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'Onderzoek naar innovaties op het gebied van vooraf vervaardigde systeemvloeren uit constructief beton en 
marktconforme beoordelingscriteria aangaande milieu- en kwaliteitszorg', zo luidde een eerste omschrijving van het 
onderwerp van dit afstudeerproject. Een eerder stage-onderzoek binnen het kader van CUR-onderzoekscommissie 
B81 had mij in aanraking gebracht met betonnen systeemvloeren. CUR-commissie B81 diende in opdracht van het 
Ministerie van VROM de omvang in beeld te brengen van de - als gevolg van productietechnische fouten - door 
wapeningscorrosie beschadigde Kwaaitaal- en Mantavloersystemen in beeld te brengen. Beide vloersystemen zijn 
tussen de jaren '50 en '80 van de vorige eeuw veelvuldig toegepast binnen de bouwnijverheid. Een logisch 
vervolgonderzoek zou mijn inziens de kwaliteitszorg rondom de huidige vloersystemen kunnen betreffen. 

Beton Son BV, een grote leverancier van vooraf vervaardigde betonproducten, was echter doende een nieuw type 
systeemvloer te introduceren: de WING-vloerplaat. Dit vloersysteem dient in te spelen op hedendaagse 
ontwikkelingen rondom Industrieel Flexibel en Duurzaam-bouwen. Ontwikkelingen die erop zijn gericht door een 
permanente flexibiliteit en een grote vormvrijheid de economische levensduur van een bouwwerk te verlengen. 
Doordat het vloersysteem pas kort de verkenningsfase had verlaten, beschikte het nog niet over de voor 
massaproductie noodzakelijke kwaliteitsverklaring, het zogenaamde KOM0 attest-met-productcertificaat. Het idee 
ontstond mijn afstudeerproject onderdeel te maken van het totale attesteringsonderzoek en hierbinnen het onderzoek 
naar het draagvermogen van de WING-vloerplaat vorm te geven. En zo is het uiteindelijk ook geschied. De heer 
Bennenk was bereid om mij, evenals bij het CUR-onderzoek, vanuit de universiteit te begeleiden. Het rapport dat 
voor u ligt omvat het eindresultaat van het afstudeerproject ter afronding van de studie Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Constructief Ontwerpen. 

Op deze plaats wil ik dan ook een woord van dank richten tot die gene die hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit eindresultaat. Dit zijn op de eerste plaats mijn begeleiders, de heren Bennenk en Fijneman vanuit de 
Technische Universiteit Eindhoven en de heer Weenink namens Beton Son BV, die zich telkens weer door de 
aangeleverde stapels papier heen worstelden. Mijn dank gaat tevens uit naar de heren Maessen en Eijpe, zonder wie 
de vervaardiging van de stapels papier veel moeizamer zou zijn verlopen en naar de heren Overdijk en Wijen voor het 
verzorgen van de proefbelastingen. Tenslotte wil ik Petra bedanken voor haar steun. 

Peter Breman 
Eindhoven, juli 2001 
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Betonson, één van de grotere spelers op het gebied van vooraf vervaardigde bouwelementen, speelt in op recente 
ontwikkelingen in de bouwnijverheid als een klantgerichte benadering, technische innovaties en milieubewuste 
duurzaamheid h o r  de introductie van de WING-vloerplaat. Ter verwerving van een kwaliteit.sverklaring, het K O M 0  
attest-met-productcertificaat, dient te worden aangetoond dat het vloersysteem voldoet aan diverse prestatie-eisen 
aangaande veiligheid, gezondheid, br~iikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het onder7oek naar het 
draagvermogen van de WING-vloerpluat heeft plaats in de vorm van een ajktudeerprqject vanuit de capuciteitsgroep 
Constructief Ontwerpen, een onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

De confrontatie van beoordelingscriteria uit de vigerende voorschrifien nzet numerieke en experimentele 
mocle1.rtudie.s resulteren voor de WING-vloerplaat in aanbevelingen aangaande de constructieve productkwaliteit en 
een bruikbare rekenkundige modellering. Binnen het onderzoek worclt hiertoe onderscheid gemaakt naar lineair 
elastisch materiaalgeclrag en bezwijkgeclrag. 
De WlNG-vloerplaat worclt zowel in een enkelvoudige als in een samengestelde uitvoering, voorzien van een 
constructieve druklaag, aangeboden. De nadruk van het onderzoeksproject l igt bi j  het enkelvoudige element, 
alhoewel ook eerder onderzoek naar de samengestelde variant wordt vermelcl. 

Bij de rekenkundige be.schouwing van de enkelvoudige vloerplaat bi j  l ineair ela.stisch materiaalgedrag wordt gehruik 
gemaakt van een balkelement. De vleugelvorm van het onderdek maakt dat de berekening van de WING-vloerpluut 
in twee stappen dient te worden uitgevoerd: ( l )  eerst de loodrecht op de over.spanning.srichting uitkragen& vleugel 
en (2 )  vervolgens de gehele vloerplaat, waarbi j  de plaat wordt beschouwd als een homogene doorsnede. Ui t  een 
vergelijkend onderzoek aan de hand van een eindige elementenmethode model hlljkt dut deze schemati.sering 
uunguande de spanningen tot gelijkluidende resultaten leidt. Significante afwìjkingen ontstaan door plaatwerking 
enkel nabij de steunpunten. Ten uunzien van de vervorming vertoont het .staafmodel een te .stijf gedrag. 

Ook hi j  de rekenkundige beschouwing van de samengestelde vloerplaat b i j  lineair elasti.sch nzateriaalgedrug wordt 
gebruik gemaakt van een balkelement. Hierbij wordt uitgegaan van een volledige samenwerking van het vooraf 
vervaardigde element en de in het werk aan te brengen constructieve c l r~~klaag.  Tijrhajhankelijk materiaulgeclrag 
speelt een belangrijke ro l  hi j  de spanning.sverdeling welke zich instelt over cle samengestelde doorsnede. Uit een 
vergelijkencl onderzoek aan de hand van een eindige elementenmethode moclel blijkt dat deze schemuti.cering 
aangaande de spanningen tot gelijkluidende resultaten leidt. 

Aan de hand van verschillende purameter.r hebben in totaal twintig experimentele proejhelastingen plaats h i j  de 
-pen WING 60-120 en WING 1 0 0 - 3 2 0 . 0 ~  basis van de proefresultaten l i jkt het gerechtvaardigd te .stellen clat het 
bezwijkgedrag van de enkelvoudige WING-vloerplaat overeenkomt met het gedrag van de holle vloerplaat. Een 
eindige elementenmethodestuclie heeft daarbij uitgewezen dat bi j  hoge geconcentreerde lasten in cle directe nab~jheid 
van de steunpunten de meewerkende vleugelbreedte mogelijk gereduceerd wordt. Rekenkundig worden evenwel goede 
resultaten behaald, indien er voor deze situaties wordt uitgegaan van volledig meewerkende vleugelbreedte. De 
dwar.skrachtcapuciteit van de vloerplaten vertoont een sterke afiame wanneer door de plaatsing van dwarskanulen 
de doorsnede van de trekdiagonuul van het spanrzingsveld wordt beperkt. 
Op  ba.si.s van de proefresultaten l i jkt het voorts gerechtvaardigd te stellen dat het bezwijkgedrag van de 
samengestelde WING-vloerpluut overeenkomt met het gedrag van de beki.stings~~lautvloer. 

Toepassing van de vigerende rekenkundige voorschriften aangaande afschuiftrekbreukcondities leidt hij de WING- 
vloerplaat tot een .sterke over.schatting van de dwar.skrachtcapaciteit. Een gedaan voor.\tel tot aanpassing zal in het 
eerrt volgende wijziging.sblad voor de VBC worden opgenomen. De constructieve eigenschappen van de vloerplaten 
lijken hiermee te voldoen aan de voorschriften van de VBC en aan verdere constructieve beoordelingscriteria. 
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Notaties 
A, = betonoppervlak 
A, = oppervlak voorspanstaal 
A, = oppervlak wapeningsstaal 
a = lastafstand 
b =breedte 

b, = dambreedte 
b,if = effectieve tlensbreedte 

C = drukkracht 
C, = reducerende overdrachtszonecoëfficiënt 

buigprisma 
Cb = reducerende overdrachtszonecoëfficiënt 

drukprisma 
c = dekking op de wapening 
c = Coulombwrijving 

D = plaatbuigstijfheid 
D = elastische stijfheid(smatrix) 
d = nuttige elementhoogte 
d = cementclassificatiecoëfficiënt bij relaxatie 
E = Youngs elasticiteitsmodulus 

E- = effectieve elasticiteitsmodulus 
F = puntlast 

F,,, = primaire splijttrekkracht 
Fspk = kopvlaksplijttrekkracht 
F,, = fabricagevoorspankracht 
F,,, = aanvangsvoorspankracht 
F,, = werkvoorspankracht 

f, = betondruksterkte 
fCk = karakteristieke kubusdruksterkte 
f,, = gemiddelde kubusdruksterkte 

= gemiddelde buigtreksterkte 
f,,,, = gemiddelde splijttreksterkte 

f,, = betontreksterkte 
f,,, = gemiddelde zuivere korteduur-treksterkte 

f,,,,, = gemiddelde splijttreksterkte 
f," = vloeispanning staal 
f,, = treksterkte voorspanstaal 
f,, 

Symbolen 
a = kruip-cementtypecoëfficiënt 

a,--, = betonsterktecoëftïciënten bij kruip 
as.,,, = voorspanningscoëfficiënten 

afl = factor buigtreksterkte 
aE = aggregaattypefactor 
G, = krimp-cementtypecoëfficiënt 1 
a,,,? = krimp-cementtypecoëftïciënt 2 

B = afschuifretentiefactor 
B,, = ouderdomsfactor 1 

BE = ouderdomsfactor 2 

B,, = drogingskrimpfactor 
p,, = relatieve vochtgheidskrimpfactor 
p,, = autogene krimpfactor 
B,, = zelfdrogingsfactor 
B,, = relatieve vochtgheidskruipfactor 
p, = scheurhoek 
y = veiligheidsfactor 
E =rek 

E,,, = rek door autogene krimp 
E,~ ,  = rek door drogingskrimp 
E,, = krimprek 
E,, = kruiprek 
E,, = breukstuik van beton 

E,,,,, = rek door spanningsrelaxatie 
E,, = elastische rek betoncomponent i 

E,,,,, = tïctieve autogene krimpcoëfficiënt 
E,,,,, = fictieve drogingskrimpcoëfîïciënt 

q = dynamische viscositeit 
8 = hellingshoek drukschoor 
K. =kromming 
K,., = kromming betoncomponent i 
h = plastische multiplier 
h = kruipretardatietijd 
h = relaxatietijd 
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fbp = hechtssterkte voorspanstaal 
f,,, = betondruksterkte ingesloten betonvolume bij 

vakwerkanalogie 
fl.jcd = éénassige respectievelijk 

drieassigebetondruksterkte 
f = elastische relaxatie 

G = glijdingsmodulus 
H = horizontale kracht 

H = snedegrootheid plaatstijfheid 

h = hoogte 
heff = effectieve betondoorsnede 

h, = wanddikte 
h,, = fictieve hoogte 

I = traagheidsmoment van een doorsnede 
I = spanningsinvariant 

K = plaatdwarskrachtstijfheid 
K, = theoretische spanningsconcentratiefactor voor 

buiging 
K,, = theoretische spanningsconcentratiefactor voor 

afschuiving 
k,,,, = extreme kernpunten 

L = lengte 
lb, = basisverankeringslengte 
lhpl = overdrachtslengte 
Ihpd = ontwerpverankeringslengte 

1, = inleidingslengte 

Ith = theoretische overspanning 
l,, = afstand tussen momentennulpunten 

M =moment 

= scheurmoment 
= moment betoncomponet i 
= uiterst opneembare buigmoment 
= uiterst opneembare dwarskrachtmoment 
= massa 
= moment per lengte-eenheid 
= normaalkracht 
= normaalkracht betoncomponent i 
= E, 1 E,, verhouding E-moduli 
= normaalkracht per lengte-eenheid 
= puntlast 
= gelijkmatig verdeelde last 
= relatieve vochtigheid 

S = statisch moment van een doorsnede 

s = cementclassificatiecoëffïciënt 
s = standaardafwijking 

T = trekkracht 
T = tempertuur 
t = vleugeldikte 
t = tijd 

t,, = belastingstijdstip 
u = horizontale verplaatsing 

u' = horizontale elastische verplaatsingscomponent 

p = normaalretentiefactor 
v = dwarscontractiecoëfficiënt (poissonconstante) 

v, = spanningstoestandreductiefactor sterkte 

= verouderingsfactor voor rheologische 
eigenschappen (Trost) 

= soortelijke massa 
= procentuele relaxatieverliezen van initiële 

spanning na t uur 
= normaalspanning (in de x-richting) in het vlak 

loodrecht op de x-richting 
= hoofdspanning 
= schuifspanning (in de x-richting) in het vlak 

loodrecht op de y-richting 
= gemiddelde betonvoorspanning 
= betonvoorspanning in beschouwde snede 
= spanningsrelaxatie 
= fabricagevoorspanning 
= aanvangsvoorspanning 
= werkvoorspanning 

o,, = nominale axiale spanning zonder 
spanningsconcentratie 

opds = voorspanning na verliezen 
o,, = spanning betoncomponent i 

o,,, = primaire splijttrekspanning 
ospk = kopvlaksplijttrekspanning 
o,, = spanning wandstaaf 

z,, = schuifspanning (in de x-richting) in het vlak 
loodrecht op de y-richting 

zl = uiterst opneembare schuifspanning 
z = tijdstip van aanvang belastingsincrement 

z,,,,, = nominale schuifspanning zonder 
spanningsconcentratie 

4> = Airy-spanningsfuctie 
@ = wrijvingshoek 

@,, = relatievevochigheidsfactor bij kruip 
yr = relaxatiefactor 
yr = dillatantiehoek 
o,, = wapeningspercentage 

Diameter dwarskanaal 
Bk = diameter wapening 

- =druk 
+ = trek 

up = horizontale plastische verplaatsingscomponent 
ue  = horizontale elastische snelheid 

U' = horizontale plastische snelheid 

v 
VC 

v 
vx 

~ X R  

W 
wcf 

xu 
z 

= verticale kracht 
= variatiecoëfficiënt 
= verticale verplaatsing 
= dwarskracht per lengte-eenheid 
= randdwarskracht per lengte-eenheid 
= weerstandsmoment van een doorsnede 
= water-cementfactor 
= hoogte betondrukzone 
= inwendige hefboomsarm 
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Inhoud: 
1.1. Bedrijfsbeschrijving 

1.2. Systeemvloermarkt en omgevingsfactoren 
1.3. De WING-vloerplaat 

1.4. Literatuuropgave 

In dit hoofdstuk wordt de omgeving van het onderwerp van onderzoek, de WING-vloerplaat, beschreven. Alvorens 
dieper op ontwerp en productie van de vleugelvloerplaat in te gaan, wordt allereerst de positie van de Productgroep 
Vloeren van Betonson binnen de Nederlandse markt en binnen de organisatie zelfomschreven. De WING-vloer wordt 

binnen het perspectief van de bestaande betonnen vloersystemen geplaatst. 

1.1.1 BETONSON BV 
Betonson, opgericht in 1956, is één van de grotere ondernemingen binnen de 
Nederlandse betonwarenindustrie. Het bedrijf houdt zich bezig met de 
ontwikkeling, verkoop, productie en montage van hoogwaardige constructieve, 
gewapende, ongewapende en voorgespannen vooraf vervaardigde 
betonproducten, zoals heipalen, weg- en waterbouwkundige-elementen, 
draagstructuren, vloersystemen, buizen en putten. De onderneming maakt deel uit 
van de Van Nieuwpoort Groep en bestaat uit de Productgroepen Funderingen, 
Elementen, Vloeren, Buizen en Buitenland. Elke productgroep heeft de 
beschikking over eigen verkoop-, engineering- en productiefaciliteiten. De 
productie vindt plaats te Son en Breugel, Arkel en Kampen. Het Duitse 
verkoopkantoor is gevestigd te Moers. De productgroepen en de diverse 
vennootschappen opereren allen onder de handelsnaam Betonson BV. De omzet 
wordt voor vijfennegentig procent gerealiseerd in Nederland. Er zijn ruim 
zevenhonderd personen werkzaam bij Betonson ' ' l. 
1.1.2 PRODUCTGROEP VLOEREN 
De productgroep Vloeren is het grootste onderdeel binnen Betonson. Naar omzet 
en medewerkers beschouwd, beslaat zij bijna de helft van de gehele onderneming. 
Betonson is met de productgroep Vloeren één van de grootste vloerproducenten 
in Nederland. Na marktleider VB1 Verenigde Bouwproducten en Dycore 
Systeemvloeren bezet Betonson met een marktaandeel van een kleine vijftien 
procent de derde plaats naar aantallen geproduceerde vierkante meters. De totale 
omvang van de markt voor systeemvloeren bedraagt circa eenentwintig miljoen 
vierkante meter; een aantal wat door het kleiner worden van de woningbouw- 
markt gestaag afneemt. Naast Nederland wordt het afzetgebied gevormd door 
België en Duitsland alwaar belangrijke groeimogelijkheden worden gezien. 

1.2 SYSTEEMVLOERMARKT EN OMGEVINGSFACTOREN 

1.2.1 BESTAANDE SYSTEEMVLOEREN 
Systeemvloeren worden opgebouwd uit vooraf vervaardigde elementen van 
constructief beton. Middels systeemvloeren kunnen enkel: of meerveldsoverspan- 
ningen gerealiseerde worden, afhankelijk van de mate waarin de (toevallige) 
steunpuntsmomenten kunnen worden opgenomen. In de vigerende voorschriften 
worden de volgende systeemvloeren onderscheiden: kanaalplaatvloeren, 
rib(cassette)vloeren, bekistingsplaatvloeren en combinatievloeren van 
voorgespannen balkelementen en vulelementen. Bij sommige typen systeem- 

Figuur 1.1 Legplan WING: 
enkelveldsoverspanning 

woningbouw 

Figuur 1.2 Vloerenassortiment 
Betonson - vbno: geïsoleerde 

ribbenvloerplaat, 
bekistingsvloerplaat, geïsoleerde en 

niet-geisoleerde holle vloerplaat 
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vloeren wordt op het werk nog een constructieve druklaag aangebracht. In die 
gevallen kan het mogelijk zijn met alzijdige belastingsafdracht te rekenen. Anders 
is de lengterichting gelijk aan de richting van de hoofdwapening en aan de 
overspanningsrichting. Bij de verschillende vloertypen geschieden productie en 
montage per project volgens legplanspecificatie. Sommige systemen worden 
uitsluitend met voorspanwapening geleverd, terwijl bij andere - afhankelijk van 
de producent - zowel betonstaal als voorspanwapening tot de mogelijkheden 
behoort r 2 : bh 39 I . ~ i .  J toepassing als begane grondvloer dient het vloersysteem 

voorzien te zijn van isolatiemateriaal. Meestal worden systeemvloeren voorzien 
van een afwerklaag waarin tevens de leidingen worden opgenomen. 

Marktaandeel Betonson % 
VHI. 23 
Dycore Systeemvloeren 17 
Betonson 13 
Heembeton 7 
Overig 40 
Marktaandeel systemen 
HVPIIVP 36 
Rekistingsplaat 36 
RVPICVP 15 
Combinatie 1 O 
Overig 3 

Een kanaalplaat of holle vloerplaat HVP is een vrijdragend vloerelement waarbij ~ ~ b ~ l 1 . 1  ~ ~ ~ k t ~ ~ ~ i t i ~  Betonson 
de rechthoekige doorsnede in de lengterichting is voorzien van kanalen. Holle 
vloerplaten kunnen aan de onderzijde worden voorzien van thermische isolatie. 
Ook bestaan er massieve varianten. Een ribbenvloerplaat RVP is een 
systeemvloer die in de lengterichting van ribben is voorzien. Wanneer er ook in 
de breedterichting ribben zijn aangebracht, wordt er gesproken van een 
cassettevloerplaat CVP. Rib(cassette)vloer-platen worden veelal, aan de 
onderzijde voorzien van thermische isolatie, toegepast als begane grondvloer 
boven een kruipruimte. Bij holle vloerplaten en rib(cassette)-vloerplaten worden 
de langsvoegen in het werk afgestort. Sleuf- en deuvelsparingen zorgen voor de 
koppeling van de afzonderlijke vloerplaten en de stabiliserende bouwdelen. 
Eventueel kan een constructieve druklaag worden aangebracht. 
Een bekistings- of breedplaatvloer is samengesteld uit relatief dunne vooraf 
vervaardigde bekistingsplaten, waarop na montage in het werk een constructieve 
druklaag voorzien van additionele constructieve wapening wordt aangebracht. 
Door de monoliete dmklaag en de hierin opgenomen rand-, plaat-, steunpunts- en 
voegwapening ontstaat een als één geheel werkende (samengestelde) plaatvloer, 
die de vloerbelasting vierzijdig afdraagt. De bekistingsplaat is voorzien van 
tralieliggers, welke gedeeltelijk in de plaat zijn gestort en zorgdragen voor een 
volledige samenwerking van bekistingsschil en druklaag en voor het positioneren 
van de bovenwapening. Gedurende de montage dient de vloer in het algemeen te 
worden voorzien van een tijdelijke ondersteuning in de vorm van stempels. 
De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, vulelementen 
van lichtbeton of geëxpandeerd polystyreen EPS en een constructieve betonlaag 
die in het werk wordt aangebracht. De EPS vulelementen dienen als thermische 
isolatie en als bekisting voor de druklaag. De druklaag wordt tenminste voorzien 
van krimpwapening. Dit laatste systeem is niet opgenomen in het 
productassortiment van Betonson. 

1.2.2 PRODUCTIESYSTEMEN 
De productie van vooraf vervaardigde betonnen systeemvloeren heeft plaats in 
geconditioneerde fabriekscomplexen. Afhankelijk van het vloertype en de 
seriegrootte worden er een tweetal productiemethoden toegepast: het lange 
banksysteem en het carrouselsysteem. Het lange banksysteem is een grotendeels 
gemechaniseerde, maar arbeidsintensieve en weinig flexibele productietechniek, 
die vooral wordt toegepast bij voorgespannen elementen met een gelijkblijvende 
doorsnede. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van malvormige productiebanen met 
lengten tot boven de honderd meter. De machines waarmee de 
productiehandelingen worden uitgevoerd, verplaatsen zich over de mal. 
Afhankelijk van het al dan niet toepassen van baanverwarming ter versnelling van Figuur 1.3 (a, b) Bouw Thernio- 
het hydratatieproces, zijn er Cén of twee productiecycli per dag. Het Staete 
carrouselsysteem is een meer flexibel systeem, dat een grotere mate van 
automatisering toestaat en waarmee tevens een volcontinu-productie tot de Bij het ontwerp van de Therm-Staete 

mogelijkheden behoort. Bij deze techniek beweegt de mal zich langs de heeft Duurzaam-bouwen een centrale 
plaats ingenomen. Mede door verschillende bewerkingsstations en worden de betonproducten aan het einde van 

toepasring van een recentelijk door 
de cyclus in een droogkamer geplaatst. Het carrouselsysteem maakt in eenzelfde Betonson op de markt gebrachte 
productiecyclus de vervaardiging van een grote verscheidenheid aan elementen sy,teemvloer, de W ~ ~ ~ +  met actieve 
mogelijk. Betonson vervaardigt de systeemvloeren middels het lange betonkern, is het gebouw één van de 
banksysteem. meest energiezuinige kantoren van 

Nederland. 
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1.2.3 TOTALE KWALITEIT EN INDUSTRIEEL FLEXIBEL DUURZAAM-BOUWEN 
Fabrieksmatige vervaardiging heeft geleid tot een groter productievolume en een 
betere beheersbaarheid van de kwaliteit van bouwproducten. Een belangrijke 
ontwikkeling van de laatste jaren is de voortschrijdende verschuiving van een op 
productie en afzet gerichte bedrijfsfilosofie naar een aan klantwensen verbonden 
en op kwaliteit gerichte filosofie. Een doorbraak in het kwaliteitsdenken kan 
echter pas worden bereikt wanneer klantwensen op een gestructureerde wijze 
worden vertaald naar producteigenschappen en productievoorschriften, rekening 
houdend met de toekomstige kwaliteitseisen. Deze denkwijze en het hiermee 
samenhangende begrip Totale Kwaliteit beginnen langzaam opgang te vinden 
binnen de bouwnijverheid. Wellichte dat de huidige problematiek rondom de 
omvangrijke schade aan Kwaaitaal- en Mantavloeren - systeemvloeren, waarbij 
in de jaren tussen 1950 en 1980 bij de vervaardiging grote productietechnische 
fouten zijn gemaakt - hierbij nog als extra aanjager kan fungeren. 

Parallel aan de ontwikkelingen rondom Totale Kwaliteit werkt er nog een tweede 
voor innovatie belangrijke aanjager binnen de bouwnijverheid. Het van 
overheidswege geïntroduceerde proces bekend onder de naam 'Industrieel 
Flexibel en Duurzaam (1FD)-bouwen' is erop gericht voortgaande technische 
innovatie en milieubewuste duurzaamheid via marktwerking met elkaar in 
overeenstemming te brengen. Permanente flexibiliteit en een grote vormvrijheid 
dienen de technische levensduur van bouwwerken te verlengen. Ook 
materiaalbesparend construeren, hergebruik en een verregaande vermindering van 
restafval dienen bij te dragen aan de realisatie van de door de overheid in het 
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw en in het Nationaal Pakket 
Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw neergelegde milieumaatregels, hiermee de 
maatschappelijke kosten van de bouwnijverheid reducerend. 

1.2.4 NIEUWE TYPEN SYSTEEMVLOEREN 
Op de markt voor systeemvloeren treden de voorgenoemde uitgangspunten 
nadrukkelijk op de voorgrond. Andere nog te noemen tendensen zijn daarnaast 
het streven naar vermindering van de bouwkosten door verkorting van de 
bouwtijd, de voortschrijdende toepassingen van computer- en telecornmunicatie- 
apparatuur, de verscherping van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en de 
opkomst van mechanische (gebalanceerde) ventilatie. Deze laatste 
ontwikkelingen hebben grote invloed op de omvang en het verloop van het 
leidingwerk binnen bouwwerken en hiermee ook binnen vloersystemen. [ 3  ;b" 

Zij hebben geleid tot de introductie van een aantal nieuwe typen betonnen 
systeemvloeren gedurende de laatste drie jaar, waaronder de bubbeldeckvloer, de 
leidingenvloer, de infra+ vloer en de WING-vloer. 

De bubbeldeckvloer bestaat uit bekistingsplaten, waarop tussen de tralieliggers 
holle kunststof bollen zijn geplaatst, en welke in het werk van een constructieve 
druklaag wordt voorzien. De bollen dienen hierbij als verloren bekisting voor de 
druklaag. De leidingen- of installatievloer is opgebouwd uit holle vloerplaten 
waar zowel in de lengte- als in de dwarsrichting fabrieksmatig sleuven kunnen 
worden aangebracht voor de doorvoer van leidingen. De infra+ vloer wordt 
gevormd door bekistingsplaten waarop aan de bovenzijde stalen raatliggers zijn 
aangebracht. Op deze liggers wordt in het werk een afdekvloer geplaatst. Op de 
WING-vloer wordt in het volgende nader ingegaan. Van deze nieuwe typen 
betonnen systeemvloeren is het marktaandeel vooralsnog gering. 

1.3.1 P ~ o ~ u c ~ o ~ s c ~ ~ w v r ~ ~  
De WING-vloer is opgebouwd uit vloerplaten bestaande uit een bekistingsplaat- 
vormig onderdek en een holle vloerplaatvormig bovendek; het holle 
vloerplaatdeel vormt echter zowel productietechnisch als constructief het hart van 
de vloerplaat. Door deze combinatie hebben de vloerplaten het aanzien van een 
holle vloerplaat voorzien van vleugels of 'wings'. In de standaard uitvoering 

Figuur 1.4 Ernstig beschadigde 
Kwaaitaalvloer 

Chloriden zijn in het verleden 
regelmatig gebruikt voor een 

versnelde hydratatie van het beton. 
De schadelijke werking is lange tijd 

echter onvoldoende onderkend - ook 
nadat de voorschriften de toepassing 

van deze zouten niet langer 
toestonden. In het geval van de op 

grote schaal toegepaste Kwaaitaal- 
en Mantasysteemvloeren blijkt 

inmiddels dat dit in bepaalde milieus 
voor aanzienlijke schade kan zorgen. 

Figuur 1.5 Bubbledeckvloer 

Figuur 1.6 (a, b) Installatieruimten 
op de WING-vleugels en 

verbindende dwarskanalen 
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hebben de vleugels een totale breedte van twee maal 600 millimeter, tenvijl het 
bovendek 1200 millimeter breed is. Pasplaten kunnen afwijkende (geringere) 
afmetingen hebben. De hoogte van het onderdek kan 60,80 en 100 millimeter 
bedragen, terwijl de bovendekhoogte de waarden 120,140,160,180 en 320 kan 
aannemen. De type-aanduiding hangt samen met de geometrie van onder- en 
bovendek: de productnaam, gevolgd door hoogte onder- en bovendek. De totale 
vloerplaathoogte is de som van de hoogten van onder- en bovendek. 
De vloertypen met een geringere bovendekhoogte zijn in dit bovendek voorzien 
van 11 kanalen in de lengterichting van de plaat. Bij de grootste hoogte van het 
bovendek - 320 millimeter - is de vloerplaat voorzien van 4 kanalen. In het 
onderdek is in de lengterichting de hoofdwapening opgenomen in de vorm van 
acht tot vierentwintig 7-draads voorspanstrengen met een diameter van 9,3 
millimeter. Op deze hoofdwapening wordt in de vorm van netten en staven de 
verdeelwapening geplaatst. Ten behoeve van transport en montage worden, 
verankerd onder de hoofdwapening, hijsogen aangebracht. 

Het gereed product wordt aaneensluitend in het werk gelegd. Het sluitend maken 
in het vloerveld geschiedt met behulp van eveneens vooraf vervaardigde 
pasplaten. Omwille van de samenwerking van het vloerveld worden de 
kelkvoegen tussen de aansluiten platen met beton gevuld. Het toepassingsgebied 
van het vloersysteem beslaat grotere overspanningen en meer complexe 
vloervormen in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. De WING-vloer biedt een 
scala aan ruimtelijke vrijheden ten aanzien van zowel de plaatvorm als van de 
sparingen en het leidingverloop in de plaat. De aaneen grenzende vleugels van de 
vloerplaten vormen leidingruimten voor klimaatbeheersing, ICT, ventilatie, gas, 
elektriciteit en water. Deze ruimten kunnen met platen worden afgedicht. Het 
leidingwerk in de vloer is dan te allen tijde bereikbaar en hierdoor blijvend vrij 
(her)indeelbaar. Het bovendek kan daarbij worden voorzien van dwarskanalen 
voor de doorvoer van leidingen tussen de leidingruimten. Bij de vloertypen met 
een geringere bovendekhoogte is de diameter van de dwarskanalen 85 millimeter 
en bij een bovendek van 320 millimeter 160 millimeter. Wegens de verstoringen 
rondom de dwarskanalen zijn er beperkingen gesteld aan de plaatsing hiervan. 

Voor een groter draagvermogen is het ook mogelijk de leidingruimten in het werk 
met beton te vullen en te voorzien van tralieliggers en additionele constructieve 
wapening. Integratie van het koelings- en verwarrningssysteem in het onderdek - 
gebruikmakend van het warmteaccumulerende vermogen van het beton - maakt 

Figuur 1.7 (a. b) Rouw INC- 
kantoor en aanzicht WINC voor 

aanbrengen druklaag 

Bij de bouw van het nieuwe ING- 
kantoor in Amsterdam wordt gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die de 
WING-vloerplaten bieden ten aanzien 

van grote stempelvrije 
overspanningen bij het aanbrengen 

van een constructieve druklaag. 

kanalen in lengterichting / 

htotaal= honderdek + hbovendek I 
I vleugel / holle vloerplaat deel s 

I i 
.......................... 

............. 
1 ~00000000000~ - 

bovendek 
onderdek .............. 

I I 
Figuur 1.8 De WING-vloerplaat 
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de WNG-vloer tevens tot een actieve betonkernvloer. Door de bijzondere 
geometrie kunnen WING-vloerelementen zowel nat als droog gemonteerd 
worden. Aan de uiteinden kunnen de WING-vloerplaten worden afgesloten met 
een fabrieksmatig aangebrachte betonnen kopbalk, wat randbekisting overbodig 
maakt en de bouwsnelheid verhoogt. Ook tijdelijke ondersteuningen zijn 
gedurende de bouwfase onnodig. 

1.3.2 PRODUCTIEMETHODE 
De wijze van vervaardigen van de WING-vloerplaten vertoont grote 
overeenkomsten met de productie van holle vloerplaten. Er bestaan twee 
productiemethoden voor holle vloerplaten, beide op basis van het lange 
banksysteem: het gleitfertiger- en het extmderprocédé. Bij het gleitfertiger- 
procédé worden onder- en bovendek van de vloerplaat in twee of drie fasen 
gestort en verdicht. De machine wordt middels een trekker over de baan 
voortbewogen. Bij de extruder- of shearcompactionmethode worden de 
vloerplaten in één stort vervaardigd. Het hart van de machine wordt hierbij 
gevormd door een stelsel van wormen en nalooppijpen. Geleideplaten aan Figuur 1.9 Aanbrengen 
weerszijde van het betonoppervlak bewegen voor- en achterwaarts, terwijl de leidingwerk ter activering van de 
wormen het beton extruderen en verdichten door een horizontale roterende en hetonkern 
translerende beweging. Iedere worm wordt gevolgd door een nalooppijp, welke 
de kanalen hun definitieve vorm geeft. De extruder verplaatst zich op eigen kracht Voorspanning wordtaangebracht 
doordat de wormen de machine voortduwen gedurende het verdichtingsproces. door wapeningsstrengen voor te 

Bij de vervaardiging van de WING-platen wordt gebruik gemaakt van beide rekken middels vijzels. De 
voorspanning bedraagt hierbij 1000 procédés, door Betonson aangepast aan de bijzondere geometrie van de WING- tot 1450 N,mm~, aflonkelijk van de 

vloerplaten. Allereerst wordt het onderdek middels het gleitfertigerprocédé gewenste productietechnische 
gestort en door trilplaten aan de bovenzijde verdicht. In de kort daarop volgende eigenschappen. 
tweede fase wordt het bovendek aangebracht. Dit geschiedt bij vrijwel alle 
elementtypen eveneens volgens het gleitfertigerprocédé. Enkel bij de plaatvormen 
met een bovendekhoogte van 320 millimeter wordt voor de vervaardiging van het 
bovendek gebruik gemaakt van de extrudermethode. De voorspanning op de 
strengen wordt aangebracht middels een pneumatische vijzel. 

r ' Jaarverslag Betonson BV 1999 
r 2 1  W. de Beer e.a., 'Prefab beton in de woningbouw', BELTONIBEVLON, Woerden, 1997 
[ 3  P. Vorstenbosch e.a., 'Duurzaam enflexibel - Ontwikkelingen in constructievloeren', Vloer Technisch 

Magazine, 2000, nr. 2 

Figuur 1.10 Voortbrengingsproces WING-vloerplaat: (a) stort onderdek; (b) stort bovendek; (c) productielijn WING - 
vlnr: bovendekmachine, sparingzuiger, onderdekmachine; (d) boren dwarskanalen; (e) gereed product op tasveld 
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Inhoud: 
2.1. Probleemverkenning ' 

2.2. Probleemstelling 
2.3. Projectomschrijving 

2.4. Leeswijzer 

Ten einde het WING-vloersysteem van Betonson BV van een attest-met-product-cert$caat te kunnen voorzien, dienen 
verscheidene vragen aangaande het draagvermogen van de bouwconstructie te worden beantwoord. Het 
onde~oeksproject, dat hieraan een bijdrage dient te leveren, wordt in dit hoofdstuk nader omschreven.. 

2.1.1 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
Het voornaamste wettelijke kader voor normen waaraan bouwwerken en 
bouwdelen moeten voldoen, wordt geleverd door het Bouwbesluit, een Algemene 
Maatregel van Bestuur binnen het raamwerk van de Woningwet 199 1. Hierin zijn 
de bouw- en woontechnische voorwaarden, geformuleerd als prestatie-eisen, 
opgenomen waaraan bouwwerken of onderdelen daarvan moeten voldoen. Het 
Bouwbesluit verwijst hiertoe naar NEN-normen en sluit aan op de Europese 
regelgeving. De eisen zijn verdeeld in vijf categorieën: veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Milieutechnische voorwaarden 
worden op eenzelfde wijze geformuleerd door het Bouwstoffenbesluit. 
Wijzigingen en aanvullingen op de regels van het Bouwbesluit en het 
Bouwstoffenbesluit zijn geformuleerd in Ministeriële Richtlijnen van het 
Ministerie van VROM. Toetsing aan de voorschriften wordt vereenvoudigd door 
het opstellen van Nederlandse Praktijkrichtlijnen NPR en Nationale 
Beoordelingsrichtlijnen BRL. Kwaliteitsverklaringen voor productie en 
productieproces worden veelal afgegeven aan de hand van deze laatste richtlijnen. 
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2.1.2 VOORWAARDEN ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT Figuur 2.1 KOMO-attest-met- 
De voornaamste kwaliteitsverklaring voor bouwdelen is het KOM0 attest-met- pductcertificaat HVP-plaatvloer 
productcertificaat AMPC. Indien een bouwdeel over zo'n kwaliteitsverklaring 
beschikt behoeft de fabrikant niet voor ieder afzonderlijk project aan te tonen dat 
het gereed product aan de gestelde eisen en de opgegeven productspecificaties 
voldoet. De gewaarborgde productspecificaties en -prestaties zijn tezamen met 
standaard details opgenomen in het attest. 

Het certificaat wordt voor betonnen systeemvloeren afgegeven op basis van BRL 
0203 'Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton' en 
het KIWA-Reglement voor productcertificatie: 2001. De BRL hanteert hierbij een 
categoriale onderverdeling van de prestatie-eisen welke grotendeels analoog is 
aan het Bouwbesluit: veiligheid, vervorming, energiezuinigheid en gezondheid. 
Aangaande de sterkte van vooraf vervaardigde betonnen systeemvloeren zijn 
belangrijke voorschriften: de NEN 6720: 1995 'Voorschriften Beton. 
Constructieve eisen en rekenmethoden' (VBC) en de NVN 6725: 1999 
'Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton'. De regels en 
voorwaarden welke worden voorgeschreven bij de toetsing van de sterkte zijn 
veelal globaal van karakter. 

Figuur 2.2 WING: Industrieel 
Flexibel Duurzaam-bouwen 
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Alvorens de door Betonson BV ontwikkelde systeemvloer van het type WING 
van een KOM0 attest-met-productcertificaat kan worden voorzien dienen diverse 
vragen aangaande het draagvermogen van de bouwconstructie op afdoende wijze 
beantwoord te worden. Binnen het kader van dit proces worden er in het Pieter 
van Musschenbroek-laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven 
proefnemingen op WNG-vloerplaten gedaan. Een aantal van deze vloerplaten is 
hierbij voorzien van een constructieve druklaag. Buiten de invloed van de 
druklaag, worden tevens de gevolgen van dwarskanalen en de meewerkende 
vleugelbreedte in beschouwing genomen. 
Naast de buigcapaciteit neemt het afschuifdraagvermogen een centrale rol in. Het 
experimenteel vertoonde gedrag van de vloerplaat dient te worden getoetst aan de Figuur 2.3 
vigerende voorschriften. Draagvermogenonderzoek WING- 

vloerplaat 

2.3.1 PROJECTDOELSTELLING 
Niet al de voorgenoemde aspecten zullen aan bod komen binnen het kader van dit 
project. Ter afbakening van het onderzoeksgebied is naar aanleiding van het 
voorgenoemde de volgende doelstelling voor het project geformuleerd: 

Het, als onderdeel van het totale attesteringsonderzoek, geven van een 
voldoende inzicht in het draagvermogen van de WING-vloerplaat, alsmede 
het doen van aanbevelingen aangaande een bruikbare rekenkundige 
modellering. 

2.3.2 ONDERZOEKSMODEL 
Het project is op de volgende wijze opgebouwd: 
(a) Een bestudering van de kritieke constructieve aspecten bij vooraf 
vervaardigde systeemvloeren uit constructief beton, gebaseerd op gesprekken met 
deskundigen en op een oriëntatie van ter zake doende normen, voorschriften, 
literatuur en (b) het opzetten en uitvoeren van een experimenteel 
laboratoriumonderzoek, leveren (c) de beoordelingscriteria waarmee de 
constructieve productkwaliteit kan worden geëvalueerd. De beoordelingscriteria, 
tezamen met (d) een numerieke modelanalyse van de laboratoriumgegevens van 
het WING-vloersysteem, resulteren in aanbevelingen aangaande (e) de 
constructieve productkwaliteit en (f) bruikbare rekenmodellen. 

Betonson, IFDbouwen, 

spanningsleer, 
tijdsafhankelijk gedrag, 
rekenmodellen 

deskundigen 

CUR-aanbevelingen 

Beoordelingscriteria 
L 

+ 
A 

Aanbevelingen 
A b constructieve 

v productkwaliteit 

Productinformatie 
WING-systeemvloer 

4 
Numerieke Aanbevelingen 
modelanalyse rekenkundig model 

v - Experimenteel 
I onderzoek 

I (b) (d) (f) 

Figuur 2.4 Onderzoeksmodel 
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De volgende meervoudige centrale vraag zal binnen het kader van het onderzoek 
worden beantwoord: 

( I )  Welke criteria zijn relevant voor de beoordeling van de constructieve 
productkwaliteit binnen het kader van het onderzoek? 
(2)  Wat voor gedrag vertonen WING-vloerplaten, wanneer zij onder 
laboratoriumomstandigheden worden onderworpen aan proejbelastingen ? 
(3)  Welke aanvullende inzichten verschaffen modelanalyses? 
(4) Op welke wijze wordt de productkwaliteit beoordeeld in het licht van de 
constructieve criteria, het experimentele en het numerieke onderzoek en 
welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aangaande de constructieve 
productkwaliteit en de rekenkundige modellering van het draagvermogen bij 
de WING-vloerplaat ? 

Het onderzoek stelt als randvoorwaarden (a) de in de bouwpraktijk algemeen Figuur Betonson BV - vectiging 
geaccepteerde omschrijving van productkwaliteit en kwaliteitszorg; (b) de door Son en Breugel 
Betonson BV gehanteerde productspecificaties en (c) de vigerende voorschriften 
en regelgeving. Ten aanzien van het draagvermogen van de vloerplaat zullen 
enkel de veiligheidsaspecten worden behandeld, welke betrekking hebben op de 
sterkte van de bouwconstnictie. De sterkte bij brand en aanverwante zaken vallen 
buiten het bestek van dit onderzoek. 

2.3.3 RELATIE MET HET ONDERZOEK 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Productgroep Vloeren 
van Betonson BV. Voor de duur van het onderzoek, te weten 01 april 2000 tot en 
met 3 1 mei 2001, wordt de begeleiding vanuit Betonson BV verzorgd door ing. 
E.A.J. Weenink, projectmanager WING en verantwoordelijk voor technische 
advisering en ontwikkeling binnen de productgroep Vloeren. Vanuit de 
capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen, onderdeel van de faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven, wordt de begeleiding verzorgd door 
prof. ir. H.W. Bemenk en ir. H.J. Fijneman. 

2.4 LEESWIJZER 

Het onderzoek wordt op een projectmatige wijze onderverdeeld. Er wordt 
getracht de complexiteit en de omvang van de problematiek stapsgewijs terug te 
brengen tot meer hanteerbare omvang. De te onderscheiden delen - 
onderverdeeld naar hoofdstukken en bijlagen - lopen analoog aan de hiervoor 
gedefinieerde centrale vraagstelling. Lineair elastisch materiaalgedrag zal hierbij 
eerst aan de orde komen, gevolgd door het bezwijkgedrag van de vloerplaat. Het 
onderzoek wordt afgerond met een aantal conclusies en aanbevelingen. 

De literatuuropgave heeft plaats aan het eind van de afzonderlijke hoofdstukken 
en bijlagen aan de hand van eindnoten in de tekst. 

19 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VLOERPLAAT 



20 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VI~OEKPI,AAI 



Inhoud: 
3.1. Attest-met-productcertificaat 
3.2. Beoordelingscriteria AMPC 

De voornaamste heoorrleling.scriteria, de criteria die noodzakelijk en voldoende zijn, voor de ver.strekking van het 
KOMO attest-met-productcert@caat staan vermeld in de Nationale Beoordeling.rrichtlijn BRL 0203. In dit hooflsruk 

worden de voor de beoordeling van de constr~ictieve productkwaliteit van rle WING-vloerplaat relevante criteria 
geïnventariseerd. 

3.1.1 AI,<;EMENE VOORWAARDEN EN TOE1,ATINGSONDERZOEK 
Kwaliteitsverklaringen, aangeduid als KOMO attest-met-productcertificaat AMPC, 
worden afgegeven op basis van een beoordelingsrichtlijn BRL. Het attestgedeelte 
behandelt de prestaties van de vloer, terwijl het productcertificaat-deel betrekking 
heeft op de productspecificaties. Het AMPC betekent dat het erin omschreven 
product voldoet aan de in de BRL vastgelegde prestatie-eisen, ook als gereed 
product. De vereisten voor certificatie van een vooraf vervaardigd betonnen 
vloersysteem zijn opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 
attest-met-productcertitïcaat voor 'Vrijdragende systeemvloeren van vooraf 
vervaardigd constructief beton' (BRL 0203 2000-07-01), opgesteld door het College 
van Deskundigen Constructief Beton van KIWA. In dit college hebben 
belanghebbende partijen zitting op het gebied van systeemvloeren. KIWA is een door 
de Raad voor de Certificatie erkende certificatie-instelling. 

De BRL wordt in samenhang met het KIWA-Reglement voor productcertificatie: 
2001 gehanteerd. In dit reglement staan de technische en procedurele aspecten van 
certifïcatie, zoals aanvraagprocedure, controles en beroepmogelijkheden, opgetekend. 
Het door KIWA uit te voeren toelatingsonderzoek omvat (1) een monsteronderzoek, 
om vast te stellen of de producten voldoen aan de eisen; (2) een beoordeling van het 
productieproces; (3) een beoordeling van het kwaliteits-systeem, het IKB-schema en 
de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures; (4) een 
verificatie van het voldoen van de bouwdelen aan de in de BRL gestelde prestatie- 
eisen; en (5) een verificatie van de uitvoerbaarheid van de verwerkingsvoorschriften. 
Dit onderzoeksproject sluit aan op het vierde punt: verificatie van de prestatie-eisen. 

3 .1 .2  INHOUD A M P C  
In een attest-met-productcertificaat AMPC dient ten minste te worden vastgelegd ( 1 ) 
de leverancier van de gecertificeerde producten; (2) aan welke beoordelings-richtlijn 
de producten zijn getoetst; (3) de specificaties van de producten; (4) het op de 
gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk; ( 5 )  wenken voor de 
afnemer; (6) de toepasbaarheid van het product en de in acht te nemen 
toepassingsvoorwaarden; en (7) de verwerkingsvoorschriften. 

3.2.1 BRL 0203 
De vooraf vervaardigde vloerelementen zijn bestemd om te worden toegepast in 
vrijdragende systeemvloeren van constructief beton, die gedurende een 
referentieperiode van 50 jaar zijn ingedeeld in veiligheidsklasse 2 of 3 volgens NEN 
6702 en voldoen aan NVN 6725. De hoogte van de elementen is beperkt tot 400 
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millimeter. De BRL hanteert een categoriale onderverdeling van prestatie-eisen naar 
veiligheid, vervorming, energiezuinigheid en gezondheid. Enkel de prestaties 
aangaande veiligheid en vervorming zullen binnen dit onderzoek worden behandeld. 

3.2.2 VEILIGHEID EN STERKTE VAN EEN BOUWCONSTRUCTIE 
De categorie veiligheid kent een onderverdeling naar (1) sterkte van de 
bouwconstructie, (2) sterkte bij brand, (3)  beperking van het ontstaan van een 
brandgevaarlijke situatie, (4) beperking van de ontwikkeling van brand, (5) beperking 
van de uitbreiding van brand, (6) vluchten bij brand, (7) beperking van het ontstaan 
van rook en (8) beperking van de verspreiding van rook. Enkel de prestaties 
aangaande de sterkte van de bouwconstructie zullen binnen dit onderzoeksproject 
worden beschouwd. De prestatie-eis ten aanzien van veiligheid en sterkte van een 
bouwconstructie kan als volgt worden samengevat: 

Gedurende de referentieperiode mag geen enkele grenstoestand van de 
vloerconstructie zoals bedoeld in NEN 6702 als gevolg van de daarop 
werkende krachten, bij de in de norm bedoelde fundamentele 
belastingscombinaties worden overschreden. 

Het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand moet zijn bepaald 
overeenkomstig NEN 6720. Voor het bepalen van de sterkte geeft NVN 6725 
specifiek op vloerconstructies gerichte bepalingsmethoden die gelijkwaardig zijn aan 
NEN 6720. Voor vloeren vervaardigd uit elementen waarvoor geldt dat de hoogte ten 
minste 300 millimeter en ten hoogste 400 millimeter bedraagt, hanteert NVN 6725 
enigszins afwijkende regels en voorwaarden. Binnen dit onderzoeksproject worden 
de productspecificaties ten aanzien van de sterkteberekening en het bezwijkgedrag 
aan de genoemde vigerende voorschriften getoetst in hoofdstuk 5. 

3.2.3 VERVORMING 
De prestatie-eis ten aanzien van vervorming kan als volgt worden samengevat: 

Een vloer van een verbl(jfsgebied mag, ter beperking van de doorbuiging, bl j  de 
respons die voortvloeit uit de incidentele en momentane be1a.sting.s-combinatiees 
volgens NEN 6702, geen grotere doorbuiging in  de eind-toestand hebben dan 
0,004 van de theoretische overspanning van clie vloer. 

De doorbuiging dient bepaald te worden overeenkomstig NEN 6720. Binnen dit 
onderzoeksproject zal niet zozeer de vervorming in beschouwing worden genomen 
alswel de lineair elastische berekeningsmethode waarmee de vervorming bepaald kan 
worden. Lineair elastisch materiaalgedrag en de rekenkundige modellering worden 
behandeld in hoofdstuk 4. 

3.2.4 NVN 6725 
De BRL refereert veelvuldig aan de nationale normvoorschriften. Aangaande het 
draagvermogen zijn de voornaamste normen de NEN 6720 en de NVN 6725. De 
Nederlandse voornorm NVN 6725 is hierbij speciaal in gericht op, zoals de naam 
aanduidt, vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton. Hierbij maakt 
deze voornorm onderscheid naar de vloersystemen (1) holle en massieve 
plaatvloeren, (2) bekistingsplaatvloeren, (3) ribbenvloeren en (4) combinatievloeren. 
Elk van deze vloersystemen beschikt hierbij over eigen specifieke voorwaarden en 
eisen. 
De WING-vloerplaat beschikt middels het bekistingsplaatvormig onderdek en het 
holle vloerplaatvormig bovendek evenwel over een unieke opbouw. Het gedrag van 
de enkelvoudige en de samengestelde vloerplaat zal in het attest-met- 
productcertificaat op heldere wijze omschreven dienen te worden. 
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HOOFDSTUK 4. 
LINEAIR ELASTISCH MATERIAALGEDRAG 

Inhoud: 
4.1. Achtergronden WING-vloerplaat 

4.2. Numeriek model enkelvoudige vloerplaat 
4.3. Rekenmodel enkelvoudige vloerplaat 

4.4. Numeriek en rekenmodel samengestelde vloerplaat 
4.5. Literatuuropgave 

De WING-vloerplaat worclt zowel in een enkelvoudige als in een .samenge.rtelcle uitvoering, voorzien van een 
dniklaag, aangeboden. De uitvoeringsvorm het$ vanzel$sprekend zijn weerslag op het gedrag van de constructie. In  
d i t  onderdeel wordt ingegaan op de geometrische eigenschappen en de respons bij lineair elasti.sch materiaalgeclrag. 

Hierbij wordt een vereenvoudigd rekenmoclel gepresenteerd en getoet.st aan de hand van berekeningen volgens de 
eindige elementenmethode. De nadruk ligt bi j  het enkelvouciige element. Voor de vollecligheid wordt tevens eercler 

onderzoek naar de samengestelde doorsnede vermeld. 

4.1.1 BETON 
Beton is opgebouwd uit een stapeling van grove en fijne toeslagmaterialen, 
omsloten door een cementmatrix. De cementmatrix ontstaat door een chemische 
reactie van het hydraulische bindmiddel cement met water, waarbij een 
steenachtig materiaal wordt gevormd. Door de chemische reactie worden 
hydraten gevormd; om deze reden wordt er gesproken van de hydratatie van het 
cement. De sterkte en stijfheid van beton nemen door het voortschrijdende 
hydratatieproces toe in de tijd. De verkorting van het beton onder invloed van het 
hydratatieproces en het instellen van een evenwichtsvochtgehalte in het beton 
wordt krimp genoemd. De rheologische eigenschappen kruip en spannings- 
relaxatie zijn uitingen van het visceuze materiaalgedrag van beton. Evenals krimp 
is kruip mede een gevolg van het zich instellen van het evenwichtsvochtgehalte in 
het beton. 

Bij de rekenkundige beschouwing van het gedrag van de vloerplaat zullen 
aannamen worden gedaan ter benadering van de fysische werkelijkheid. Ten 
behoeve van het constructieve ontwerpproces met het materiaal beton worden in 
de vigerende voorschriften relaties uit de theoretische mechanica gecombineerd 
met randvoorwaarden, voortvloeiend uit empirisch onderzoek of uit praktische 
vereisten. Eén zo'n normatieve eis is dat scheurvorming in de gebruikstoestand 
bij zowel volledig als beperkt voorgespannen beton niet is toegestaan 

Binnen de Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 1995) wordt het materiaal- 
gedrag van beton en staal beschreven middels vereenvoudigde rekenmodellen. 
Wanneer binnen het kader van dit onderzoek de schematisering volgens de VBC 
onvoldoende aanknopingspunten biedt, worden de bepalingen van de Model Code 
1990 gehanteerd. Sterkte en stijfheid, maar ook voorspanning worden meer 
uitgebreid beschreven in de bijlage 'Materiaalkarakteristieken', krimp, kruip en 
relaxatie in de bijlage 'Tijdsafhankelijke materiaalkarakteristieken'. 

4.1.2 VOORGESPANNEN BETON 
Constructief beton is de verzamelnaam voor ongewapend, gewapend en 
voorgespannen beton met een constructieve functie. Ten aanzien van 
voorgespannen beton kan nog een verdere onderverdeling gemaakt worden: 
volledig, beperkt en gedeeltelijk voorgespannen beton. 

I l 

Figuur 4.1 Cernentniatrix en 
korrelstapeling bij beton 

Spanfase i:, QCL 

t:p Q'B Qg+q 

Gebrui ksfase 

Figuur 4.2 Principe van 
voorspanning 
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I kern doorsnede 
I 1 

2 l 
strengpositie 

Figuur 4.3 Kern van de WING-doorsnede 

Hoewel beton over een hoge druksterkte beschikt, is de treksterkte van het 
materiaal gering. Staal beschikt daarentegen over een hoge treksterkte. Na 
buigscheurvorming in het beton zal het in het beton opgenomen wapeningsstaal 
de trekkracht opnemen, waarbij het beton nog een kleine bijdrage levert aan de 
stijfheid door tension stiffening. Het aanbrengen van een voorspankracht maakt 
het mogelijk de eigenschappen van beton en staal op een meer gunstige wijze te 
benutten. Door het opwerken van initiële drukspanningen in beton op plaatsen 
waar trekspanning zullen optreden, wordt buigscheurvorming uitgesteld en kan 
een groter deel van de betondoorsnede worden benut voor dwarskrachtopname. 
Voorspanning bij vooraf vervaardigde elementen kan worden aangebracht door 
(a) het instorten van voorgerekte staaldraden of srrengen en (b) het na afloop van 

J de WING het hydratatieproces narekken van voorspanelementen. [ ' ; ' Bi' 
plaatvloer is de voorspanning gebaseerd op het principe van volledig 
voorgespannen beton middels voorgerekte 7-draadsstrengen. Het toegepaste staal 
dient van hoogwaardige kwaliteit te zijn, zodat de verkorting van het beton 
relatief gering is ten opzichte van de initiële verlenging van het staal. Om deze 
reden wordt er onderscheid gemaakt naar voorspanstaal en betonstaal. 

De voorspankracht in het staal wordt bij voorgerekt staal via aanhechting op het 
beton overgebracht. De voorspanning in het beton neemt parabolisch toe van nul 
tot de werkvoorspanning. De hiervoor benodigde lengte wordt de 
overdrachtslengte genoemd. Het parabolische spanningsverloop wordt veelal 
geschematiseerd via een bi- of trilineair relatiediagram, waarbij de voorspanning 
na de overdrachtslengte een constante waarde aanneemt. 

De overdracht van de voorspankracht heeft bij de elementeinden een grote 
invloed op het spanningsverloop. Door de inleiding van de voorspankracht treden 
er rondom de voorspanwapening en op enige afstand hiervan trekspanningen op 
in de betondoorsnede, welke respectievelijk primaire splijtspanningen en 
kop(v1ak)splijtspanningen worden genoemd. Bij voorgerekt staal zijn de primaire 
splijtspanningen veelal niet groot doordat de voorspanning over de totale 
overdrachtslengte op het beton wordt overgedragen. Kopsplijtspanningen zijn 
vooral van belang op het moment van het opspannen van het beton, omdat jong 
beton over een geringere treksterkte beschikt. De kern van de doorsnede, het deel 
van de doorsnede waar een voorspankracht kan aangrijpen zonder trekspanningen 
op te wekken, speelt in het geval van de WING slechts een gering rol. De 
strengen zijn aangebracht buiten de kern, zodat de voorspanning aan de 
bovenzijde van de plaat buigtrekspanningen zal veroorzaken. 

4.1.3 OPGELEGDE VERVORMINGEN EN SPANNINGSHERVERDELING 
De acties die aangrijpen op een constructiedeel kunnen de vorm aannemen van 
belastingen, bijvoorbeeld als gevolg van het eigengewicht, maar ook van 
opgelegde vervormingen. Voorspanning door voorgerekt staal kan zowel als een 
belasting en als een opgelegde vervorming worden beschouwd. Dit geldt 
eveneens voor de effecten van temperatuursverschillen over een doorsnede, krimp 
en visceus materiaalgedrag. 
De componenten van een constructie-element kunnen ten opzichte van elkaar in 
de tijd over verschillende materiaaleigenschappen beschikken. Hierdoor kunnen 
belastingen of opgelegde vervormingen voor een herverdeling van spanningen 
zorgdragen. De inwendige spanningsverdeling, welke zich als respons hierop 
instelt, is in belangrijke mate afhankelijk van de axiale en de buigstijfheid van de 

primaire splijtspamingen l / -  I I ringtrekspanningen 

Normaalspanningen x-richting u, 

Schuifspanningen x-richting U, 

I 

Figuur 4.4 Normaal- en 
schuifspanningsverdeling bij niet- 
centrisch voorgespannen balk met 

aanhechting 
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Figuur 4.5 Hoofdspanningen: snedegrootheden en spanningsrelaties van Mohr 
(o,,: i= richting normaal vlak, j= richting spanning) 

componenten. Lineair elastische en tijdsafhankelijk materiaalgedrag hebben een 
afname van de initiële voorspanning als gevolg. Krimp, kruip en 
spanningsrelaxatie zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. Doordat een 
deel van deze factoren, bijvoorbeeld de relatieve vochtigheid, in de tijd 
wisselende en niet nauwkeurig te bepalen waarden aannemen, is het nagenoeg 
onmogelijk om de tijdsafhankelijke gedragingen exact vast te stellen. 

Scheurvorming heeft een (plaatselijke) afname van de stijfheid als gevolg en kan 
hierdoor, evenals tijdsafhankelijk materiaalgedrag, aanleiding geven tot een 
herverdeling van spanningen. Bij opgelegde vervormingen is er vaak sprake van 
scheurvorming. Deze scheurvorming is, zoals vermeld, in de gebruikstoestand bij 
zowel volledig als beperkt voorgespannen beton niet toegestaan. 

4.1.4 SPANNINGSTRAJECTORIEN 
De spanningsverdeling in een consimctie-element wordt beschreven door de 
hoofdspanningen in een oneindige aantal punten. Schuifspanningen zijn eigenlijk 
rekenkundige grootheden, die aangeven dat de hoofdspanningsrichtingen of - 
trajectosen niet loodrecht op het vlak van de doorsnede staan. De hoofd- 
spanningen kunnen per punt naar richting en grootte worden bepaald uit de axiale 
en de schuifspanningen op basis van de relaties uit de elasticiteitsleer. Voor een 
tweedimensionale spanningstoestand geeft de cirkel van Mohr deze relaties op 
overzichtelijke wijze weer. 

4.2 NUMERIEKE MODEL ENKELVOUDIGE VLOERPLAAT 

4.2.1 ONDERZOEKSOPZET 
De spannings- en vervorrningstoestanden van de enkelvoudige WNG-vloerplaat 
zijn het onderwerp geweest van een aantal in opdracht van Betonson door TNO 
Bouw uitgevoerde eindige elementenmethode (EEM)-berekeningen. Doel van 
deze berekeningen is hoofdzakelijk geweest het in beeld brengen van (1) het 
gedrag van de vloerplaat gedurende de levenscyclus en (2) de invloed van de 
dwarskanalen op het spanningsverloop in de vloerplaat. Van deze TNO- 
onderzoeken worden alleen de gegevens betreffende de span- en stortfase 
vermeld, omdat deze betrekking hebben op de enkelvoudige vloerplaat. Daarnaast 

- 

Tijdsafhankelijke 
materiaalkarakteristieken 

f&) &,(t) 
[ ~ í m m ~ ]  [ N I ~ ~ ~ I  
-80 - 40000 

-- 35000 

-- 30000 

- 25000 

-- 20000 

-c Treksterkte 

0- 5 u C 4 U  
l0 - 

Tijd [dagen] 

- 

Figuur 4.6 Gemiddelde 
materiaalgegevens B65 
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25 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WINGVLOERPLAAT 



HOOFDSTUK 4. LINEAIR ELASTISCH MATERIAALGEDRAG 

is er (3) een eigen EEM-onderzoek gedaan naar de 
invloed van het strengenpatroon op het 
spanningsverloop en (4) de lineair elastische 
spanningsverdeling bij geconcentreerde lijnlasten 
loodrecht op de overspanningsrichting. Middels 
het eigen EEM-onderzoek is hierbij mede getracht 
een beter inzicht in de eigenschappen van het door 
TNO Bouw gehanteerde model te verwerven. 

De resultaten van het eindige elementenmethode- 
onderzoek worden in het volgende kort 
samengevat. Enkel de resultaten met betrekking 
tot de geconcentreerde lasten zijn, wegens hun 
relatie met het proefbelastingsonderzoek, 
opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
Aan de hand van de EEM-gegevens wordt 
vervolgens getoetst of een rekenmodel gebaseerd Figuur 4.7 Randcondities (ANSYS, DIANA) 
op een tweedimensionaal staafelement volgens de 
sterkteleer een voldoende waarheidsgetrouwe weergave van de fysische 
werkelijkheid geeft. In het volgende hoofdstuk zal het rekenmodel verder getoetst 
worden aan de hand van experimentele laboratoriumproeven. 

4.2.2 PROGRAMMATUUR 
Een eindige elementenmodel wordt opgebouwd door een structuur onder te 
verdelen in één-, twee- of driedimensionale eindige subdomeinen, weke in 
knooppunten aaneen zijn gesloten. De subdomeinen worden wel elementen 
genoemd. i 2 bh 305 I Voor ieder element afzonderlijk wordt het aantal en het soort 

vrijheidheidsgraden vastgesteld. In het algemeen de vrije verplaatsingen van de 
knooppunten de primaire onbekenden, de vrijheidsgraden, waaruit de overige 
grootheden kunnen worden afgeleid. Een oplossing wordt benaderd middels een 
lineaire combinatie van basisfuncties, elk op zijn eigen subdomein. Een vorm- of 
interpolatiefunctie benadert binnen de basisfuncties de relatie tussen het 
verplaatsingsveld en de vrijheidsgraden van een element. Er bestaat een veelheid 
aan berekeningsprogramrnuur gebaseerd op de EEM. Binnen het kader van het 
onderzoek omtrent de enkelvoudige vloerplaat is gebruik gemaakt van een 
tweetal programma's. Bij het eigen onderzoek wordt gebruik gemaakt van het 
EEM-programma ANSYS. TNO Bouw maakt bij een in opdracht van Betonson 
vemcht onderzoek gebruik van het programma DIANA. 

Bij ANSYS wordt standaard bij de oplossing van de vrijheidsgraden uit de 
matrixvergelijkingen gebruik gemaakt van een benaderingsmethode. Een tri- 
diagonaal matrix algoritme TDMA, een variant op de Gauss-Seidel 
iteratiemethode, verricht hierbij een gespecificeerd aantal iteraties op het 
probleemdomein. Er worden hierbij geen convergentiecriteria toegepast. Bij een 
statische lineaire analyse zoals hierna beschreven, is de stijfheidsmatrix echter 
onafhankelijk van de vrijheidsgraden. Reeds na één iteratie wordt daarom al de 
juiste oplossing - de verplaatsingen waarbij de inwendige en uitwendige 
knoopkrachten evenwicht maken - bereikt. Convergentiecriteria en stapgrootte 
van de iteratie zijn hierdoor niet relevant. Het oplossingsalgoritme gaat hierbij als 
een golffront langs de elementvrijheidsgraden, zodat de globale stijfheidsmatrix 
niet ineens wordt samengesteld.. 

4.2.3 LINEAIR ELASTISCH MODEL 
De geometrie van het elementennet is voor de numerieke modellen in DIANA en 
ANSYS vrijwel gelijk. Bij het DIANA-model zijn echter dwarskanalen 
aangebracht. Bij de invoer van het EEM-model is gebruik gemaakt van 
symmetrie-overwegingen. Een vierde deel van de vloerplaat wordt ingevoerd, 
waarbij de orthogonale vlakken door de plaatmidden in de dwars- en 
lengterichting worden gebruikt als symmetrievlakken. Aan de zijde van de 
oplegging wordt de volledige rand van de vloerplaat (inclusief het deel van de 
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vleugel) scharnierend ondersteund, terwijl de rand in de lengterichting vrij is. De 
randcondities langs de symmetrievlakken zijn van dien aard dat de rand niet kan 
roteren rondom de lengteas, maar dat de verticale verplaatsingen onverhinderd 
blijven. De afmeting bedraagt in de lengterichting 2650 millimeter, in de breedte- 
richting 1190 millimeter en in de hoogterichting 180 millimeter. Een model ter 
grootte van één dam, voorzien van een dwarskanaal, is gebruikt bij een onderzoek 
naar de invloed van netverfijning op de grootte van de discretisatiefout. 

De modelopbouw dient het mogelijk te maken zowel ten aanzien van buiging als 
dwarskracht het gedrag van de vloerplaat weer te geven. Onder de 
veronderstelling van lineair elastisch materiaalgedrag wordt de vloerplaat 
overeenkomstig de elasticiteitsleer gemodelleerd middels 8-knoops iso- 
parametrische volume-elementen met drie vrijheidsgraden per knoop. Het 
bijbehorende lineaire verplaatsingsveld maakt het mogelijk voor zowel buig- als 
dwarskrachtbelastingen bij benadering de spanningen en de rekken te bepalen. 
Wegens de dominante buigbelasting zijn daarom incompatibele verplaatsings- 
vormen toegepast. Numerieke integratie heeft plaats volgens een 2.2.2-punts 
Gauss-integratieschema. Modellering van het wapeningsstaal heeft plaats in de 
vorm van staafelementen. De aanhechting tussen de omringde betonelementen en 
de wapening is volledig. Een meer uitgebreide omschrijving wordt gegeven in de 
bijlage 'Eindige elementenmethode-onderzoek'. 

Het hiervoor en hierna geschetste model is een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid, waarmee getracht wordt het gedrag van de vloerplaat inzichtelijk 
te maken. Hiertoe zijn diverse aannamen gedaan. Zo is de elasticiteitsmodulus 
van het beton bijvoorbeeld gelijk over de gehele doorsnede en kan er doordat er 
geen grenslaagelementen worden toegepast geen intrekking van de strengen 
voorkomen. De scharnierend opgelegde vleugeltippen kunnen niet 'opwippen' 
doordat er geen contactelementen zijn toegepast bij de steunpunten. Ook de 
invloed van bijvoorbeeld het bij het steunpunt toegepaste oplegrubber wordt 
buiten beschouwing gelaten. Deze aannamen zijn gedaan, omdat extra onderzoek 
ter verificatie van de genoemde effecten buiten het kader van dit project valt. 

a Tijdsaíhankelijk 
voorspanningsverloop 

per streng 

o [~ lmm'  1 

b Voorspanningsverloop 
WING 60-120 

afstand x [mm] 

Figuur 4.8 ~eschematiseerd 
voorspanningsverloop in de tijd (a) 

en over de strenglengte (b) 
4.2.4 BELASTINGSGEVALLEN: MATERIALEN EN BELASTINGEN 
Gedurende de levenscyclus zullen materiaaleigenschappen, 
omgevingsomstandigheden en belastingen van de WING-elementen veelvuldig 
wisselen. Daarom worden de volgende stadia onderscheiden: (a) de spanfase, (b) 
de tasfase, (c) de montagefase en (d) de gebrniksfase. Bij de samengestelde 
vloerplaat wordt de montagefase ook wel aangeduid als stortfase. De gehanteerde 
spanningsverdeling over de tijdsvakken wordt in figuur 4.8 getoond. 

In de spanfase wordt de WING-vloerplaat gestort en voorgespannen. Tussen de 
stort en het spannen zullen de stijfheid en de sterkte van het beton snel toenemen 
tot waarden weke zijn te vergelijken met een betonsterkteklasse B30 met een 
elasticiteitsmodulus van E', = 29750 dr mm^. De initiële fabricagevoorspanning 
opi(t=Od) = 70,2-103/52= 1350 Nlmm2 zal door elastische verliezen tijdens het 
spannen direct verminderen tot de aanvangsvoorspanning o,(t=Od)= 1325 
d mm^. Op de spanfase volgt de tasfase, waarin de vloerplaat ligt opgeslagen en 
waarin de 28-dagensterkte wordt bereikt. Deze behoort bij een betonsterkteklasse 
B65 met een elasticiteitsmodulus van E', = 38500 N/&. De voorspanning 
neemt verder af tot een momentane werkvoorspanning van circa opw(t=28d) = 
1245 N/&. In beide voorgenoemde fasen is de relatieve vochtigheid van de 
omgeving hoog en bedraagt circa 75%. Tijdens de montage- of stortfase is er 
sprake van opper- enlof stortbelastingen. In de EEM-berekening wordt daarom 
als aanvullende belasting - naast het eigengewicht van de druklaag - een 
stortbelasting van 1,00 kN/m2 gehanteerd. In de gebruiksfase grijpen permanente 
en veranderlijke belastingen op de vloerplaat aan. De voorspanning neemt nog 
verder af tot een lange-duur waarde van de werkvoorspanning van circa 
op,(t228d) = 1150  mm^. De indicatieve (!) bepaling van de tijdsafhankelijke 
spanningsafname door krimp- en rheologische invloeden is opgenomen in de 
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bijlage 'Tijdsafhankelijke materiaalkarakteristieken'. De overeenkomstig de VBC 
bepaalde totale lange-duur verliezen op de voorspanning van 15% worden - 
doordat de VBC werkt aan de hand van minimumwaarden - beschouwd als een 
ondergrens. De relatieve vochtigheid bedraagt in de beide fasen zo'n 50 %. Zoals 
vermeld, maken enkel de span- en stortfase deel uit van de beschouwing binnen 
dit onderzoeksproject. In alle fasen steunt de WING-vloerplaat op de uiteinden. 

De volumieke massa van het beton bedraagt p = 2400 kg/m3, terwijl de 
dwarscontractiecoëfficïent een waarde v = 0,2 heeft. De staalsoort Fep 1860 van 
de voorspanstrengen beschikt over een elasticiteitsmodulus van E, = 200000 
Nlmm2. De voorspanning wordt in DIANA lineair toenemend aangebracht over 
een overdrachtslengte van lbPt = 726 millimeter. In ANSYS geschiedt dit middels 
een initiële rek over een overdrachtslengte van l@, = 700 millimeter. 

4.2.5 PRESENTATIE RESULTATEN 
De analysen aan de hand van de eindige elementenmethode leveren een grote 
hoeveelheid data op. Er is getracht deze data om te zetten in informatie door 
enerzijds gebruik te maken van contourplots van de spanningen en anderzijds het 
spanningsverloop langs een beperkt aantal sneden. De countourplots tonen enkel 
de spanningsstroom aan de buitenzijden van het element. Bij de spanningcurven 
langs de verschillende sneden staat vermeld op welke plaats deze sneden zich 
bevinden: 'bovenzijde' betekent dat het het spanningsverloop aan de bovenzijde 
van de vloerplaat betreft. In voorkomende gevallen wordt bij presentatie van de 
EEM-resultaten de snedeposities vermeld. Bij de grafieken wordt in de 
overspanningsrichting gerekend vanuit de oplegging (x=O). 
Bijzondere aandacht gaat bij de resultatenweergave uit naar de 
hoofdtrekspanningen, omdat deze tot scheurvorming kunnen leiden. Figuur 4.9 Streng- en snedeposities 

EEM (ANSYS) 

4.2.6 INVLOED STRENGENPATROON 
De wijze waarop de in de spanfase aangebrachte initiële voorspankracht zich over 
het oppervlak van de vloerplaat verdeelt, is bekeken aan de hand van drie 
verschillende strengposities. Deze strengposities en de sneden waarover het 
spanningsverloop is gemeten worden weergegeven in figuur 4.9. 
De betonspanning in de nabijheid van de streng vertoont voor alle posities een 
duidelijke piek na afloop van de overdrachtslengte. Deze uiterste waarden bij 
streng a, b en c bedragen respectievelijk -2,6 N/rnm2, -2,O N/mm2 en -2,4 
~ /mn? .  Figuur 4.10 toont een contourplot van de normaalspanningen als gevolg 
van voorspanning door strengpositie a. De spanningsconcentratie is hierop 
duidelijk herkenbaar. De hogere waarde van de buitenste streng komt voort uit 
het geringere betonvolume rondom deze streng. Een zelfde hogere waarde bij de 
binnenste streng is te herleiden tot de randcondities. Immers, ook aan de andere 
zijde van het symmetrievlak is deze streng aanwezig. De spanningen in het 

Figuur410 Countourplot spanningsstmm in vloerplaat, aanbrengen voorspankracht middels strengpostie a (ANSYS) 
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omringende betonvolume zijn hierdoor hoger. 
Pas na-geruime afstand, zo'n drie maal de - 
overdrachtslengte, worden de spanningen over I Normaalspanningen x-richting, strengpositie a I 

4.2.7 AANBRENGEN VOORSPANNING: WING 60-120 
Het aanbrengen van de voorspannin komt aan bod bij het EEM-onderzoek van 9 een WING 60-12 vloerplaat [ 3  ;b'Z4 . Er is bij dit onderzoek een 8- 
strengenpatroon toegepast. Daarnaast is de vloerplaat onderworpen aan de 
belasting door het eigengewicht. De voornaamste resultaten worden geillustreerd 
in figuur 4.12 aan de hand van een countourplot van de hoofdspanningen. Voor 
een meer uitgebreide samenvatting van de EEM-berekening wordt verwezen naar 
de bijlage 'Eindige elementenmethode'. 

verschillende sneden langs boven- en onderzijde 
van het element gelijkvormig. De spanning heeft 
zich dan pas over de gehele doorsnede gespreid. 
Voor alle strengposities bedragen de minimale 
spanningen aan de onderzijde dan -1 ,l N / m d  
en de maximale spanningen aan de bovenzijde 
0,2 N/&. De voorspanning spreidt zich 
waaiervormig vanuit het aangrijppunt. De 
voorspankracht vloeit bij benadering onder een 
hoek van circa 45 graden weg. 
Hogere waarden van de hoofdtrekspanning 
komen plaatselijk voor rondom de positie van de 
voorspanstreng nabij de oplegging. De pieken 
van de hoofdtrekspanningen bedragen voor 
posities a, b en c respectievelijk 2,8 ~lmm',  2,7 
N/mm2 en 3,3  mm^. De minimale waarden 
van de hoofdtrekspanning treden op ter plaatse 
van de uiterste waarden van de normaaldruk- 
spanning en zijn in dezelfde orde van grootte. 

Bij meerdere strengen kan de spanningsverde- 
ling door superpositie van de individuele 
spanningen worden bepaald. De afstand tot de 
plaats waarop de spanning gelijkelijk over de 

Door de gecombineerde werking van de voorspanning en het eigengewicht treden 
zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde van de vloerplaat hoofdzakelijk 
drukspanningen op. De drukspanningen in het holle vloerplaatdeel bereiken na de 
overdrachtslengte onder het eerste van de elf (1engte)kanalen de maximale waarde 
o,, = -3,6 ~ l r n m ~ .  Verstoringen bij de dwarskanalen hebben op het 
spanningsverloop in de onderflens hoegenaamd geen invloed. In het bovendek 
treden in de omgeving van de dwarskanalen juist hoge spanningspieken op. De 
hoogste waarde van de drukspanning is bij het dwarskanaal in het midden van de 
overspanning o,, = -3,4 dw mm'. De maximale drukspanning treedt na de 
overdrachtslengte op ter plaatse van de eerste voorspanstreng aan de buitenzijde 
van de vleugel en heeft een waarde van o, = -4,2 dw mm^. Trekspanningen treden 
op rondom de dwarskanalen en in het verankeringsgebied van de 
voorspanstrengen. Tevens komen over de gehele lengte van de vleugelaansluiting 
aan de bovenzijde trekspanningen voor in de orde van grootte van o, = 0,2 
 m mm^ met geringe verhogingen bij de dwarskanalen. De schuifspanningen 
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Figuur 4.11 Superpositie belastingsgevallen (ANSYS) 
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homogene doorsnede is verdeeld, wordt hierdoor 
sterk verkort. Bij drie strengen per halve plaat, zes in totaal, zelfs al zodanig dat 
er vanaf het begin over eik van de aan de boven- en onderzijde van de plaat 
gesitueerde sneden sprake is van een gelijke spreiding. Dit is weergege-ven in 
figuur 4.1 1. In dit figuur wordt tevens het spanningsverloop over de verschillende 
sneden getoond voor Cén enkele strengpositie. Het minimale strengenpatroon bij 
de WING-plaat bedraagt 8 per plaatbreedte, zodat er over de gehele plaatlengte 
gevoeglijk van een homogene spreiding kan worden uitgegaan. 
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Model: FASE1 
LC2: Load case 2 
Nodal PRINC STRESS PMAX 
ResuRs were calwlated 
M a f l i n  on model set: 
Max = 1.89 Min = -.584 L 

hoofdtrek 
Model: FASE1 
LC2: Load case 2 

l / hoofddruùspanningen h I 
I 

Figuur 4.12 EEM: Contouren spanningsveld WTNG 60-120 bij aanbrengen voorspanning (DIANA) 

nemen globaal op dezelfde locaties als de trekspanningen de hoogste waarden 
aan. De maximaie en minimale waarden o,, = f 1,2  mm^ heersen aan 
weerzijde van de strengen over de gehele verankeringslengte. 

Het buigende moment, veroorzaakt door de excentriciteit van de voorspankracht, 
zorgt ervoor dat de plaat bol gaat staan. De grootste opbuiging, 6, = 0,6 mm, 
treedt op in het midden van het holle vloerplaatdeel. De maximale vleugelop- 
buiging is door het eigengewicht van de vleugel een weinig minder: 6, = 0,5 mm. 
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4.2.8 INVLOED DWARSKANALEN 
De karakteristieke spanningen dienen bij afwezigheid van dwarskanaien 
gecorrigeerd te worden voor de lokale spanningstoename rondom deze 
openingen. Uit de voorgenoemde berekeningen met betrekking tot de spanfase is 
over de meeste sneden duidelijk (de grootte van) het 
invloedsgebied van de dwarskanalen waarneembaar. 
Figuur 4.13 toont de invloed van de dwarskanalen 
op het spanningsverloop rondom de elastische 
zwaartelijn. Hierbij worden de resultaten van een 
modellering met en zonder dwarskanalen met elkaar 
vergeleken. De belasting bestaat hierbij uit het 
eigengewicht van de vloerplaat en de fabricage 
voorspanning door een 8-strengenpatroon. 

Figuur 4.14 toont de spanningsconcentraties zoals 
deze optreden bij een detailberekening. In de 
lengterichting is er aan weerszijden van de 
dwarsopeningen sprake van een sterke toename van 

Normaalspanningen x-richting 
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de schuifspanningen. Het schuifspanningsverloop Figuur 4.13 Invloed dwarskanalen op spanningsverloop rond 
zwaartelijn (DIANA, ANSYS) 
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neemt over een afstand van circa één maal de dwarskanaaldiameter weer zijn 
ongestoorde vorm aan. In hetzelfde gebied nemen in de betondoorsneden boven 
en onder de dwarskanalen de normaalspanningen op vergelijkbare wijze zowel in 
de x- als in de y-richting sterk toe. 
De gevonden spanningen zullen enigszins afwijken ten opzichte van de werkelijk 
optredende spanningen. Zo zullen bij de aansluiting van de langs- en dwars- 
kanalen in de dam de normaalspanningen overschat worden; deze behoren nul te 
zijn. De piekschuifspanningen zullen daarentegen in werkelijkheid, zowel in de 
onder- en bovenflens als in de dammen, enigszins hoger uitvallen nabij de 
aansluiting. De gemiddelde spanningen worden door de EEM-berekening redelijk 
goed benaderd. 

4.3 REKENMODEL ENKELVOUDIGE VLOERPLAAT 

4.3.1 REKENMODEL SPLUTSPANNINGEN 
De splijtspanningen, kunnen worden bepaald middels een beschouwing van het 
inwendig evenwicht ter plaatse van de elementeinden. Uitgaande van de geome- Figuur 4.14 Invloedsgebied 
trie van een dam is het mogelijk - onder aanname van een van teken wisselend dwarskanalen bij uniforme 

hyperbolisch spanningsveld - de maatgevende spanningen te bepalen [ ; b'Z 240 indrukking: (a) axiale en (b) 

(figuur 4.15). Meer informatie hieromtrent is te vinden in de bijlage schuifspanningen (DIANA) 

'Vakwerkanalogie binnen de Model Code 1990' 

4.3.2 REKENMODEL BUIG- EN SCHUIFSPANNINGEN 
De controle van de spanningen en vervormingen van de vloerplaat van het type 
WING 60-120 heeft plaats op basis van de sterkteleer middels een 
tweediensionaal balkelement. De vleugelvorm van het onderdek maakt dat de 
berekening van de WING-vloerplaat in twee stappen dient te worden uitgevoerd. 
Eerst worden de spanningen in de vleugel bepaald door deze op te vatten als een 
uitkragend constructiedeel. Vervolgens worden de spanningen bepaald voor de 
gehele vloerplaat, waarbij deze wordt beschouwd als een volledig 
samenwerkende (homogene) doorsnede van onder- en bovendek. De 
verdeelwapening op de voorspanstrengen is hiermee dus tevens de 
hoofdwapening voor de uitkragende vleugelconstructie! 
Het gefaseerde rekenmodel is weergegeven in figuur 4.16. Het rekenmodel in de 
vorm een (slank) balkelement overeenkomstig de sterkteleer betekent een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid. Er wordt uitgegaan van een 
vlakspanningstoestand onder verwaarlozing van de welving van de doorsnede 
door dwarskracht en wringende momenten. Plaatselijk zullen hierdoor duidelijke 
afwijkingen ten opzichte van de daadwerkelijke spanningsverdeling in de 
vloerplaat optreden. Er is getracht een deel van de afwijkingen te ondervangen 
door correcties. Deze correcties hebben betrekking op drukspanningen loodrecht 
op de lengte-as door de oplegreactie en op lokaal verhoogde schuifspanningen 
door de kanaalvorm. De wringende randmomenten ter plaatse van de onder- 
steuningen worden binnen het kader van deze studie niet in rekening gebracht. 

/ 
prmaire spiljtkrachi F.,, 

1 

Figuur 4.15 Splijtspanningen 

l I 

Figuur 4.16 Rekenmodel met getrapte schematisering WING-vloerplaat 

Stap 1: uitkragende vleugel 

(De pijlen tonen de overspanningrichting) 
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Ter plaatse van een longitudinaal- of een dwarskanaal zal de 
doorsnedevermindering lokaal tot een sterke spanningstoename leiden. De 
toename is deels te wijten aan de nominale doorsnedevermindering (figuur 4.19) 
en deels aan een bijkomende spanningsverhoging door een verhoogde 
spanningsstroom rondom de doorsnedeverandering. De invloed van de correctie 
van de normaal- en de schuifspanningen voor spanningsconcentraties rondom de 
longitudinale en de dwarskanalen spreekt voor zich: de spanningsstroom vertoont 
plaatselijk een sterke toename. De omschrijving van het gehanteerde rekenmodel 
komt meer uitgebreid aan de orde in de bijlage 'Rekenkundige modellering'. 

De spanningen worden bepaald overeenkomstig de theorie voor slanke baken. 
De relaties worden voor de tweede berekeningsstap getoond in figuur 4.17. De 
verdeling van het materiaal over de doorsnede heeft hierbij een grote invloed op 
het gedrag van de vloerplaat onder buiging en afschuiving. De belangrijkste 
grootheden zijn het oppervlak A, het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment I en 
het lineair oppervlaktemoment S. In de constructeurspraktijk wordt overigens 
vaak voor de schuifspanning de gemiddelde waarde bepaald, onder 
gebruikmaking van het gemiddelde oppervlak bad. 

Doordat de schuifspanning zijn hoogste en de voorspanning zijn laagste waarde 
aanneemt ter plaatse van de oplegging dient controle bij hoge dwarskracht en 
geringe buigtrekspanningen plaats te hebben bij de dag van de oplegging indien 

4.3.3 AANBRENGEN VOORSPANNING: W N G  60-120 EN W N G  100-320 
De splijtspanningen welke ontstaat als gevolg van de inleiding van de 
voorspanning voldoen bij de WING-vloerplaat ruimschoots aan de gestelde eisen. 
Een 8-strengs WING 60-120 beschikt overeenkomstig de MC90 over een 
rekenwaarde van de splijtsterkte van 2,8 N/&. De in de spanfase optredende 
spanningen bedragen echter ten hoogste 0,5 ~ l m m ' .  Bij hogere vloertypen, zeker 
in het geval van een hogere voorspangraad, nemen de splijtspanningen beduidend 
hogere waarden aan. Een 24-strengs WING 100-320 plaat beschikt daarom over 
hogere maximale splijtspanningen in de spanfase: 2,4 Nlrnm'. De rekenwaarde 
van de splijtsterkte neemt eveneens toe en wel tot 3,6 ~ lmm' .  Door toename van 
de betonsterkte en afname van de voorspanning in de tijd, zijn buiten de spanfase 
bij de plaateinden geen problemen omtrent de splijtsterkte te verwachten. 

u, (z) = K,;[ 

%.S (Z) 
Tz~(z )=~h; r .K~s .n -hL by(z) . ly 

aM, 
a,(z) = 

(1w++z) .by(z )  

,,,, 
t /m 2 

Op basis van de getrapte berekeningsopzet, voorzien van correcties, is het 
spanningsveld van de vloerplaten van het type 60-120 en 100-320 bepaald voor 
de spanfase. De verliezen op de voorspanning worden hierbij gesteld op 8%. Het 
blijkt dat de hoofdtrekspanningen niet ter plaatse van de elastische zwaartelijn, 
maar enigszins hierboven de hoogste waarden aannemen. Door de geometrie van 
de WING-vloerplaat worden de maximale waarden van de schuifspanningen 
namelijk niet ter plaatse van de zwaartelijn, maar bij een meer ongunstige 
dambreedte bereikt. Andere uiterste waarden worden bereikt in de uiterste vezels 
van de doorsnede van de vloerplaat. De resultaten welke worden verkregen 
middels het rekenmodel, worden om deze reden gepresenteerd over een beperkt 
aantal sneden (a) aan de bovenzijde van de plaat, (b) ter plaatse van de meest 
ongunstige doorsnede ten aanzien van hoofdtrekspanningen; (c) door het 
elastische zwaartevlak van de plaat (de zwaartelijn van het staafmodel) en (d) aan 
de onderzijde van de plaat. Omwille van de duidelijkheid is het spanningsverloop 
slechts getoond over een deel van de overspanning. Bij de WING 60-120 met een 
theoretische overspanning van 5,3 meter wordt slechts de eerste 1000 millimeter 
getoond. Bij de WING 100-320 met een overspanning van 4,3 meter slechts de 
eerste 1600 millimeter. De hoogste spanningen treden op binnen dit gebied. 

Figuur 4.17 Spanningsrelaties geen correcties worden toegepast. De verticale oplegdrukspanningen en verrnin- stap 2 
dering van de schuifspanning door de lineaire afname van de dwarskracht over de 
oplegging zorgt voor een verwijdering van de maatgevende doorsnede van de dag 
van de oplegging. Onder de aanname van de correctie voor de oplegdruk is de 
maatgevende doorsnede gelegen op een afstand gelijk aan de nuttige hoogte d 
vanaf de dag van de oplegging. Figuur 4.18 toont de verschuiving van de 
maatgevende hoofdtrekspanningen onder invloed van de oplegdruk. 

Hoofdtrekspanning over 
meest ongunstige snede 

I 

Figuur 4.18 Locatie hoogste 
waarden hoofdtrekspanningen 
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De hoofdtrekspanning neemt bij de WING 60-120 vloerplaat de hoogste waarde 
0,6 ~ l m m *  aan. Deze waarde wordt bereikt ter hoogte van de hiervoor vermelde 
'ongunstigste snede' rondom het eerste dwarskanaal uit de oplegging. De waarde 
blijft hiermee ruimschoots onder de gemiddelde tijdsafhankelijke treksterkte. 
Vrijwel over de gehele doorsnede heersten als gevolg van de voorspanning 
relatief geringe hoofddrukspanningen. 
De WING 100-320 geeft een enigszins afwijkend beeld te zien. Door de hogere 
voorspangraad is er hier geen sprake meer van een vrijwel volledig gedrukte 
doorsnede. De hoge voorspankracht in de excentrisch geplaatste strengen 
veroorzaakt een opbuigend moment waardoor er bij dit vloertype relatief hoge 
buigtrekspanningen ontstaan aan de bovenzijde van de plaat. De hoogste waarde 
van de buigtrekspanning wordt bereikt op de plaats waar de voorspanning 
volledig ontwikkeld is en waar het tegenwerkende moment als gevolg van het 
eigengewicht het geringst is. Dit is het geval op 700 millimeter uit de oplegging, 
na de overdrachtslengte. De hoogste waarde van de hoofdtrekspanning is daar ter 
plaatse 2,4 N/&. Ook deze waarde blijft onder de gemiddelde tijdsafhankelijke 
treksterkte, zij het dat deze waarde dicht wordt genaderd. Doordat de 
schuifspanningen gering zijn, worden in het inwendige van de vloerplaat geen 
hogere hoofdtrekspanningen behaald. 
De hoofdspanningen worden langs de sneden weergegeven in figuur 4.20.a. 
Figuur 4.20.b toont aan de hand van het type 100-320 de reden waarom de 
hoogste waarde voor de hoofdtrekspanning wordt bereikt na de 700 millimeter. 
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4.3.4 RESULTATENVERGELUKING 
De middels het rekenmodel gevonden spanningen worden vergeleken met de 
maatgevende snedespanningen uit de EEM-berekening. De resultaten van beide 
analysen staan vermeld in de bijlage 'Rekenkundige modellering'. Beide wijzen 
van modelleren blijken ten aanzien van de optredende buig- en schuifspanningen 
over verschillende sneden redelijk gelijkluidende resultaten te verschaffen. Figuur 
4.21 toont de overeenkomsten tussen het EEM-model en het baikmodel voor het 
aanbrengen van de voorspanning bij een 8-strengs WING 60-120 vloerplaat. In 
dit figuur wordt gerefereerd aan de beide stappen van het rekenmodel. 

bovenzijde Hoofdspanningen spanfase ongunstigste snede Hoofdspanningen spanfase 
WING 60-120 zwaartelijn 

ondernjde 
WING 10-320 

Figuur 4.19 Spanningsconcentratie 

Figuur 4.20.a Spanfase: spanningsverloop over sneden, vloerplaat voorzien van dwarskanalen, voorspanverliezen 8% 
WING 60-120: Ith= 5,2 m, 8-strengenpatroon; WING 100-320: Iih= 4,3 m, 24-strengenpatroon 

De normaalspanningen uit de eerste stap worden getoond over de bovenzijde van door doorsnedevermindering 
de keel van de vleugel. Deze komen redelijk overeen. Enkel in de nabijheid van 
de oplegging vertonen de spanningen loodrecht op de overspanningsrichting ter 
plaatse van het vleugeldeel duidelijke afwijkingen. Tot een afstand van circa vier 
maal de nuttige hoogte vanuit de oplegging stemmen EEM- en rekenmodel nog 
goed overeen. Echter, daaronder lopen de normaalspanningen in de y-richting 
langs de boven- en onderzijde van de keel van de vleugel snel op tot 
respectievelijk 1,2 en (+)1,3 N/mm2. Dit in afwijking van de resultaten volgens 
het rekenmodel, welke over de gehele lengte de constante waarden 0,4 en -0,4 
Nlmm2 bedragen: afwijkingen van 205% en -370%. 
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I 
Figuur 4.20.b Spanfase: spanningsverloop over sneden, vloerplaat voorzien van dwarskanalen, voorspanverliezen 8% 

WING 60-120: l*= 5,2 m, 8-strengenpatroon; WING 100-320: I*= 4,3 m, 24-strengenpatroon 

bovenzijde 
Normaalspanningen a, spanfase -- ongunstigste snede 

WING 100-320 zwaartel~~n I I onderzijde 

Uit de tweede stap worden de normaal en de schuifspanningen voor het reken- 
model getoond, die respectievelijk werken in de x en de z-richting. De curven van 
het reken- en het eindige elementenmodel komen over de gehele lengte goed 
overeen, zij het dat de spanningsconcenaaties rondom de dwars-kanalen - te 
herkennen aan de locale pieken -enigszins afwijken. Bij de resultaten van de 
EEM-berekening is hierbij ten aanzien van de schuifspanningen sprake van een 
overschatting. Doordat de schuifspanningen zijn gerelateerd aan de richting en de 
grootte van de hoofdspanningen is een lokale toename van de schuifspanning 
rondom een dwarskanaal met 1100% niet reëel. Zie ook het onderdeel 
spanningsconcenaatiefactoren in de bijlage 'Rekenkundige modellering'. 

Schuifspanningen a, spanfase 
WING 100-320 

Normaalspanningen y-richting keel vleugel Normaalspanningen x-richting 

rekenmodel 

X 
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Figuur 4.21 WING 60-120: vergelijking spanningsverloop reken- en EEM-model (DIANA) over sneden in bovendek en 
keel ter plaatse van de elastische zwaarteliin, spanfase: (a) normaalspanningen in de y-richting a, aan de bovenzijde van 

de keel van de vleugel, (b) normaalspanningen in de overspanningsrichting a, ter plaatse van de tweede dam en (c) 
schuifspanningen in de z-richting ter plaatse van de eerste dam. Piekspanningen treden op rondom de dwarskanalen. 
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Ten aanzien van de maximale vervormingen biedt het rekenmodel een 
conservatieve benadering. Waar uit de EEM-berekening als grootste verplaatsing 
in de z-richting voor het holle vloerplaatdeel -0,6 mm wordt gevonden, volgt uit 
het rekenmodel (+)0,2 mm. De maximale doorbuiging van het vleugeldeel 
bedraagt bij de EEM-berekening -0,5 mm: een verschil van 0,l mm. Het 
rekenmodel geeft voor dit doorbuigingsverschil0,04 mm. Ter plaatse van het 
steunpunt zal de zakking van het vleugeldeel evenwel nul dienen te zijn. De 
eerste stap van het rekenmodel voorziet hier niet in! 

Aan de significante afwijkingen van het rekenmodel in de nabijheid van de 
opleggingen wordt binnen het kader van dit onderzoek verder geen bijzondere 
aandacht besteed. Vervolgonderzoek kan echter wenselijk zijn. 

4.4 NUMERIEK E N  R E K E N M O D E L  S A M E N G E S T E L D E  
V L O E R P L A A T  

4.4.1 ONDERZOEKSGESCH~EDENIS 
De tijdsafhankelijke spannings- en rektoestanden van de samengestelde WING- 
vloerplaat zijn het onderwerp geweest van een aantal door het Institut fur 
Massivbau van de TWTH Aachen en door TNO Bouw uitgevoerde onderzoeken. 
Eén en ander in opdracht van Betonson. De resultaten van deze onderzoeken 
worden in het volgende aan de hand van enige bevindingen rondom de WING 60- 
120 vloerplaat kort samengevat. Ook andere WING-plaattypen zijn binnen deze 
onderzoeksprojecten aan de orde gekomen. Bij het Duitse onderzoek is gebruik 
gemaakt van het EEM-programma LIMFES, terwijl TNO DIANA hanteert. 

4.4.2 LEVENSCYCLUS EN TUDSAFAANKELWK SPANNINGSVERLOOP 
Tot aan de montagefase wordt geen onderscheid gemaakt naar uitvoeringsvorm; 
er is alleen sprake van een enkelvoudige WING-vloerplaat. Door het aanbrengen 
van een drukiaag in de montagefase zal de samengestelde plaat zich echter 
wezenlijk anders gaan gedragen. De vooraf vervaardigde vloerplaat dient over 
voldoende draagvermogen te beschikken om gedurende de harding van de 
druklaag het gewicht van het opgestorte deel te kunnen opnemen. Direct na het 
aanbrengen van de druklaag zal deze over een geringe stijfheid beschikken en nog 
spanningsloos zijn. Vervolgens zullen de kruip- en relaxatieverschillen gedurende 
de montage- en de gebruiksfase leiden tot (a) een vermindering van de 
eigenspanningen ten gevolge van de opgelegde krimpvervorming en (b) tot een 
herverdeling van de spanningen ten gevolge van het eigengewicht en de 
permanente en veranderlijke belastingen over de samenstellende delen. De 
stijfheid en de sterkte van de vloerplaat en de drukiaag, elk met zijn eigen 
belastingsgeschiedenis, nemen onderwijl toe tot de lange-duur waarden. De 
relatieve vochtigheid bedraagt in laatstgenoemde fasen zo'n 50%. 

4.4.3 AANBRENGEN DRUKLAAG: W I N G  60-120 
Het aanbrengen van jong beton in de ruimten op de vleugels doet de 
drukspanningen aan de onderzijde van de vloerplaat afnemen, terwijl de 
trekspanning bij de vleugelaansluitingen toenemen. Drukspanningen overheersen 
over de plaatdoorsnede. 
In het holle vloerplaatdeel bereiken de drukspanningen na de overdrachtslengte 
aan de bovenzijde de maximale waarde o,, = -6,l ~ l m m ~ .  Verstoringen bij de 
dwarskanalen hebben op het spanningsverloop in de onderflens wederom een 
geringe invloed, terwijl in het bovendek hoge spanningspieken optreden. De 
waarde van de drukspanning in zo'n verstoringsgebied is het hoogst bij het 
dwarskanaal in het midden van de overspanning; de spanning nadert aan de 
bovenzijde van het kanaal met o,, = -57  ~ l m m '  de maximale waarde van de 
drukspanning. De minimale drukspanning in het midden van de overspanning 
heeft aan de plaatonderzijde van het holle vloerplaatdeel een waarde q, = -0,7 
N/rnm2 en aan de bovenzijde een waarde a,, = -5,4 ~ l m m ~ .  Aan de bovenzijde 
van de vleugelkeel komen over de gehele lengte trekspanningen voor in de orde 
van grootte van o, = 0,9 ~ l m m ' .  Aan de onderzijde van de keel van de vleugel 
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Figuur 4.22 EEM: Contouren spanningsveld WING 60-120 bij aanbrengen diuklaag (DIANA) 

komen, met uitzondering van de directe omgeving van de oplegging, 
drukspanningen voor. Ter plaatse van het steunpunt treedt over de hele 
vleugelaansluiting een trekspanning op van o, = 1,4 N/mm2. De hoogste 
hoofdtrekspanningen treden ook hier ter plaatse op: in het verstoringsgebied 
rondom de dwarskanalen worden piekspanningen van 3,O N / m d  bereikt. 

Onder invloed van de belastingen ondergaat het midden van de plaat een doorbui- 
ging van 6, = -1,4 mm. De vleugel heeft een grotere doorbuiging: 6, = -1,7 mm. 

4.4.4 REKENMODEL: WING 60-120 EN WING 100-320 
Op basis van de getrapte berekeningsopzet, voorzien van correcties, is het 
spanningsveld van de vloerplaten van het type 60-120 en 100-320 bepaald voor 
de spanfase. De verliezen op de voorspanning worden hierbij gesteld op 15%. De 
maximale hoofdtrekspanning bedraagt bij de WING 60-120 1,O dw mm' aan, 
wederom in de directe omgeving van het eerste dwarskanaal vanaf de oplegging. 
Zij blijft ruimschoots onder de gemiddelde tijdsafhankelijke treksterkte. Bij de 
WING 100-320 vloerplaat is, op een afstand van 700 millimeter uit de oplegging, 
de uiterste hoofdtrekspanning 1,7 ~ lmm' ,  eveneens ruim onder de gemiddelde 
tijdsafhankelijke treksterkte. Bij de W N G  60-1 20 heersen over de gehele 
doorsnede relatief lage drukspanningen. Bij de WING 100-320 nemen de 
drukspanningen eveneens lagere waarden aan. Aan de bovenzijde van het element 
ontstaan echter middelhoge trelspanningen. De hoogste waarde van 1,7 N/& 
wordt bereikt op een afstand van 700 millimeter uit de oplegging, Eén en ander 
wordt weergegeven in figuur 4.23. 

4.4.5 RESULTATENVERGELIJKING 
De grafische vergelijking van de resultaten van de EEM- en de baikmodellering 
staan vermeld in de bijlage 'Rekenkundige modellering'. De spanningen over de 
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bovenzijde Hoofdspanningen stortfase ongunstigste snede Hoofdspanningen stortfase 
WING 60-120 zwaartelgn 

ondernjde 
WING 100-320 

I I 

Figuur 4.23 Stortfase: spanningsverloop over sneden, vloerplaat voorzien van dwarskanalen, voorspanverliezen 15% 
WING 60-120: l*= 5,2 m, 8-strengenpatroon; WING 100-320: Ie= 4,3 m, 24-strengenpatroon 

verschillende sneden stemmen wederom redelijk goed overeen. Enkel in de 
nabijheid van de oplegging worden weer over een afstand van zo'n vier maal de 
nuttige hoogte duidelijke afwijkingen geconstateerd. Naderend naar het steunpunt 
lopen de normaalspanningen in de y-richting langs de boven- en onderzijde van 
de keel van de vleugel op tot (+)1,4 ~ lmm' .  De resultaten volgens het 
rekenmodel nemen langs de keel de constante waarden 1,3 en -1,3 ~ l m m ~  aan: 
afwijkingen van 10% en -210%. 

Het rekenmodel biedt dit maal geen conservatieve benadering van de 
vervormingen. Uit de EEM-berekening volgt als grootste verplaatsing in de z- 
richting voor het holle vloerplaatdeel 1,4 mm, terwijl deze bij het rekenmodel 2,5 
mm bedraagt. De maximale doorbuigingverschillen van het vleugeldeel bedragen 
bij de EEM- en de balkberekening respectievelijk 0,3 en 0,l mm. 

4.4.6 SPANNINCSHERVERDELING 
De tijdsafhankelijke spannings- en rektoestanden van de WING-vloerplaat zijn 
het onderwerp geweest van een in opdracht van Betonson uitgevoerd onderzoek 
door het Institut fur Massivbau van de TWTH Aachen. Van dit onderzoek maakte 
ondermeer een EEM-analyse deel uit [ b'ZC11 . D eze analyse is met name gericht 
op het verifiëren van een hierna te behandelen rekenmodel. De tijdsafhankelijke 
spanningsherverdeling wordt om deze reden meer uitvoerig belicht in het 
volgende onderdeel. Als voorbeeld van de resultaten van deze berekening worden 
in figuur 4.24 de tijdsafhankelijke snedegrootheden getoond wanneer de druklaag 
na 7 dagen en de gebruiksbelasting na 90 dagen wordt aangebracht. 

Buigmoment Normaalkracht 
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Figuur 4.24 EEM: Tijdsafhankelijke snedegrootheden WING 60-120, aanbrengen druklaag op tc2= 7 dagen, aanbrengen 
gebruiksbelasting q= 3,125 k ~ l m '  op t,,= 90 dagen (LIMFES) 
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Figuur 4.25 Staafmodel van een samengesteld WING-element 

4.4.7 REKENMODEL: WíNG 60-120 
De bepaling van de elastische, de krimp- en de rheologische verliezen geschiedt 
overeenkomstig de in de bijlage 'Rekenkundige modellering' omschreven 
methode Boltzmann, waarbij de WING-vloerplaat de referentiecomponent vormt. 
De samengestelde ligger wordt hierbij op basis van de sterkteleer benaderd 
middels een tweedimensionaal staafmodel met starre verbindingen in de 
aansluitvlakken en lineair-elastisch materiaalgedrag en gedraagt zich 
overeenkomstig de wet van Bernoulli. De in de tijd continue spanningsverdeling 
wordt middels een overgang naar eindige differenties benaderd door een 
verzameling discrete spanningsincrementen, eik per tijdsinterval betrokken op 
zijn eigen kruipfunctie. De onbekende snedegrootheden die per component 
gedurende een tijdsinterval ontstaan, kunnen met behulp van de constitutieve, de 
compatibiliteits- en de evenwichtsvoorwaarden worden bepaald. De vrije rek- 
relaties staan weergegeven in figuur 4.25. Op diverse plaatsen van het 
tijdsinterval waarin de verschillende belastingsincrementen optreden, worden 
spannings- en rekverloop bepaald. Ter bepaling van de tijdsafhankelijke 
elasticiteitsmodulus over een tijdsinterval wordt gebruik gemaakt van de 
gemiddelde intervalwaarde. De aannamen en randvoorwaarden die het toepas- 
singsgebied begrenzen, worden eveneens vermeld in de laatstgenoemde bijlage. 

De tijdsafhankelijke gedragingen zijn, zoals reeds vermeld, het onderwerp 
geweest van een in opdracht van Betonson uitgevoerd onderzoek door het Institut 
fur Massivbau van de TWTH Aachen. Op basis van het voorgenoemde 
staafmodel heeft er een analyse plaatsgehad van de spannings- en rektoestanden 
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Figuur 4.26 WING 60-120: vergelijking (a) tijdsafhankelijke snedegrootheden bij model volgens staafwerkmethode SWM 
en eindige elementenmethode EEM en (b) tijdsafhankelijk en statische snedegrootheden staafwerkmethode, aanbrengen 

druklaag op tc2= 7 dagen, aanbrengen gebruiksbelasting q= 3,125 k ~ l m '  op t,= 14 dagen (LIMFES) 
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welke optreden bij een samengestelde WING-vloerplaat in het gebruiksstadium. 
[ h , h l z  10.1 ] H ierbij is gebruikgemaakt van de productspecitïcaties en de in de 
Model Code 1990 beschreven materiaalmodellen. De resultaten, welke zijn 
verkregen het staafwerkmodel zijn in de genoemde studie vergeleken met 
uitkomsten van een tijdsafhankelijke EEM-modellering. Beide wijzen van 
modelleren blijken ten aanzien van de optredende normaalkrachten en buigende 
momenten in de verschillende componenten gelijkluidende resultaten te 
verschaffen. Figuur 4.26 toont de overeenkomsten tussen het EEM-model en het 
staafmodel voor één belastinggeval van de WING 60-120 vloerplaat. Hetzelfde 

WING 
N -298,O 62.0 -360.0 
M 74.2 40.0 34.0 
Druklaag 
N 298,O -62.0 360,O 
M O 48.2 -34,O 

figuur toont tevens - uitgaande van het vermelde geschematiseerde I 1 

staalspanningsverloop - de snedegrootheden van het belastingsgeval bij een Tabel 4.1 Snedegrootheden WING 
60-120 op t= W dagen, aanbrengen 

statische benadering. druklaag op t= 60 dagen " 
"' elastisch tijdsathankelijk; '" elastisch 

Op basis van een uitgebreide parameterstudie, uitgevoerd middels het staafmodel 
L 6 : blz 10 34 ] , is het mogelijk voorspellingen te doe aangaande het gedrag van de 
samengestelde WING-vloerplaat in het lineair elastische stadium. De 
voornaamste conclusies uit dit externe onderzoek worden kort weergegeven. 
Zo kan worden geconstateerd dat de afname van de krimpspanningen relatief 
gering is. Doordat de krimp- en kruipcurven ongelijkvormig zijn en 
krimpvervormingen relatief laat ontstaan, zullen kruipeffecten slechts weinig 
bijdragen aan een vermindering van de krimpverschillen. 
De herverdeling van de spanningen als gevolg van de voorspanning, het 
eigengewicht en de drukiaag is afhankelijk van het tijdstip waarop de 
constructieve opstort plaatsheeft. Des te vroeger de druklaag wordt aangebracht, 
des te groter zal de spanningsherverdeling zijn. Bij een vroeg tijdstip zullen de 
eindspanningen de verdeling op basis van de stijfheden van de verschillende 
componenten dichter benaderen. 
Een deel van de nuttige belasting zal - afhankelijk van de ouderdom van de 
druklaag op het tijdstip van belasten - echter weer door het grotere 
kruipvermogen van de druklaag worden herverdeeld naar de WING-vloerplaat. 
Des te geringer het tijdsinterval tussen belasten en de opstort, des te groter deze 
herverdeling. 
Door de krimprek zal de vloerplaat in zijn totaliteit een verkorting laten zien. De 
maximale rekken liggen in het gebruiksstadium onder de ~ ,WCC,  zodat ten alle 
tijden een lineair elastische spannings-rek relatie kan worden gehanteerd. Het 
maximale rekverschil tussen de vooraf vervaardigde vloerplaat en de 
constructieve druklaag bedraagt 0,7%c. 

4.4.8 VERGELIJKING STATISCH EN TIJDSAFHANKELI.IK GEDRAG 
De in figuur 4.26 getoonde curven bij zuiver elastische en tijdsafhankelijk 
elastisch gedrag van een WING-vloerplaat tonen overduidelijk de tijdafhankelijke 
invloeden van de door krimp- en rheologische effecten opgelegde vervormingen. 
De verschillen die hierdoor ontstaan zijn groot. 

In tabel 4.1 [5 .h 'C22 '  wordt als tweede voorbeeld de verschillende resultaten voor 
statisch en tijdsafhankelijk gedrag vermeld voor het maatgevende 
belastingsgeval. De samengestelde vloerplaat wordt op dat moment enkel door 
het eigengewicht belast. De druklaag is aangebracht na 60 dagen. Ook nu is het 
verschil groot. Zo zal de druklaag bij tijdsafhankelijk gedrag een maximale 
trekspanning in de ordegrootte van 6,9 ~ l rnm '  dienen op te kunnen nemen. Een 
statische beschouwing duidt echter op een maximale trekspanning van 16,3 
~ lmrn '  in de druklaag. Beide waarden betekenen een ruime overschrijding van de 
treksterkte van de druklaag. Scheurvorming zal vervolgens voor een verdere 
spanningsherverdeling zal zorgdragen, waardoor het geschetste rekenmodel niet 
langer gehanteerd kan worden. 

Er heeft binnen het kader van dit onderzoeksproject hoegenaamd geen verificatie 
plaatsgevonden van de resultaten van het externe onderzoek naar het 
tijdsafhankelijke gedrag. Binnen de externe onderzoeken "" worden de 
resultaten in belangrijke mate aan de hand van normaalkracht- en buigmoment- 
verdelingen gepresenteerd. Enkel op basis van de in tabel 4.1 vermelde 
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snedegrootheden zijn de hiervoor genoemde (trek)spanningen bepaald. Deze 
uitkomsten lijken niet realistisch. Wellicht heeft binnen dit onderzoeksproject een 
foutieve interpretatie van de externe onderzoeksgegevens tot een afwijkend 
spanningsbeeld geleid. Zo is ondermeer, aangezien bij het EEM-onderzoek met 
LIMFES gebruik is gemaakt van symmetrie-overwegingen, aangenomen dat de 
weergegeven snedekrachten betrekking hebben op de helft van het 
plaatoppervlak. Indien dit niet het geval is, zal de vermelde maximale 
trekspanning bij tijdsafhankelijk materiaalgedrag bijvoorbeeld 3,4 ~ l m r n '  
bedragen. 

L ' J.C. Walraven, J.C. Galjaard, 'Voorgespannen beton - deel l ', Technische Universiteit Delft - Faculteit der 
Civiele Techniek, Delft, 1996 

[ '  M.T. Heath, University of Illinois at Urbana-Champaign, 'Scient$c Computing: An Introductory Survey', 
McCraw-Hill Book Co, Singapore, 1997 ' A.H.J.M. Vervuurt, F.B.J. Cijsbers -TNO Bouw, 'Resultaten .span- en houwj5use WING - kenmerk 98-CON- 
M0238ATAC',  Betonson, Son en Breugel, 1998 
A.J.Chr. Dekker, 'Verankeren van voorgerekt staal ( I I I ) ' ,  Cement XXIX, 1977, nr. 6 ' I J. Hegger, N. Kerkeni, A. Nitsch, 'Gutuchten zum tragverhalten und zur bemessung cler vorgespunnten 
elementdecke WING' ,  Betonson Betonfertigteile, Moers, 1999 '" J. Hegger, M. Schmitz - TWTH Aacheflnstitut für Massivbau, 'Entwicklung eines Bemes.sung.skonze~~te.s 
fur ein vorgespanntes Deckensystem mit Ortbetonergiinzung', Betonson Betonfertigteile, Moers, 1999 
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Bij de bepaling van het draagvermogen van con.rtructie-elementen wordt in de meer complexe gevallen gebruik 
gemaakt van experimentele (mode1)studies. Deze st~idies kunnen worden gebruikt onz aan te tonen clut er aan de 
vigerende voorschr~ften aanguande sterkte en stilj?zeid wordt voldaan. In  voorkomende gevallen wordt d i t  met 

betrekking tot de verstrekking van het AMPC zelfs voorgeschreven door cle BRL. Nua.st het draagvermogen van de 
WING-vloerplaat wordt ter controle het draagvermogen van de holle vloerplaat experimenteel worden be.schouwd. 

5.1.1 BEZWIJKVARIABEI,EN 
Bij liggers uit constructief beton kunnen verschillende bezwijkvormen worden 
onderscheiden, waarbij meestal onderscheid wordt gemaakt naar de dominante 
krachtswerking: buiging of dwarskracht. De bezwijkvormen zijn afhankelijk van 
de sterkte van het beton, de dwarskrachtcapaciteit van de drukzone (welke weer 
bepaald wordt door de geometrie van de doorsnede, de slankheid van de 
constructie, de soort en plaats van de belasting en de hoeveelheid voorspanning), 
de verschuiving van de momentdekkingslijn, het langswapeningspercentage, en 
de toepassing van dwarskrachtwapening ' ' "' ' . Bij de betonsterkte neemt 
scheurvorming een centrale plaats in. De treksterkte is bepalend voor de 
weerstand tegen scheurvorming, terwijl de haakweerstand of 'aggregate interlock' 
de weerstand tegen parallelle verplaatsing van scheurvlakken weergeeft. De 
langswapening vervult ten aanzien van scheurvorming een dubbele functie. 
Enerzijds reduceert zij de scheurwijdte en de scheurlengte, zodat de haakwerking 
verbetert en een groter deel van de betondoorsnede ongescheurd blijft. Anderzijds 
verhoogt zij de dwarskrachtcapaciteit door deuvelwerking. De invloed van de 
elementhoogte is van invloed op scheurvorming, doordat lange scheuren 
gevoeliger zijn voor onstabiele scheurpropagatie dan korte scheuren heeft de 
hoogte een niet-lineaire invloed op de dwarskrachtcapaciteit. 

5.1.2 BEZWIJKMECHANISMEN 
Een bekend relatiediagram voor liggers zonder dwarskrachtwapening, belast door 
een puntlast, wordt gegeven door het model van Kani (figuur 5.1). Hierin wordt 
de verhouding van het dwarskrachtmoment M,, en het buigend moment M, op 
het tijdstip van bezwijken gebruikt als maatstaf bij de bepaling van het dominante 
bezwijkmechanisme. Bezwijken door buiging zal optreden wanneer M,JM, 
gelijk is aan 1, bezwijken door dwarskracht indien M, JM, kleiner is dan 1. 

Het genoemde proces kan op de volgende wijze worden omschreven. Bij zuivere 
buigbreuk ontstaan in de omgeving van het maximale optredend moment 
verticale of schuine buigtrekscheuren, welke doorlopen tot in de betondrukzone. 
Bezwijken treedt op wanneer de betondrukzone stuikt en - als verticaal inwendig 
evenwicht niet langer mogelijk is - verbrijzelt. In voorkomende gevallen kan ook 
het vloeien van de wapening als criterium worden gehanteerd. 

Figuur 5.1 Het model van Kani 
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Afschuifbuigbreuk ontwikkelt zich in eerste instantie op eenzelfde wijze als 
buigbreuk. Daar waar de dwarskracht hoge waarden aanneemt zullen echter 
tevens schuine ontstaan, die zich sneller ontwikkelen dan de buigtrekscheuren. 
Deze schuine scheuren lopen door tot in de betondrukzone, waarna deze op 
afschuiving bezwijkt. 

Ongeveer bij de verhouding d d  = 3 wordt het geringste dwarskrachtmoment 
bereikt. Indien het quotiënt d d  kleiner wordt dan 3 neemt de dwarskrachtmoment 
weer toe doordat er een boog-trekbandmechanisme optreedt. Ter plaatse van de 
schuine dwarskrachtscheuren bezwijkt het beton ten gevolge het overschrijden 
van de treksterkte in één van de hoofdspanningsrichtingen. Er is dan sprake van 
een afschuiftrekbreuk. De voorspangraad en de profilering van het voorspanstaal 
oefenen grote invloed uit op deze bezwijkvorm. Als voldoende dwarskrachtwape- 
ning wordt toegepast kan dit bezwijkmechanisme niet optreden en is er sprake 
van afschuifdrukbreuk, waarbij het beton in de drukboog bezwijkt op stuik. 

Combinaties van de voorgenoemde bezwijkvormen kunnen uiteraard ook 
voorkomen. Dit kan optreden wanneer de longitudinale wapening relatief sterk is. 
Het bezwijkmechanisme dat zich dan instelt, wordt gekenmerkt door een veelheid 
aan scheuren in het lijf van het proefstuk. Hieruit vormt zich een 
bezwijkmechanisme op het moment dat een aantal zich gelijktijdig ontwikkelt tot 
bezwijkscheur ' hl'"3 l .  

Bij afschuifbuigbreuk en afschuiftrekbreuk dient de afstand vanaf de laatste 
scheur tot aan het einde van de staaf enlof strengen voldoende te zijn om de door 
de wapening gevormde trekband in het beton te verankeren. Wanneer de 
verankering van de voorspanwapening (door aanhechting) vanaf de eerste 
buigscheur onvoldoende is, zal het staal slippen en treedt verankeringsbreuk op. 
Dit breukmechanisme heeft plaats indien de gemiddelde ringtrekspanning de 
betontreksterkte bereikt. Door uittrekking van de voorspanwapening, wordt de 
buigsterkte zeer sterk gereduceerd, waarna de betondoorsnede op voortgaande 
scheurvorming als gevolg van buiging bezwijkt. Bij voorgespannen liggers zal 
verhoging van het dwarskrachtmoment beneden een verhouding d d  van 3 I I 

Figuur 5.2 Geschematiseerde 
hoogstwaarschijnlijk niet optreden door het optreden van deze verankeringsbreuk bezwijkmechanismen: (a) 
door de relatief geringe aanhechtweerstand van voorspanstaal. buigbreuk, (b) afschuibuigbreuk - 

(rotatiebreuk), (c) 
Als de verhouding ald waarden beneden de 1,5 aanneemt, kan door hoge afschuiftrekbreuk, (d) 
kopsplijtspanningen splijtbreuk optreden tussen het aangrijppunt van de last en combinatieniechanisme 
het steunpunt. Het quotiënt M, JM, is hierbij groter dan 1 " .b" 747 ' . Hierbij dient 
niet enkel rekening te worden gehouden met lasten loodrecht op het plaatvlak, 
maar eveneens met de inleiding van de voorspanning. 
Voorts kunnen samengestelde liggers bezwijken door afschuiving van het 
contactvlak, waarbij de samenwerking van de doorsnede en het hiermee 
samenhangende hogere draagvermogen verloren gaat. 

Resumerend kan worden gesteld dat bij de WING-vloerplaat, afhankelijk van de 
al dan niet toe te passen druklaag vijf danwel zes bezwijkvormen kunnen 
optreden: buigbreuk, afschuifbuigbreuk, afschuiftrekbreuk, verankeringsbreuk, 
splijtbreuk en afschuiving van het contactvlak. Ook combinatiemechanismen 
kunnen voorkomen. Bij grotere overspanningen is de buigcapaciteit veelal 
maatgevend. Bij kleinere overspanningen en hoge geconcentreerde lasten is de 
dwarskrachtcapaciteit in het algemeen maatgevend. 

5.2 EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

5.2.1 ONDERZOEKSVORMEN 
Er bestaan verschillende soorten van experimenteel onderzoek. Zo kunnen 
ondermeer genoemd worden materiaalproeven, (schaa1)modelproeven en 
proefnemingen op gerede constructiedelen. Materiaalproeven hebben ten doel de 
eigenschappen van een bepaald materiaal proefondervindelijk vast te stellen. 
Modelproeven en proefnemingen op gerede constructiedelen zijn erop gericht de 
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gecombineerde werking van de fysische en de geometrische eigenschappen van 
een constructiedeel in kaart te brengen. 

Bij de verscheidene onderzoekssoorten kan voorts nog een onderverdeling 
worden aangebracht naar destructief onderzoek en niet-destructief onderzoek. Bij 
destructief onderzoek wordt het onderwerp van onderzoek tot aan het moment 
van bezwijken belast, terwijl dit laatste bij niet-destructief onderzoek niet het 
geval is. Een voorbeeld van een destructieve modelproef is een liggerprofiel dat 
middels een driepuntsbuigproef tot aan het optreden van afschuiftrekbreuk wordt 
belast. Een voorbeeld van een niet-destructieve materiaalproef is de bepaling van 
de elastische materiaaleigenschappen middels ultrasone meettechnieken. 

5.2.2 ONDERZOEKSDOEL EN -OPZET 
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het draagvermogen 
van de WNG-vloerplaat. Centraal staat hierbij de bezwijkcapaciteit en het 
bijbehorende bezwijkmechanisme. Het onderzoek wordt daarom vormgegeven als 
een experimentele destructieve modelstudie. Omwille van duidelijke 
overeenkomsten tussen beide vloervormen zullen ook experimentele gegevens 
aangaande de holle vloerplaten in het onderzoek worden betrokken. 
Bij de verwerving van aanvullende materiaalgegevens wordt gebruik gemaakt van 
de resultaten van materiaalonderzoek aan de hand van (uit gereed product 
gezaagde) WNG- en HVP-proefstukken en van de opgaven van de 
staalleverancier. Hierbij gaat de interesse hoofdzakelijk uit naar de mogelijke 
spreiding van de materiaaleigenschappen. Het inzicht dat vergelijking van deze 
verschillende gegevensbronnen brengt, dient het tenslotte mogelijk te maken 
conclusies te trekken aangaande het gedrag van de WING-vloerplaat. 

5.3 PROEFSTUKKEN 

5.3.1 AANDACHTSPUNTEN 
Het onderzoek aan de hand van proefstukken is gericht op het verkrijgen van 
informatie omtrent de karakteristieke waarden en de spreiding van sterkte- 
eigenschappen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de die eigenschappen die over 
een grote variatiecoëfficiënt beschikken. Aangezien de WNG-vloerplaat niet 
beschikt over dwarskrachtwapening, is de dwarskrachtcapaciteit grotendeels 
afhankelijk is van treksterkte van het beton. De buigcapaciteit van de vloerplaat 
hangt voor het belangrijkste deel af van de treksterkte van het voorspanstaal. Een 
grote variatiecoëfficiënt bij bepaalde materiaaleigenschappen kan de aanleiding 
zijn tot afwijkende meetwaarden in het volgende deel van het experimentele 
onderzoek: het onderzoek aan de hand van proefplaten. 
De gegevens afkomstig van proefkubussen en het voortschrijdende gemiddelde 
van het betonmengsel worden buiten beschouwing gelaten. Door de 
productiewijze kan de relatie tussen de hierdoor vastgelegde betonkwaliteit en de 
uiteindelijke betonkwaliteit van een vloerplaat moeilijk worden aangetoond. 

5.3.2 MATERIAALGEGEVENS 
De kwaliteitsdienst van Betonson bewaakt de gerealiseerde kwaliteit mede aan de 
hand van het 'Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking IKB' van Criteria nr. 
73/04. Daarnaast wordt er voor de Duitse markt ter bepaling van de 
(buig)treksterkte experimenteel onderzoek gedaan aan de hand van proefstukken. 
De spreiding van de betontreksterkten blijkt groot. De voorhanden zijnde 
gegevens duiden op een geringere variatie bij de betondruksterkte. De gemiddelde 
waarden voldoen aan de vigerende voorschriften. Opvallend is het verband tussen 
de dambreedte en de gerealiseerde treksterkte. Bij toenemende breedte van de 
dammen neemt de betontreksterkte van de proefstukken eveneens toe, 
waarschijnlijk als gevolg van een betere verdichting. 
De keuringsattesten die de leveringen van NEDRI Spanstaal BV vergezellen, 
verzorgen de relevante materiaalgegevens van de wapeningsstrengen. Het 
voorspanstaal is van bijzonder constante kwaliteit, wat zich ook uit in geringe 
variatiecoëfficiënten. De gemiddelde waarden uit de attesten voldoen aan de 

Variatiecoëfficiënt 
beton proefstukken 

ft," 0.04 
fctm 0,08 - 0,20 
fct,fl 0.06 - 0.29 

staal 

tPt 0.0 1 

Tabel 5.1 Variatiecoëfficiënten 
sterkte bij proefstukken 

l I 
Figuur 5.3 Keuringsattest 

voorspanstrengen 
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vigerende voorschriften. De variatiecoëfficiënten worden getoond in tabel 5.1. 
Nadere gegevens aangaande de resultaten van de proefstukonderzoekingen en een 
vergelijking met de voorschriften uit de VBC en MC90 staan vermeld in de 
bijlage 'Materiaalkarakteristieken'. 

5.4.1 PROEFOPSTELLING EN PLAATTYPEN 
In het Pieter van Musschenbroek-laboratorium van de Technische Universiteit 
Eindhoven hebben in totaal twintig experimentele proefbelastingen 
plaatsgevonden. Tien proefnemingen bij het type WING 60-120 en tien bij het 
type WING 100-320. Dit zijn de plaattypen met respectievelijk de geringste en de 
grootste plaathoogte. Als parameters zijn hierbij de wijze en de grootte van de 
belasting, het al dan niet aanbrengen van een constructieve druklaag ter plaatse 
van de vleugels (WING 60-120, d= 150 mm), de breedte van de vleugels (WING 
100-320, d= 390 mm) en het al dan niet aanwezig zijn van dwarskanalen 
gehanteerd. Alle proefplaten met een totale hoogte van 180 millimeter en zes van 
de tien WING 100-320 proefplaten zijn voorzien van dwarskanalen. De WING 
60-120 beschikken over een 8-strengenpatroon, terwijl de WiNG 100-320 - 
afhankelijk van de vleugelbreedte - zijn voorzien van 24,18 of 12 strengen. De 
dwarskanalen bevinden zich bij de WING 60-120 in de nabijheid van de 
oplegging, terwijl zij zich bij de WING 100-320 op grotere afstand hiervandaan 
bevinden. Zie figuur 5.5. 
Vier platen van het type WiNG 60-120, waarvan twee voorzien van een 
constructieve druklaag, zijn onderworpen aan een vierpuntsbuigproef ter bepaling 
van de buigcapaciteit. De overige zestien proefstukken, waarvan twee WING 60- 
120 voorzien van een constructieve daklaag, zijn onderworpen aan een 
driepuntsbuigproef ter bepaling van de dwarskrachtcapaciteit. De lastafstand a is 
gevarieerd, waarbij het quotiënt d d  waarden aanneemt van 2,6 tot 8,7. Enkel bij 
de waarde dd= 8,7 is er sprake van een vierpuntsbuigbelasting. Dit 
belastingsgeval geldt als een benadering van een gelijkmatig verdeelde 
oppervlaktebelasting. Een tweetal WING 60- 120 en een viertal WING 100-320 
platen zijn tweezijdig beproefd. Deze platen zijn dus ieder onder twee 
proefnummers terug te vinden in de resultaten. 

De lengte van de proefplaten bedraagt tussen de 4,50 en 5,30 meter. De 
elementen zijn aan de beide plaateinden over de volledige breedte van 2,4 meter 
opgelegd. De steunpunten in de proefopstelling zijn respectievelijk vormgegeven 
als een scharnier- en een roloplegging. De scharnieroplegging is hierbij 
uitgevoerd als een vastgezette rolscharnier ter voorkoming van scheluwtrekken 
van het proefstuk. Bij de oplegging wonjt gebruikgemaakt van neopreen stippen. 
Deze aangenomen randcondities - en de bijbehorende oplegreacties - zijn niet 
geverifieerd middels metingen. 
Bij beide proefopstellingen wordt de belasting op het bovendek aangebracht 
middels hydraulische vijzels, welke zijn voorzien van krachtopnemers. 
Gedurende de beproeving wordt op diverse plaatsen de verticale verplaatsing van 

WING a 1 2 0  
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200-85-500mm 
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WING 100-320 
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Figuur 5.5 Dwarskanaalposities bij 
de WING 60-120 en de WING 100- 

320 proefplaten 
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de vloerplaat gemeten. In twee gevallen zijn bij WING 100-320 platen 
intrekkingsopnemers toegepast. Een verdere beschrijving van de opstelling staat 
vermeld in de bijlage 'Experimenteel laboratoriumonderzoek'. 

5.4.2 INITIELE METINGEN 
Voorafgaand aan de beproeving is bij de WING 100-320 vloerplaten de dan 
aanwezige intrekking van de wapeningsstrengen gemeten. De intrekking van de 
strengen in het omringende betonvolume geeft belangrijke informatie over de 
verkorting van de voorspanwapening en hiermee over de afname van de 
theoretische voorspankracht na het spannen van de betonplaten. Om bij een 
plaatlengte van 4,5 meter de voorspankracht van 70,2 kN te ontwikkelen dient de 
voorspanstreng circa 31 millimeter voorgerekt te worden. Per millimeter 
intrekking zal de voorspanning dus met 113 1 - 100= 3% verminderen. De absolute 
waarde voor de toelaatbare intrekking bedraagt volgens BRL 0203 gemiddeld 2,5 
millimeter met een maximum van 3,l millimeter per streng. 

5000 4000 

Initiële intrekking per st-itie 

2 4 6 U lil 12 l4 l 0  18 211 22 24 

Strengpositie 

loooa\ 
J i 

240A 240B 240C i 240D i 180A 

0180B +18W -180D -1ZOA -1ZOB 
De WING 100-320 proefplaten beschikken in hun standaarduitvoering met 
volledige vleugelbreedte over een hoge voorspanningsgraad (24 strengen 
patroon). De intrekking is het grootst ter plaatse van de keel van de vleugel. De 

Figuur 5.6 Intrekkingsgegevens intrekking, gemeten bij de middelste van de 7-strengdraden, bedraagt daar circa WiNG 100-320 vloerplaat 
2,s millimeter. Op de overige strengposities bedraagt de intrekking gemiddeld 1,l 
millimeter, met een minimale waarde van 0,9 en een maximale waarde van 1,8 
millimeter. In twee gevallen vertonen strengposities aan de buitenzijden van de 
vleugel grote intrekkingen: respectievelijk 5,8 en 7,8 millimeter. De vloerplaten 
met een gereduceerde vleugelbreedte, welke beschikken over een geringere 
voorspanningsgraad vertonen een meer gelijkmatige spreiding van de intrekking. 
Bij een breedte van 1800 millimeter ( l8 strengen) bevindt de intrekking zich 
tussen de 0,4 en 2,O millimeter, terwijl de spreiding bij een plaatbreedte van 1200 
millimeter (12 strengen) verder afneemt tot 0,6 en 1,5 millimeter. 
De WING 100-320 met proefnummers 180C, 240C en 240D beschikken over een 
aantal relatief hoge initiële intrekkingen. Meer resultaten staan in de bijlage 
'Experimenteel laboratoriumonderzoek'. Niet onvermeld mag blijven dat het 
voorspanniveau hiermee in een aantal gevallen af zal wijken van de 
voorspanning volgens de productspecificaties. 
Bij de WING 60- 120 vloerplaat heeft geen initiële intrekkingsmeting plaatsgehad. 

Tevens is, vooraf gaande aan de proefbelastingen, bij een aantal WING 100-320 
vloerplaten de geometrie gemeten en vergeleken met de productspecificaties. De 
verschillen tussen theorie en praktijk zijn relatief gering. De resultaten zijn 
weergegeven in de bijlage 'De WING-plaatvloer'. 

Bij het aanbrengen van de constructieve druklaag is bij drie WING 60-120 platen 
de doorbuiging van het holle vloerplaat- en het vleugeldeel gemeten. In het 
plaatmidden - gerekend in de lengterichting - bedraagt de gemiddelde 
doorbuiging van het hollevloerplaatdeel 0,9 millimeter. De bijkomende 
doorbuiging van de vleugeleinden is gemiddeld 0,3 millimeter. De totale verticale 
verplaatsing van de vleugelrand is de som van beide waarden. Deze 
verplaatsingen zijn van dezelfde ordegrootte als die gene, weke zijn bepaald 
middels de EEM-methode uit voorgaand hoofdstuk. Zie tabel 5.2. 

5.4.3 MEETRESULTATEN W N G  60-120 
Bij de WING 60-120 proefplaten heeft bezwijken afhankelijk van de verhouding 
a/d plaats door buigbreuk, afschuifbuigbreuk en afschuiftrekbreuk ' l.  De 
enkelvoudige vloerplaat gedraagt zich overeenkomstig het in het eerste onderdeel 
geschetste afschuifmodel van Kani. Figuur 5.7 toont deze relatie. De meetpunten 
zijn in dit figuur voorzien van een 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit 
betrouwbaarheids-interval is gebaseerd op de variatiecoëfficiënten van de HVP- 
en WING-proefstukken en niet op de variatie van de tweetallen proefplaten. De 
hoge waarden van de variatiecoëfficiënt voor de betontreksterkte zorgen bij de 
lagere waarden van ald voor een breed betrouwbaarheidsinterval. Bij de hoge 

Verplaatsing 

Exp EEM 
[mm1 [mm1 

HVP-deel 0,9 1.4 
Vleugeltip 1,2 1.7 

Tabel 5.2 Maximale doorbuiging 
bij aanbrengen druklaag 
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en 95%-betrouwbaarheidsinterval dwarskracht WING 60-120 

waarden van a/d zorgt de geringe variatiecoëfficiënt voor de staaltreksterkte voor 
een smal betrouwbaarheidsinterval. 
Het dwarskrachtmoment neemt bij een teruglopende waarde van a/d af. De 
laagste meetwaarde wordt bereikt voor de waarde ald= 3,3. Voor een waarde van 
a/d= 8,7 vertoont het bezwijkpatroon de karakteristieken van een buigbreuk. Voor 
de beide andere lastafstanden vertoont het scheurpatroon van het 
bezwijkmechanisme een meer diffuus beeld: uit een aantal afschuiftrekscheuren 
ontwikkelt zich een combinatiemechanisme. Bij de buigbreuk- en 
combinatiemechanismen vertonen de vloerplaten door het vloeien van het staal 
een ductiel materiaalgedrag. Bij afschuiftrekbreuk bezwijken de proefplaten 

- veelal zonder waarschuwing op brosse wijze. 

In figuur 5.8 zijn de meetwaarden uitgezet tegen de dwarskracht als functie van 
het uiterst opneembare buigmoment. De relatie tussen de uiterst opneembare 
dwarskracht en het quotiënt a/d vertoont een vrijwel lineair verband. Wanneer a/d 
waarden groter dan 5 aanneemt is de buigcapaciteit maatgevend. De 
dwarskrachtcapaciteit wordt maatgevend bij waarden kleiner dan a/d= 6. Dit is in 
het figuur af te leiden uit het sterkt toenemende verschil tussen de bij benadering Figuur 5.9 Bezwijkpatronen 
lineaire experimentele curve en de imaginaire dwarskrachtlijn. De meetresultatei standaard WING 60-120: (a112) 

onderschreiden hierbij de imaginaire waarden. buigbreuk bij a/d 8,7 en 
combinatiemechanismen van (b) 

De gemeten last-zakkings- en moment-krommingsrelaties van holle vloerplaat- en afschuifbuigbreuk bij a/d= 5,3 of 

vleugeldelen van de WíNG lijken erop de duiden dat de plaat als één geheel 
(C) afschuiftrekbreuk bij a/d= 3,3 

werkt. Hierbij geldt echter als kanttekening dat de uitkragende vleugel doordat zij 
onbelast is in belangrijke mate het vervormingsgedrag van de vloerplaat volgt. 
Figuur 5.10 toont als voorbeeld de opnemingscurven voor één van de 
enkelvoudige vierpuntsbuigproeven. Hierin zijn de meetgegevens van een tweetal 
series opnemers tegen elkaar uitgezet; één serie van drie opnemers op een 
meetpositie ter plaatse van een lastbalk en één serie van dne opnemers ter plaatse 
van het plaatmidden. De verplaatsingsopnemers aan de vleugeleinden geven per 
meetpositie een vrijwel even grote zakking te zien als de opnemers, welke zijn 
geplaatst op het holle vloerplaatgedeelte. 
Bij de WíNG 60-120-platen waarbij geen dmklaag op de vleugels is aangebracht, 
staan de hoekpunten van de plaat ter plaatse van de oplegging door het opwip- 
effect reeds vanaf het begin van de beproeving omhoog. De vleugels dragen bij 



het holle vloerplaatgedeelte. 

dit plaattype dus slechts in beperkte mate belasting af naar de opleggingen. Door 
dit effect ontstaan soms, na het bereiken van het scheurmoment, langsscheuren in 

Na afloop van de proef is bij de vier enkelvoudige WING 60-120 elementen, 
welke zijn onderworpen aan de driepuntsbuigproef de bijkomende intrekking 
gemeten. Deze blijkt bij alle enkelvoudige proefplaten beperkt van grootte. De 
hoogste waarden komen voor bij de zes middenstrengen, terwijl de beide buiten- 
strengen geen intrekking vertonen. De maximale intrekking is bij de twee proef- 
platen met een korte lastarm groter dan bij beide andere platen: respectievelijk 3,5 
en 3,8 danwel 3,O en 2,O millimeter. Verankeringsbreuk treedt niet op. 

4-ptshiigpraef 
160 , 1 

Anders dan de enkelvoudige vloerplaat vertoont de samengestelde WING 60-120 
vloerplaat geen afschuifdal. Uit figuur 5.7 en 5.8 is op te maken dat buigbreuk de 
maatgevende bezwijkvorm is over het gehele beschouwde interval a/d. Terwijl er 
bij de vierpuntsbuigproef, verdeeld over de lengterichting van de plaat, meerdere 
scheuren ontstaan, verschijnt er bij de driepuntsbuigproef slechts één enkele 
gevorkte buigscheur ter plaatse van de lastbalk. Deze laatste scheur bevindt zich 
dus binnen de verankeringslengte. 
Buigbreuk gaat gepaard met grote intrekking van de strengen. De eindintrekking 
is daadwerkelijk gemeten voor één van de WING 60-120 platen-met-druklaag. 
Bij de tweede driepuntsproef vertonen de middelste strengen een intrekking van 
zo'n 12 millimeter. Beide buitenste strengen zijn gebroken. In dit geval treedt er 
dus buigbreuk in combinatie met verankeringsbreuk op. Bij de vierpuntsbuigproef 
ontstaan geen buigscheuren in de verankeringszone. Strengbreuk is hier niet 
voorgekomen. Eindintrekkingsgegevens omtrent de WING-vloerplaten van het 
type 60-120, al dan niet voorzien van druklaag, staan weergegeven in figuur 5.1 1. 

5.4.4 MEETRESULTATEN WING 100-320 
Bij de driepuntsproeven aan de hand van de standaard uitvoering van de WING 
100-320 proefplaten heeft bezwijken bij een verhouding a/d= 3,9 plaats door een 
combinatiemechanisme op basis van de afschuiftrekbreuk. Wanneer a/d de 
waarde 2,6 aanneemt, treedt er een zuivere afschuiftrekbreuk op. Bij het afnemen 
van de verhouding a/d onder de 3,9 vertoont de gemeten relatie met de 
dwarskracht een sterke toename. Dit kan erop duiden dat de curve zich aan de 
rechterzijde van het afschuifdal van Kani bevindt. Bij de proefbelasting met 
grotere lastarm zijn de platen echter voorzien van dwarskanalen, terwijl dit bij de 
twee andere niet het geval is. De meetwaarden zijn zich beduidend lager dan de 
denkbeeldige dwarskrachtlijn behorende bij het uiterst opneembare buigmoment. 
Het 'opwippen' van de vleugeltippen treedt niet op bij de onderzochte WING 
100-320-platen. 

Na afloop van de proef is bij de vloerplaten de intrekking gemeten. Door de 
bezwijkvorm is dit enkel mogelijk geweest bij de standaard vloerplaat met een 
quotiënt a/d= 3,9. De hoogste waarden van de bijkomende intrekking (het 
verschil tussen de initiële en de eindintrekking) worden gevonden in de nabijheid 
van de keel van de vleugel. De maximale waarden bedragen daar bij de beide 
proefplaten 3,2 en 3,8 millimeter. De bijkomende intrekking neemt ter plaatse van 
het bovendek waarden aan rond de 1 ,O millimeter. Naar de vleugeleinden toe 
naderen de bijkomende waarden naar nul. In de bijlage 'Experimenteel 
laboratoriumonderzoek' zijn een aantal curven weergegeven, welke zijn bepaald 
middels de intrekkingsopnemers. Hieruit kan mede worden opgemaakt dat de bij 
vloerplaat met de laagste waarde voor de bezwijk-belasting één van de 
opgenomen strengen gedurende de proef reeds vroegtijdig begint te slippen. Dit 
heeft een ongunstig effect op het draagvermogen. 

De experimentele meetresultaten bij de elementen met de gereduceerde 
vleugelbreedte liggen bij een verhouding a/d= 2,6 rondom de gevonden waarden 
voor de standaard breedte. Dit wordt weergegeven in figuur 5.14. Bezwijken 
geschiedt door het afschuiftrekbreukmechanisme. In de meeste gevallen is er 

I 
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sprake van een al dan niet 'explosieve' brosse breuk. Dit heeft opgang voor de 
breedten 2400, 1800 en 1200 millimeter. Bij de lagere experimentele waarden 
behorende bij een plaatbreedte van 1800 millimeter zorgt een scheurtraject voor 
enige waarschuwing en een meer ductiel bezwijkgedrag. Het 'opwippen' van de 
vleugeltippen treedt wederom niet op. 
Uit figuur 5.12 kan nog worden afgelezen dat met afnemende vleugelbreedte (en 
dus afnemende voorspanningsgraad) de meetpunten minder ver van de imaginaire 
buig-dwarskrachtcapaciteit komen te liggen. 
Meten van de intrekking na afloop van de proefbelasting is door de wijze van 
bezwijken - scheurvorming enlof verbrijzeling van het betonvolume ter plaatse 
van het steunpunt - niet mogelijk geweest. 

5.4.5 VOORSPANNING, DWARSKANALEN, DRUKLAAG EN DRAAGVERMOGEN 
Alvorens over te gaan tot een rekenkundige controle van de op experimentele 
wijze verkregen gegevens volgt nu eerst een algemene beschouwing omtrent de 
invloed van de mate van voorspanning en de aanwezigheid van dwarskanalen of 
een druklaag op het draagvermogen. 

Afschuifdal van Kani 

Tussen de buigcapaciteit van de vloerplaten en de mate van voorspanning bestaat 1 1 N G O  

) I WiNG 100-320, b= 1800mm 
voor een enkelveldsoverspanning een positieve correlatie. Een toename van het WING 100-320, b- 1 2 0 0 r n ~  

aantal voorspanstrengen zal door toename van het wapeningpercentage leiden tot 
een hoger uiterst opneembaar moment. Voorspanstaal beschikt bovendien over Figuur 5.12 Ouneembare 
een bijzonder hoge treksterkte. De dwarskanalen hebben geen invloed op de dwarskracht WING 10-320, 
buigcapaciteit. De grootte en de ligging van deze kanalen is dusdanig dat zij de gevarieerde vleugelbreedte 
drukzone van de vloerplaten niet reduceren. De druklaag tenslotte zal slechts een De naast de meetpunten geplaatste curven 

hebben van boven naar beneden kleine invloed hebben op de buigcapaciteit. De hoeveel buigtrekwapening blijft op de standaard uitvoering, de 
immers tezamen met de inwendige hefboomsarm maatgevend voor het uiterst plaatbreedte van 1800mrn en de 
opneembare moment. En de verbreding van de drukzone heeft slecht een geringe 
toename van deze inwendige hefboomsarm als gevolg. Bovendien neemt de 
buigbelasting enigszins toe door opstort van een daklaag. Het relatief geringe 
gunstige effect is waarneembaar in figuur 5.7, alwaar het uiterst opneembaar 
moment M, slechtst een weinig toeneemt. 

Op de dwarskrachtcapaciteit van doorsneden zonder dwarskrachtwapening heeft 
het aanbrengen van een voorspankracht geen invloed. Ook de invloed van de 
vleugelbreedte op de dwarskrachtcapaciteit is zeer gering; de afstand tot de 
elastische zwaartelijn is te groot. De weerstand tegen afschuiving wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de totale dambreedte van de WING-vloerplaat. Dit 
geldt zeker voor een geconcentreerde last in de nabijheid van het steunpunt, 
doordat de belasting direct via een drukschoor wordt afgedragen. Hiervan sprake 
is bij de WNG 60-120 en WNG 100-320 proefplaten bij lage quotiënten dd. 
(Dit laatste zou betekenen dat de W N G  100-320 platen bij dd= 2,6 over 
eenzelfde dwarskrachtdraagvermogen dienen te beschikken, ongeacht de 
vleugelbreedte.) 
Dwarskanalen zullen de dwarskrachtcapaciteit door de plaatselijke ahame van de 
betondoorsnede doen afnemen. De meetwaarden van de WNG 100-320 
vloerplaten geven hieromtrent op het eerste gezicht echter geen eenduidig beeld. 
De grote afstand van het eerste dwarskanaal tot de dag van de oplegging zal 
hieraan zeker bijdragen. 

5.5 MODELSTUDIE HVP 

5.5.1 CONTROLESTEEKPROEF 
Door steekproefomvang zijn er weinig gegevens voorhanden met betrekking tot 
het gedrag en de materiaaleigenschappen van de WNG-vloerplaat. Er wordt 
daarom getracht de hiaten op te vullen middels beschikbare kennis van de holle 
vloerplaat. Het WNG-plaatelement gedraagt zich bij hoge dwarskrachten immers 
voor een belangrijk deel op gelijke wijze als de holle vloerplaat. Het elastische 
zwaartevlak - niet te verwarren met het neutrale vlak - bevindt zich, evenals bij 
de holle vloerplaat ter hoogte van de dammen. De grootste hoofdspanningen 
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treden in de nabijheid van een oplegging dan ook met name op in het beton tussen 
de kanalen. Bezwijken heeft plaats wanneer een hoofdspanning ter plaatse de 
betontreksterkte overschrijdt. Door deze overeenkomsten kan er in het volgende 
gebruik worden gemaakt van eerdere resultaten uit beproevingen van holle 
vloerplaten. Betonson produceert dit plaattype onder de merknaam HVP en 
beschikt dan ook over een grote hoeveelheid experimentele gegevens aangaande 
dit type vloerplaat. De volgende kanttekening dient echter bij het gebruik van 
deze gegevens te worden geplaatst: de HVP-gegevens hebben voor veruit het 
grootste deel betrekking op andere productiebanen, wat een reële vergelijking van 
de fysische eigenschappen van de beide plaattypen bemoeilijkt. 

5.5.3 INITIELE METINGEN 
Voorafgaand aan de beproeving is bij de holle vloerplaten de momentane 
intrekking van de hartdraad van de wapeningsstrengen gemeten. De intrekking 
neemt gemiddelde waarden aan tussen de 0,6 en 1,7 millimeter. Er bestaat geen 
duidelijk verband tussen de mate van voorspanning en de intrekking. De HVP 
320-4 met de proefnummers 692.5.54.02.34 en 692.5.54.02.35 beschikken over 
een aantal relatief hoge initiële intrekkingen. 

5.5.2 PROEFOPSTELLING EN PLAATTYPEN 
Betonson heeft in het verleden meerdere malen onderzoek naar holle vloerplaten 
doen uitvoeren door de Technische Universiteit Eindhoven. Een eerste 
grootschalig onderzoek heeft begin jaren tachtig plaatsgevonden binnen het kader 
van de uitgave van een attest-met-certificaat door KOMO-commissie A.C.0.2 
'Gewapende Systeemvloeren' in een samenwerkingsverband met de gezamenlijke Figuur 5.15 De holle vloerplaat 
vloerenfabrikanten [ ' l .  Voorts heeft er begin jaren negentig nog een 

5.5.4 MEETRESULTATEN HVP 320-4 EN 200-11 
Bij de driepuntsproeven heeft bezwijken bij een verhouding ald= 2,8 en 2,9 plaats 
door afschuiftrekbreuk of door een combinatiemechanisme op basis van 
afschuiftrekbreuk. Wanneer a/d de waarde 10,5 aanneemt, treedt er als 
bezwijkvorm een buigbreuk op. Gedetailleerde documentatie omtrent de 
scheurpatronen is evenwel in een deel van de gevallen niet voorhanden. Door het 
aantal verschillende strengenpatronen zullen de meetgegevens nog bewerkt 
dienen te worden alvorens zij gebruikt kunnen worden als controle voor de 
WING-steekproef. 

proefbelasting van één enkele HVP plaatgevenden [ 6  l.  Daarnaast doet ook de 
kwaliteitsdienst van Betonson binnen het kader van de interne kwaliteitsbewaking 
proefbelastingsonderzoek naar holle vloerplaten. De gegevens omtrent de 
proefbelasting van tien platen van het type HVP 320-4 en van twee HVP 200-1 1 
platen zullen evenals de meest recente proefbelasting in het Pieter van 
Musschenbroek-laboratorium worden gebruikt bij dit onderzoek. Deze steekproef 
omvat hiermee de gegevens van de laatste tien jaar van de HVP-typen die qua 
afmetingen het meest overeenkomen met de WING-steekproef. 

Als parameters zijn bij het experimentele modelonderzoek de wijze en de grootte 
van de belasting en de mate van voorspanning gehanteerd. De breedte van elf 
holle vloerplaten bedraagt 1200 millimeter, Cén HVP 320-4 beschikt over een 
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Na afloop van de proeven is bij het grootste deel van de vloerplaten de intrekking 
gemeten. Bij twee HVP 320-4 platen is dit door de wijze van bezwijken niet Figuur 5.17 intrekkingsgegevens 

HVP 320-4 vloerplaat 

afwijkende breedte van 900 millimeter. Alle platen zijn onderworpen aan een Figuur 5.16 Over~nkOmst  WING 
driepuntsbuigproef. Het quotiënt a/d neemt bij de hogere platen een waarde aan en HVP 
van 2,8 ter bepaling van de dwarskrachtcapaciteit. Ook bij é6n van de HVP 200- 
11 platen is een kortere lastarm gehanteerd, waarbij a/d= 2,9. De andere HVP 
200-1 1 beproeving heeft ten doel gehad de buigcapaciteit te bepalen, zodat voor 
a/d een waarde 103  is aangehouden. 
De lengte van de proefplaten bedraagt 4,00 meter. De randafstand bedraagt vijftig 
millimeter. De proefopstelling is overeenkomstig de reeds eerder omschreven 
opstelling van de driepuntsbuigproef. 
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mogelijk geweest. Bij vijf van de HVP 320-4 proefplaten neemt de gemiddelde 
bijkomende intrekking hoge tot zeer hoge waarden aan, variërend tussen de 5,7 en 
8,7 millimeter. De hoogste toename bedraagt 11,5 millimeter. Dit kan erop 
duiden dat afschuiftrekbreuk voor deze gevallen in combinatie met 
verankeringsbreuk optreedt. De scheurvorming zal dan wel door dienen te lopen 
in de overdrachtszone, op eenzelfde wijze als bij afschuifbuigbreuk. Gegevens 
hieromtrent zijn niet voorhanden. Er heeft geen strengbreuk plaatsgehad. Er is 
geen duidelijk verband aan te wijzen tussen de mate van intrekking en de 
experimenteel bepaalde dwarskrachtcapaciteit. 

5.6 NUMERIEK MODEL VLOERPLAAT 

5.6.1 ONDERZOEKSOPZET 
Het deelonderzoek naar de spanningsstroom als gevolg van een enkele 
voorspanstreng heeft aangetoond dat belasting zich onder een bepaalde hoek door 
de vloerplaat spreidt. Bij het aangrijppunt van lasten draagt de doorsnede niet in 
gelijke mate bij aan de weerstand tegen deze belasting, zoals deze op basis van de 
sterkteleer wordt gehanteerd. De invloed hiervan bij hoge geconcentreerde lasten 
en hun relatie met het quotiënt ald wordt in het volgende onderdeel getoond. 
Hierbij wordt bij de simulatie van de driepuntsbuigproef gebruik gemaakt van een 
vierpuntsbenadering. Doordat de vloerplaat is gemodelleerd onder gebruikmaking 
van symmetrie-overwegingen - slechts een vierde vloerplaat is ingevoerd - is de 
simulatie van de driepuntsbuigproef bewerkelijk, terwijl de toegevoegde 
informatie gering is. Door de verhouding lastarm-overspanning heeft deze 
vereenvoudiging een acceptabele afwijking als gevolg. Het EEM-model is voor 
de belastingsgevallen a/d= 3 en a/d= 8,7 gelijk aan het model uit het voorgaande 
hoofdstuk met een overspanning van 5,3 meter. De ingevoerde geconcentreerde, 
aangebracht op het bovendek, belastingen zijn afgeleid uit de experimentele 
resultaten en hebben betrekking op de belasting bij de eerste scheurvorming van 
de proefplaten. 

Figuur 5.18 Opneembare 
dwarskracht HVP 200-11 en HVP 
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5.6.2 VIERPUNTSBELASTING MET KORTE LASTARM dd=  3 I I 
Figuur 5.19 Bijkomende intrekking Bij een verhouding a/d= 3 (d= 150 mm) en een geconcentreerde belasting F= 141 HVP 320-4 vloerplaat 

kN bereiken de drukspanningen ter plaatse van de geconcentreerde last aan de 
buitenste zijden van de bovenkant v& het holle v16erplaatgedeelte de maximale 
waarde o,, = -14,O ~lrnrn~. Aan de plaatondenijde, in het midden van het holle 
vloerplaatdeel, wordt ter plaatse van de geconcentreerde belasting een maximale 
(piek)trekspanning bereikt van o,, = 7,9 ~ l m t n ~ .  Dit betekent dat aan de 
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Figuur 5.20 Bezwijkpatronen WING 100-320: (all3) afschuiftrekbreuk bij a/d= 2,6 en (b) afschuifiuigbreuk bij a/d= 3,9 
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hoofdtrekspanningen q e 
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Figuur 5.21 EEM: Contouren spanningsveld WING 60-120 bij vierpuntsbuigbelasting a/d= 3, F= 141 kN (ANSYS) 

onderzijde de gemiddelde buigtreksterkte wordt overschreden. 
Door de relatief korte lastarm wordt de vleugel in het vloerplaatdeel tussen 
oplegging en geconcentreerde last slechts in geringe mate geactiveerd door de 
belasting, die enkel op het bovendek is aangebracht. De meewerkende vleugel- 
breedte dan ook is gering rondom de lastbalk. Op enige afstand hiervandaan 
vertoont de spanningen een meer gespreide en gelijkmatige verdeling. De 
minimale waarden van de spanning in het vleugeldeel worden nabij de buitenste 
voorspanstreng aan de vleugelbovenzijde bereikt in de nabijheid van het einde 
van de overdrachtslengte. In een wijde omtrek hiervan wordt de bovenzijde van 
de vleugel belast door drukspanningen. De verdere vleugeldoorsnede is, zowel 
aan de onder- als aan de bovenzijde, onderworpen aan trekspanningen. 

De hoogste schuifspanningen komen voor in het inwendige van de 
darndoorsneden, ter plaatse van de lastbalk. De maximale waarde bedraagt o,, = 
1,l vl mm^. Het schuifspanningsverloop vertoont over de gehele hoogte van de 
dammen een vrij constant verloop; de schuifspanningen zijn hier van eenzelfde 
ordegrootte. Hoge minimale waarden van de Schuifspanningen treden op aan de 
bovenzijde van de keel van de vleugel tussen oplegging en geconcentreerde 
belasting. In de directe nabijheid van de belasting worden een laagste waarde van 
q, = -3,9 vl mm* bereikt. 

5.6.3 VIERPUNTSBELASTING MET LANGE LASTARM dd=  8,7 
Bij een verhouding a/d= 8,6 (d= 150 mm) en een geconcentreerde belasting F= 
98/2= 49 kN bereiken de drukspanningen ter plaatse van de geconcentreerde last 
aan de buitenste zijden van de bovenkant van het holle vloerplaatgedeelte de 
maximale waarde 4, = -13,l vl mm^. Aan de plaatonderzijde, in het midden van 
het holle vloerplaatdeel, wordt ter plaatse van de geconcentreerde belasting een 
maximale (piek)trekspanning bereikt van o,, = 5,3  mm*. 
Anders dan bij de relatief korte lastarm wordt de vleugel bij deze langere lastarm 
in het vloerplaatdeel tussen oplegging en geconcentreerde last wel geactiveerd 
door de belasting. De belasting is wederom enkel op het bovendek aangebracht. 
De meewerkende vleugelbreedte is gezien het spanningsverloop over het grootste 
deel van de plaat gelijk aan de totale vleugelbreedte. De minimale waarden van 
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hoofdtrekspanningen ai 
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Figuur 5.22 EEM: Contouren spanningsveld WiNG 60-120 bij nerpuntsbuigbelasting dd= 8.7, F= 57 kN (ANSYS) 

de spanning in het vleugeldeel worden weer nabij de buitenste voorspanstreng 
aan de vleugelbovenzijde bereikt in de nabijheid van het einde van de 
overdrachtslengte. Het grensvlak tussen axiale druk- en trekspanningen loopt 
door het onderdek. Aan de onderzijde heersen trekspanningen. 
De maximale schuifspanningen treden op aan de onderzijde van het holle 
vloerplaatdeel over de lengte van de voorspanstrengen. De hoogste waarde 
bedraagt o, = 1,l N/rnm2. De minimale schuifspanningen komen voor langs de 
bovenzijde van de keel van de vleugel tussen oplegging en geconcentreerde 
belasting. De laagste waarde o,, = -2,4 N/mrn2 wordt bereikt na verloop van de 
overdrachtslengte. 

5.7 REKENMODEL VLOERPLAAT 

5.7.1 TIJDSAFHANKELIJKE VERLIEZEN 
Het tijdstip van belasten ligt bij de proefplaten tenminste veertig dagen na de 
vervaardiging. Overeenkomstig hetgeen is vermeld in het vorige hoofdstuk wordt 
er vanuit gegaan dat de elastische en tijdsafhankelijke voorspanningsverliezen de 
voorspanning ten tijde van de proefbelastingen reduceren tot 85% van de 
fabricagevoorspanning. 

5.7.2 VOORSCARIFTEN BETON TGB 1990 ( V B C  1995) 
Alvorens over te gaan tot een vergelijking van de experimentele sterkte en de 
rekenkundige sterkte van de vloerplaten, is allereerst de experimentele 
afschuifsterkte afgezet tegen de gemiddelde rekenkundig uiterst opneembare 
schuifspanning. Zowel onder afschuifbuigbreuk- als onder 
afschuiftrekbreukcondities wordt in de VBC deze uiterst opneembare 
schuifspanning gegeven als functie van de treksterkte. De gemiddelde uiterst 
opneembare schuifspanning is hiermee een functie van de gemiddelde treksterkte. 
In figuur 5.23 zijn de voorgeschreven formules voor de uiterst opneembare 
schuifspanning onder de verschillende breukcondities gecombineerd voor dag van 
de oplegging van de WING 100-320 vloerplaat. Hiermee is overigens niet gezegd 

Alschuiibuigbreak ABB: 

z , , ~ ~  =0 ,4 . f , ;kL .kh  .?k 
Alsdiuiftrekbreuk ATB: 

Experimentele afschuifsterkie I 

i WINGlW320 
WING 103-320 met dwarskanalen 
WING M)-120 met dwarskanalen 

I 

Figuur 5.23 Afschuifsterkte VBC 
(t.p.v. de dag van de oplegging) 
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dat de kritieke bezwijkpunten zich ter plaatse van de dag van de oplegging 
bevinden. De curven voor de WNG 60-120 en de HVP 320-4 verschillen niet 
heel sterk van de grafiek van de W N G  100-320. De maximale rekenkundige 
waarde bij deze laatste plaat bedraagt 4,O N/& bij afschuiftrekbreuk. Voor de 
WING 60-120 en de HVP-4 is de maximale waarde een weinig hoger: 
respectievelijk 4,3 VL mm' en 4,4 VL mm^. 
Naast deze curve worden eveneens de experimentele waarden voor de 
schuifsterkte weergegeven als het quotiënt van de maximale dwarskracht en het 
product van de nuttige hoogte en de gemiddelde gezamenlijke dambreedte. De 
resultaten stemmen redelijk goed overeen. Enkele experimentele waarden liggen 
een weinig onder de door de VBC voorgeschreven waarden. De betreffende 
proefplaten hiervan zijn evenwel allen voorzien van dwarskanalen. En de reductie 
door deze kanalen van de experimentele schuifsterkte, wanneer deze sterkte wordt 
bepaald middels het quotiënt van de maximale dwarskracht en het product van de 
nuttige hoogte en de gemiddelde gezamenlijke dambreedte, is niet in rekening 
gebracht. 
Zoals vermeld beschikt de schuifsterkte over een directe relatie met de 
treksterkte. De bij de proefstukken gevonden positieve correlatie tussen de sterkte 
en de dambreedte is bij de proefplaten niet duidelijk waarneembaar. 

Ten aanzien van de afschuifsterkte is de gemiddelde sterkte gehanteerd bij de 
vergelijking met de experimentele resultaten. Bij de bepaling van de dwarskracht- 
en de buigcapaciteit wordt echter gebruik gemaakt van karakteristieke waarden. 
Dit zijn waarden met een geringe onderscheidingskans bij een bepaalde 
betrouwbaarheid. Met behulp van zogenaamde materiaalfactoren wordt 
vervolgens een veiligheidsmarge gecreëerd en ontstaan de rekenwaarden. Een 
rekenkundige combinatie van deze materiaalgegevens met een aantal 
geometrische eigenschappen van de vloerplaat binnen een rekenmodel levert 
tenslotte de dwarskracht- en de buigcapaciteit. De voorgeschreven rekenregels 
zijn een vereenvoudigde weergave van de fysische werkelijkheid. Het 
materiaalmodel en het rekenmodel geven bij het voorspanstaal een redelijk 
nauwkeurig beeld van de werkelijkheid. De bij staal voorgeschreven 
materiaalfactor ligt daarom dicht bij de waarde één (1,l tot 1,15). Bij beton, en 
met name bij de treksterkte van beton, is de mogelijke modelmatige afwijking 
groter. De voorgeschreven materiaalfactoren liggen daarom verder van de waarde 
één verwijderd (druksterkte: 1,2, treksterkte: 1,4). 

In de figuren 5.24 en 5.25 is de verhouding van de experimentele capaciteit en de 
rekenkundige capaciteit uitgezet tegen ald. In de rekenkundige capaciteit is, zoals 
hiervoor aangegeven, gebruik gemaakt van karakteristieke waarden en 
materiaalfactoren. (Zie ook het verschil tussen de gemiddelde en de rekenkundige 
afschuifsterkte in figuur 5.23.) Het quotiënt van de experimentele en de 
rekenkundige capaciteit dient dus een waarde groter dan één aan te nemen: de 
zogenaamde 'eenheidstest'. 

De buigcapaciteit is afhankelijk van de treksterkte van de voorspanstrengen en 
van de druksterkte van het beton. De buigcapaciteit vertoont daardoor een 
geringere spreiding dan de dwarskrachtcapaciteit, welke in belangrijke mate 
afhankelijk is van de betontreksterkte. En de betontreksterkte vertoont een 
aanzienlijk grotere natuurlijke spreiding. 
Als werkaanname wordt de gehele doorsnede als een homogene doorsnede 
beschouwd, waarbij de meewerkende breedte - ongeacht de overspanningslengte 
- gelijk wordt gesteld aan de volledige vleugelbreedte bij de bepaling van de 
buigcapaciteit. De enkelvoudige WING 60- 120 vloerplaat bezwijkt zowel 
rekenkundig als experimenteel door stuik van het beton. Bij de W N G  60-120 
vloerplaat voorzien van een dniklaag wordt rekenkundig de staaltreksterkte 
overschreden. Experimenteel is dit slechts één enkele maal opgetreden. De 
eveneens getoonde HVP 200-1 1 bevindt zich rekenkundig op de grens van 
staalbreuk en betonstuik. Eén proefplaat voldoet (net) niet aan de gestelde 
eenheidstest met een waarde 0,98. De overige waarden van de WNG 60-120 en 
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de HVP 200-1 1 bevinden zich tussen de 1 ,O8 en de 1,27. De variatiecoëfficiënt op 
de eenheidstest bij buigbelasting bedraagt 0,08. 
Bij de beschouwing van de buigcapaciteit zijn de door de VBC voorgeschreven 
bepalingen aangaande het minimale en maximale wapeningspercentage (en de 
minimale hoogte van de betondrukzone) buiten beschouwing gelaten. 

Figuur 5.25 geeft de verhouding van de rekenkundige en de experimentele 
dwarskrachtcapaciteit weer. In overleg met de uitvoerende partner van de CUR- 
voorschriftencornmissie 20 'TGB Betonconstructies', het Adviesbureau ir. J.G. 
Hageman BV, is ten aanzien van het dwarskrachtcapaciteit bij afschuiftrekbreuk 
afgeweken van de bepalingen in de VBC. De VBC schrijft hier ten onrechte voor 
dat toetsing plaats dient te hebben ter plaatse van de elastische zwaartelijn. Dit is 
wellicht correct voor symmetrische doorsneden, maar bij niet-symmetrische 
doorsneden zoals de WNG-vloerplaat kan dit tot een forse overschatting van de 
dwarskrachtcapaciteit leiden. Eén en ander staat nader omschreven in de bijlagen 
'Rekenkundige modellering' en 'Faxbericht Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV'. 
Het voorstel zal in het eerst volgende wijzigingsblad voor de VBC worden 
opgenomen. 

Bij de berekening van de dwarskrachtcapaciteit volgens het 
afschuifbuigbreukmodel wordt met betrekking tot de breedte de gemiddelde 
darnbreedte aangehouden met een maximale waarde van 1,25 maal de minimale 
darnbreedte. Bij berekening volgens het afschuiftrekbreukmodel dient de breedte 
ter plaatse van de meest ongunstige verhouding b.1 /S te worden gebruikt. De 
meewerkende vleugelbreedte wordt wederom als werkaanname gelijk gesteld aan 
de volledige vleugelbreedte bij de bepaling van de dwarskrachtcapaciteit. De 
negatieve invloed van de dwarskanalen op de dwarskrachtcapaciteit is 
rekenkundig niet in rekening gebracht. 
Alle proefplaten voldoen aan de gestelde eenheidstest. De waarden van de WING 
en de HVP elementen bevinden zich tussen de 1,02 en de 2,lO. De laagste 
waarden worden vertoond bij de WING 60-120 onder afschuiftrekbreukcondities. 
De drukdiagonaal die zich hierbij vormt wordt echter op bijzonder ongunstige 
wijze doorsneden door de dwarskanalen. De HVP 320-4, welke allen zijn belast 
onder afschuiftrekbreukcondities, vertonen de hoogste waarden. De 
variatiecoëfficiënt op de eenheidstest bij afschuifbelasting bedraagt 0,17. 

5.7.3 CEB-FIP MODEL CODE 1990 
Om een indruk te krijgen van de invloed van de dwarskanalen op het 
draagvermogen wordt gebruik gemaakt van de voorschriften uit de CEB-HP 
Model Code 1990 (MC90). Anders dan binnen de VBC neemt de 
vakwerkanalogie binnen deze code een centrale plaats in. Binnen de 
vakwerkanalogie wordt een meerdimensionaal spanningsveld geschematiseerd tot 
een vakwerkmodel met Cdndimensionale trek- of drukstaven. De staafspanningen 
binnen het vakwerkmodel zijn naar richting en grootte een weergave van de 
hoofdspanningen in een constructiedeel. 

Zowel de enkelvoudige WNG-platen van het type 60-120 als van het type 100- 
320 zijn gemodelleerd als een vakwerk. Er zijn hierbij verschillende 
vakwerkvormen beschouwd. De voorspanningkracht is evenredig verdeeld over 
de knooppunten binnen de overdrachtslengte. Wegens de aanwezige 
voorspanning wordt als randvoorwaarde gehanteerd dat de scheurhoek geen 
waarden groter dan 45 graden zal aannemen. De aanwezigheid van dwarskanalen 
komt tot uitdrukking in een reductie van de gehanteerde breedte van de 
wandstaven. Suboptimalisatie met betrekking tot de dwarskrachtcapaciteit van de 
hellinghoek, de inwendige hefboomarm, de drukzone in de randstaven, de 
horizontale knoopafstand en de breedte van de wandstaven leidt tot een 
hellingshoek van de wandstaven van 45 graden. Directe lastafdracht door 
schoorwerking wordt niet in rekening gebracht. In figuur 5.29 wordt een 
voorbeeld van een vakwerkmodel in het geval van de WNG-vloerplaat getoond. 
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Figuur 5.27 Vakwerkmodel WING 60-120, proefbelasting WD500 1 en WD500 2 

Er kan worden geconstateerd dat bezwijken veelal plaatsheeft door een 
overschrijding van de betontreksterkte door de hoofdtrekspanningen nabij de 
oplegging. Zowel bij de buig- als de dwarskrachtbelastingscondities zijn deze 
hoge trekspanningen aanwezig, zoals ondermeer te zien is in figuur 5.27. In 
afwijking hiervan treedt enkel bij de WING 100-320 met een ald= 3,9 bezwijken 
op door een overschrijding van de betontreksterkte op grotere afstand van de 
oplegging. De oorzaak hiervan is gelegen in een sterke lokale vermindering van 
de breedte van enkele wandstaven als gevolg van de aanwezigheid van 
dwarskanalen. De drukspanningen benaderen, in het midden van de 
elementbovenzijde, enkel bij de vierpuntsbuigproef de betondruksterkte. Onder 
deze buigbreukcondities benaderen de spanningen in de strengen in de 
gescheurde elementonderzijde tegelijkertijd de staaltreksterkte. Hoge 
trekspanningen komen gedurende het aanbrengen van de voorspanningen in het 
geheel niet voor. 

Van het vakwerkmodel wordt per proefplaat de uitwendige belasting bepaald 
waarbij inwendig de gemiddelde druk- of treksterkte wordt bereikt. Als trek- en 
druksterkte wordt respectievelijk 5,3 ~ l m m ~  en 73 ~ l m m ~  gehanteerd, zoals 
vermeld in de bijlage 'Materiaalkarakteristieken. In figuur 5.28 worden de met 
behulp van het vakwerkmodel verkregen (gemiddelde) waarden voor de 
dwarskrachtcapaciteit vergeleken met de experimentele waarden. Een meer 
uitgebreide beschrijving van de vakwerkanalogie en de modelresultaten wordt 
gegeven in de bijlage 'Model Code 1990 en vakwerkanalogie'. In de bijlage zijn 
tevens de bij de belastingsgevallen behorende vervormingen weergegeven. 
Toepassing van de vormveranderingsvoorwaarden bij het vakwerkmodel geeft 
een indicatie omtrent de werkelijk optredende vervormingen van de proefplaten. 

Het gedrag van de WING 60-120 vloerplaat met dwarskanalen wordt door het 
vakwerkmodel redelijk benaderd. De verhoudingswaarden waarden liggen, zoals 
figuur 5.28 toont, tussen de 0,89 en de 1,13. De benadering van het gedrag van de 
WING 100-320 vertoont een wat grotere spreiding. De grote spreiding vertoont 

5.7.4 INVLOED DWARSKANALEN 
Uit hetgeen staat vermeld in de bijlage kan worden opgemaakt dat de invloed van 
de dwarskanalen bij de configuratie die is beproefd (figuur 5.5) met name groot is 
in de nabijheid van de opleggingen. Indien de dwarskanalen daar ter plaatse de 
doorsnede van de te vormen trekdiagonaal sterk doen afnemen, heeft dit een grote 
reductie van de dwarskrachtcapaciteit als gevolg. 
In het geval van de WING 60-120 zijn de gevolgen van de aanwezige 
dwarskanalen relatief gering. De dwarskanalen zijn weliswaar geplaatst in de 
directe omgeving van het steunpunt, maar diameter en onderlinge afstand zorgen 
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dwarskrachtcapaciteit neemt voor een verhouding a/d= 2,6 waarden aan tussen 
0,96 en 1,48. Voor een verhouding a/d= 3,9 worden de beide waarden 1,72 en 
1,94 gevonden. De variatiecoëfficiënt op de eenheidstest bij afschuifbelasting 
bedraagt 0,28. 
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voor een afname van de doorsnede van de trekdiagonaal met zo'n dertig procent. 
Bij de beproefde WING 100-320 vloerplaten met a/d= 2,6 is de invloed van de 
dwarskanalen op de dwarskrachtcapaciteit zelfs geheel afwezig. Er bevinden zich 
hierbij tussen de lastbalk en het steunpunt geen dwarskanalen, waardoor er geen 
verzwakking plaatsheeft. Bij de WING 100-320 met a/d= 3,9 is de invloed van de 
dwarskanalen veel groter. De geringe onderlinge afstand van de dwarskanalen op 
enige afstand van de oplegging doet aldaar de trekspanningen zeer sterk 
toenemen. De doorsnede van de trekdiagonaal neemt hier zelfs met een ruime 
zestig procent af. 

Om de invloed van de dwarskanalen zichtbaar te maken zijn de gemiddelde 
waarden overeenkomstig de vakwerkanalogie vergeleken met de rekenwaarden 
van de dwarskrachtcapaciteit volgens de VBC. De rekenwaarden volgens de VBC 
zijn hierbij niet gecomgeerd voor de aanwezigheid van dwarskanalen. De 
gemiddelde waarden geven de dwarskrachtcapaciteit voor de beide beproefde 
WING-typen zowel voor de standaard plaat als voor de vloerplaat voorzien van 
dwarskanalen. De hiervoor genoemde procentuele afname is in de bijbehorende 
grafische weergave, figuur 5.30, duidelijk waar te nemen. 

5.7.5 LINEAIR ELASTISCH REKENMODEL EN KRITIEKE PUNTEN 
De berekening van de dwarskrachtcapaciteit middels de beschreven modellen is 
gebaseerd op de aanname van sterktecriteria. Veelal is hierbij de treksterkte van 
het beton maatgevend. Wanneer de dwarskrachtcapaciteit echter wordt benaderd 
volgens de breukmechanica, zullen constructies zonder dwarskrachtwapening 
bezwijken als gevolg van instabiliteit. Indien een bepaalde kritieke scheurlengte 
is bereikt, zal de energie die nodig is om nieuwe scheurvlakken te doen ontstaan 
kleiner zijn dan de energie die vrijkomt door relaxatie van het materiaal. Groei 
van de instabiele scheur leidt vervolgens tot brosse breuk [7 Een 
modellering volgens de breukmechanica wordt binnen het kader van dit 

Verhouding dwarskrnchtcapaoteit, 
in-/exclusief dwarskanden 

+ I W O  100-320 m 1 m d c r  dwarskanalen 

A I A W O  60.120 mi I mndcr dwmkanalm 

l 
Figuur 5.30 Rekenwaarde VBC 

versus gemiddelde waarde MC90 
in combinatie met invloed 

aanwezigheid dwarskanalen 

I WING 60-120 WING 100-320 I 
Hoofdspanningen 16-strengenpatroon 

F= 250 kN (afschuiftrekbreuk) 

(1) 

Z * verschuiving 

afschuiftrekbreuk 

buidverankeringsbreuk 

7 

Strengenpatroon [ - 1 

Hoofdspanningen 16-strengenpatroon 

n 
F= 523 kN (afschuiftrekbreuk) -. 

buidverankeringsbreuk 

8 12 16 20 24 

Strengenpatroon [ - 1 

Figuur 5.31 WING 60-120 1 WING 100-320: bezwijkspanningen bij 16-strengenpatronen, I*= 5,2 m l 4,l m, a/d= 3 (f,= 
4,8 N/mm2, f b r  6,9 N1mmz 15,s ~ l m m ~ ,  voorspanverliezen 15%) 

'l)  Verschuiving hoofdspamingsdurve t.p.v. onderzijde vloerplaat bij wijziging strengenpatroon. 
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Hoofdspanningen a= 800 mm 
F= 146 kN (afschuifbuigbreuk) 

Hoofdspanningen a= 800 mm 
F= 105 kN (afschuiftrekbreuk) 

Hoofdspanningen a= 1300 mm 
F= 97 kN (eerste buigscheurvorming) 

12 

8 
Standaard 

Hoofdspanningen a= 1 3 0  
F= 81 kN (eerste buigscheurvorming) 

Figuur 5.32 WING 60-120,8-strengenpatroon: verschuiving kritieke punten en invloed dwarskanalen, I*= 5,2 m, a/d= 5,3 
en a/d= 8,7 (f,= 4,8 Nlmm2, fbr= 6,9 N/mmz, voorspanverliezen 15%) 

onderzoek echter niet toegepast. Het in het voorgaande hoofdstuk gepresenteerde 
lineair elastische reknmodel biedt ook ten aanzien van het bezwijkgedrag van de 
vloerplaat houvast. Bij hoge geconcentreerde lasten in de directe omgeving van 
het steunpunt zal de eerste scheurvorming immers ongeacht het 
bezwijkmechanisme direct tot bezwijken leiden. Een overschrijding van de 
hoofdtrekspanning in het inwendige van de WING-plaat heeft een 
afschuiftrekbreuk als gevolg. Een overschrijding van de buigtrekspanning in de 
uiterste vezel zal, doordat de eerste buigscheur binnen de verankeringslengte valt, 
tot verankeringbreuk leiden. Het verlies van aanhechting van de wapening doet de 
buigcapaciteit vervolgens vrijwel afnemen tot nul. Tot het moment van 
afschuiftrekbreuk of de combinatie verankeringbreuk-buigbreuk gedraagt het 
materiaal zich lineair-elastisch. 

Voor de standaarduitvoering van zowel de WING 60-120 als de WING 100-320 
ligt de overgang tussen verankeringsbreuk en afschuiftrekbreuk bij een ald= 3 
tussen het 8- en het 12-strengenpatroon. Zie figuur 5.3 1 en bijlage 'Rekenkundige 
modellering'. Het voornaamste gevolg van toename van de voorspangraad is de 
afname van de buigtrekspanningen aan de plaatonderzijde. De inwendige 
hoofdtrekspanningen variëren nauwelijks met de voorspangraad. De hoogste 
hoofdtrekspanningen vallen ook ruim binnen de overdrachtslengte, zodat de 
voorspanning nog niet de hoogste waarde heeft bereikt. 

De kritieke bezwijkpunten, de punten waar de eerste scheurvorming zich inzet, 
bevinden zich bij de proefondervindelijke bepaling van de dwarskracht- en de 
buigcapaciteit op verschillende plaatsen. Buigbreuk treedt op ter plaatse van het 
maximale buigmoment. Afschuifbuigbreuk treedt op daar waar de combinatie van 
dwarskracht en buigmoment de meest ongunstige situatie doet ontstaan. 
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Afschuiftrekbreuk geschiedt bij de enkelveldsoverspanning op een afstand van 
&n maai de nuttige hoogte vanuit de oplegging. 
Dat de WING 60-120 vloerplaat experimenteel bezwijkt door een 
afschuiftrekbreuk-combinatiemechanisme is te wijten aan de lokale 
spanningsconcentraties rondom de dwarskanalen. Deze dwarskanalen zijn in het 
gebied tussen het steunpunt en de lastbak niet aanwezig bij de WING 100-320. 
De bezwijkpatronen voldoen bij de WING 100-320 veel meer aan het 'ideale' 
afschuiftrekbreukpatroon (figuur 5.9 en figuur 5.20). 
De spanningsconcentraties rondom de dwarskanalen zijn hiermee duidelijk van Figuur 5.33 Randafstand 

invloed op de locatie van de kritieke bezwijkpunten. De invloed van de dwarskanalen 

dwarskanalen in het gebied waar de buigbelasting overheerst is echter veel 
geringer dan in het gebied met hoge dwarskracht. Buigscheurvorming zal niet 
direct leiden tot bezwijken en de dwarskanalen hebben in het gebied met 
overheersende buigspanningen geen invloed op de bezwijkbelasting. Figuur 5.8 
toont dat de buigcapaciteit maatgevend wordt wanneer d d  groter is dan 6. Om 
deze reden lijkt het raadzaam de dwarskanalen niet binnen een afstand van 6 maal 
de nuttige hoogte vanuit de dag van de oplegging te situeren. 

Figuur 5.34 toont het spanningscriterium voor betonsterkteklasse B65. Het 
spanningscriterium wordt toegepast op het spanningsveld in een WNG- 
vloerplaat volgens het rekenmodel zoals weergegeven in figuur 5.3 1. Het betreft 
een plaat van het type 60- 120 met een 16-strengenpatroon onder 
afschuiftrekbreukcondities. Het voorbeeld is exemplarisch voor dit 
bezwijkmechanisme. Wanneer de spanningen worden afgezet tegen het 
spanningscriterium blijkt de vloerplaat zich in het bezwijkstadium 
overeenkomstig de aannamen van het rekenmodel zal gedragen. 
Ook bij de bezwijkmechanismen buigbreuk en afschuifbuigbreuk gedraagt het 
spanningsveld in de kritieke punten zich in overeenstemming met het 
spanningscriterium. 

Figuur 5.34 WING 60-120,16 
5.7.6 RESULTATENVERGELUKING REKEN- EN EEM-MODEL strengen, a/d= 3, F= 250 kN: 
De resultaten van het rekenmodel worden vergeleken met snedespanningen uit biaxiale sterkte B65 en kritieke 
het EEM-onderzoek naar hoge geconcentreerde lasten met korte- en lange lastarm punten 
bij de WNG 60-120 vloerplaat. De getoonde spanningen hebben betrekking op 
de sneden M8, M9, M6 en M 10 uit het EEM-onderzoek, model 11. 
De resultaten van het rekenmodel worden vergeleken met snedespanningen uit 
het EEM-onderzoek naar hoge geconcentreerde lasten met korte- en lange lastarm 
bij de WNG 60-120 vloerplaat. De getoonde spanningen hebben betrekking op 
de sneden M8, M9, M6 en M10 uit het EEM-onderzoek, model 11. Een meer 
uitgebreide grafische vergelijking van de snedespanningen komt aan bod in de 
bijlage 'Rekenkundige modellering'. 

Bij een beschouwing van de optredende buig- en schuifspanningen in de 
overspanningsrichting (stap 2 rekenmodel) blijkt de rekenkundige modellering 
over verschillende sneden redelijk gelijkluidende resultaten te verschaffen. De 
rekenkundige modellering van de vierpuntsbelasting met een grotere lastarm 
(dd= 8,7) komt evenwel beter overeen met de EEM-berekening dan de 
rekenkundige modellering van de kortere lastarm (dd= 3) wanneer er een 
volledige samenwerking van vleugel- en holle vloerplaatdeel wordt 
verondersteld. 
Bij de grotere lastarm overheerst het buigmoment. De spanningen welke hierdoor 
worden opgewekt spreiden zich op een dusdanige wijze over de doorsnede dat het 
gerechtvaardigd lijkt de doorsnede als een homogene doorsnede te beschouwen. 
Bij de hoge geconcentreerde belasting in de nabijheid van de oplegging wordt de 
buigbelasting echter gecombineerd met hoge waarden voor de dwarskracht. De 
belastingafdracht is hierbij meer geconcentreerd in het holle vloerplaatdeel. 
Doordat de vleugel slechts in beperkte mate wordt betrokken bij de 
belastingafdracht, zijn de buigtrekspanningen in de plaatonderzijde hoger dan op 
basis van een volledig samenwerkende doorsnede wordt verondersteld. Figuur 
5.35 toont de overeenkomsten tussen het EEM-model en het rekenmodel voor de 

Spanningscriterium 

Ql<.mr 

4 ongunstigste snede 
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Normaalspanningen x-richting Schuifspanningen z-richting 

X X x x x >  

-ongunstigste snede 
ongunstigste snede EE 

x [mm1 

Schuifspanningen z-richting 

C 

Figuur 5.35 WING 60-120: vergelijking spanningsverloop reken- en EEM-model (ANSYS) over sneden in bovendek, F= 
141 kN, a/d= 3, a= 500 mm: (a) normaalspanningen in de x-richting a, aan de onderzijde van de plaat, (b) 

schuifspanningen in de overspanningsrichting o, ter plaatse van de tweede dam t.p.v. de ongunstigste snede en (c) t.p.v. de 
elastische zwaartelijn 

kortere lastarm bij een &strengs WING 60-120 vloerplaat met een rekenkundige 
volledig meewerkende vleugelbreedte. De getoonde spanningen geven een beeld 
van de afwijkingen die optreden indien de doorsnede als zijnde homogeen wordt 
beschouwd: (1) de buigtrekspanning aan de onderzijde van de WING-vloerplaat 
wordt onderschat en (2) anders dan het rekenmodel verondersteld zijn de 
schuifspanningen rondom de elastische zwaartelijn van dezelfde ordegrootte als 
de schuifspanningen rondom de zogenaamde 'meest ongunstige snede'. 

Wanneer bij de rekenkundige modellering van de verhouding a,d= 3 de 
meewerkende vleugelbreedte gelijk wordt gesteld aan nul, wordt de uit de EEM- 
analyse volgende verdeling van de buigtrekspanningen aan de plaatonderzijde 
beter benaderd. Ook vertoont het rekenkundige schuifspanningsverloop rondom 
de zwaartelijn en de 'meest ongunstige snede' onder deze aanname evenals bij de 
EEM-berekening grote overeenkomsten. De grootte van de maximale 
schuifspanning wordt echter, meer dan bij de volledig meewerkende 
vleugelbreedte, overschat. 

De meetgegevens betreffende de bijkomende intrekking van de experimentele 
proefbelastingen lijken de uitkomsten ten aanzien van de homogeniteit van de 
doorsnede te ondersteunen. Bij hoge geconcentreerde belastingen nabij de 
opleggingen is de bijkomende intrekking aan de uiterste zijden van de vleugels 
Mijwel nihil. De gevolgtrekking dat er bij de enkelvoudige vloerplaat met een 
gereduceerde meewerkende vleugelbreedte dient te worden gerekend bij hoge 
geconcentreerde belastingen nabij de oplegging wordt hierdoor nog verder 
aannemelijk gemaakt. 

De grafische vergelijking van de snedespanningen komt meer uitgebreid aan bod 
in de bijlage 'Rekenkundige modellering'. 
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WING gn. i ?n V G  100-320 
Proef WD8 10 120 

1 C D A B  
IkN] 141 141 98 113 111 Y8 213 Y1 IY3 253 157 246 404 S83 217 415 1 

a/d [ - l  3 3 5,3 5,3 8,7 8,7 2,6 2,6 3,9 3,9 2,6 2,6 2,6 2 6  2,6 
IsxD [mm] 2,5 2,4 4,O 3.7 9.2 9,3 3.1 2,O 1.2 1,5 2.6 6,7 2.4 2,2 3,l 4.6 
g,, [mm] 1,5 1,5 3,O 3,4 6,2 5,5 0,7 0,3 0,9 1,2 0,7 0,8 1,0 1,5 1.0 1.6 s~~~ [ - I  1 7  1  I; 1 1  1,1 1 , ~  1  : A A C L  1 1  1 1  2 7  Q A 2,4 1,5 3.1 2,9 

&k,, 
Tabel 5.3 Experimentele en rekenkundige doorbuigingsgegevens 

Evenals in het voorgaande hoofdstuk is aan de significante afwijkingen van het 
rekenmodel in de nabijheid van de opleggingen verder geen bijzondere aandacht 
besteed. Vervolgonderzoek kan echter wenselijk zijn. Ook ten aanzien van de 
draagwerking bij belastingafdracht van geconcentreerde lasten kan 
vervolgonderzoek raadzaam zijn. 

5.8.1 LINEAIR ELASTISCH REKENMODEL EN VERVORMINGEN 
In het laatste onderdeel van dit hoofdstuk zijn de vervormingen in het lineair 
elastisch stadium, zoals deze zijn gemeten gedurende de proefbelastingen, afgezet 
tegen de vervormingen welke volgen uit het rekenmodel voor de enkelvoudige 
vloerplaat. De zakking is bepaald ter plaatse van de lastarm. Scheurvorming 
wordt bij de experimentele resultaten verondersteld op te treden indien de curve 
van het last-zakkingsdiagram duidelijk begint af te wijken van een bij benadering 
rechte lijn. De rekenkundige zakking wordt bepaald bij een elasticiteitsmodulus 
van 38500 ~lrnm'. 

De rekenkundige vervormingen blijken in een de meeste gevallen zeer duidelijk 
af te wijken van de werkelijke vervormingen. Naar de achtergrond van de 
vastgestelde afwijkingen is geen nader onderzoek verricht. Vervolgonderzoek 
lijkt raadzaam. 

WING 100-320 240A 

-500 1-1 

0.00 -2.00 -4.00 4.00 -8.00 

Doorbuiging [ mm ] 

1 

Figuur 5.36 Last-zakkingsdiagram 
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Ultimate Limit State Design Models - A  state-of-art report', Comité Euro-Intemational du Béton, Lausanne, 
1995 

[ 3 1  J.C. Walraven, P.M. Mercx, J.W. Kamerling, H.J. Fijneman, 'Het draagvermogen van voorgespannen holle 
vloerplaten', Cement XXXV, 1983, nr. 1 1 

[ 4  H.J. Fijneman, S.L.Overdijk, H.L.M. Wijen, P.W.C. van Hoof - Technische Universiteit Eindhoven, 'Buig 
en dwarskrachtproeven op Wing-vloerplaten', Betonson, 1999 
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60 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VLOERPLAAT 



HOOFDSTUK 6. 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Inhoud: 
6.1. Resumé 

6.2. Conclusies 
6.3. Voortgangsrapportage AMPC 

6.4. Aanbeveling 

I n  het aj.iluitende horfdstuk worden de bevindingen ten aanzien van het onderzoeksproject geëvalueerd aan de huncl 
van het projectdoel en de gestelde onderzoeksvragen. De beoordeling.scriteria aangaande cle constructieve 

productkwaliteit, welke zijn verbonrlen aan het attest-met-l?rodu&certificaat, nemen hierby in samenhang met de 
rekenkundige modellering een centrale plaats in. Aan de confrontatie van cle criteria met de bevindingen van het 
onderzoek worclt een aantal conclusies verbonden. Op  busis van de conclusies en het onclerzoek.sverloo~> worden 

diverse aanbevelingen geclaan. 

6.1 .l ASPECTEN 
In hoofdstuk 3 zijn de relevante beoordelingscriteria voor toekenning van het attest- 
met-productcertificaat vermeld. Hierbij is onderscheid gemaakt naar sterkte van een 
bouwconstructie en vervorming. Aangezien de materiaaleigenschappen en de 
productspecificaties hierbij een prominente rol vervullen, zullen in het volgende 
ook deze beide aspecten worden vermeld. 

6.1.2 MATERIAAI,EIGENSCHAPPEN EN PRODUCTSPECIFICATIES 
Ten aanzien van de materiaaleigenschappen en de hoedanigheid van de vloerplaten 
is het volgende geconstateerd: 

De materiaaleigenschappen lijken te voldoen aan de specificaties en aan de 
vigerende voorschriften van de VBC. De betontreksterkte vertoont voorts bij 
proefstukken een toename bij een vergroting van de dambreedte cq. de 
plaathoogte. De variatie van de treksterkte en buigtreksterkte van het beton is 
groot. De variatie van de staaltreksterkte is zeer gering; 
De geometrie van de enkelvoudige WING-vloerplaat is door de longitudinale 
kanalen en door het ontbreken van dwarskrachtwapening in belangrijke mate 
gelijkvormig aan de holle vloerplaat; 
De geometrie van de samengestelde WING-vloerplaat is door de 
verdeelwapening in het onderdek, de tralieliggers en de in het werk 
aangebrachte druklaag en in belangrijke mate gelijkvormig aan de 
bekistingsplaatvloer; 
De voorafgaand aan de proetbelastingen gemeten waarden voor de intrekking 
zijn relatief hoog. 

6.1.3 LINEAIR E1,ASTISCH GEDRAG EN VERVORMIN(; 
Ten aanzien van het gedrag in de bruikbaarheidsgrenstoestand van de vloerplaten is 
het volgende geconstateerd: 

Het spanningsverloop bij een tweetraps balkvormig rekenmodel 
overeenkomstig de sterkteleer gedraagt zich in belangrijke mate in 
overeenstemming met een eindige elementenmethode model van de vloerplaat 
overeenkomstig de elasticiteitsleer. Afwijkingen tussen het rekenkundige 
balkmodel en het EEM-model worden gesignaleerd bij de opleggingen ter 
plaatse van (de aansluiting van) de vleugels; 
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Het vervormingsgedrag van het tweetraps balkvormig rekenmodel 
veronderstelt in vergelijking met het eindige elementenmethode model en met 
de experimentele resultaten overwegend een te grote plaatstijtheid; 
De splijtspanningen, welke ontstaan als gevolg van de inleiding van de 
voorspankracht, kunnen worden bepaald middels een beschouwing van het 
inwendige evenwicht ter plaatse van de elementeinden. 

6.1.4 VEILI(;HEID EN STERKTE VAN DE UOUWCONSTRTUCTIII 
Ten aanzien van het gedrag in de uiterste grenstoestand van de vloerplaten is het 
volgende geconstateerd: 

Op basis van de onderzoeksresultaten lijkt het gerechtvaardigd uit te gaan van 
een voorspelbaar gedrag van de WING-vloerplaat; 
De betontreksterkte is maatgevend voor de dwarskrachtcapaciteit. De staal- 
treksterkte is de voornaamste eigenschap ten aanzien van de buigcapaciteit; 
Bij hoge lasten nabij een steunpunt is afschuiftrekbreuk bij de enkelvoudige 
vloerplaat de aanleiding tot het maatgevende bezwijkmechanisme. Hoewel het 
rekenmodel met een volledig homogene doorsnede hier bij benadering 
voldoende resultaten verschaft, kan het raadzaam zijn in deze gevallen 
rekening te houden met een afname van de meewerkende vleugelbreedte; 
Bij hoge buigbelasting is betonstuik de oorzaak van het ontstaan van een 
buigbreukmechanisme; 
De WNG-vloerplaat voorzien van een constructieve druklaag bezwijkt bij 
zowel hoge dwarskracht- als bij hoge buigbelastingen ten gevolge van een 
mechanisme'onder invloed van buigbreuk. Bij hoge lasten in de nabijheid van 
een steunpunt geschiedt dit in combinatie met verankerings- of streng-breuk; 
De dwarskrachtcapaciteit van de enkelvoudige vloerplaten vertoont een sterke 
afname wanneer door de plaatsing van de dwarskanalen de doorsnede van de 
trekdiagonaal wordt beperkt. 

6.1 .s VIGERENDE VOORTSCHRIFTEN 
Ten aanzien van de vigerende voorschriften is het volgende geconstateerd: 

Toepassing van de vigerende rekenregels aangaande afschuiftrekbreuk- 
condities leidt bij de WING-vloerplaat tot een sterkte rekenkundige 
overschatting van de dwarskrachtcapaciteit. Een voorstel tot aanpassing is door 
CUR-voorschriftencommissie 20 'TGB Betonconstructies' overgenomen en 
zal in het eerst volgende wijzigingsblad voor de VBC worden opgenomen. 

Hetgeen hiervoor is geconstateerd, maakt het mogelijk de volgende conclusies te 
trekken aangaande het draagvermogen van de WING-vloerplaat: 

Het kan raadzaam zijn - in verband met de hoge intrekkingswaarden -de 
strengen te voorzien van een lagere fabricagevoorspanning; 
Naar geometrie en bezwijkgedrag is de enkelvoudige WING-vloerplaat in 
belangrijke mate gelijkvormig aan de holle vloerplaat; 
Naar geometrie en bezwijkgedrag is de samengestelde vloerplaat in belangrijke 
mate gelijkvormig aan de bekistingsvloerplaat; 
De sterkte-eigenschappen van de vloerplaten lijken te voldoen aan de 
voorschriften van de VBC. Vooruitlopend op een wijziging van de VBC is 
hierbij ten aanzien van doorsneden met geringe buigtrekspanningen gebruik 
gemaakt van een aangepaste formulering; 
Op basis van de eenheidstest lijkt het bij de enkelvoudige vloerplaat 
aanvaardbaar om te rekenen met een volledig meewerkende vleugelbreedte. Bij 
een uitvoeringsvorm voorzien van dwarskanalen is het raadzaam (l)  de 
dwarskanalen niet binnen een afstand van 6 maal de nuttige hoogte uit de dag 
van de oplegging te plaatsen en (2) de ondergrens van de onderlinge afstand 
van de dwarskanalen te stellen op twee maal de nuttige plaathoogte. 

Eén en ander kan opgenomen worden in de specificaties en de omschrijving van de 
prestatie-eisen in het attest-met-productcertificaat. 
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Hetgeen hiervoor is geconstateerd, maakt het mogelijk de volgende conclusie te 
trekken aangaande een bruikbare rekenkundige modellering van de WING- 
vloerplaat: 

Een tweetraps balkvormige modellering overeenkomstig de sterkteleer 
verschaft ten aanzien van de rekenkundige bepaling van het draagvermogen 
goede resultaten en kan worden gehanteerd bij de controle van de respons in de 
uiterste grenstoestand. Ten aanzien van het vervormingen wordt een te stijf 
gedrag verondersteld. 

6.3.1 C ~ L I , E G E  VAN DESKUNDIGEN 
Toekenning van het KOMO attest-met-productcertificaat geschiedt door KIWA op 
voordracht van het College van Deskundigen Constructief Beton van deze 
organisatie. Het College van Deskundigen wordt hierbij geadviseerd door de 
commissie 'Systeemvloeren', een subcommissie van de NNI-normcommissie / 
voorschriftencommissie 33 'Vooraf vervaardigde betonproducten' van de Stichting 
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR). 

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest van de commissie 'Systeemvloeren' en 
Betonson. Betonson is hierbij vertegenwoordigd door de heer Weenink. Tevens is 
het College van Deskundigen diverse malen bijeengekomen in aanwezigheid van 
de heer Weenink. Ondergetekende voorzag op deze gelegenheden de heer 
Weenink, waar nodig, van advies ten aanzien van het draagvermogen van de 
WING-vloerplaat. 

6.3.2 VERWERVING ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT 
Een belangrijk deel van hetgeen is besproken gedurende de bijeenkomsten heeft 
betrekking op de technische specificaties en de tekstuele of visuele weergave 
hiervan in het attest-met-productcertificaat. Al dan niet in samenhang met de 
opgenomen prestaties omtrent constructieve veiligheid, brandveiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. 
Bijzondere aandacht is hierbij uitgegaan naar de constructieve veiligheid. Drie 
telkens terugkerende onderwerpen zijn (1) de resultaten van de drie- en 
vierpuntsbuigproeven en (2) splijtspanningen, herverdelend vermogen en de 
overschrijding van de in de beoordelingsrichtlijn vermelde maximaal toelaatbare 
hoogte van 400 millimeter door de WING 100-320-elementen en (3) de 
rekenkundige modellering, mede in relatie tot de aanwezigheid van de vleugels en 
de dwarskanalen. 
Aan de hand van hetgeen in dit rapport is behandeld is getracht de gestelde vragen 
afdoende te beantwoorden. Een lastig punt is hierbij de maximale plaathoogte van 
420 millimeter bij het WING-type 100-320 geweest. Anticiperend op huidige 
ontwikkelingen binnen de Europese norm- en regelgeving is echter door de 
commissie 'Systeemvloeren' en het College van Deskundigen te kennen gegeven 
dat de gestelde begrenzing aan de plaathoogte wordt verruimd van 400 naar 330 
millimeter. Hiermee wordt voldaan aan de constructieve prestatie-eisen voor het 
KOMO attest-met-productcertificaat aan de WING-vloerplaat. De verwachting is 
dat de toekenning medio oktober 2001 plaats zal hebben. 

6.4.1 VERVOLGONDERZOEK 
Binnen het kader van het onderzoeksproject zijn - door de beperkte duur van het 
onderzoek - een groot aantal zaken onderbelicht gebleven, die wellicht nog nader 
onderzoek vergen. Op basis van de bevindingen tijdens de duur van dit project 
worden hierom nog een aantal mogelijke onderwerpen voor vervolgonderzoek 
vermeld: 

In de voorschriften worden voorwaarden gegeven, waaraan een 
geconcentreerde belasting naar grootte en maximale spreidingsbreedte dient te 
voldoen, opdat het weglaten van dwarskrachtwapening verantwoord is. Bij 
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toenemende hoogte neemt het herverdelende vermogen van holle vloerplaten 
af. Nader onderzoek kan ook bij de WING-vloerplaat wenselijk zijn naar te 
stellen begrenzingen aan geconcentreerde lasten op het vleugel- en het holle 
vloerplaatdeel; 
Experimenteel onderzoek naar de invloed van de mate van ondersteuning op de 
dwarskrachtcapaciteit van holle vloerplaten heeft aangetoond dat niet-starre 
ondersteuningen het draagvermogen zeer ongunstig kunnen beïnvloeden. Een 
schuifstroom als gevolg van een verhinderde verplaatsing van het plaateinde 
veroorzaakt een toename van de schuifspanningen in de buitenste dammen met 
een sterkte afname van de dwarskrachtcapaciteit als gevolg. Nader onderzoek 
kan ook bij de WING-vloerplaat wenselijk zijn naar de invloed van de door de 
oplegcondities veroorzaakte wringspanningen in vleugel- en holle 
vloerplaatdeel op de dwarskrachtcapaciteit; 
De rekenkundige modellering door het balkmodel vertoont een significante 
afwijking aangaande de stijtheid van de vloerplaat. Nader onderzoek kan bij de 
WING-vloerplaat wenselijk zijn naar het vervormingsgedrag. 

Het object van het onderzoek is één enkele vloerplaat van het vloersysteem WING. 
Bij toepassing als systeemvloer zullen meerdere platen aaneen worden gesloten 
overeenkomstig het legplan. De koppeling van de platen en de mate van 
samenwerking bij enkelvoudige of samengestelde vloerplaten, ondermeer ten 
aanzien van de belastingsspreiding, vallen buiten het onderzoeksbereik van dit 
project. Ook de aanwezigheid van sparingen of tussensteunpunten is niet aan de 
orde gekomen. Om deze reden zijn deze en aanverwante zaken dan ook niet 
opgenomen bij de opsomming van mogelijk vervolgonderzoek. 

6.4.2 REFI,ECTIE 
Het is mogelijk dat er in de toekomst vergelijkbare projecten plaats zullen hebben. 
Op basis van de bevindingen gedurende dit onderzoeksproject worden hierom nog 
een tweetal aandachtspunten vermeld. 

Een algemeen aandachtspunt is de plaats van de projectdefinitie en de opbouw van 
het onderzoek. Mijn inziens is het van het grootste belang reeds in een vroeg 
stadium naar alle betrokken partijen, en niet in de laatste plaats naar jezelf, 
duidelijkheid te scheppen omtrent het te verwezenlijken eindresultaat. Het 
onderzoek dient als het ware een omgekeerde T-vormige opbouw te hebben: na een 
breed vooronderzoek volgt een helder afgebakend en stapsgewijs opgebouwd 
vervolgonderzoek. Dit lijkt een open deur, maar dan toch een open deur waarvan 
pas na afloop de vorm goed zichtbaar is. Wellicht dat een verplicht in het 
curriculum op te nemen vak 'Methoden van bouwkundig onderzoek' hieraan kan 
bijdragen. 

Een aandachtspunt dat meer specifiek betrekking heeft op het onderzoeksproject 
dat voor u ligt, is de samenhang tussen de verschillende facetten van de studie 
bouwkundig constructief ontwerpen. Er is binnen dit onderzoek getracht 
materiaalgebonden voorschriften, experimenteel onderzoek, toegepaste mechanica 
en numeriek oplossingsmethoden te gebruiken om tot een samenhangend 
eindresultaat te komen. Ondanks dat afzonderlijke vakken een voldoende kennis 
van deze onderdelen hebben verzorgd, viel met mij zwaar om de benodigde 
elementen op een kundige wijze aaneen te voegen. Het inzicht in de wijze waarop 
de verschillende disciplines geïntegreerd kunnen worden, ontbrak ten dele. 
Wellicht dat het mogelijk is deze integratie eerder binnen de studie meer 
nadrukkelijk naar voren te laten komen - bijvoorbeeld door een gedeeltelijke 
combinatie van de afzonderlijke vakken en projecten - zodat het afstudeerproject 
meer het etaleren van opgedane kennis m kunde kan betekenen. 

64 HET DRAA(;VEKMOGEN VAN DE WIh'G-VIA>EKPI,AAT 



BIJIAG~. 1. De WING-plaatvloer 
 BIJLAG^ 2. Materiaalkaakteristieken 
BIJI.AGE 3. Tijdsathankelijke materiaalkarakteristieken 
BIJLAGE 4. Experimenteel laboratoriumonderzoek 
BIJLAGE 5. Vakwerkanalogie binnen de Model Code 1990 
B~JLAGE 6. Eindige elementenmethode-onderzoek 
BIJLAGE 7. Rekenkundige modellering 
BIJI,A(;E 8. Faxbericht Adviesbureau ir. J.C. Hageman B.V. 

65 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VI ,OEKPI ,AAI  



66 HET DRAAGVERMO<;E:N VAN DE W I N G - V I ~ O E K P I , A A I '  





I I 
Figuur B1.l De WING 60-120-vloerplaat. Standaard: longitudinale voorspanstrengen (1) en transversale wapening (2). 

Optioneel: dwarskanalen (3), kopbalk (4) en tralieliggers (5). 
"' Latere versies van de tralieligger hebben ten opzichte van dit figuur een enigszins afwijkende vorm (zie figuur R1 3). 

''l @d*= 160 enkel bij een 320 millimeter bovendek. 
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Figuur B1.2 Details WING-vloerplaat 
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Doorsnede A-A 

Doorsnedes B 
Bovenoonzicht 

Figuur B1.3 Details WING-vloerplaat voorzien van constructieve dmklaag 

B1.2 CONTROLE GEOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN 

De geometrie van een drietal vleugelvloerplaten WING 100-320 
(240B/180Al120B) is opgemeten en vergeleken met (a) de productinformatie en 
(b) met de eisen zoals deze worden gesteld in BRL 0203 'Nationale 
Beoordelingsrichtlijn voor het KOM0 attest-met-productcertificaat voor 
Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton' en 
Criteria N. 73/04 'Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een 
productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton'. 

De gemiddelde meetresultaten worden in tabel B 1.2 vergeleken met de 
theoretische afmetingen zoals vermeld op de tekenbladen van het concept-attest- 
met-productcertificaat. De geconstateerde afwij kingen vallen binnen de vereiste 
tolerantiegrenzen. De inzakking van de kanalen neemt bij de typen WING 100- 
320 waarden aan tot ten hoogste 10 mm. Hiermee wordt eveneens voldaan aan de Figuur B1.4 Maatafwijking WING 

gestelde eisen. Het hart van de voorspanstrengen bevind zich - overeenkomstig 100-320 t.o.v. theoretische waarde 
bij randdam 

de technische specificaties - op 30 mm van de onderzijde van de plaat. 
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Tabel B1.2 Meetgegevens geometrie WING 100-320 240B, 180A, 120B proefplaten 
'l) Er wordt enkel gewerkt met een negatieve tolerantie. De positieve tolerantie is m; ''' Een geconstateerde afwijking tot 10mm wordt als zijnde 

niet significant beschouwd. (Dit is een werkaanname: de meettoleranties zullen door onnauwkeurigheden in hoogte- en breedterichting maximaal 
110 mm bedragen.); "' De afronding van de buitenzijde van het randkanaal is groter dan theoretisch wordt aangenomen. (I45x50 mm2 i.p.v. 

I30x30 mm2) Dit verklaard de afwijkende dambreedte ter plaatse. 

Theoretisch - deld gerealiseerd 
coor~ en- Midd Midden- Totaal Totaal 

n dar dam dammen 
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400 1150 
345 59 114 118 523 1142 
315 66 65 65 326 1160 
250 72 65 65 332 1177 
190 72 68 68 344 1178 
165 75 100 105 485 1183 
140 1183 

1158 
58 124 117 540 1137 
67 70 61 328 1162 
69 63 58 31 1 1165 
7 1 69 65 338 1169 
91 110 1 05 521 1170 

1170 
Absolute afwijking O' Relatieve afwijking 

400 8 l % 
345 -1 10 - 1 17 -5 i 1 0  -23 -1% 9% -1% 3% 0% 
315 1 5 -4 2 2 I10  -23 2% 7% -7% 0% 0% 
250 -3 -2 -7 -21 -12 I10  -23 -5% -3% -11% -6% -1% 
190 -2 1 -3 -6 -9 I10  -23 -2% 1% -4% -2% -I% 
165 l 10 0 36 -13 I10  -23 21% 10% 0% 7% -1% 
140 12 1% 



Project Plaats Opdrachtgever Gerealiseerd 
DWA kantoor Bodegraven Bolton Woerden 1999 
ING Hoofdkantoor, Skutjespad 
Kantoor Molenzoom 
Kantoor Viking 
Appartementen en winkels. Slotlaan 
Appartementen en winkels, IJsselkadc 
8 Woningen, Ridder van Cuijkstraat 
78 Woningen, LJaaksche Veld 
44 Woningen, Eekmaat West 
t 

~ m s & r d a m  
Houten 
Venlo 
Zcist 

Doetinchem 
Boxtel 

Zutphen 
Enschede 

Almere Buiten 

Bouwcombinatie SamenwerING 2000 
(ierritsen Houwgroep Kenkum 200 1 

Heijmans Eist 200 1 
Sikking Hilversum 2000 
1:bu Doetinchem 200 1 

HHG woningbouw Eindhoven 2000-200 1 
HBG woningbouw Elindhovcn 2000-200 1 

Nijhuis Rijssen 2000-200 1 
Nijhuis Apeldoorn 2000-200 1 
Tabel B1.3 Referentieprojecten WING-plaatvloer 
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BIJLAGE 2. MATERIAALKARAKTERISTIEKEN 

B2.1 STERKTECRITERIA 

B2.1.1 PLASTICITEITSLEER EN SPANNINGSCRITERIA 
Beton is een plastisch materiaal. Eenzelfde bi-lineair relatiediagram als gebruikt 
wordt voor de modellering van beton, wordt gevonden bij een veer-wrijving- 
model. Middels zo'n model kan op eenvoudige wijze het concept plasticiteit weer 
worden gegeven 8 1  I: 

{u} = {u" + {UP} { u " }  = [Ue,V"'f = [ U e , ~ ] " '  {UP)  = [uP,vP]'~' 
Echter, het is voor een inelastische verplaatsing niet mogelijk om de relatie met 
de belasting eenduidig vast te leggen. In plaats hiervan wordt er gebruik gemaakt 
van de plastische vervormingssnelheid. De verhouding tussen de horizontale en 
de verticale plastische snelheid komt tot uitdrukking in de dilatatiehoek v :  

t a n v =  U ~ / L I ~  { a P )  =X . {m)  = X .  
[t: v1 

{ f }  = [ H , v I ~  = [ D ~ . { u ~  = [i :]-{u7 

( U )  = {LIe } + (U") ( f )  =[De ] . ( O "  =[l)". ((U) -x .(m)) 
Hierbij wordt de zogenaamde plastische multiplier h geïntroduceerd. Het lichaam 
zal beginnen te bewegen zodra de Coulomb-wrijving - een functie van de 
horizontale kracht. de verticale kracht en de wrijvingshoek - en de adhesie is 
overwonnen : 

H + V . t a n @ - c = O  ~ + ~ . t a n @ = { n ~ } . { f } = o  

nT}.[D"]-{u} = c --- - - -  [ [De].{m} .{n'l '}.[De] { f }  = [Dc]--  .{a}  
{ n T ~ - [ ~ e ~ . { m ~  {n r }  - [ D ? I . ~ )  l 

Dit stelsel van vergelijkingen zal in het algemeen niet symmetrisch zijn, omdat de 
dilatatiehoek en de wrijvingshoek (en hiermee de matrices {n) en {m))  niet gelijk 
zijn. Plastisch gedrag wordt binnen het kader van dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. 

Een constructie-element dient weerstand te kunnen bieden aan de optredende 
spanningen en rekken. Voor het vaststellen van de grens aan de te accepteren 
spanningen wordt gebruik gemaakt van grenstoestandcriteria. Deze 
grenstoestandcriteria kunnen worden geformuleerd als spannings- of 
rekcriterium.' " 17' Een gebruikelijke manier om de sterktekarakteristieken van 
beton te beschrijven is middels het Mohr-Colomb spanningscnterium. Hiertoe 
wordt de voorgenoemde voorwaarde voor het in beweging krijgen van een 
lichaam omgeschreven van krachten naar spanningen: 
~ + o . t a n @ - c  = O  
Voor een tweedimensionale spanningstoestand geldt vervolgens: 

l o =  - -(o3 + o 1 ) +  l . ( 0 3  -o l ) . s i n+  Z =  i .(o3 +CJ~) .COS+ 

I - sin 
- o l ) +  : .(o3 +o , ) . s i n$ -c - coc$=0  C = - . fCc 

2 . ~ 0 ~ 0  
Voor de driedimensionale spanningstoestand wordt het vloeicriterium op analoge 
wijze verder uitgebreid. De oppervlakken die door deze vergelijkingen worden 
gevormd, zijn de grensvlakken van de mogelijke spanningstoestanden. De 
spanningscombinaties die worden ingesloten door de grensvlakken leiden tot 
elastische vervormingen. De spanningstoestanden op de grensvlakken leiden tot 
elasto-plastische vervormingen. Het Mohr-Coulomb spanningscriterium vormt 
een veilige ondergrens voor de betonsterkte, maar zal voor een twee- en drie- 
assige spanningstoestand wel leiden tot een significante onderschatting hiervan. 
Bovendien overschat het criterium de treksterkte. Ter voorkoming van dit laatste 
wordt veelal gebruik gemaakt van aanvullende 'tension cut-off'-criteria. Ter 

2 C , , S I ~  
O, = -  

(-Jo b ; c o  
l -  l $  

iension cu~-c~ll' I 
o? 

(-,O, n f L t o l  

i;, 

(-)o, l 

1 

tcnsion cut-oî'f 2 
~o&-~o"l%b 

l)~cker-l?-agcr 

Figuur B2.1 Spanningscriteria voor 
een vlakspanningstoestand 



voorkoming van de discontinuïteiten in de omhullende van het 
spanningscriterium wordt voor Mohr-Coulomb ookwel een benadering 
gehanteerd; het Drucker-Prager criterium: 

6sinO &.(ol -CT')' ++ . (CT'  +0312 ++.(o3 +ol)' (CT,  CT^ +o3)---- 
3-sin$ 3-sin$ 

B2.2 STERKTE, STIJFHEID, VOORSPANNING VOLGENS DE 
VOORSCHRIFTEN BETON TGB 1990 (WC 1995) 

B2.2.1 STERKTE EN STiJFHEID 
De korteduur sterkte- en de stijfheidsrelaties worden voor beton omschreven als 
(NEN 6720: art.6.1): 
f IC, = f ',, -1,53 . affc f,, = 1,05 + 0,05. f IC, 

fbm = 1,4 . fbk fbr =(1,6-h) .fbm K fbm 

Eub (22250 + 250.  f ',k ) 
Voor het verschil tussen de karakteristieke en de gemiddelde kubusdruksterkte 
wordt een waarde van 10 ~ / r n r n ~  gehanteerd [" . De korte duur druksterkte 
kan middels een factor 0,85 worden vertaald naar de lange duur sterkte. De 
éénassige druksterkte is geringer dan de kubus druksterkte. Ter bepaling van de 
sterkte bij een éénassige drukspannings-toestand wordt daarom een tweede factor 
0,85 ingevoerd. Lange-duureffecten worden bij de treksterkte middels een factor 
0,7 in rekening gebracht. Er zijn geen relaties gegeven waarbij de sterkte en de 
stijfheid worden voorgesteld als functies van de tijd. 

Bij voorspanstaal wordt met betrekking tot de treksterkte de 0,l %-rekgrens 
gehanteerd. De elasticiteitsmodulus wordt voor alle soorten constant 
verondersteld (NEN 6720: art.6.3). 

B2.2.2 VOORSPANNING 
De voorspankracht in het staal wordt via aanhechting op het beton overgebracht. 
Het staalspanningsverloop kan worden beschreven middels een mlineair 
relatiediagram (figuur B2.2). De minimale lengte, die noodzakelijk is voor de 
aanhechting, wordt de overdrachtslengte 1, genoemd. De overdrachtslengte is 
afhankelijk van de waarde van de aanhechtspanning (welke weer afhankelijk is 
van de aanhechteigenschappen van het voorspanstaal, de sterkte en dichtheid van 
het beton, de betondrukspanningen, de plaats van de voorspanwapening in de 
doorsnede, de betondekking en de onderlinge afstand van de voorspanwapening); 
de voorspanning in het staal en de diameter van de voorspanwapening. De lengte 
tot aan het punt waar op de waarde fpu bereikt, wordt aangeduid met l,. Daarnaast 
bestaat er een minimale lengte, die is vereist om uittrekken van 
voorspanwapening door een kracht - ten gevolge van voorspanning en buiging - 
ter grootte van de breukkracht van het staal te voorkomen: de 
(basis)verankeringslengte 1, [ " i b" 16' . Deze grootheden kunnen middels 
empirisch afgeleide formules als volgt worden bepaald (NEN 6720: art. 9.7.2 & 
9.7.3): 

De coëfficiënt al neemt voor 3- en 7-draadsstrengen de waarde 0,5 aan, terwijl B 
voor niet-bovenstaven en bovenstaven respectievelijk gelijkgesteld wordt aan 
1,00 en 1,25. 

Cemidde B65 
waarden  mm^] 

f,, 35 75 
fcm 2 8  4 8  
a (1-6 -h) . f,, 
T ~ ; m i n ; ~ e m  1.1 1.9 
E ' b  28500 38500 

Reken- B65 
waarden 4/mm2] 

T b  15 39 
f, 1.15 2.15 

0.46 0,85 
28500 38500 

Tabel B2.1.a WC: Gemiddelde 
(éénassige) betongegevens m.b.t. 

kortdurende belastingen en 
rekenwaarden 

fpurep 1860 

2.0. 105 

Tabel B2.1.b VBC: Gemiddelde 
sîaalgegevens en rekenwaarde 

Figuur B2.2 VBC: trilineair 
sîaalspanningsverloop 

Betondruk- en treksterkte 
0,85 1,2/1,0 

1,53.oY,, 0,85 - 
f c m  f c k  f b r e p  f b  

l 1 
I+O,OS.f 1.4 1 1 2  

1+0,05.f ,, 0,7 Ym - 
fcm fck fbrep fb 

B2.3.1 STERKTE 
Ten aanzien van de betondruk- en treksterkte worden in de Model Code 90 de 
volgende relaties gehanteerd (MC90: art. 2.1.3 & 2.1.6.1) [ v i 

B2.3 STERKTE, STIJFHEID, VOORSPANNING VOLGENS 
MC90 

f p i m  f w e p  fpi 

Sîaaltreksterkte 
1,l I 1,o 

1,53.0,, 
Ym 

Figuur B2.3 WC: Vertaling 
experimentele naar rekenwaarden 



f,&> = BE( t )  .fun P, ct> = -/m) Pee (t) = e 
De referentiewaarde voor de tijd tl neemt hierbij een waarde van 1 dag aan. Bij 
jong beton met een leeftijd kleiner dan 28 dagen kunnen residuspanningen echter 
tijdelijk deze relatie tussen de druk- en treksterkte (figuur B2.5) in ongunstige zin 
beïnvloeden. 

213 

f,, = fck + ~ f  fctm = fcko,m (k) = f- . ln(l+ fa / f- 1 
&k‘? 

l +afl .(hb 
f ct,sp = f ctm 079 fct,fl = fctm - 

Naast de éénassige sterkte geeft de Model Code tevens criteria voor tri- en 
biaxiale spmingstoestanden. Het vlakspanningscriterium wordt voor biaxiale 
druk al dan niet in combinatie met trek, biaxiale trek en bixiale trek-druk 
weergegeven door de volgende drie relaties: 

1+3,80-a 
03f =- .f, voor o3f < -0,96.fcm alf = fctm 

(1 +a)' Figuur B2.4 MCW: Gemiddelde 
biaxiale sterkte B65 

alf = ( 1 + 0 , 8 . ~ ) f m  voor 03f > -0,96.fcm a = 
cm 

waarbij o~f ,  02f, o3f respectievelijk de grootste hoofdspanning, de middelste 
hoofdspanning en de kleinste hoofdspanning is op het moment van bezwijken. 
Het criterium is - globaal gesproken - gelijkvormig aan de Mohr-Coulomb en de 
Drucker-Prager criteria. Bij voorspanstaal wordt voor de treksterkte de 0,1%- 
rekgrens gehanteerd. 
De elasticiteitsmodulus bij voorspanstaal is afhankelijk van de hoedanigheid van 
de voorspanwapening: staven, draden of strengen. (MC90: art. 2.3.4). 

Cementtypt s 

Ldng~aam hardend 0,3X 
Normaal en snel hardend 0.25 
Snel hardend hoge sterkte 0.20 

B23.2 STIJFHEID 
Ten aanzien van de stijfheid worden in de Model Code 90 de volgende relaties 
gehanteerd (MC90: art. 2.1.4 & 2.1.6.3): 

afl . (hb /ho)097 Tabel B2.2 MCW: 
De referentiewaarden voor de karakteristieke en de gemiddelde prismadruksterkte Cementciassificatiecoëfficiënt s 
fcko en f,,, de gemiddelde zuivere korteduur-treksterkte f-, de hoogte h, en de 
druksterktevariatie Af worden respectievelijk gelijkgesteld aan 10 ~ lmm' ,  10 
 mm', 2,12 h  mm', 100 mm en 8  m mm'. De coëfficiënt afi neemt een waarde Aggregaattj 

aan van 1,5. Bij de bepaling van de treksterkte kan tevens gebruik worden 
gemaakt van de karakteristieke zuivere korteduur-treksterkte fctkoVm welke een Basalt, dichte kalksteen Fl Kwartsvormge aggregaten 1 ,O 

waarde 1,40 kw mm' aanneemt. De boven en ondergrens van de karakteristieke Kalksteen 0.9 
prismadruksterkte kunnen worden bepaald door in plaats van deze 1,40 pr mm' Zandsteen 0,7 
respectievelijk 0,95 en 1,85  mm^ te hanteren. De gemiddelde buigtreksterkte Tabel B2.3 MC%: 
neemt af met toenemende hoogte. Aggregaattypen en a~ 
Indien het noodzakelijk is om bij verhardend beton de tijdsafhankelijke sterkte in 
rekening te brengen, kan gebruik worden gemaakt van de volgende betrekkingen: 

B23.3 VOORSPANNING 
0 

De overdracht van de voorspankracht op het beton wordt geschematiseerd Fep 1860 
[Nlmm'] 

middels een bilineair relatiediagram. De basisverankeringslengte lpb, de 
overdrachtslengte lbpt en de ontwerpverankeringslengte lbpd nemen de volgende 
waarden aan (MC90: art. 6.9.1 1): 

V 'cm0 

Bij het in rekening brengen van de tijdsafhankelijke elasticiteitsmodulus bij 

=pi =pd -opCs 
lbpt =a8 .a9 .aio . l b p  .- Ibpd = .l,p + lbpt  Tabel B2.4.b MC90: Gemiddelde 

f@ f staalgegevens voor strengen 

fct,n 3,2-4,s 6,6-9,l 
E,, 28800 37500 
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verharderd beton, kan gebruik worden gemaakt van de tweede relatie. De 
Tabel B2.4.a MCW: Gemiddelde 

referentie-elasticiteitsmodulus neemt hierbij een waarde van 2,15- 104 ~ l m r n ~  aan. betongegevens; a~ = 0,9 



(1) 
Tijdjafhankelijke Tijdsaíhankelijke Tijdjafhankelijke GmDdulus 

karakteristieke &uksterkte karakteristieke treksterkte 
&(t) [Nmim'l 

ïljd [dagen] 

7.0 40000 

6.0 

N" 5.0 30000 

4.0 

g 3.0 20000 

3 z 2.0 1 O000 
1.0 

0.0 0 

0 10 20 30 Tijd 40 [dagen] 50 60 P= O 10 20 30 lijd 40 [dagen] 50 60 

Figuur B2.5 MC90: Tijdsathankelijk éénassig materiaalgedrag (aE = 0,9) 
'l' Spreiding 90%-betrouwbaarheidsinterval 

De coëfficiënten a zijn afhankelijk van de wijze van spannen, het beschouwde 
belastingsgeval en de hoedanigheid van de voorspanwapening. Voor een 
dwarskrachtbeschouwing van geleidelijk gespannen strengen nemen de 
coëfficiënten 8 en 9 de waarde 1,O aan en coëfficiënt 10 een waarde 0,5. De 
inleidingslengte l,, de afstand die nodig is om de voorspankracht middels een 
lineaire spanningsverdeling over de doorsnede te spreiden, neemt voor een 
prismatische doorsnede de waarde aan: 

Voor niet-prismatische doorsneden kan deze bepaald worden door een spannings- 
spreiding vanuit de verankering binnen een hoek 2B te hanteren met tan 2B = 2J3. Karakteristieke kubusdruksterkte: 

B2.4 STERKTE EN VOORSPANNING BIJ PROEFSTUKKEN 

B2.4.1 STERKTE 
De druksterkte van het betonmengsel van de WING-vloerplaat - zoals toegepast 
bij de te beproeven elementen - is gecontroleerd aan de hand van proefkubussen. 
De in tabel B2.5 weergegeven waarden hebben betrekking op het betonmengsel 
van het bovendek van de verschillende typen vloerplaten. (in verband met het 
productieproces beschikt het onderdek over een hogere sterkte dan het bovendek.) 
Aangezien er vooralsnog weinig gegevens voorhanden zijn betreffende de 
WING-vloerplaat, worden gegevens van kubusdruksterkten bij holle vloerplaten 
gebruikt als controlewaarden. Ook deze staan vermeld in de tabel. Deze data is 
afkomstig van de kwaliteitsdienst van Betonson. Verdere informatie ontrent de 
proefkubussen staat vermeld in bijlage 4 'Experimenteel laboratoriumonderzoek'. ( 

Naast de voorgenoemde proefkubussen is er door de kwaliteitsdienst van 
Betonson tevens experimenteel onderzoek gedaan aan de hand van proefstukken. 
De opzet van de proefnemingen is de bepaling van de betontreksterkte, niet van 
het mengsel, maar van de werkelijke vloerplaat. Proefstukken worden anders dan 
proefkubussen vervaardigd uit het gereed product. Eén onderzoek heeft 
betrekking op een zestal proefstukken. Ook ten aanzien van de proefstukken 
worden holle vloerplaatgegevens gebruikt als controlesteekproef. Tussen 19 
januari en 26 februari 2001 is een serie proefstukken uit verschillende typen 
WING-vloerplaat onderzocht. Onderzoek aan de hand van holle vloerplaten ging 
hier reeds aan vooraf: tussen 20 november en 19 december 1995 en 23 maart 
1999 en 22 augustus 2000 zijn respectievelijk twaalf en zeventien series 
proefstukken uit verschillende typen beproefd. Als parameter is de grootte van de 
belasting gehanteerd. In figuur B2.6 wordt de puntenwolken van de reeksen 
getoond. Opvallend is de toename van de treksterkte bij grotere dambreedten. De 
variatiecoëfficiënten voor de drie series zijn respectievelijk 0,08,0,20 en 0,21. 
Middels de proefstukken is in bij beide HVP-series tevens de buigtreksterkte 
bepaald. De meetresultaten geven ten aanzien van de buigtreksterkte een 
gunstiger beeld, alhoewel ook hier de variatiecoëfficiënten relatief groot zijn: 
0,06 en 0,29. 

Standaardafwijking steekproef: 

Variatiecoèfjïciënt steekproef: 
S 

VC = = 
X 

Dgmbreeoe $oerpaat [mm] I 
+ HWZ00- l  l HWISO-11-bchi 
x H W I S O - I I  

W I N 0  100-320 i H W  200-6 

Figuur B2.6 Toename treksterkte 
bij grotere dambreedte 

(Duitse trekproef) 
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Tevens heeft er een vergelijkend onderzoek plaats gevonden naar de relatie tussen 
de kubusdruksterkte en de druksterkte van de proefstukken. Immers, de 
betonsterkte van het gereed product behoeft niet gelijk te zijn aan de onder ideale 
omstandigheden verkregen kubusdruksterkte. Bij beproeving van vier boorkernen 
uit holle vloerplaten en een tweetal bijbehorende proefkubussen worden voor de 
gemiddelde druksterkten respectievelijk de volgende waarden verkregen: 87,4 en 
96,8 N/mm2. [", De gemiddelde afwijking tussen proefstuk en proefkubus 
bedraagt hiermee -93 N/mm2. Bij een voor de WNG-vloerplaat bepaalde 
gemiddelde kubusdruksterkte van 85,7 N/mm2 zou dit duiden op een gemiddelde 
reële druksterkte van circa 76  mm^. De VBC en de MC90 geven als 
gemiddelde waarde voor de druksterkte van betonsterktekiasse B65 
respectievelijk 75 en 73 N/rnm2. 
De hoedanigheid van de voorspanwapening wordt afgeleid uit de keuringsattesten 
van NEDRI Spanstaal BV die een zevental leveringen tussen 01 september en 07 
november 2000 vergezellen. De gemiddelde waarden die volgen uit de in de 
keuringsattesten opgenomen meetwaarden geven ondermeer het volgende beeld 
te zien: een quotiënt van breekkracht en strengoppervlak van 1940 N/mm2 en een 
elasticiteitsmodulus van 198 kN/mm2. De bijbehorende variatiecoëfficiënten 
bedragen 0,01 en 0,03. 

l I 
Tabel B2.5.a Proefkubussen: 

Gemiddelde betondruksterkte 
'l) betreffende bovendekmengsel 

Tabel B2.5.b Proefstukken: 
Gemiddelde (buig)treksterkte 

'l' respectievelijk proefserie '991'00 en '95 
"' geschatte waarde 

B2.4.2 VOORSPANNING 
Door de kwaliteitsdienst van Betonson zijn tussen 26 januari 1992 en 2 juli 1998 
ondermeer twaalf holle vloerplaat van het type HVP 320-4 experimenteel 
onderzocht middels een driepuntsbuigproef. Informatie hieromtrent staat vermeld 
in bijlage 4 'Experimenteel modelonderzoek'. Binnen het kader van de IKB is 
ook per proefplaat de gemiddelde voorspanning (van de onderwapening) bepaald. Tabel B2.5.c Proefstukken: 
De gemiddelde voorspanning bedraagt 116,69 kN, de standaardafwijking 1,50 kN Gemiddelde treksterkte, stijfheid 
en de variatiecoëfficiënt van de steekproef 0,Ol. en equivalente stijfheid stalen 

strengen 

B2.5 RESUMÉ 

Spanitaal 

In het concept-KOM0 attest-met-productcertificaat van de WNG-plaatvloer staat 
vermeld dat het beton conform de betonvoorschriften wordt geleverd en dat het 
voor het onder- en bovendek sterktekiasse B55 of B65 betreft. Het voorspanstaal 
wordt geleverd overeenkomstig de hiervoor geldende voorschriften en beschikt 
over de kwaliteit Fep1860 of FeP1770. Dezelfde gegevens staan eveneens 
vermeld in het KOM0 attest-met-product-certificaat van de HVP-plaatvloer, met 
dien verschillen dat de holle vloerplaat enkel in B65 wordt geleverd en dat de 
kwaliteit van het voorspanstaal ook Fep1670 kan bedragen. De proefresultaten 
lijken hiermee in overeenstemming. 
De opgegeven fabricagevoorspankracht per 7-draadsstreng bedraagt bij de 
WNG-vloerplaat 70.20 kN (1350 ~lmm')  en bij de holle vloerplaat 116,25 kN. 
De strengdiarneter bedraagt respectievelijk 9,3 en 12,5 mm. 

l i  R. de Borst, 'Computational methods in non-lineair solid mechanics', Technische Universiteit Delft - 
Faculteit der Civiele Techniek / TNO Bouw, Delft, 1993 

[" K. van Breugel, C. van der Veen, J.C. Walraven, C.R. Braam, 'Betonconstructies onder Temperatuur- en 
Krimpvervormingen - Theorie en Praktijk (Betonpraktijkreeks 2)' , Stichting BetonPrisma, 's- 
Hertogenbosch, 1996 

[ iii ] J.W. Kamerling, H.J. Fijneman - Technische Hogeschool Eindhoven, 'Onderzoek holle prefab vloerplaten', 
Betonson, Son en Breugel, 1980 

['"l A.J.Chr. Dekker, 'Verankeren van voorgerekt staal (I)', Cement XXIX, 1977, N. 4 
['l M. Wicke e.a, 'Structural Concrete. The Textbook on Behaviour, Design and PerjÌorrnance. Updated 

knowlegde of the CEB/FIP Model Code 1990 - Volume 1 ', International Federation for Structural Concrete, 
Lausanne, 1999 

r K.B. Lub, S.L.Overdijk - Technische Universiteit Eindhoven, 'Onderzoek naar het dwarskracht- 
draagvermogen van een voorgespannen kanaalplaatvloer, type HVP320-4e, Betonson', Betonson, 1992 

75 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VLOERPLAAT 



7 6 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VI ,OERPI ,AAT 



BIJLAGE 3. TIJDSAFHANKELIJKE MATERIAALKARAKTERISTIEKEN 

B3.1 OPGELEGDE VERVORMINGEN 

B3.1.1 VERVORMIN(;EN EN EIGENVERVORMINGEN 
Opgelegde vervormingen zijn de vervormingen van een element, zoals deze 
worden opgelegd door de aanwezige randcondities. Hierbij wordt uitgegaan van 
een situatie waarbij het element vrij kan vervormen. Bij een samengestelde 
doorsnede behoort de hoedanigheid van de verschillende componenten tot de 
randcondities. Maar ook de effecten van temperatuursverschillen over een 
doorsnede, krimp en visceus materiaalgedrag kunnen worden omschreven in 
termen van opgelegde vervormingen. In het volgende gaat de aandacht 
hoofdzakelijk uit naar de respons op opgelegde vervormingen welke voortvloeien 
uit het krimpgedrag van een constructie-element. Bij de verhindering van deze 
vervormingen (rekken) ontstaan spanningen en daarmee samenhangende Figuur B3.1. Opgelegde 

krachten. Bij statisch bepaalde constructies hebben opgelegde vervormingen geen vervorming 

veranderingen in de uitwendige belasting ten gevolg. Bij statisch onbepaalde 
constructies is dit wel het geval. 

Opgelegde vervormingen ~,(z,t)  kunnen onderverdeeld worden naar een drietal 
componenten: een gemiddelde vervorming &,,%,,,,(t), een lineair vervormings- 
verschil A&,(z,t) en een zogenaamde eigenvervorming A&,,Jt) (figuur B3.2): 

\ / 

Bij een vrije vervorming leidt een gemiddelde vervorming tot een verlenging of 
een verkorting. Bij een opgelegde vervorming zal in dit geval een axiale kracht 
ontstaan. Het lineaire vervormingcverschil zal, wanneer een constructie-element 
vrij kan vervormen, leiden tot een kromming, terwijl de eigenvervormingen 
resulteren in eigenspanningen: 

a, (A&~,(Z.  t ) )  = (z. t )  Ec ( t )  

Deze eigendruk- en trekspanningen zijn over de doorsnede in evenwicht, 
waardoor eigenvervorming niet tot vervorming van de doorsnede leidt, behalve 
aan de vrije uiteinden waar welving op zal treden I '. 3 1  

hl' IX3 ' . In plaatvormige 
constructies dient bij deze spanningen de dwarscontractie in rekening te worden 
gebracht middels een factor ( l  - v). De respons op een opgelegde vervorming kan 
worden bepaald door per component de respons (vervorming) op de opgelegde 
vervorming te bepalen en deze te superponeren op de snedekrachten die de 
resulterende gapingen teniet doen. 

B 3 . 1 . 2  VEILIGHI.:ID 
De VBC stelt geen voorwaarden aan de wijze waarop indirecte belastingen zoals 
opgelegde vervormingen in rekening worden gebracht. In Eurocode 2 wordt, 
anders dan in de VBC, voorgeschreven bij opgelegde vervormingen gebruik te 
maken van belastingsfactoren: 
yE = E u  / E  

In het geval van een lineaire berekening neemt deze een waarde y = 1,2 aan, terwijl 
bij een niet-lineaire berekening een waarde 1,5 gehanteerd dient te worden. 

B3.2 KRIMP, KRUIP EN RELAXATIE 

De totale rek van het beton wordt, wanneer temperatuursafhankelijke invloeden 
buiten beschouwing worden gelaten, gevormd door de elastische vervorming, de 
kruipvervorming en de krimpvervorming: 
Ec ( t )  = Eu ( t , , )  + E o  (t) +Ech  (t) 
waarbij de kruip- en krimpvervormingen tijd- en klimaatafhankelijk zijn. Ter 
bepaling van de elastische, de kruip- en de krimpvervorming is het noodzakelijk 
kennis te hebben van de elasticiteitsmodulus en de kubusdruksterkte in de tijd. 

Figuur B3.2. Opgelegde 
spanningsverdeling 
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B3.2.2 KRLIIP EN KRUIPHERSTEL 
Kruip is de toename van de vervorming in de tijd bij een constante 
belastingstoestand, wanneer deze wordt afgezet tegen de direct optredende 
vervorming. Evenals krimp is kruip het gevolg van het zich instellen van een 
evenwichtsvochtgehalte in (de capillaire poriën van) het beton. Bij kruip wordt 
chemisch niet-gebonden water vanuit de microporiën in de capillaire poriën 
geperst. Dit maakt kuip spanningsafhankelijk. Kruip is opgebouwd uit een visco- 
elastisch en een plastisch deel. Doordat kruip hierdoor deels reversibel is, kan tot 
op zeker hoogte kruipherstel optreden. Ter bepaling van de kruipeffecten wordt 
gebruik gemaakt van visco-elastische modellen. Het meest gangbare model is het 
Kelvin-Voigt model, bestaande uit een systeem van parallel geplaatste elastische 
veren en visceuze smoorpotten. De parameters zijn het aantal Kelvin-Voigt- 
eenheden, de elasticiteitsmoduli E, en de retardatietijden h, per Kelvin-Voigt- 

I"'. 
8' 1 . Voor een enkelvoudige Kelvin-Voigt-keten met initiële 

condities t,, en @t,,) = o, geldt: 

B3.2.1 KRIMPEN EN ZWEI,I.EN 
Het verschijnsel krimp kan worden onderscheiden naar plastische, chemische, 
autogene en uitdrogingskrimp. Plastische krimp ontstaat bij aanvang van het 
hydratatieproces doordat er bij een hoge verdampingssnelheid een onderdruk in 
het beton ontstaan en resulteert in trekspanningen en eventuele scheurvorming. 
Chemische krimp treedt op gedurende de hydratatie van het cement. De 
volumevermindering van het cementsteen bij hydratatie komt hoofdzakelijk 
inwendig tot uiting als het ontstaan van met water of lucht gevulde capillaire 
poriën. Een deel van het vocht in de poriën wordt gebruikt voor de voortgang van 
het hydratatieproces. De bijbehorende krimp heet autogene krimp. 
Uitdrogingskrimp tenslotte is het gevolg van het verdwijnen van chemisch niet- 
gebonden water naar de omgeving. Deze krimp geschiedt onder invloed van de 
relatieve vochtigheid van de omgeving. ' " b'"961 . Door vochtverlies aan het 

De kruipvervorming wordt hiermee weergegeven als een functie van de initiële 
spanning. Voor een reeks spanningswisselingen o,, respectievelijk aangebracht op 
tijdstippen t, terwijl o, naar nul nadert, wordt dan als kruipfunctie J(t-z) 
gevonden: 

KV: buitenklimaat 
KV: binncnklirnxat 

E' r pi autogcnckirnp 

ti t, l 

t - t  l - t  

betonoppervlak ontstaat er een niet-uniforme verdeling van het vochtgehalte en Figuur B3.3 Krimpcurve 

zal de krimpverkorting zich vanaf het oppervlak naar binnen toe uitbreiden. De 
gevolgen hiervan zijn eigenspanningen en microscheurvorming. Naar verloop van 
tijd zal zich een evenwichtsvochtgehalte instellen in het beton, waardoor het 
mogelijk is de eindkrimp te bepalen. Dit kan worden weergegeven middels een 
krimpcurve. Tussentijdse wisselingen in de relatieve vochtigheid van de 
omgeving zullen tot een wijziging in het verloop van de krimpcurve leiden 
(figuur B3.3). Hoewel krimp leidt tot microscheurvorming en (het al dan niet 
dichtdrukken van deze scheuren) hiermee spanningsafhankelijk is, wordt er in het 
algemeen ter vereenvoudiging van uitgegaan dat krimp onafhankelijk is van de 
spanningstoestand. Een toename van het vochtgehalte zal de cementsteen weer 
doen zwellen. De vervormingen door zwellen zijn echter van aanzienlijk 
geringere omvang dan die door krimp en worden zelden in rekening gebracht. 

- - - 

' I - e  h ao l - e  . . d t =  j J ( t - T ) a ' - d r  

E ,  a~ O a t  

~tJlh" 1 - 1  
Korteduur sterkte 

Iiìngcduur sterkte 

0.4 
0.2 

l , O  2,o 3,o 4,o 5.0 h" l%'''\ 

Figuur B3.4 Elastische 
verkorting en kruip 
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(t, t , )  
@(t? t,,) = 

&c, (t o 

waarbij J(t-z) de kruipfunctie en @(t-T) de kruipcoëfficiënt wordt genoemd. De 
kruipcoëfficiënt wordt gewoonlijk gedefinieerd als de verhouding tussen de 
tijdsafhankelijke en de initiële rek. 
Er bestaat een veelvoud aan methoden voor de bepaling van kruip en het totaal 
van de tijdsathankelijke materiaalgedragingen. In het volgende zal - in plaats van 
de hiervoor genoemde continue benadering - worden uitgegaan van een discreet 
spanningverloop in de tijd. De continue spanningsverdeling wordt door een 
overgang naar eindige differenties benaderd door een verzameling discrete 
spanningsincrementen (figuur B3.6). 

B3.2.3 METHODE BOI~TZMANN I 
Kruipvervorming kan worden beschouwd als een sommatie van de invloeden van 
de op willekeurige tijdstippen t, aangebrachte spanningsincrernenten Ao, : 

A o  AG Ao 
. @ ( t . t ~ ) +  ' @ ( t , t l ) +  = ~ A % . @ < t , t l )  

E, E c E'. ,=O Ec 
Het kan noodzakelijk zijn rekening te houden met de tijdsafhankelijke 
elasticiteitsmodulus van het beton E,(t) De op deze wijze verkregen resultaten 
zijn voldoende betrouwbaar indien wordt voldaan aan de voorwaarden I'". h""" ' 
dat (a) de spanningen in het gebruiksstadium kleiner zijn dan 40% van de 
druksterkte, (b) de rek niet kleiner wordt door het afnemen van de belasting 
(uitgezonderd relaxatie), (c) de wisselingen in het relatieve vochtgehalte niet te 
groot zijn, (d) er lang na het initiële belastingsincrement geen grote 
spanningsstappen voorkomen. Om gecompliceerde berekeningen te vermijden, 
zijn verschillende benaderingsmethoden ontwikkeld, welke ten dele hierna 
behandeld worden. 

B3.2.4 EFFECTIEVE MODU1,US-METHODE 
Een methode die leidt tot een volledig elastisch en reversibel kruipgedrag is de 
effectieve modulus-methode. Toepassing resulteert in een overschatting van de 
kruipvervorming: 

" A o  om E C ( ~ ) = C -  . I I+@(oo, t l ) I+~, , (w)= - . [ I+@,,+&,,(rn)= 0, 
l=O Ec E, * +&c$(=') E'. 

B3.2.5 METHODE DISCHIN(;EK 
Ook de methode Dischinger gaat uit van een bij het tijdstip van het initiële 
belastingsincrement t,) behorende eenheidskruipfunctie @(t,to). Dischinger 
corrigeert deze vervolgens voor het tijdsinterval ti,-t,: 

" Aoi 
E, ( t )  = Eci (t,) ) +E, ,  (t) + E , ,  (t) = C .[l + @(t, t l  )I +&cs (t)  

i=O Ec 

@(t , t i )  =$( t , tO)-@(t i , tO)  
De kruipvervorming is bij deze methode volledig irreversibel en wordt 
onderschat. 

B3.2.6 METHODE TROST 
De methode Trost combineert de voorgenoemde methoden door de invoering van 
een verouderingscoëfficiënt p: 

I' Aai " Aai Figuur B3.6. Discrete 
t = [ l t m c t ,  t , ) ~ + ~ , , ( t )  = "%.ii+m(t. t , ) i + x  - - . l i + @ ( t .  t,)~+~,..(t) 

F, C spanningsincrementen en ,=O t:, i=, rheologische effecten 
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- O" + - p p  Ao(t) +E,, (t) = (5, + Ao(t) 
E, 41 +@(t,t<,)l E, /[l + p .$(t,t,,)I E: E: 

Bij normale belastingen en kruipfactoren 1,5 < @(t,t,,) < 4,O blijkt de 
veroudering-coëfficiënt p een waarde van 0,8 aan te nemen. 

B 3 . 2 . 7  METHODE BUSEMANN 
Indien ervan wordt uitgegaan dat zowel de spanningsverandering als de 
kruipcurve binnen een tijdsinterval lineair verloopt kan Trost worden omgezet 
naar['.hk6..31. 

De verouderingscoëfficiënt neemt door het niet-hyperbolische verloop over een 
tijdsinterval een waarde van 0,5 aan. 

B3.2.8 SPANNINGSBEI,AXATIE 
Het afnemen van de spanning in de tijd bij een constante vervormingstoestand 
staat bekend als relaxatie. Bij voorgespannen beton zijn de tijdsafhankelijke 
vervormingen van het beton relatief klein ten opzichte van de initiële rek van het 
voorspanstaal, zodat er sprake is van een vrijwel constante vervormingstoestand. 
Relaxatie is afhankelijk van de aanvangsspanning, de kwaliteit van het 
voorspanstaal, de temperatuur en de tijdsafhankelijke vervorming van het beton. 
Ook ter bepaling van de relaxatie-effecten wordt gebruik gemaakt van visco- 
elastische modellen. Het meest gangbare model is het Maxwell-keten model, 
bestaande uit een systeem van in serie geplaatste elastische veren en visceuze 
smoorpotten. De parameters zijn het aantal Maxwell-eenheden, de elasticiteits- 
moduli E, en de relaxatietijden h, per Maxwell-eenheid [ "' . Voor een 
enkelvoudige Maxwell-keten met initiële condities t ,  en &(t,) = E,, geldt '"l "" l í 7  l: 

&I Je2 _ I ao, (J o = +  +c 
at at  t.) ' á t  

De relaxatievervorming wordt hiermee weergegeven als een functie van de 
initiële rek. Voor een reeks rekwisselingen E,, respectievelijk aangebracht op 
tijdstippen t, terwijl E, naar nul nadert, wordt als relaxatiefunctie E(t-z) gevonden: 

Figuur B3.7 Spanningsrelaxatie 
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Nauwkeurige gegevens over relaxatie zijn evenwel schaars. Ter vereenvoudiging 
wordt de relaxatiecurve vaak weergegeven in de vorm van een kruipcurve I ' .  Tabel B3.1 Cementclassificatie- 

Langr.aam hardcrid 0.30 
Normaal en snel hardend 0,40 

o, (t, t,)) = W(t, t , )  .o, (t) 
1 

W(t9 t,, = 
1 +@(t,  t,,) 

coëfficiënt d bij relaxatie 

Trost hanteert ondermeer deze handelswijze l ' ' l L  "' I :  

(3p,o op,o 
E " =  = & ( t ) = -  

Aq,  (t, t,) ) 
[ l+@(t , t , , ) I+ - -[l+P-O(t,t.)l 

E P  E P 

Ao,(t,to) - - $(t,t,)) w(t , t , , )= -- - - -- + @(t, t , ) )  = -!!(t.t, ) 

op,o I + P.  @(t, t , )  I+P-W(t9to) 

Uitgaande van een verouderingscoëfficiënt p = 1 ,O zou dit betekenen dat 
voorspanstaal - onafhankelijk van de ouderdom - over een constante 
kruipcapaciteit beschikt. De invloed van de h dratatie kan ook op de volgende 
wijze tot uitdrukng worden gebracht ' l  *" l": 

Relaxatie wordt hierbij weergegeven als een functie van het tijdstip z waarop een 
spanningsincrement ontstaat, een constante d afhankelijk van het cementtype, een 
spanningsfactor n, de hydratatiegraad en de watercementfactor wcf. Als waarden 
voor de verschillende onderdelen kunnen ondermeer gehanteerd worden: voor de 
typeconstante 0,4 voor snel en 0,3 voor langzaamhardend cement; en voor de 
spanningsfactor een waarde 0,3. Wanneer het cement is uitgehard kan deze 
formule worden herschreven tot: 
,,,(t, t )  = e-11,34(w'f)'6' TC'' ( 1 - T ) " )  of y(z, t )  = e-+(t.t' 

Wegens het gebrek aan gegevens wordt er in veel gevallen echter voor gekozen 
om het effect van relaxatie in zijn geheel niet in rekening te brengen. 
De rheologische eigenschappen worden veelal gescheiden in rekening gebracht. 
Het is mogelijk om voor een meer werkelijkheidsgetrouwe benadering gebruik te 
maken van complexere veer-smoorpot-modellen, maar omwille van de eenvoud 
gebeurt dit zelden. 

B3.3 KRIMP, KRUIP EN RELAXATIE VOLGENS DE 
VOORSCHRIFTEN BETON TGB 1990 (VBC 1995) 

B3.3.1 KRIMP 
Krimp van een betoncomponent is volgens de VBC afhankelijk van de specifieke 
of basiskrimpverkorting E,, de kubusdruksterkte, het langswapeningspercentage, 
de ouderdom en de effectieve dikte van de betondoorsnede (NEN 6720: art. 
6.1.6): 
& , ( t )=&,  .kb . k h  . k P  . k t  Tabel B3.2 

Relatieve vochtigheid EC 

100 Q 0.00 %( 
X5 % - I(M) Q 0,lO % <  
60 % - 85 % 0.25 %, 
< 60 % 0,40 % c  

E,,,, N1 N 6720 tabcl I I 

Basiskrimpverkorting 

20. E',.&, 
E-A,  =E',.A, + E ,  -A,  =E',.A, + - + k = 

1 
1 O0 l +  0,2. O,) 

Hoewel kruip is opgebouwd uit een visco-elastisch en een plastisch deel, gaat de 
VBC ter vereenvoudiging uit van één enkele kruipcoëftïciënt $(t, t,), waarin beide 

Relatieve vochtigheid $max 

100 % 1 .o 
85 %j - 100 % 1,4 
60 % - X 5  C/L l ,O 
< 60 </r 2,6 

Q,,,, NbN 6720 tdbei X 

Tabel B3.3 Relatieve 
vochtigheidsfactor 
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delen gezamenlijk zijn verwerkt. Deze factor geeft het verband weer tussen de 
kruipvervorming en de elastische vervorming E&. Deze kruipcoëfíiciënt is 
afhankelijk van de relatieve vochtigheid, de ouderdom van het beton op het 
tijdstip van belasten, de sterkteklasse, de kubusdruksterkte, de fictieve dikte en de 
duur van de belasting (NEN 6720: art. 6.5.1): 
&hC(t ' tC)  =$(t,tc).Ebc Q(t , t , )=k, .k , .k , -k, ;k ,  >q, ,  

6 
k,, = - 

f 'ck 

B3.3.3 SPANNINGSRELAXATIE 
De rek in het voorspanstaal neemt ten gevolge van krimp en kruip af en 
proportioneel hiermee tevens de door de voorspankracht opgewekte spanningen 
(NEN 6720: art. 4.1.4.5 & art. 6.3.6): 

Aoprel = 3. A o ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~  . 1 - 2 . [ *:c.) Figuur B3.8 Krimpcurven bij 
verschillende betoncomponenten 

Hierbij zijn AoPk, en Ao,,, respectievelijk de spanningsafname ten gevolge van samengestelde doorsnede 
krimp en kruip danwel relaxatie. 

Tijchathankelijke 
e,(tì [ lo41 krimpwrkorting 
250 

K H = 7 5 7 0  H H = S U %  

O 10 20 30 1 0  5 0  h 0  

ï i j d  IdageiiI 

B3.4 KRIMP, KRUIP EN RELAXATIE VOLGENS MC90 

B3.4.1 KRIMP 
Krimp van een betoncomponent is volgens Model Code 90 afhankelijk van de 
autogene krimpverkorting E,,,, en de drogingskrimp welke respectievelijk 
weer afhankelijk zijn van de gemiddelde prismadruksterkte danwel de relatieve 
vochtigheid, de gemiddelde prismadruksterkte, de ouderdom, het TIJDSTIP VAN 
aanvangen van de droging en de fictieve dikte h ,  van de betondoorsnede (MC90: 
art. 2.1.6.3.4) i '" . ''"" : 
~ , , i t , t , ) = ~ , , ~ í t ) + ~ ~ i t , t ~ )  ccac(t) = ~ ~ ~ ~ ( f ~ ~  ).Ba(t) 

E , ,  (f ) = ((220 - 1 10. a ) . '""8 """O 

cm ~ C I I  ), Tabel B3.4 Knmpcoëfficiënten 

Cementtype 

Lnngzaarn hardend 0,13 
Normal en snel hardend O. I I 
Snel hardend hoge sterkte O. I 2 

Psl = (55 . f,,, 1 f,, )".l BKH (RH 2 99% 7c BB ) = 0,25 

PKt,(RH< 99%.P51) = - ~ , ~ ~ ~ ( I - ( R H / R H , , ) ~ )  
De referentiewaarden voor de relatieve vochtigheid RH,, en de tijd t ,  worden 
respectievelijk gelijk gesteld aan 100 % en 1 dag. De waarden a zijn afhankelijk 
van het type cement. 

B3.4.2 KRUIP 
Ook Model Code 90 gaat uit van één kruipcoëfficiënt $(t,, h), waarin het visco- 
elastische en de plastische kruipaandeel gezamenlijk zijn verwerkt en het verband 
weergeeft tussen de kruip- en de elastische vervorming. Deze factor is afhankelijk 
van de relatieve vochtigheid, de ouderdom van het beton op het tijdstip van 
belasten, de gemiddelde prismadruksterkte, de fictieve dikte en de duur van de 
belasting (MC90: art. 2.1.6.4.3) ' "l' h'7 '' ' : 

0, (t) 
EK(t,t,)) = @((,t").  - 

E,, 

(Po = @RH . B(fcm 1. B(t") 

(P([, t,) = (P,) - P c  (t, f o ) 

Cementty pe 

I .angraarn hardcnd 
Normul en snel hardend 
Sncl hardend hoge sterktc 

Tabel B3.5 Kruipfactor 
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a ,  = [ X S .  f,,, /f,,]0~7 a2 = [M. fcm0 / s ~ ~ ] ~ ) , ~  a3 = fcrno I fcrn]0,5 

De referentiewaarden voor de gemiddelde prismadruksterkte f,,,,,,, de hoogte h,, 
de relatieve vochtigheid RH,,, de equivalente tijd t , . ~  en de tijd t, worden 
respectievelijk gelijk gesteld aan 10 ~lrnrn', 100 mm. 100 %, l dag en 1 dag. De 
waarde a is afhankelijk van het type cement. De voorgenoemde formules zijn 
geldig wanneer de spanningen niet groter zijn dan o, = 0,4-f,,,(t,,), waarbij f,..(t,,) 
de gemiddelde prismadruksterkte ten tijde van het aanbrengen van de 
kruipinducerende last is. Bij hogere spanningen dienen andere relaties uit de 
Model Code 90 gebruikt te worden. 

Tijd Relaxatieverlies t.o.v. 
verlies na t = 1000 uur 

I 0,25 
5 0.45 
20 0.55 
100 0.70 
200 0,XO 
500 0,OO 
I om 1,00 

Tabel B3.6 Relatieve 
relaxatieverliezen 

AU,,, ,  ( t )  1 %  Tijdsathankelijke 
. . 

U po relaxatie 
l011 . 

Ter bepaling van de procentuele afname van de voorspanning door relaxatie p, 
van het voorspanstaal na t uur kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
formule (MC90: art. 2.3.4.5) ' "" : 

P, = Piom .(t/1000)" k =log(~itMM / ~ i o o )  

Er worden hierbij een drietal relaxatieklassen onderscheiden. Klasse I omvat 
normale relaxatiekarakteristieken voor draden en strengen. waarbij het 
spanningsverlies o,&& dat correspondeert met 0.6: 0,7 en 0,8,fptk niet groter is 
dan respectievelijk 4, 8 en 12%. Klasse 2 omvat verbeterde 
relaxatiekarakteristieken voor draden en strengen, waarbij het spanningsverlies 
dat correspondeert met 0,6; 0,7 en 0,8.fptk niet groter is dan respectievelijk 1. 2 en 
5%. Klasse 3 tenslotte omvat de relaxatiekarakteristieken voor staven. Bij gebrek 
aan nauwkeurige data, kunnen overeenkomstig Model Code 90 in het geval van 
relaxatieklassen 1 en 2 als waarden voor de coëfficiënt k respectieveliik 0,12 en 
0,19 gehanteerd worden. De relaxatieverliezen na vijftig ja& bedragen circa drie 
maal de duizend uur-verliezen. 

B3.4.4 VER(;ELIJKIN<; TGB 1990 EN MC90 
Over het algemeen overstijgen de middels de MC90 bepaalde waarden voor 
krimp- en kruipeffecten de resultaten overeenkomstig de VBC. Eenzelfde beeld is 
reeds eerder getoond bij de stijtheid. Ter indicatie wordt in figuur B3.10 de 
krimp- en kruipvervormingen volgens de VBC en de MC90 vergeleken voor een 
WING 60- 120 vloerplaat. Andere vloertypen vertonen eenzelfde gedrag. 

B3.5 VOORBEELD VERLIESBEREKENING \YING 60-120 

B3.5.1 VEKLIE:ZEN VOLGENS DE TGB 1990 (VBC 1995) 
De specificatie van de W N G  600-120 vloerplaat zijn overeenkomstig hetgeen 
staat vermeld in de bijlage 'De WING-plaatvloer'. De overige uitgangspunten 
7ijn: 

Statisch systeem : l ,5300 mm 
Sterheklasse beton, 1 dag / 28 dagen : B301 B55 
Cementklasse : CEM I52,5 R 
Milieuklasse, ontspan- / beproevingsfase : 2 / 1 (RV: 75% 150%) 
Strengenpatroon element : 8 strengen ( 4 1 6 mm') 

o - i 4 ,  I 1 0 1  
l i jd  Idngenl 

Figuur 3.9 Relaxatie bij 7- 
draadsstrengen (relaxatieklasse 2) 

voor g, Jf,>tk = 0,73 

Tabel B3.7 VBC: Betongegevens 
' l 1  I>e ontkistingssterkte van het beton 

k r u s t  op een aamiame. 
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Tijdsaíñankelijke E-modulus &~,dt) Krimprek Gc(t7tfi) Kruiprek, belastingstijd t=t2 
60000 O , J 0 0  , 

a J 600 J O O 1 
0 60 121 I82 2 4  305 0 1000 2000 3000 1000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000 . >.. L y d [dagen] . >. . 1 ~ j d  [dagen] t2= 5dgn Tijd Idagenl 

50i)(X) 

NE 10000 

Figuur 83.10 WING 60-120,B55,8 strengenpatroon, constante lange duur E-modulus, RH=50%, h,,= 241mm: 
Tijdsaíhankelijk materiaalgedrag bij de VBC en de MC90 

15 0 

30 O 

-m 

Fabricagevoorspanning 
Fabricagevoorspankracht per streng F,,,I : 70,2 kN 
Fabricagevoorspanning per streng o,,~ : F,,,/ A,:,= 70,2.10'/ 52 = 1350 
 mm' 
Fabricagevoorspankracht F,, : n ,,,, . 8-70,2-10" = 561,6 kN 

E 25 0 

VBC r' 

- j 300 0 20 0 

U 

W 20000 - 15 0 
400 

10 o 
1 W00 500 

5 0 

Elastisch verkortingsverlies 
Beton ob.rl ( ' : F,,/ Ah= 561 .6.103/ (224655 - 8.52) = 2 3 0   mm^ 

AG' h ei : / E',= 2,50 / 29750 = 0,084 %c Tabel B3.8 Tijdsaíhankelijke 
Staal ho, : n-oh = E,/ Eh.oh= 0,084~10~3~200000 = 16,8 N/mm2 coëfficiënten 

< 8.64 5% 

coëfficiënt 

kb (R5.5) 0 , X O  
b i .  WIN<; 87 
kh.krirnp ( h n i ; ~ ~ ~ < i )  1.12 
b 0.96 
kh:kniip ( h n , , ~ i > < ; )  1 .O5 

Aanvangsvoorspanning 
Aanvangsvoorspanning o,, : F,,/A,-Ao, ,l= 70.2.10~/52-16,8= 1333 N/mm2 
Aanvangsvoorspankracht F,, : F,,-AF,, = o,,. A,= 1333.8.52 = 554 kN 

< 0,8-A,.f,,= 0,8.416.1690.10 '= 562 kN 
< A,.f,= 4 16- 1450.1 0.' = 603 kN 

Aanvangsbetonspanning : F,, /Ah = 554.10'1 (224655-8.52) = 2.5 ~ / rnm '  
< f 0,6-30 = 18,O N/mm2 
< 0,75Tb= 0,75.0,72.30/1,2 = 13,s N/mm2 

Krimpverlies 
In het geval van de beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 4 1 dagen, met 
een relatieve vochtigheid van 75'72, gelden de volgende waarden ten gevolge van 
krimp: 

E ' C : O - ~ I  : 0.25% 
kt:o-41 : t / [t + 0.04.dhm"= 41 / 141 + 0.04.d87'] = 0,56 
&'r:0-41 : &',.kb.k,,.k,.k= 0,25-0,80.1,12.0,96.0,56 = 0,12 %c 

Staal A ~ ~ : k r ~ ~ ~ . o - l ~  : .E,= 0,12.10-~~2.00.1 o5 = 24,O N/mm2 

Indien het vloerelement niet tot bezwijken zou worden belast, zullen ten gevolge 
van krimp de volgende waarden worden gehanteerd. Er wordt op het tijdsinterval 
[O, w] uitgegaan van een relatieve vochtigheid van 50%. 

~ ' c : 2 0 - ~  : 0,40 %c 
kt:20-m : 1 - 0,38 = 0,62 
~ ' r : ~ - m  : 0,40.0,80.1,12-0,96.0,62 = 0,2 1 %C 

Staal A ~ , : k r ~ ; 2 0 - ~  : E ' ~ : ~ , ) . ~  .E,,= 0,21.10-'.~,oo. 105 = 42,O N/mm2 
&'r:t«wa~ : 0,08 + 0,2 1 = 0,29 %O 

Staal  AG^^^^^;^,,^^^^ : E ' ~ : ~ , > ~ ~ ~ ~  .Ep= 0,29.10-'.2,00. 105 = 58,O N/mm2 

' ' ' Spanning in de vleugelvloerplaat op het moment van aanbrengen van de voorspanning 



Als kanttekening bij de krimpberekening past de opmerking dat het gebruik van 
de nuttige hoogte tot een schijnnauwkeurigheid leidt. Door de geometrie van de 
WING-vloerplaat zullen beide vleugeldelen van de enkelvoudige vloerplaat door 
snellere droging veel sterker krimpen dan het holle vloerplaatdeel. Eén en ander 
wordt globaal weergegeven in figuur B3.11. 

Kruipverlies 
In het geval van de beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen 
gelden de volgende waarden ten gevolge van kruip: 

k:(1-41 : 1,90 
h (t, = 41 dgn) : 0,90 (CEM 1 52,s R versneld) 
k,o-41 : 41 l [41 + 0.04.-\j87'] = 0,56 
Q : k.k.kb.k,,.k, = 1,90.0,90.0,80- 1,05-0,56 = 0,80 

< 1780 (Q,,) 
Beton AG' h.kruip;O-41 : $-&'b = @ . ~ ' h /  E'h= 0,80.2,50 / 36000 = 0,06 %c 

Staal A ( T ~ ; ~ ~ ~ ~ ~  : n.o'b = E, / 0,06~10~3~200000 = 12,O  mm^ Figuur B3. l longelijkmatige 
krimpverdeling vloerplaat 

Indien het vloerelement niet tot bezwijken zou worden belast, zullen ten gevolge 
van kruip de volgende waarden worden aangenomen. 

4' : 2,40 - 0,80 = 1,60 
Beton : 1,60.2,50 l 36000 = 0,11 %c 

A o U l p t ,  : 2,40.2,50 I 36000 = O. 17 %C 

Staal Aopkru~~ : O, 1 1. 1 O ~ ~ ~ ~ O O O O O  = 22,0  NI^^ 
Aop:kruip;toml : O, 17- IO~"-~OOOOO = 34,O ~ l t n m *  

Relaxatieverlies 
In het geval van de beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen 
gelden de volgende waarden ten gevolge van relaxatie: 

Op, 1 fpu;rep : 1333 11860.100 4% = 71,7 'Z 'C 

Ao,;~,~ l O,,. 100.0,~ [NEN 6720: Tube1 141 
Staal : 2,75.1 1333 = 36,7 N/mm2 

Aop:krulp : 1 2 , 0 ~ / m r n ~  
Aop;krunp : 24,0 N/- 
Aop:kr : A$,krmp + A o ~ ~ ~ ~ ~ , =  24,O + 12,0 = 36,O ~ l m m '  

Aop,t«t.rel = 2.36,7.(1-2-36.0 /1333)= 104  NI^? 

Indien het vloerelement niet tot bezwijken zou worden belast, zullen ten gevolge 
van relaxatie de volgende waarden worden aangenomen. 

op11 fpu,rep : 1333 11860.100 4% = 71,7 8 + 
Staal AopJe1 : 2.75 10 1333 = 36,7 N/mm2 [.VEN 6720: Tabel 141 

A~pk~uip : 34,0  mm^ 
Aap hunP : 5 8 , O ~ l t n m ~  
Aap kr : 58,O + 34.0 = 92,O N/mm2 
Aop,tot rel : 3-36,7.(1 - 2.92,O l 1333,2) = 95 N/mm2 

Totale verliezen staalspanning 
Indien beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen plaatsheeft 
danwel dat er geen beproeving plaatsheeft gelden respectievelijk de volgende 
waarden ten gevolge van tijdsafhankelij ke materiaaleigenschappen: 
Staal Aop,tot [o, 4 1 1 : Aop,krImp + AoP kruip + Aap tilt rei + Aop.e~ 

24,O + 12,O + 104.2 + 16,8 = 157 N / m 2  
(12 8 verlies op de fabricagevoorspanning) 

Ao ,,C,, [O, -.l : 58,O + 34.0 + 94,9 + 16,8 = 203 ~ l m m ~  
(15 8 verlies op de fabricagevoorspanning) 

Werkvoorspanning 
Indien beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen plaatsheeft 
danwel dat er geen beproeving plaatsheeft gelden met betrekking tot de 

- 
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werkvoorspanning respectievelijk de volgende waarden ten gevolge van 
tijdsafhankelijk materiaalgedrag: 
Werkvoorspanning o,, : o,, - Ao,,~,,, ,,, = 70,2.10~/ 52 - 157,O = 1 193 ma mm^ 
Werkvoorspankracht F,, : F,, - AF,, = o,,-&= 1 193.8-52 = 496 IdV 
Werkbetonspanning o'b,  : F,,/ Ah= 496.103 / (224655-8.52) = 2,2 N/mm2 

Werkvoorspanning o,, : 70,2.103/ 52 - 203 = 1146 ~ / r n m ~  
Werkvoorspankracht F,, : 1146.8-52 = 477 kN 
Werkbetonspanning : 477.10~ / (224655-8.52) = 2,l  mm* 

B3.5.2 VERLIEZEN VOI,<;ENS D E  MC90 
De specificatie van de WING 60-120 vloerplaat zijn overeenkomstig hetgeen 
hiervoor en in de bijlage 'De WING-plaatvloer' staat vermeld. De 
fabricagevoorspanning is gelijk aan het vorige voorbeeld. Enkel de verliezen op 
het tijdsinterval [O, 411 dagen worden bepaald. De verliezen op het tijdsinterval 
[4 1 ,  w] kunnen hierop worden gesuperponeerd. 

Elastische verkortingsverlies 

- - 

PE(~) : B,, (t) = 0,34 = 0,58 

f d t )  : Bb(t).f,, =0,58.(55+8) =37N/mm2 

ELI([) : Pb ( t ) .  E, = 0,58.35750 = 20750  mm* 
Beton o, : F,,, 1 Ah= 561,6- 10' / (224655 - 8-52) = 2,50 N/mm2 

AG' : 0'b/E'b=2,50/20750=0,12%c 
Staal Ao,,, : n.oh = E,/ Eb.ob= 0,120.10 3 .  195000 = 23,5  mm' 

Aanvangsvoorspanning 
Aanvangsvoorspanning o,, : F,, /A,-AG,= 70,2- 1 03/52-23.5= 1327  mm' 
Aanvangsvoorspankracht F,, : F,,-AF,, = o,,. A,= 1327.8.52 = 552 kN 
Aanvangsbetonspanning o,, : F,,/Ab = 552.1 03/ (224655-8.52) = 2,s  mm^ 

Krimpverlies 
In het geval van de beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen, met 
een relatieve vochtigheid van 75%, gelden de volgende waarden ten gevolge van 
krimp. De fictieve hoogte (h,J wordt in de Model Code 1990 weergegeven als h. 

P b i  : (3S.f ,,,, /f,,,)0q'=(3,5~10/(55+8))0~1=0.94 

PRFI (RH~~%.B , J :  - ~ . s s - ~ ~ - < R H I  RH,)']= -1,55[1-~7s1100)~)= -0.90 

2 .5  
E caso(fcrn) fcm f,,, 63/10 

E cd&([> t\) : &,dv> ( f cm)  PREI Pd\(t-t,)=-0.1 [%r ' -0,C)O 0,36= O,@%( 
- 

P ,,(t> 
-(),z t / t ,  -e-0,2 4111 : l - e  - = 0,72 

E ',,(t) : E ,,,,, (f,,).P,,(t)=-0,13X0 0,72=-0.09%~ 

Beton €,,(t, t,) : ~ , , , ( t ) + ~ , ~ , ( t , t , ) = 0 , 0 4 % ~ - 0 . 0 9 % ~ = - o . 0 ~ % ~  

Staal Aop,krimp,~-ll : E ' , ~ ) A ~  .E,= 0,05-10~~.1.95.10~ =9,8  mm^ 

Kruipverlies 
In het geval van de beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen 
gelden de volgende waarden ten gevolge van kruip: 

Tabel B3.9 MCYO: Betongegevens 
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a3 : [3,5 - f,,, /f,,]'." [3 ,5.10/63Y.L 0,75 

B (h) 1 - 1 
-- = 0,9 1 

. O,l+ (t, 1 t ,  0,1+ (1 1 1)0,2 

5,3 - 5,3 
pp p p -- 
p - - P- = 2,11 
f,, / f , ,  63/10 

Beton &,,(t, Q,) : = ()(t,t,, , . = 1.19. 2,50 
= 0,08%c 

E,, 35750 
Staal AopkruIp : wo, = E, / E,-o,= 0,08~10~~.195000 = 15,6  mm* 

Relaxatieverlies 
In het geval van de beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 4 1 dagen 
gelden de volgende waarden ten gevolge van relaxatie: 

o p i i  / fpt : 1350/1860~100%=72.6% + 
Aop.,l l opl. 100 [MC90: Fixuur 3.2-221 

P I (NH) : 3,75% 
Pt : plooo ( t l l 0 0 0 ) ~  =3,75% (41 24/1000)0'2 =3,74% 

Staal ho,,,, : 3,74. 1350 = 50,5  mm^ 

Totale verliezen staalspanning 
Indien beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen plaatsheeft, geldt 
de volgende waarde ten gevolge van tijdsafhankelijke materiaaleigenschappen: 
Staal [O, 411 : A o p ~ i m p  + Aop.kruip + ACJPjel + Aopel 

23,s + 9.8 + 15.6 + 50,s = 100  mm' 
(7 % verlies op de fabricagevoorspanning) 

Werkvoorspanning 
Indien beproeving van het enkelvoudige profiel op t = 41 dagen plaatsheeft, geldt 
met betrekking tot de werkvoorspanning ten gevolge van tijdsafhankelijk 
materiaalgedrag: 
Werkvoorspanning o,, : o, - Ao,:tc,t.r,l = 70,2.1 O.'/ 52 - 100 = 1250 ~ / n i m ~  
Werkvoorspankracht F,, : F,, - AF,, = op,.Ap= 1250.8.52 = 520 kN 
Werkbetonspanning o,, : F,,/ A,,= 520.10' / (224655-8.52) = 2,3 ~ / m t n ~  

' l  ' K. van Breugel, C. van der Veen, J.C. Walraven, C.R. Braam. 'Betonconstructies onder Teml~eratuur- en 
Krimpvenvormingen - Theorie en Praktijk (Betonpraktijkreeks 2 )  ' , Stichting BetonPrisma, 's- 
Hertogenbosch, 1996 

" I A.S.G. Bruggeling e.a., 'Theorie en praktijk van het voorgespannen beton - deel l ', Stichting Professor 
Bakkerfonds, Delft, 1982 
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' l  B.W. van der Vlugt, A.W.F. Reij e.a., 'CUR-rapport 93-12 - Betonmechanica deel 2 ' ,  Civieltechnisch 
Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, Gouda, 1993 

I" I J.C. Walraven, J.C. Galjaard, 'Voorgespannen beton - deel 1 ', Technische Universiteit Delft - Faculteit der 
Civiele Techniek, Delft, 1996 ' " J. Hegger, M. Schmitz - TWTH AachenIInstitut für Massivbau, 'Entwicklung eines Berne.scun~.skonzepte.v 
fur  ein vorgespanntes Deckensystem mit Orthetonerganzung', Betonson, Son en Breugel, 1999 '"' R. de Borst, 'Computational methods in non-lineair solid mechanics', Technische Universiteit Delft - 
Faculteit der Civiele Techniek 1 TNO Bouw, Delft, 1993 

I > l 1  I M. Wicke e.a, 'Structural Concrete. The Textbook on Behaviour, Design and Performance. Upduted 
knowlegde of the CEB/FIP Model Code 1990 - Volume l ', International Federation for Structural Concrete, 
Lausanne, 1999 
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BIJLAGE 4. EXPERIMENTEEL LABORATORIUMONDERZOEK 

Wanneer er in het volgende wordt gesproken over de sterkte van het proefstuk of 
het beton wordt de sterkte na 28 dagen bedoeld, tenzij anders vermeld. De sterkte 
van een betonmengsel moet hierbij niet worden verward met de betonsterkte van 
de vloerplaten. De gerealiseerde sterkte van een vloerplaat is weliswaar mede 
afhankelijk van de mengselsterkte, maar hangt tevens af van (de beheersing van) 
de wijze van fabricage, de verhardingsomstandigheden en de nabehandeling van 
het beton. 

Voor de bepaling van het draagvermogen van constructie-elementen zoals 
vloerplaten wordt in de meer complexe gevallen ondermeer gebruik gemaakt van 

B4.1.2 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN: WING-PR<>EFPI,ATEN 
In het Pieter van Musschenbroek-laboratorium van de Technische Universiteit 
Eindhoven hebben tussen 13 januari 1999 en 9 februari 2001 twintig 
experimentele proefbelastingen van WING-vloerplaten plaatsgehad. Tien 
vloerplaten zijn van het type WING 60-120 en tien van het type WING 100-320. 
Dit zijn de plaattypen met respectievelijk de kleinste en de grootste plaathoogte. 
Als parameters zijn hierbij de wijze en de grootte van de belasting, het al dan niet 
aanbrengen van een constructieve druklaag ter plaatse van de vleugels en de 
breedte van de vleugels gehanteerd. Proefplaten voorzien van een constructieve 
druklaag zijn van het type WING 60-120. De invloed van (een reductie van) de 
vleugelbreedte is onderzocht bij WING 100-320 platen. Deze reductie van de 
vleugelbreedte is bij vier vloerplaten reeds in de productiebaan gerealiseerd, 
terwijl de vleugels van twee andere proefplaten geruime tijd na vervaardiging zijn 
verzaagd. 

experimentele modelstudies. Ook bij de modellering van de WING-vloerplaat 
wordt hiervan gebruik gemaakt. Naast laboratoriumonderzoek naar complete 
WING- en HVP-vloerplaten, worden tevens gegevens van betonnen en stalen 
proefstukken in ogenschouw genomen. Deze materiaalgegevens zijn reeds eerder 
aan de orde geweest in de bijlage 'Materiaalkarakteristieken'. 

B4.1 EXPERIMENTEEL PROEFBELASTINGSONDERZOEK 

B4.1 . l  ONDERZOEKSOPZET 
Het onderzoek is erop gericht inzicht te verkrijgen in de sterkte-eigenschappen 
van de WING-vloerplaten, in het bijzonder de aan de dwarskrachtcapaciteit 
verbonden sterkte-eigenschappen. Door de grote gelijkenis tussen het 
dwarskrachtdraagvermogen van de WING- en de HVP-vloerplaat wordt tevens 
gebruik gemaakt van beschikbare gegevens omtrent de laatstgenoemde vloerplaat. 
De HVP-gegevens hebben evenwel betrekking op andere productiebanen. Het is 
daarom niet mogelijk beide steekproeven - ondanks de vergelijkbare 
productgeometrie - als één geheel te behandelen. Juist de vergelijking van de 
proefresultaten zal in dit geval wellicht tot nieuwe inzichten leiden. 

De opzet van de proefnemingen is de bepaling van de bezwijkbelasting bij een 
aantal vooraf vastgestelde bezwijkvormen: buigbreuk, afschuifbuigbreuk en 
afschuiftrekbreuk. Bij de WING 60- 120 vloerplaten zijn de namen van de 

M= vcrplaatsingssopncmcr I 
S= verplaatsirigsoprieiner 2 
t:= krachtopnemer 
I.= iritrekkingsopncmer 

randafstand a I ~ - - -  ( V  p 

overspanning 

A ? 

y 

lastafsiarid a 

d M 

lastafstand a 

3 i E 
overspanning 

proefbelastingen afgeleid van de te beproeven capaciteit: WB staat voor ( r-datstand I A '  I" "' l. 1 

a 

B 
lascal'stand a 

schema van de proefopstelling wanneer nodig een uitkraging geïntroduceerd (zie WIN(; 60-1 20 vloerplateri ~ i j i i  er - 
evenals bij de vierpuntshuigproevcn - 

figuur B4.3). De opleglengte van de vloerplaten bedraagt 100 millimeter. De series var1 drie verp~aaisirigsopiierners 
randafstanden van vijftig millimeter worden in het onderstaande ten aanzien van (links, midden, rechts) toegepast. 

buigproef en WD betekent dwarskrachtproef. De aanwezigheid van een 

de theoretische overspanning gemakshalve verwaarloosd. 

J 

"' Intrekkingsopnemers enkel bij de 
driepuritsbtugprocveii op de WIN(; 100- 

320 vloerplaten rnet a/d= 3.9 

opgestorte druklaag wordt aangegeven door middel van de letter 0. De WING Figuur B4.1 Proefopstelling vier- 
100-320 elementen zijn vernoemd naar de totale breedte van de proefplaten. en driepuntsbuigproef (a en b) met 

verplaatsings- en krachtopnemers 
Omdat een aantal d roef stukken tweeziidig wordt beproefd, wordt in het statisch 11 i Hij de dricpuntsbuigproevcn op de 
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De WING 60-1 20 elementen zijn voorzien van kopbalken aan de elementeinden. 
Om te voorkomen dat de vloerplaat zich heel anders gedraagt door deze 
verstijvingen, is het deel van de kopbalk ter plaatse van de keel van de vleugel 
verwijderd. 

Bij de driepuntsproefbelastingen is een aantal vloerplaten tweezijdig beproefd: 
twee WING 60-120 platen en vier WING 100-320 vloerplaten. Dubbelgebruik 
van elementen wordt vermeld in de tabellen B4.1 en B4.2. In deze tabellen zijn 
tevens vermeld: (a) de overspanning en de randafstanden, (b) de breedten van 
holle vloerplaat- en vleugelgedeelten, (c) de gewenste bezwijkvorm, (d) de 
lastafstand, (e) het aantal en de diameter van de strengen, (f) de betonkwaliteit, 
(g) de gemeten intrekking, (h) de gerealiseerde bezwijkvorm en (i) de scheur- en 
bezwijkbelastingen. De verhouding a/d kan per proefbelasting worden bepaald 
door de lastarm te delen door de nuttige hoogte. De nuttige hoogte bedraa, ot voor Figuur B4.2 Kalibratiegrafiek 
de WING 60-120 150 millimeter en voor de WING 100-320 390 millimeter. potentiometer 

De belasting wordt aangebracht met behulp pneumatische vijzels en één of twee 
lastbalken. Bij de vierpuntsbuigproef is elke lastbalk voorzien van één vijzel, 
terwijl bij driepuntsbuigproeven de lastbalk is voorzien van twee vijzels. De 
metingen geschieden door middel van verplaastings- en krachtopnemers. De 
krachtopnemers zijn geplaatst op de pneumatische vijzels. waarmee de belasting 
wordt aangebracht. Series verplaatsingsopnemers zijn geplaatst ( l )  naast de 
lastbalk en (2) bij de opleggingen. (Deze laatste opnemers maken het mogelijk de 
invloed van de indrukking van de SBR-rubberen oplegstrippen in beeld te 
brengen.) Bij de drie- en vierpuntsproeven op WING 60- 120 vloerplaten worden 
series van drie verplaatsingsopnemers toegepast. Deze opnemers zijn geplaatst op 
de linker- en rechtervleugelrand en op het bovendek. Bij de driepuntsbuigproeven 
op de WING 100-320 vloerplaten bestaan de series uit twee op het onderdek aan 
weerszijde van het bovendek geplaatste opnemers. In het geval van de WlNCi 
100-320 is er bij de proeven waarbij het quotiënt van lastarm en nuttige hoogte 
gelijk is aan 4 tevens gebruik gemaakt van een serie van drie 
intrekkingsopnemers. De proefopstelling wordt weergegeven in figuur B4.1. 
Hierin staan tevens vermeld de overspanning, de lastafstand en de randafstand 
zoals deze in de tabellen B4. I ,  B4.2 en B4.3 worden gehanteerd. Foto's van 
proefopstelling en opnemers staan weergegeven bij de omschrijvingen van de 
bezwijkpatronen in het vervolg van dit onderdeel. 

De kracht- en verplaatsingsopnemers fungeren als elektrische weerstanden. Door 
de opgelegde vervormingen veranderen deze weerstanden. Het quotiënt van deze 
weerstandsverandering en de oorspronkelijke weerstand staat veelal in een vaste 
relatie tot de vervorming. Om te verifiëren of het opgegeven verband correct is, 
dienen de opnemers geijkt te worden. De bij de proefnemingen gebruikte 
opnemers zijn hiertoe allen gekalibreerd. In figuur B4.2 staat als voorbeeld één 
van de kalibratiegrafieken. 

l I 
Figuur B4.3 Statisch schenia vier- 

en driepuntsbuigproef 

Gductielocatie: Plaatbreedte Plaatlengte Gewenste Lastafstand a Strengen- Betonkwaliteit 
WINC-hal Kampen vlïugel- randdfhtand- bezwi,ikvorm patroon Spc~ificaiic 

HVP- overspanning B = buigbreuk (karaktcriaiicke 
vleugel AB = afschu1ftrekhrwk kuhu\dmksterkic) 

AT = afschuiftrekbreuk 

Plaatnaam [ml [ml [ml [ml WING Druklaag 
WING 60- 120 WR I 600- 120()-600 50-5200-50 B 2 x 1300 8 x 0.3 1365 11.v.t 

WING 60-1 20 WB2 
WING 60-120 WOB1 
WING 60-120 WOH2' 

WING 60-120 W111 500 "' 
WIN(; 60- 120 WD2 500 " '  
WING 60-120 WDI X00 " l  

WIN(; 60-1 20 WD2 800 ' l '  

WING 60- 120 WOl) l 500 
WING 60- 120 W0D2 500 600- 1200-600 50-4200- 1050 AT 500 X x 0.3 E365 1325 1 

Tabel B4.1.a Hoedanigheid WING 60-120 proefplaten 
" '  Diverse vloerplaten zijn tweezijdig beproefd: W1)I 500=W1>1 800, W112 500=W1>2 800.  Alle procfplalcn lijn voorzien van 

dwarskanalcn. 
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Productielocatie: Intrekking Bezwijkvorm Uiterst opneembare belasting 
WING-hal Kampen B = buigbreuk 

i z 3 5 s 6 7 8 AB=afschuitöuigbreuk 
AT = afschuiftrekbrïuk Fr Fu Mr Mu VU 

Plaatnaam [mm] v = verankenngsbreuk [ W ]  [ W ]  [Wm] [kNm] [ W ]  
WING 60-120 WBI B 111 135 9 I 106 
WING 60-120 W132 

WINC 60-120 WOB1 
WING 60-120 WOB2 

WING 60-120 WD1 500 (1) O,O (21 t/rn(?i 3 , ~  18) 0 0 

WING 60- 120 WD2 500 II)OO(~)IIIII(~I 1,8 (8) 0 0  "l 

WING 60-120 W111 800 i 1) 0,0 ( 2 )  uni (7) 3 0 (8) 0,íì '" 
WING 60-1 20 WU2 X00 i 1) O o (LI t/m (7) 2 0 18) O,O "l 

WING 60- 120 WO11 1 500 
WIN(; 60-1 20 WOU2 500 ( 1 )  gzhrokm (2) tlm i?) I 2  0 ( X )  g~broken 'li 

B 98 120 82 0 6 
B 106 135 0 X 117 
B 111 134 102 117 

A' 1. 141 13.5 
AT 150 142 
AH 101 121 78 0 1 116 
AB 114 L28 X I X0 114 

H 216 278 102 130 262 
B+V 220 241 104 113 220 
Tabel B4.1.b Meetgegevens WING 60-120 proefplaten 

"' De iritrekking is enkel ria de beproevirig geinetcri. 

Van de beproefde WING 60- 120 proefplaten is voor zowel het element als voor 
de druklaag de kubusdruksterkte bepaald. De proefkubussen - respectievelijk acht 
en zes stuks - zijn gelijktijdig met de stort van de WING-vloerplaten en de 
druìúaag vervaardigd uit de zelfde betonmengsels. Voor het mengsel toegepast bij 
de vloerplaten worden voor de gemiddelde kubusdruksterkte f',, en de 
standaardafwijking s, van de steekproef respectievelijk de waarden 85,6 1 en 4,30 
 m mm' gevonden. Voor de karakteristieke kubusdruksterkte wordt de waarde 
79,03 ku mm' gevonden. Voor het mengsel toegepast bij de druklaag worden voor 
de gemiddelde kubusdruksterkte, de standaardafwijking en de karakteristieke 
kubusdruksterkte respectievelijk de waarden 33,93; 1,46 en 3 1,70 ~ l m m '  
gevonden. De variatiecoëfficiënten zijn 0,05 en 0,04. Het gemiddelde volume 
gewicht is 2,43 k~ l rn '  met een standaardafwijking van 0,O l kN1m'. Er zijn geen 
proefstukken vervaardigd uit de proefplaten voor verder onderzoek van de 
materiaalsterkte. 
Het verband tussen de betonsterkte bij proefkubussen en de betonsterkte van de 
WING-vloerplaat wordt vermeld in de bijlage 'Materiaalkarakteristieken'. 

Plaatnaam pek 
Wm'l 

WIN(; 60- 120 

WBI, W132, WOI31, 70,O 
WOH2, WI)I 500, W112 

500, WI)I 800, W112 800, 
W0l ) l  500. WOU2 500  

Druklaag p e k  
m.r/mm21 

WIN(; 60- 120 

WOB I, WOH2, WOl)l 3l,7 
500, W01)2 500 

Tabel B4.l.c Kubusdruksterkten 
WING 60-120 proefplaten 

Vierpuntsbuigproef WIN(; 60-120 

120 1 

Vierpuntsbuigproef WIN(; 60-120 

'10 ; 

Kromming K [mm l l Vervorming 6 [ rnml I 
l I 

Figuur B4.4 Kracht-vervormingsrelaties vierpuntsbuigproeven W ING 60-120 
Verplaatsing hij de vicrpuntsbuigproef opgenomen in plaatmidden. 
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Figuur B4.5.a WING 60-120 WB1 
I 

a/d= 8,7: Bij proefstuk WBl is 
sprake van duidelijk waarneembaar 
scheurtraject; het bezwijkgedrag is 

als gevolg van een 
buigbreukmechanisme ductiel. De 

buigscheuren lopen zowel in het 
hollevloerplaat- als in het 

vleugeldeel. De optredende 
kromming van de vloerplaat is 

relatief groot. Aan de bovenzijde van 
het holle vloerplaatsdeel ontwikkelt 

zich een lengtescheur, welke loopt 
van steunpunt tot lastbalk. Ook ter 

plaatse van de keel van de vleugels 
ontwikkelen zich aan weerzijde van 

het bovendek vergelijkbare 
lengtescheuren. 

: 5200 mm 
: 13M mm 
: 135 kN 
: l11 kN 

Bezwijken : buigbreuk 

92 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VLOERPLAAT 



- 
I / o o ö ö ö p E ~ - ,  

Figuur B4.5.b WING 60-120 WB 

a/d= 8,7: Voor beschrijving 
proefilaat WB2, zie WBI. 

: 5200 mm 
: 1300 mm 
: 120 kN 
: 98 kN 

Bezwijken : buigbreuk 
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l 
Figuur B4.5.cId WING 60-120 WD1500 (onder) en WD2 500 (boven) 

WINC 60-120 WD2 500 

a/d= 3,3: Bij zowel het proefstuk 
WD1 500 als het proefstuk WD2 500 

is er sprake van een ductiel 
bezwijkgedrag. Pas na een 

scheurtraject, waarbij diverse 
schuine dwarskrachtscheuren 

ontstaan in de dammen. treedt door 
een combinatiemechanisme 

bezwijken op. Bij bezwijken heeft er 
een kleine rotatie van de plaatdelen 

plaats. 

Lm (1 12) : 420 mm 
: 5 0  mm 

F.(112) : 1411150kN 

Bezwijken : afschuifîrekbreuk 
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Figuur B4.5.eJf WING 60-120 WDl800 (onder) en WD2 800 (boven) 

a/d= 53:  Bij de proefstukken WDl 
800 en WD2 800 heeft bezwijken 

plaats - na een scheurtraject met 
diverse schuine dwarskrachtscheuren 

in de dammen - door een 
combinatiemechanisme. Er heeft een 

kleine rotatie van de plaatdelen 
plaats. Bovendien ontwikkelt zich aan 

de bovenzijde van het holle 
vloerplaatsdeel een lengtescheur. 

Deze scheur loopt van steunpunt tot 
lastbalk en loopt bijna door tot in de 

onderzijde. 

WING 60-120 WD1800 

Lth (1 12) : 5200 1 5200 mm 
: 800 mm 

F. (1 12) : 121 1128 kN 
F,(112) :1011114kN 
Bezwijken : afschuifbuigbreuk 
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Figuur B4.5.g WING 60-120 WOB1 

WING 60-120 WOB1 

a/d= 8,7: Bij proefstuk WOB1 is 
sprake van duidelijk waarneembaar 
scheurtraject; het bezwijkgedrag is 

als gevolg van een 
buigbreukmechanisme ductiel. De 

buigscheuren lopen zowel in het 
hollevloelplaat- als in het 

vleugeldeel. Het vleugeldeel is 
voorzien van een constructieve 

druklaag. Op verscheidene plaatsen 
zijn de buigtrekscheuren aan de 

bovenzijde gevorkt van uiterlijk. De 
optredende kromming van de 

vloerplaat is relatief groot. 

: 52M mm 
: 1300 mm 
: 135 kN 
: 106 kN 

Bezwijken : buigbreuk 
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WING 60-120 WOB2 

a/d= 8,7: Voor proefplaat WOB2, zie 
beschrijving WOBI. 

l I 
Figuur B4.5.h WING 60-120 WOB2 

: 5200 mm 
: 1300 mm 
: 134 kN 
: 111 kN 

Bezwijken : buigbreuk 



Figuur B4.5.i/j WING 60-120 WOD1500 (onder) en WOD2 500 (boven 

WING 60-120 WOD2 500 

a/d= 3,3: Proehlaten WODI 500 en 
WOD2 500 bezwijken na een 

scheurtraject door buigingsbreuk, in 
combinatie met verankeringsbreuk en 

breuk van een aantal 
voorspanstrengen. Ter plaatse van de 

lastbalk ontstaat een buigscheur, 
zowel in het hollevloerplaat- als in 
het vleugeldeel-met- druklaag. Bij 

proefplaat WODI 500 ontstaat nog 
een tweede (gevorkte) buigscheur 

tussen de oplegging en de lastbalk. 

WING 60-120 WOD1500 

Type : WING 60-120 
Lm (1 12) : 4200 1 4 2 0  mm 
a : 500 mm 
F. (1 12) : 278 1241 kN 
Fr(112) :2161220kN 
Bezwijken : buigbreuk + 

verankeringsbreuk 
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Driepuntsbuigproef WING 60-120 

O 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Vervorming S [mm] 

Figuur B4.6 Kracht-vewormingsrelatie driepuntsbuigproeven WING 60-120 
Verplaatsing bij de driepuntsbuigproef opgenomen ter plaatse van de lastbalk. 

Van de beproefde WNG 100-320 proefplaten is voor de verschillende mengsels 
van het onderdek als het bovendek van de vleugelvloerplaat de kubusdruksterkte 
bepaald. De proefkubussen - twee maal vier stuks - zijn gelijktijdig met de stort 
van de WNG-vloerplaten vervaardigd uit de zelfde betonmengsels. Voor het 
mengsel toegepast bij het onderdek danwel het bovendek worden voor de 1 dag- 
waarden van de gemiddelde kubusdruksterkte, de standaardafwijking en de 
karakteristieke kubusdruksterkte respectievelijk 66,48; 1,69; 63,89  mm' en 
62,3; 1,48; 60,04 ~ l m m ~  gevonden. Na 28 dagen wordt voor de kubusdruksterkte 
respectievelijk 90,4 en 85,9 ~ l m m ~  gevonden. Het gemiddelde volume gewicht is 
2,42 danwel 2,43 w/m3, beide met een standaardafwijking van 0,01 mlm3. De 
variatiecoëfficiënten voor de 1 dag-sterkte zijn 0,03 en 0,02. Er zijn geen 
proefstukken vervaardigd uit de proefplaten voor verder onderzoek. 

Uit de gemeten doorbuigingen en de M-K-diagrammen blijkt dat de vervormingen 
van het vleugeldeel in belangrijke mate analoog aan die van het holle 
vloerplaatdeel verlopen. Bij de W N G  60-120-platen waarbij geen druklaag op de 
vleugels is aangebracht, staan de hoekpunten van de plaat door het opwip-effect 
reeds vanaf het begin van de beproeving omhoog. De vleugels dragen bij dit 
plaattype dus slechts in beperkte mate belasting af naar de opleggingen. Door dit 
effect ontstaan soms, na het bereiken van het scheurmoment, langsscheuren in het 
holle vloerplaatgedeelte. Het verschijnsel treedt niet op bij de onderzochte 
WING 100-320-platen. 

catie: 
Lampen 

Gewei 
bezwijk 

B = buig .- o . ,  

wte L 
vorm 
breuk 
m . .  

Roductielc Plaatbrec iatlengte Betonkwaliteit 
WING-hal B Vleugel ndafstand- Specificatie 

HVP- :rspaoning- teristieke kubusdnibterkte) 
Vleugel AH = aIscnuII 

AT = afschuil 

- am [mm] Lmml (-1 Ond 
WING 100-320 240A '" 600- 1200-600 50-4400-50 AT 1020 24 x 9,3 136.5 H65 
WING 100-320 240B "l 600- 1200-600 50-4400-50 AT 1020 24 x 9.3 H65 H65 

'DUlgDreUK 
Rrekbreuk 

astafstand : 

. - 

a Streng 
patroc 

en- 
Jn 

íkarak 

svendek 

WING 100-320 240C 'l' 600-1200-600 50-4090-390 AB 1540 24 x 9.3 B65 R65 
WING 100-320 240D "' 600-1200-600 50-4070-370 AB 1540 24 x 9,3 B65 B65 
WING 100-320 180.4 'l' 300-1200-300 50-5020-180 AT 1020 18 x 9,3 B65 B65 
WING 100-320 180B 'l' 300-1200-300 50-4270-930 AT 1020 18 X 9,3 B65 B65 
WING 100-320 180C 'l' 300-1200-300 50-3710-740 AT 1020 18 x 9,3 B65 B65 
WING 100-320 180D 'l' 300-1200-300 50-3710-740 AT 1020 18 x 9,3 B65 B65 
WING 100-320 120A 'l' 0-1200-0 50-4920-270 AT 1020 12 x 9.3 B65 B65 
WING 100-320 1208 'l' 0-1200-0 50-4370-820 AT 1020 12 x 9,3 B 65 B65 

Tabel B4.2.a Hoedanigheid WING 100-320 proefplaten 
'l) De diverse vloerplaten zijn tweezijdig beproefd: 240A=180C, 240B=180D, 180A=180B, 120A=120B. De platen 240C. 240D. 180A en 120A 

zijn voorzien van dwarskanalen. 
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'ING-hal K 

Plaatnaa 

ampen 

im 

Productielocatie: Intrekking Bezwijkvorm Uiterst opneembare belasting 
a B = buigbreuk 

= afschuifbuigb 
= afschuiftrekb M" VU 

reuk 
reuk Fr 
.euk 

'(17) o , ~  ( i ~ 0 . 9  (19)o,i(20)1,0(21)0,1 

WING 100-320 180B 'l' (4) I J  (5) 1.7 (6) 2.5 C71 2,4 (8) 1 3  (9) l,4 (10) l,3 
(11) l,2 (12) 2,O (13) l , I  (14) 2,l (15) 1.9 (16) l , l  

AT 360 292 

(17) I,l (18) 2,8 (19) I,l (20) 1,2 (21)0,7 

WING 100-320 180C (4) L3 (5) 1.9 (6) 2.8 (7) 3.9 (8) 1,9 (9) L,0 (10) 1,3 
(11) 1,5(12) I.O(l3) l,3 (14) l,7 (15)2,1 (16) l,2 

AT 407 311 

(l?) 2,3 (18) 3.6 (19) l,3 (20) 0,s (21) 0,9 

WING 100-320 180D (l* (4) l.1 (5) 1.6 (6) 2.9 (7) 2.8 (8) 1.1 (9) 0,s (10) 0,4 
(l l )  0,9 (12) 0,9 (1 3) 0,7 (14) 0,9 (15) 0,9 (16) 0,9 

AT 604 454 

(I?) 0,8 (18) 2.6 (19) 1,8 (20) l,8 (21) 1,l 

WING 100-320 120A 'l' (7) 1.1 (8) 0.8 (9) 0.8 (10) 0.8 (l l )  0 6  (12)09 (13) 
1,l (14) 1,7 (15) l,6 (16) 0.8 (17) 0,9 (18) 0,9 

AT 482 402 

WING 100-320 120B 'l' (7) 0.9 (8) 0,6 (9) 0,9 (10) 1,s (i 1) 2.1 (12) l,4 (13) 
1,4 (14) 1,0 (15) 1,3 (16) l,6 (17) 1,l (18) 0,3 

AT 423 339 

Tabel B4.2.b Meetgegevens WING 100-320 proefplaten 
(l' Bij tweezijdig beproefde vloerplaten is de strengnummering identiek. De intrekking is enkel voorafgaand aan de beproeving gemeten. 

'?l Niet voorzien van dwarskanalen. 

De vleugelbreedte heeft slechts een geringe invloed op de plaatstijfheid. 
Verankeringsbreuk en strengbreuk komt enkel voor in het geval van opstort van 
een constructieve druklaag. 
Bij de enkelvoudige proefplaten loopt er slechts bij één van de WING 60-120 met 
een verhouding ald= 5,3 een breukvlak door de elementonderzijde tussen lastbak 
en steunpunt. Bij de overige platen lopen de breukvlakken die zich ontwikkelen 
direct naar het steunpunt. Een duidelijk onderscheid naar afschuiftrekbreuk of 
afschuifbuigbreuk als bezwijkvorm is in veel gevallen niet te maken. Bezwijken 
geschiedt dan door een combinatie van deze bezwijkvormen. 

Driepuntsbuigproef WING 100-320 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

Vervorming 6 [mm] 
I 

Figuur B4.7 Kracht-vewodngsrelatie driepuntsbuigpmeven WING 100-320 
Verplaatsing bij de driepuntshuigproef opgenomen ter plaatse van de lastbalk. 

lerdek Plaat f,, 
[Nlmm'l 

WING 100-320: 

240A. 240B, 240C. 240D, 90,4 
180A, 180B. 18OC, 180D. 

120A. 120B 

Plaatnaam - bovendek P,, 
Frimm21 

WING 100-320: 

240A, 240B,240C, 240D, 85.9 
180A, 180B. 180C. 180D, 

120A. 120B 

Tabel B4.2.c Kubusdruksterkten 
WING 100-320 proefplaten 
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1 J 
Figuur B4.8.alb WING 100-320 240A (onder) en 240B (boven) 

a/d= 2,7: Bij zowel het proefstuk 
240A als het proefstuk 240B is er 

sprake van brosse breuk. 
Scheurvorming - bij een scheurhoek 
van circa 35 graden - leidt direct tot 

bezwijken. De opgehoopte energie 
komt met een luide knal vrij. 

WING 100-320 240A 

L ( A I B )  :44001440mm 
: 1020 m m  

F. (A I B) : 444 l 484 kN 
F,(AIB) : - l - k N  
Bezwijken : afschuiftrekbreuk 

101 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VLOERPI~AAT 



nulscheur \.loooa\ 

I 
Figuur B4.8.cJd WING 100-320 240C (boven) en 240D (onder) 

a/d= 3,9: Bij zowel het proefstuk 
240C als het proefstuk 2400 is er 

sprake van een ductiel 
bezwijkgedrag. Pas na een 

'langdurig' scheurtraject, waarbij 
diverse schuine dwarskrachtscheuren 

ontstaan in de dammen, treedt 
bezwijken op. Bij bezwijken heeft er 
een kleine rotatie van de plaatdelen 

plaats. (Bij de 240C is deze zeer 
gering.) 

WING 100-320 240D 

Lm (C I D) : 4090 14070 mm 
: 1540 mm 

F,(CID) :3101349kN 
F, (C I D) : 242 l 289 kN 
Bezwijken : afschuithuigbreuk 
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I nulscheur I 

I 
Figuur B4.8.elf WING 100-320 180A (boven) en 180B (onder) 

WING 100-320 180A 

a/d= 2,7: Bij zowel het proefstuk 
180A als het proefstuk 1 BOB is er 

sprake van een relatief bros 
bezwijkgedrag. Scheurvorming - bij 
een scheurhoek van circa 35 graden 
- leidt bij de 180A vrijwel direct tot 
een explosieve wijze van bezwijken, 

zij het minder dan bij de 240AB. Bij 
180B kondigt bezwijken zich eerst 

aan door uitbreiding van een 
aanwezige nulscheur naar de 

vleugelrand. Er heefr bij de 180B een 
kleine rotatie van de plaatdelen 

plaats. 

WING 100-320 180B 

7 

Lth (A I B) : 5020 14270 mm 
: 1020 mm 

F. (A I B) : 351 1360 kN 
F,(AIB) : - l - k N  
Bezwijken : afschuiftrekbreuk 
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I 
Figuur B4.8.glh WING 100-320 180C (=240A, boven) en 180D (=240B, onder) 

WING 100-320 180C 

a/d= 2,7: Bij zowel het proefstuk 
180C als het proefstuk 1800 is er 

sprake van een relatief ductiel 
bezwijkgedrag.Na het ontstaan van 

een eerste scheur - met geringe 
scheurwijdte en een scheurhoek van 

zo'n 35 graden - is er nog sprake van 
een duidelijk scheurtraject, waarbij 

de belasting nog een weinig 
toeneemt. Bezwijken wordt 

gekenmerkt door een duidelijke 
rotatie van de plaatdelen. 

WING 100-320 180D 

Type : WING 100-320 
L t h  (C I D) : 3710 13710 mm 
a : 1020 mm 
F. (C I D) : 407 / 604 kN 



1 
Figuur B4.8.ilj WING 100-320 120A (onder) en 120B (boven) 

WING 100-320 120R 

a/d= 2,7: Beide proefplaten vertonen 
een bros bezwijkgedrag. Echter, het 

proefstuk 120A bezwijk op rustige 
wijze, terwijl bij het proefstuk 120B 

de energie met een knal vrijkomt. 

WING 100-320 120A 

Lu, (A I B) : 4920 14370 mm 
: 1020 mm 

F. (A I B) : 482 l 423 kN 
F, (AIB)  : - l - k N  
Bezwijken : afschuiftrekbreuk 
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B4.1.3 INTR~~KKINGSGE(;EVENS WING-VI,OERPI,AAT 
Door de verkorting van het voorspanstaal als gevolg van elastische verliezen over 
de overdrachtslengte trekken de strengen in de verankeringszone als het ware het 
beton in. Dit fenomeen staat bekend als intrekking. Bij de onderzochte WING- 
vloerplaten van het type 60- 120 is enkel na afloop van de beproeving de 
intrekking opgemeten. Bij de beproefde WING 100-320-vloerplaten is vooraf en 
- indien mogelijk - achteraf de intrekking gemeten. 

De intrekking bij de WING 60-120 is, wanneer er geen druklaag is aangebracht, 
gelijkmatig verdeeld en gering van grootte. De hoogste waarden worden gemeten 
bij de WD 500-proeven: respectievelijk 3,5 en 3,8 millimeter over de gehele 
plaatbreedte. Enkel de buitenste strengen aan de beide vleugeleinden wijken af 
van dit beeld en laten bij alle beproefde 60-120-platen geen intrekking zien. Bij 
de WING 60-120 vloerplaten, die zijn voorzien van een druklaag, is de intrekking 
aan het einde van de beproeving veel groter: de buitenste twee strengen breken 
zelfs, terwijl de overige strengposities bij het beëindigen van de proef circa 12 
millimeter zijn ingetrokken. 

De metingen bij de beproefde WING 100-320 platen vertonen een meer 
afwisselend beeld. De grootste initiële intrekking bevindt zich ter plaatse van de 
strengposities rondom de keel van de vleugel. Ook de grootste toename van de 
intrekking heeft hier plaats. Naast de keel van de vleugel zijn er tevens hoge 
waarden van de initiële en eind-intrekking te vinden bij de buitenste strengen. De 

Door het bezwijkpatroon zijn er vrijwel geen gegevens voorhanden aangaande de 
toename van de intrekking bij verminderde vleugelbreedte. Wel is te zien dat bij 
afnemende vleugelbreedte de initiële intrekking van de strengen rondoni de keel 
van de vleugel afneemt tot zelfs beneden de waarden van de middelste 
strengposities. 

Figuur B4.Y Gemiddelde 

c:etm~nldelde 8mt~hh1ug [=r W I W ~ ; . ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I L E  
ik 2dOOnini. voor hprc i ï r r i i  r n  locnartie) 

S,re,igpo,,t,r 
, , s  , , . # , # 2 , , * \ + . & * , , . 3 .  

1 O 

3 0 

6 211 
- 
5 I i, 

d 0 0  

5 - I  i, 

-Z i ,  

- 1 0  

G?rr~#ddelde ~o?or~kk~ng v r  W l N t i - ~ t ~ e r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
(b= ILlll«nl,i, "oor h p r n r r r i i  rii  iuenait i i ,  

Slrriigposiliï 
2 " 3 ,  3 .  . 3 .  

' -.. 

<iïiii8ddrI<lr inrrekh,iy p r W l \ i < : - s i r r n ~ ~ x i ~ i l ~ ~  
(h= 1201liiiiii. ri,i,r trpri>r.vr.iirii ri>rii:i i i ie) 

s,.e,,gps,,,e 
, ,  < . "  3 .  " " . ,  3 .  

WIN(; 100-320 240C W IN(; 100-320 240D 

kracht VF intrehhing streng kracht v\  intrekking 5treng 

-400 400 

-150C- - - - 
- - - 

j i00 -- - & - 100 
- -  5 250 

e 200 m \  - 

d 
150 I v r r  I 3 150 1 1  I W>IZ 1 100 ,V,,? 1 

P I00 l I VL)I1 
P 

50 -- - 
LVWI-4 C p 

50 
LVI) I *  

(1- L L - O 
O 00 -0 50 1 00 1 50 -Z 00 O 00 0 50 1 00 1 5 0  1 00 

Intrehiung [ nun I intrehking l nmi l 

Figuur B4.10 Intrekkingsgegevens van de strengposities aan weerszijde en in het midden van het bovendek bij de WING 
100-320, a/d= 3,Y 

waarden die bij de keel en de vleugeleinden worden aangetroffen zijn circa twee intrekkingsgevens WING 100-320 
maal zo groot als de waarden elders. Deze overige strengposities vertonen ([)e totale intrekking IS de ge~arncnlijke 

wederom globaal gesproken een gelijkvormig beeld: de initiële intrekking leiigte var] de sraal'delen orider en boven 
de nullijri.) 

bedraagt overal ruim I millimeter, de toename blijft nog beneden de 1 millimeter. 
Echter, ten aanzien van de toename van de intrekking zijn slechts summier 
gegevens voorhanden. De achterliggende reden is dat door de aard van de 
beproevingen het beton ter plaatse van de oplegging verbrijzeld is, waardoor het 
achteraf meten onmogelijk is. Enkel bij de proeven met een grotere lastarm is ook 
de eindintrekking bepaald. Bij deze beide proefbelastingen - 240C en 240D - is 
tevens gebruik gemaakt van een drietal intrekkingsopnemers aan de plaateinden. 
De resultaten welke hiermee zijn behaald, staan vermeld in figuur B4.9. 
Proefplaat 240C vertoont reeds vroeg in het belastingstraject een relatief sterke 
toename van de intrekking bij een van de vleugelkeel-strengposities. De 
bezwijkbelasting van plaat 240C is duidelijk lager dan die van plaat 240D. 

- , ,) E 
5 l,, 

8 ? , i  
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Productielocatie: Plaatbreedte Plaatlengte Gewenste Lastafstand a Strengenpatroon Beton- 
HVP-hal Kampen Randaf*nd- bezwijkvorm onder / boven 

Overspanning- 
kwaliteit 

B = buigbreuk Speuficatie 
AB = afschuifbuighcuk 

Plaatnaam 
'fUE HVP 320-4 

HVI' 320-4 692.5.54.02.11 
HVP 320-4 692.5.54.02.13 
HVI' 320-4 692.5.54.02.15 
HVI' 320-4 692.5.54.02.30 
HVP 320-4 692.5.54.02.31 
HVP 320-4 692.5.54.02.32 
HVP 320-4 692.5.54.02.33 
HVP 320-4 692.5.54.02.34 
HVP 320-4 692.5.54.02.35 

HVP 200-1 1 692.5.54.02.19 1200 

' = afschuiftrekbreuk 
[ml 

KI- X00 
AT 
KI' 
AT 
A' f 
AT 
A7' 
A' r 
KI' 
AT 

I HVP 200-1 1 602.5.54.02.20 1200 50-3580-325 I3 1700 6 x 9,3 l - f352,S 1 
Tabel B4.3.a Hoedanigheid HVP 320-4 proefplaat 

Productielocatie: Intrekking Bezwi.jkvorm 
22 

Uiterst opneembare belasting 
HVP-hal Kampen 20 B = buigbreuk 

AB = afschuifbuigbreuk 
13 14 15 Kr = afscbuiftrekbreuk Fr Fu Mr Mu VU 

1  2  3  7  9 10 11 V =  verankenngsbreuk 

Plaatnaam [ml [ m l  LW1 W 4  ikNm1 Lm1 
'CUE HVP 320-4 (1) 1.1 /3,6(?)0,2 16.014lO,3 16.6i5)0.3 15.9 (810.3 A'L‘+V 397 325 

17,11~10)0 ,4 /7 .6~11 i2 ,418.6(17~0.1  1 4 . O ~ I 4 ) 0 , 4 /  
6,5 (1510.3 16.6 

HVp 320-4 692.5,54.()2.1 1 11) 1,0<2)0,4<4)0.5 I51 1.0(7)0.5 ~8~0.711010.7í11) A'l'tV 308 326 
1.1 (20) 0.5 (22) 2.6"' 

HVp 320.4 602.5.54.02.13 (11 l . ~ 2 I 0 , 8 ( 4 > 0 , 6 i i l  I . 2 i 7 ~ 0 . . 5 ~ 8 l  1.1 i l o )  1.5 ( l i l  A'L'+V 342 282 
0.8 (20) O,') (22) 0.1 'l' 

HVp 320-4 692.5.54.02.15 (1>0,410." < ? l  1.015.2 14l0.714.X ( 3 0 . 7  / , U ? )  1.0 A'f 400 328 
16.8 (X10.714.Ll (10)0.315.3 (11)0.'>12.8 (14)0,8/ 

6.1 (20) 0.4 10.9 (22) 0,6 10,X 
HVp320-4 692,5,54.()2,3() ( l I 1 , l  1 2 . 6 ( 4 ~ 0 . 7 1 1 . 3 i 5 ~ 0 . 6 / 4 , 0 ( 7 ~  1,014.7~811.2 AB 38 1 430 250 287 350 

1 6 . 7 i I I I  1.3/3.3120)0.210.2~22)0.310,3 
HVP 320-4 692.5.54.02.31 1110." 19.0(?) 1.1 /8.8(4, l .Z lY.0 lS l  > ,2 /8 ,7  ( 7 )  1.0 A'ltV 432 353 

18.1 (X) 1.1 /6.<>(101 1,l /7.0(1110.6/~>.4 ~1410.71 
7.7 (201 0.3 10.3 122) 0.2 10.5 

HVp 320-4 6<)2.5,54,()2,32 ( l >  I .315.9í5l 1.21 l2.0(7) 1.1 / l2 .5 l I l )0 .916.6  
( l i )  1.61 11,0(15) 1.1 10.7 (20)0.210,2(22)0,2/0.2 

AT+V 320 410 211 268 336 

HVp320.4 65>2.5.54.()2.33 í2)0.Y/7,7i" l 1 . 8 / l i . 0 i 5 l 1 . 1 / 8 . 5 1 7 ~ 0 . 7 1 ~ 0 ~ X )  A'L'+V 370 304 
I.<>19,0~10)0.5/8,0(11l0.918,0l14)0.716.7i201 

0.1 10.2 (221 0.2 10.2 
HVP 320-4 692.5.54.02.34 ( l i  1.1 I L 6 i 2 )  1 .0 lY.8 i4> 1.1 l lO.0~71 1.31 l0 .7(8> A'l'+V 475 387 

1.5I l3.0(10) l,01l1>,7(1l1 l .511 l .81 l3)  1,219.2 
111j6.01 12.2 115) 1.51 12.3 ~2OjO.2/0.7122)0.L1 1.1 

HVP 320.4 6()2,5,54.()2,35 (11 1.312.2(2) 1.1 /2.8(4) 1.213.7i5) 1.31 3.4(7)2.2 AT 412 337 
15.3 181 l , 2 1 3 , 2 ~ l 0 ~ 3 , 5 1 5 , 5 ~ l l l  1,813.6iI4) 1.21 

3.3 120) 0.2 10.2 (22) 0.2 10.2 

13 14 15 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  

HVP 200- 1 1 ( 1 )  1,712.7 (2) I . ~ I ~ . x ( ~ ) o . x I z . ~  i-110.312,3 (5) 1.1 A'f+V 224 202 
/4 ,L i<~)O.4 l2 .< ) (1 )0 .3 /2 ,3 (X)0 .4  12.Xi<>)0.41 3.6 692.5.54.02.19 110) 1.0 13.4 (1 1)O.U 13.2 i 12) 0.8 13.2 

HVP 200- 1 1 (2) 1.si410.7 (61 i:)1710.4 ( o ) o . j  111) 1 . 4 ' ~ '  B 96 07 54 
692.5.54.02.20 

Tabel B4.3.b Meetgegevens HVP 320-4 proefplaat 
' I 1  De intrekking is enkel voorafgaand aan de beproeving gemcten. 

''l Ue intrekkin:: i s  enkel ria afloop van de heproevirig gemetcri. 

B4.2 PROEFBELASTING HVP 

B4.2.1 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
In het Pieter van Musschenbroek-laboratorium van de Technische Universiteit 
Eindhoven is op 30 september 199 1 één holle vloerplaat van het type HVP 320-4 
middels een driepuntsbuigproef experimenteel onderzocht. Het betreft hier een 
type dat momenteel nog steeds wordt vervaardigd. Dit in tegenstelling tot eerdere 
proefbelastingen, waarvan de proeftypen niet langer vervaardigd worden en om 
deze reden niet in beschouwing worden genomen. Als parameter is de grootte van 
de belasting gehanteerd. De opzet van de proefnemingen is de bepaling van de 
bezwijkbelasting bij de bezwijkvorm afschuiftrekbreuk. 
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Type : HVP 320-4 
: 3900 mm 
: 800 mm 
: 397 kN 
: - kN 

Bezwijken : afschuiftrekbreuk + 
verankeringshreuk 
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Figuur B4.12 Kracht-vervorrningsrelatie driepuntsbuigproef TUE HVP 320-4 

Piutnaam - onderdek PCk I 
wmZ1 

HVP 320-4: 
'I'UE " l  04,l 

602.5.54.02.1 1 03.8 
692.5.54.02.13 05,h 
692.5.54.02.15 84,l 
692.5.54.02.30 73,s 
692.5.54.02.3 1 70,l 
602.5.54.02.32 72.9 
602.5.54.02.33 75,6 
602.5.54.02.34 76.9 
692.5.54.02.35 80,6 

HVP 200- 1 1 
602.5.54.02.Ic) 86,4 
602.5.54.02.20 66,4 

Tabel B4.3.c Kubusdruksterkten 
HVP 320-4 proefplaten 

"' dowel onder- en bovendek 

Middels beproeving van drie tweetallen uit het onderdek, het bovendek en een 
tweetal proefkubussen geboorde cilinders worden voor de druksterkte de 
volgende waarden verkregen: 89,4 en 9 1,8 ~ l m m ' ;  83,O en 85,5 ~ l m m ' ;  95,6 en 
98,l  mm'. '". h'z I 

B4.2.2 BETONSON BV: HVP-PROEI:PLATEN 
Als onderdeel van het certitïcatieproces stelt Criteria nr. 73/04 de producent 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het fabricageproces van een product en 
voor de interne kwaliteitsbewaking IKB. In het Criteria worden de minimaal te 
volgen procedures voor keuringen en beproevingen per productieplaats 
omschreven in een IKB-schema. Uit hoofde van deze kwaliteitsbewaking voert 
de kwaliteitsdienst van Betonson in eigen beheer regelmatig dwarskrachtproeven 
uit op gerede producten. Voor vloeren met een hoogte tussen de 300 en 400 
millimeter stelt BRL 0203 dit zelfs verplicht: 1 element per 5000 m' of 6 
elementen per jaar. 

Door de kwaliteitsdienst van Betonson zijn tussen 26 januari 1992 en 2 juli 1998 
ondermeer twaalf holle vloerplaat van het type HVP 320-4 experimenteel 
onderzocht middels een driepuntsbuigproef. Als parameter is hierbij de grootte 
van de belasting gehanteerd. De opzet van de proefnemingen is de bepaling van 
de bezwijkbelasting bij de bezwijkvorm afschuiftrekbreuk. De geometrische 
condities staan hieronder vermeld. 
Binnen het kader van de IKB is ook per proefplaat de gemiddelde voorspanning Figuur B4.13 Gemiddelde 
(van de onderwapening) bepaald. De gemiddelde voorspanning bedraagt 1 16,69 intrekkingsgevens HVP 320-4 

( I k  totale intrekking I\  de ge/arnenlilhc kN, de standaardafwijking 1,50 kN, zodat de variatiecoëftïciënt 0,01 bedraagt. 
van de \taatdclell en 

de nullijli.) 
B4.2.3 INTREKKINGSGEVENS HVP 
De initiële intrekhngsgegevens van de HVP-proefplaten zijn overeenkomstig de 20 22 

gegevens van de WING-vloerplaat zonder vleugels. Echter, anders dan bij deze 
13 14 15 laatste WING-vloerplaten zijn er in het geval van de HVP-platen wel gegevens 10 

voorhanden omtrent de eindintrekking. Evenals de initiële intrekking verdeeld 
deze zich in het algemeen gesproken evenredig over de strengposities (de IIC strengposities staan hierbovcri 

bovenstrengen uitgezonderd). Zie figuur B4.13. nogmaals verrneld. 

L" H.J. Fijneman, S.L.Overdijk, H.L.M. Wijen, P.W.C. van Hoof - Technische Universiteit Eindhoven, 'Buig 
en dwarskrachtproeven op Wing-vloerpluten ', Betonson, 1999 

L u  I K.B. Lub, S.L.Overdijk - Technische Universiteit Eindhoven, 'Onderzoek naar het dwarskracht- 
druagvermogen van een voorgespannen kunaalplaatvloer, o/pe HVP320-4e, Betonson', Betonson, 1992 
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BIJLAGE 5. VAKWERKANALOGIE B I N N E N  D E  MODEL CODE 1 

1990 

De invloed van de dwarskanalen wordt onderzocht aan de hand van de voor 
betonconstructies toegepaste vakwerkanalogie. Het gebruik van de 
vakwerkanalogie wordt uitvoerig beschreven in de Model Code 1990. Een 
vakwerkmodel is opgebouwd uit trek- en drukstaven en knooppunten. Wanneer er 
geen of slechts een geringe hoeveelheid wapening aanwezig is, zal bij een 
tweedimensionale beschouwing de trekband een schematisering zijn van een 
ééndimensionaal trekspanningsveld in beton of wapeningsstaal. Een drukschoor Figuur B5.1 S~anningstrajectofiën 
is op eenzelfde wijze een schematische weergave van een ééndimensionaal en vakwerkanalogie 

drukspanningsveld in een constructie-element. De vakwerkstaven geven op deze 
wijze de hoofdspanningen in het constructiedeel weer. Een knooppunt is een 
ingesloten betonvolume op de plaats waar trekbanden en drukschoren 
samenkomen of waar de wapening van richting verandert. 
Prismatische en waaiervormige spanningsvelden, de zogenaamde Bernoulli- en 
Discontinuïteit-gebieden, hebben elk hun eigen bijzondere eigenschappen bij 
toepassing van een vakwerkanalogie. 

B 5 . 1 . 1  B-GEBIEDEN 
Het gangbare model voor B-gebieden, onderworpen aan buigende momenten, 
axiale krachten en dwarskrachten, bestaat uit trekbanden en drukschoren in zowel 
de randzones als het wand van het element. De randstaven van het vakwerkmodel 
lopen hierbij parallel aan de uiterste vezels van de doorsnede. Het wand van het 
model wordt gevormd door hellende drukschoren die de drukspanningstoestand 
weergeven en al dan niet hellende trekbanden. Bij afwezigheid van 
dwarskrachtwapening - zoals bij de WING-vloerplaat - zullen de 
wandtrekstaven de resultanten van het trekspanningsveld, dat zich in het beton 
instelt, weergeven. 

De hoogte van het vakwerk wordt bepaald door de inwendige hefboomarm, welke 
volgt uit de buigkarakteristieken. Bij de bepaling van de buigkarakteristieken met 
behulp van de zogenaamde evenwichtsbelastingsmethode wordt uitgegaan van 
een evenwicht- en congruentievoorwaarden ter plaatse van een buigscheur (tïguur 
B5.2). Wanneer de buigende momenten niet van teken wisselen, kan een 
constante waarde voor de vakwerkhoogte worden gehanteerd. 

De hoek van de wandstaven volgt uit de afschuifkarakteristieken van het element 
en zal variëren met de grootte van de axiale (voorspan)kracht. In het gebied waar 
de dwarskracht hetzelfde teken heeft, kan een constante waarde voor de helling 
van drukschoren en trekbanden worden aangehouden. l ' .  'l7 "l ' De 
dwarskrachtreactie van een snede volgt uit het evenwicht ter plaatse van een 
schuine scheur en is afhankelijk van de verticale component van de 
wrijvingskracht in de scheur Vid. Deze dwarskrachtcomponent en de scheurhoek 
p, hangen af van de axiale kracht en de rekken en scheurwijdten. Bij 
voorgespannen elementen: 

1 ,r 
ain A 

V,, = a, b, L cote 

I I 

Figuur B5.2 Vakwerkmodellen bij dwarskracht en buiging (evenwichtsmethode) 
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cos Br = 1,20-0,2- O x d   VR^ = V f d  
fctrn 

tot B r cot e = -- - 

I - - Vtd _ 

V ~ d . w e b  

terwijl de begrenzing van de dwarskrachtcapaciteit door de drukspanningen in de 
wandstaven als volgt kan worden bepaald: 

De capaciteit van een betonnen drukschoor wordt bepaald door het product van Tabel B5.1 Reductiefactor 
het betonoppervlak A, = x,.b en de effectieve betonsterkte l: éénassige sterkte t.g.v. tweeassige 

of fcWd = V 1  ' flCd 
spanningstoestand (MCYO) 0,45 I v, I 1,OO 

De maximale waarden worden bereikt bij een scheurhoek van 45 graden en een 
v~,,,, = 0,80. De resulterende krachten in de randstaven nemen de volgende 
waarden aan: 

wanneer z, de excentriciteit van de axiaalkracht tot de trekband weergeeft (figuur 
B5.2). De capaciteit van de betonnen en stalen trekstaven is gebaseerd op de 
éénassige treksterkte. 

Aanwezige flenzen vervullende de functie van randstaaf over de effectieve 
breedte. Als globale waarde hiervoor geldt bij een trek- of drukflens: 

waarbij de lijfdikte en de afstand tussen de momentennulpunten respectievelijk 
wordt genoteerd als b, en l,,. De waarde van de effectieve breedte mag over de 
gehele overspanningslengte worden gehanteerd. Analoog aan de handelswijze bij 
het lijf kan het vakwerkmodel worden toegepast op hoofdspanningen in flenzen. 

B5.1.2 D-GEBIEDEN 
Bij een geconcentreerde last loodrecht op de 
elementas zal zich een waaiervormig drukveld 
instellen, wat kan worden weergegeven met behulp 
van een hellende drukschoor in de wand van het 
element. De topografie van dit veld wordt mede 
bepaald door de hellingshoek van het drukveld in 
het aangrenzende B-gebied. In het geval van een 
geconcentreerde steunpuntbelasting kunnen de 
helling en grootte van de resulterende kracht als 
volgt worden bepaald (figuur B5.2): 

Bij een geconcentreerdere last nabij een steunpunt, 
zal het waaiervormige drukveld dat de last afvoert 
de vorm van een drukschoor aannemen. De 
transversale kracht is voor een lastafstand d 2  I a 5 
22 globaal: 

v2 
[ - l  

Geen scheurvorming 1 ,O0 

Hellende schooi- 1)- 
gchied met: 

parallelle schcui- 0.80 
steunpunt nahij last (),f50 
steunpunt nahij 
last, voorspanning 0,45 

I I 
Figuur B5.3. Schoorwerking in D-gebied 
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waarbij a, de constructielengte is die veelal 
afgewapend wordt. Wanneer de lastafstand kleiner 
is dan a12 kan splijtbreuk optreden. De 

Een model voor een D-gebied waarin verschillende geconcentreerde lasten 
worden gecombineerd - hiervan is ondermeer sprake bij een eindoplegging van 
een voorgespannen constructie-element - kan eveneens worden opgebouwd 
uitgaande van de lineair-elastische spanningsverdeling (figuur B5.5). De invloed 
van flenzen kan op eenzelfde wijze als bij het B-gebied in rekening worden 
gebracht. 

h + l hp l  oh = (1 -6  ; ) > o  
4 * h h 

splijttrekkracht is (figuur B5.3): 
T, = 0,20 F 

Ook de inleiding van de voorspanning heeft een 
waaiervormig drukspanningsveld ten gevolg. De 
topografie van het vakwerkmodel kan worden 
bepaald middels een lineair-elastische analyse 
Wanneer er sprake is van voorspanning door 
voorgerekt staal zal de invloed van de 
verankeringslengte op deze topografie in rekening 

B5.1.3 K N ~ ~ P C E R I E D E N  
Voorgenoemde schematisering van een spanningsveld is slechts dan mogelijk 
wanneer de knoopgebieden in staat zijn de aangrijpende krachten over te dragen. 
In het in de knooppunten opgesloten beton zal de optredende maximale 
drukspanning niet groter mogen zijn dan de effectieve druksterkte. Bovendien 
zullen trekbanden zo nodig over een voldoende verankering moeten beschikken. 
De spanningstoestand welke als gevolg van de gesloten krachtenveelhoek 
ontstaat, kan grafisch worden bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
relaties van Mohr (figuur B5.11) ' l 1  ."l7 l: 

definieer het knooppunt middels de hoekpunten van de snijlijnen van de 
staafbreedten; 
teken per vakwerkstaaf een lijn parallel aan de staafas door de oorsprong van 
het assenkruis; 
markeer het snijpunt van deze lijn met de bij spanningstoestand in de 
vakwerkstaaf behorende cirkel van Mohr: 

A , w 2 7  ++l3 1 

h X 
c,=i ,  

c2 

4 4 

Y - c, 
&d, 

o. = 
( 1 + 6  ;i h h 

4 * 
IhL>l 

I l 
Figuur B5.5 Uitbreiding van een vakwerkmodel 

dienen te worden gebracht. Figuur B5.4 Vakwerkanalogie voorgerekte wapening 
Op enige afstand van de verankeringszone zal zich 
wederom een lineair spanningsverloop hebben ingesteld, zodat het D-gebied moet 
aansluiten op de naastliggende B-zone. Door uit te gaan van dit evenwicht 
kunnen de resulterende krachten van het vakwerkmodel worden bepaald. Het D- 
gebied heeft globaal een lengte ter grootte van de som van de overdrachtslengte 
lhpi en de elementhoogte h. Wanneer er aan de voorwaarde c I 0  > 2,s is voldaan, 
mag er van worden uitgegaan dat het beton de resulterende splijtkracht T ,  kan 
opnemen De resulterende krachten nemen de volgende waarden aan: 
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teken vanuit dit punt een tweede lijn parallel aan de op de vakwerkstaaf 
betrokken knoopzijde; 
markeer het snijpunt van deze lijn met de bij spanningstoestand in de 
vakwerkstaaf behorende cirkel van Mohr; 
de cirkel die door de verzameling van deze laatst genoemde punten gaat, 
geeft de spanningstoestand in het ingesloten knooppunt weer. 

Bij afwijkende flensbreedte zal ter plaatse van de knooppunten overeenkomstig 
de evenwichtsvoorwaarden de dambreedte dienen te worden gehanteerd. In 
knooppunten waar een meerassige drukspanningstoestand heerst, kan met 
betrekking tot de druksterkte worden uitgegaan van de bi- of triaxiale 
hydrostatische sterkte: 

f -,,, = 1,20. f ,,.. f,,, =3,88.f,,., 
of van de in de bijlage 'Materiaalkarakteristieken' vermelden waarden. 

B5.1.4 VORMVERANDERINGSENEKG~E 
Het is niet noodzakelijk dat het toegepaste vakwerkmodel statisch bepaald is. Bij 
gebruikmaking van een statisch onbepaald vakwerk zal het inwendige 
krachtsverloop zich overeenkomstig de verschillende staafstijfheden instellen. 
Voor trek- en drukstaven kan worden uitgegaan van schattingen van de 
wapeningsdoorsneden, respectievelijk van de emiddelde betondoorsneden van 
druk- en trekdiagonalen en drukzones ' 'X! Bij tekenwisselingen van 
optreden staafkrachten zal het hierbij dan ook noodzakelijk (kunnen) zijn de 
staafeigenschappen aan te passen. De beste morfologie van een vakwerkmodel 
kan worden bepaald door minimalisering van de vormveranderingsarbeid E,,: 

Een bijkomend voordeel van de toepassing van een statisch onbepaald model is 
dat de resultaten door de gebruikmaking van de vormveranderingsvoorwaarden 
tevens een indicatie geven omtrent de vervormingen. 

Figuur B5.6 Priniaire 
splijt(trek)kracht bij beton 

WING 60-120 100-320 

l:,,<, l kN l 70,2 10' 70,2 10' 
AI,'l,cLAt) O,x5 O,X5 
hoh I mril 300 100 
q,, ~ k ~ l r n ' l  5.30.10' 10.4X 10' 
s l cnml 2 150 2 360 1 t:cg I ~ N I  ( l 1  1.62 7,56 

I I 

B5.2 WING-MODEL NAAR VAKWERKANALOGIE Tabel B5.2 Eigenbelastingen 
vakwerkmodel WING 

Binnen dit onderzoekskader wordt de vakwerkanalogie gebruikt bij het 
inzichtelijk maken van de wijze waarop de uitwendige en voospanbelastingen het 

, / I  I3i i  geringere vlcugelbrccd~c 
rcducercii rnct AA, 24 10~" 

inwendige (hoofd)spanningsverloop beïnvloeden. ~ é v e n s  wordt er een indicatie 
verkregen van de orde van grootte van de optredende spanningen in de 
bezwijktoestand. Een eerste algemene 
beschouwing zal duidelijk dienen te maken in I I 
hoeverre deze wijze van modelleren nog een 
verdere rol kan spelen. 

B5.2.1 SPI,I.ITSPANNIN(;E:N 
De spreiding van de voorspanning door 
voorgerekt staal zal trekspanningen opwekken in 
het omhullende beton zoals weergegeven in 
figuur B5.6. Uitgaande van een lineaire 
spreiding over de volle doorsnede onder een 
hoek van 45 graden betekent dit over de 
verankeringslengte per streng: 

waarbij wordt uitgegaan van de 
fabricagevoorspankracht F,, (tabel B5.2). Bij de 
WING 100-320-vloerplaat nemen de primaire 
splijtspanningen over de verankeringslengte 
waarden aan in de orde van grootte van 0,5 
~ l m r n '  en bij de WING 60-120 van 0,8 N/rnm2. 

L p  = 0,s hh.Ch Ipririlu 1, =lpb  = hh.Cb 
Lk = 0.5 hr C\ 

I I> 

r,] = X , ~ + X ' , ~  N,,  = 10 h ( r )  d, 
O 

I 
Figuur B5.7 Splijtspanningen door voorspanning 
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De resulterende splijtkrachten aan de elementeinden ten gevolge van Gegevens 
geconcentreerde lasten kunnen worden bepaald middels een aan de 
vakwerkanalogie verwante methode. Ook bij het aanbrengen van voorspanning h, Lmm l L80 
middels voorgerekt staal. De in de Model Code 1990 beschreven methode maakt o,, 1 ~ 1 ~ ~ ~ 1  1312 
hierbij gebruik van het inwendig evenwicht van een prisma. Uitgaande van een f ,  ~ ~ l m m ~ ]  30 
hyperbolische spanningsverdeling kunnen de kopvlaksplijttrekkracht Fbpk en de n 0, ímml 8 Y,? 
primaire splijtkracht F,,, worden bepaald als weergegeven in figuur B5.7. Indien L I mm1 650 
er een overdrachtszone aanwezig is kan de invloed hiervan in rekening wordt 
gebracht door een factor C, I l" 'l' "" ' (MC90: art.6.9.12): Tabel B5.3.a Randvoorwaarden 
- p -  

waarbij h, met betrekking tot de primaire splijtspanningen de prismahoogte hb 
aanneemt en met betrekking tot de kopsplijtspanningen de totale elementhoogte 
h,. De splijtspanning in de verankeringszone van voorgerekt staal dient te voldoen 
aan de volgende voorwaarde: 

os,, 5 f c t , , , l Y c  
waarbij de coefficient y, een waarde 1,s aanneemt. Bij voorgerekt staal zijn de 
primaire splijtspanningen veelal niet bijzonder groot doordat de voorspanning 
over de totale overdrachtslengte op het beton wordt overgedragen. Enkel aan de 
toetsing van de kopsplijtspanningen worden expliciete voorwaarden gesteld. 

Op basis van de productspecificaties zijn voor een WING 60-120 vloerplaat met 
een 8-strengspatroon en een WING 100-320 vloerplaat met een 24-strengspatroon 
de splijtspanningen bepaald. In het geval van de WING 60- 120 neemt de 
kopvlaksplijttrekkracht een waarde aan van 0,9kN. De bijbehorende maximale 
splijtspanning bedraagt 0,s  mm^. Dit is ruimschoots kleiner dan de vereiste 2,8 
 m mm'. In het geval van de WING 100-320 neemt de kopvlaksplijttrekkracht een 
waarde aan van 12,7kN. De inwendige hefboomarm neemt een veel hogere 
waarde aan. Dit is ook één van de voornaamste redenen waarom de vigerende 
voorschriften de hoogte van een vooraf vervaardigd element begrenzen. Maar ook 
bij deze zwaarder belaste vloerplaat wordt ruimschoots aan de gestelde eis 
voldaan. De bijbehorende maximale splijtspanning bedraagt nu 2,4 ~ l m m ' .  

B 5 . 2 . 2  VOORBE~.:I,DBEREKENING SPI,I.ITSPANNINGEN WING 60-120 
De specificatie van de WING 600- 120 vloerplaat zijn overeenkomstig hetgeen 
staat vermeld in de bijlage 'De WING-plaatvloer'. De overige uitgangspunten 
staan vermeld in tabel B5.3.a. De hoogste splijtspanningen treden op in de directe 
omgeving van een voorspanstreng in het holle vloerplaatgedeelte van de 
vloerplaat. De splijtsterkte is: 

De optredende splijtspanning op bij aanbrengen van de voorspanning volgt uit het 
inwendige evenwicht: 

z h 

NCl = l o b ( z ) d z  = 2162+1318+475 =4,0 k~ 
O 

N',, = 84 + 28 1 + 479 + 676 + 874 + 1072 + 1269 = 4,l kN 

Laag i 

Tabel B5.3.b Laaggegevens bij 
splijtspanningen 

Figuur B5.8 Laagindeling bij 
voorbeeldberekening 
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Fs~,k - - 0,94 - 1 o3 
o 'p ' k=  I 2 ( I  4 . C  s . h  ().b, 12.(14.2,4.180) .35 = 0,50 N / mm" 

De kopsplijtspanning voldoet hiermee ruim aan de gestelde eis voor de spanfase. 

B5.2.3 DWARSKRACHT- EN BUIGCAPACITEIT 
Er zijn verschillende vakwerkvormen beschouwd ter modellering van de WING- 
vloerplaat. Als complicerende factor hierbij geldt de wijze waarop de 
voorspanning in rekening wordt gebracht en de invloed van de dwarskanalen op 
de vakwerkvorm. De voorspanningkracht is evenredig verdeeld over de 
knooppunten binnen de overdrachtslengte. Wegens de aanwezige voorspanning 
wordt als randvoorwaarde gehanteerd dat de scheurhoek geen waarden groter dan 
45 graden zal aannemen. De aanwezigheid van dwarskanalen komt tot 
uitdrukking in een reductie van de gehanteerde breedte van de wandstaven. 

Figuur B5.Y Staafafmetingen 
vakwerkconstructie 

C 
bovendek 

+ + + + + + + + 

lijf (darnrnen) 

Figuur B5.10 Vakwerkmodel voor dammen en flenzen (onder- en bovendek) van een WING 100-320 vloerplaat 
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staaf 38/45: a, = 0,s N/mm2 staaf 3/15: ad. = -17,s N/mmz 

staaf 20/27: U, = 0,s  mm^ staaf 216: arn. = -38,7 N/mm2 

S1: -2.3 SI: -38.7 S10: -38,O 

-b 
1/14 F,, 13/14 F,, 

Q 
I l 

Figuur B5.11 Spanningen in vakwerkmodel door voorspanning en eigengewicht: (a) WING 60-120,8 strengenpatroon, (b) 
WING 100-320,24 strengenpatroon. Vloerplaten voorzien van dwarskanalen. Staafeigenschappen: zie tabel B5.3 en B5.4, 

L= 4400 mm 

Suboptimalisatie met betrekking tot de dwarskrachtcapaciteit van de hellinghoek, 
de inwendige hefboomarm, de drukzone in de randstaven, de horizontale 
knoopafstand en de breedte van de wandstaven leidt tot een hellingshoek van de 
wandstaven van 45 graden. Als bijkomend voordeel van deze hellingshoek kan 
bij de toetsingsberekeningen van de beproefde WNG-vloerplaten eenzelfde 
model worden toegepast, wat vergelijking van de resultaten vereenvoudigd. 
Directe lastafdracht door schoorwerking wordt niet in rekening gebracht in 
verband met de hiermee samenhangende toename van de doorbuiging, wat in 
tegenspraak is met het principe van minimale potentiële energie. In figuur B5.10 
wordt een voorbeeld van een vakwerkmodel voor de WNG-vloerplaat getoond. 

Van het vakwerkmodel zal per proefplaat de uitwendige belasting worden 
bepaald waarbij inwendig de druk- of treksterkte wordt bereikt. Deze waarden 
zullen worden vergeleken met de inwendige spanningen die de experimenteel 
bepaalde last bij het vakwerkmodel zal opwekken. Met betrekking tot de strekte 
worden hierbij de gemiddelde waarden aanhouden, zoals vermeld in de bijlage 
'Materiaalkarakteristieken. Als trek- en druksterkte wordt respectievelijk 5,3 
~ l m m ~  en 73 ~ l r n r n ~  gehanteerd. - 

B5.2.4 WING 60-120 
De voornaamste eigenschappen van het vakwerkmodel van de WING 60-120 
vloerplaat met 8 voorspanstrengen staan vermeld in tabel B5.4. Figuur B5.11 
geeft de krachtswerking wanneer enkel eigengewicht en voorspanning in 
ogenschouw worden genomen. In zowel het onder- als het bovendek treden 
drukspanningen op; de minimale waarden in onder- en bovendek bedragen -17,5 
~lrnrn'  en -6,6 v mm^. Deze waarden treden aan de bovenzijde op in het 
elementmidden, terwijl aan de onderzijde de hoogste waarden juist na de 
verankeringslengte voorkomen. In de dammen komen zowel druk- als 

Staaf L, E, 
nZ1 [NI&] 

I 55.2368 3,75.104 
2 16,1147 3,75.104 
3 106.444 3,75.104 
4 27.444 3,75.104 
5 50.444 3,75.104 
6 75.444 3,7S.104 
7 @).S2 3,23.104 
8 10.2368 3,75.104 

- - 
trekspanningen voor. Deze zijn gering. De uiterste waarden treden op nabij de Tabel B5.4 Staafeigenschappen 

model WING 60-120 
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elementuiteinden alwaar de dwarskracht de 
grootste waarde aanneemt: -1,O ~ l m m '  en 0,5 
 mm^. 

Zoals vermeld dienen de knoopgebieden van het 
vakwerkmodel in staat te zijn de aangrijpende 
krachten over te dragen. In figuur B5.12 is als 
voorbeeld de bepaling van de spanningstoestand 
in een knoopgebied weergegeven. Echter, hierbij 
worden de hoofdspanningen in een oneindig 
Hein punt bepaald. En gezien de omvang van de 
knoopgebieden, eveneens getoond in dit figuur, 
lijkt deze werkwijze weinig zinvol. De 
knoopgebieden nemen immers alles behalve een 
puntvorm aan. Uitgaande van de weergegeven 
vakwerkmorfologie zullen de hoogste 
piekspanningen juist optreden in de snijpunten 
A, B en C en niet in het snijpunt van de 
staafassen. De spanningstoestand in de 
knoopzones wordt om deze reden verder niet 
beschouwd. 

De resultaten aangaande de drie- en 
vierpuntsbuigproeven worden getoond in de 
figuren B5.14, B5.15 en B5.16. Figuur B5.13 
toont de puntenwolken van zowel de middels de 
vakwerkanalogie als de op experimentele wijze 
verkregen resultaten. In het geval van de 
simulatie van de vierpuntsbuigproef wordt 
gebruik gemaakt van een model met 
buigscheurvorming. In het gebied tussen de 
puntlasten wordt gerekend met de 
karakteristieken van de voorspanstrengen. Ten 
behoeve van de stijfheid wordt gebruik gemaakt 
van de equivalente elasticiteitsmodulus van het 
staal, waarvoor het quotiënt van de 
bezwijkspanning en de bezwijkrek wordt 
gehanteerd. 
De hoogste trekspanningen komen voor in het 
midden van het onderdek en ter plaatse van de 
eerste wandtrekstaaf gerekend vanaf de 
oplegging: circa 3,6 Nlmn-?. Overigens komen 
in al de wandtrekstaven tussen het steunpunt en 
de last relatief hoge trekspanningen voor. De 
drukspanning nemen aan de bovenzijde in het in 
het midden van de overspanning de hoogste 
waarden aan: circa 42,2  m mm'. De 
trekspanningen aan de onderzijde in het staal 
zijn gelijk aan de de staaltreksterkte. De 
staalspanning is hierbij gecomgeerd voor de 
initieel aangebrachte voorspanning en 
tijdsafhankelijke verliezen. De 
wanddrukspanningen nemen in absolute zin 
waarden aan van eenzelfde ordegrootte als de 
wandtrekstaven; de drukspanningen in de 
dammen zijn hiermee relatief gering. 

De driepuntsproeven vertonen ten aanzien van 
de wandstaven een vergelijkbaar beeld: hoge 
trekspanningen van 5,3 N/mm2 op plaatsen waar 

Cirkel van Mohr voor knoopzone ABC 
\ 7 1  

L I 
Figuur B5.12 Spanningstoestand door voorspanning in knoopzone 

ABC (Fl9 =-21,3 k ~ ,  F37 = -15.0 kN, F3* = 12.7 k ~ ,  hls = 16 mm 
h37 = 50 mm, h38 = 44 mm, b = 444 mm) 

WING 60-120 

O o 
00 exp 2 

i WD 500 exp 1 

c: 

b%%En33 
exp 2 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

verplaatsing [mm] 

Figuur B5.13 WING 60-120: vakwerkmodel versus experiment 
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S2: 0,0f f S2: -10.9 f S2: -20.9 f S2: -29.0 f S2: -37.8 f S2: -42.2 
S4: -0.1 

S5: -65 S3: -2.5 S6: -35 S3: -2.4 S6:-3.4 
S6: 3.6 S3: 2.5 Só: 3.5 S3: 2,4 

F = 157 kN F,, = 120 / 135 kN 
staaf 20135: a, = 3,6 Nlmm2 staaf 20135: a, = 2,8 1 3,l Nlmm2 
staaf 40: ad. = -422 Nlmm2 staaf 40: ad. = -32,9 1 -36,7 N/mm2 
staaf 39: a, = 713+0,85.1350= 1860 N1mm2 staaf 39: a, = 1450 1 1619 Nlmm2 

1 S- S' S8: -1.1 Sl: 1.1 S7: 1860 

1860 (staal) -10.0 ; -0,O 

1 >5,0 '1 -20.0 ; -10.0 

2,5 ; 5.0 1 -40.0 ; -20,O 

l I 
Figuur B5.14 Spanningen in vakwerkmodel door voorspanning, eigengewicht en last F: WB 112, WING 60-120, 

dwarskanalen, 2-a = 2-1300 mm. Staafeigenschappen: zie tabel B5.4, L= 5200 mm. 

0 ; 2.5 1 < -40.0 

I % F  

F = 134 kN I;.,= 121 kN 
staaf 38: a, = 5,3 Nlmm2 staaf 38: a, = 4,9 N1mmz 
staaf 2 1: ad. = -35,8 Nlmm2 staaf 21: ad. = -32,7 N/mm2 

l I 
Figuur B5.15 Spanningen in vakwerkmodel door voorspanning, eigengewicht en last F: WD800 112, WTNG 60-120, 

dwarskanalen, a = 800 mm. ~taafei~enschappen: zie tabel B5.4, L= 5200 mm. 

F = 132 kN F,, = 141 1 150 kN 
staaf 38: a, = 5,3 ~ l m m ~  staaf 38: a, = 5,7 /6,2 Nlmm2 
staaf 20: ad. = -222 ~ l r n m '  staaf 21: ad. = -23,s 1 -26,O Nlmm2 

Se S- SS: -3.1 58: -3.9 S8: -4,9 S8: -6,O 

Figuur B5.16 Spanningen in vakwerkmodel door voorspanning, eigengewicht en last F: WD500 112, WING 60-120, 
dwarskanalen, a = 500 mm. Staafeigenschappen: zie tabel B5.4, L= 4200 mm. 

de dwarskracht de maximale waarden aanneemt en relatief gering waarden elders. 
De drukspanningen nemen aan de elementbovenzijde middelhoge waarden aan in 
de omgeving van de puntlast. Een verkorting van de lastafstand doet deze 
drukspanningen afnemen. De belastingsgevallen met lastarmen van 800 en 500 
millimeter vertonen respectievelijk waarden van -35,8 N/md om -22,5 N/rnm2. 
Een verkorting van de lastafstand doet aan de elementonderzijde ook de 
trekspanningen afnemen. Bij het belastingsgeval waarbij de lastafstand 800 
millimeter bedraagt, zijn de maximale trekspanningen nabij de puntlast in de 
onderrand 1,5 ~ / r n m ~ .  Bij het belastingsgeval waarbij de lastafstand 500 
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millimeter is, veranderen de trekspanningen zelfs in drukspanningen bij 
toenemende afstand tot de puntlast. De minimale waarde in de onderrand 
benadert dan zelfs de minimale waarde in de bovenrand: -20,7 N/mm2 om -22,5 
NIIW~. 

In figuur B5.13 worden de hoogste dwarskrachten en de bijbehorende verticale 
verplaatsingen uit de simulatie volgens de vakwerkanalogie vergeleken met de 
experimentele gegevens. 

Staaf E, 
~lrnrn~ 1 

I 100 2368 3,75 10' 
2 38 1147 3,75 104 
3 255 31 1 3,75 104 
4 35 311 3,75 104 
5 70311 3,75104 
6 100311 3,75 104 
7 175311 3,75104 
8 l5 2368 3,75 104 
9 95 31 1 3.75 104 
1 O 151800 3,75104 
11 l001800 3,75104 
12 151200 3,7510~ 
13 l00 1200 3,75 104 

B5.2.5 WING 100-320 
De voornaamste eigenschappen van het vakwerkmodel van de WING 100-320 
vloerplaat met 24 voorspanstrengen staan vermeld in tabel B5.5. Figuur B5.11 
geeft de krachtswerking wanneer enkel eigengewicht en voorspanning in 
ogenschouw worden genomen. In zowel het onder- als het bovendek treden 
drukspanningen op, de minimale waarden in het bovendek zijn echter gering: - 
2,O ~ / t n m ~ .  In het onderdek bedragen de minimale waarden -38,7  mm^. Deze Tabel B5.5 Staafeigenschappen 

waarden treden aan de bovenzijde op in het model WING 100-320 

elementmidden, terwijl aan de onderzijde de 
hoogste waarden juist na de verankeringslengte 
voorkomen. In de dammen komen zowel druk- 
als trekspanningen voor. Deze zijn gering. De 
uiterste waarden treden op nabij de 
elementuiteinden alwaar de dwarskracht de 
grootste waarde aanneemt: -1,4 ~ l m r n ~  en 0,5 
vl mm'. 

De resultaten aangaande de 
driepuntsbuigproeven op WING 100-320 
vloerplaten worden getoond in de figuren B5.19 
tot en met B5.23. Hierbij is getracht zowel de 
invloed van de lastafstand als de vleugelbreedte 
in beeld te brengen. Bij een reductie van de 
vleugelbreedte neemt het aantal strengen en 
daarmee de voorspankracht evenredig af. 
De driepuntsbuigproeven vertonen ten aanzien 
van de wandstaven een met de WING 60- 120 
vloerplaten vergelijkbaar beeld: hoge 
trekspanningen van 5,3 V mm^ op plaatsen waar 
de dwarskracht hoge waarden aanneemt en 
relatief gering waarden elders. Echter, hierbij 
dient bij een lastarm van 1540 millimeter tevens 
de verminderde doorsnede (60%) van de 
wandstaven door de aanwezigheid van 
dwarskanalen in ogenschouw te worden 
genomen. Het gevolg van deze 
doorsnedeverrnindenng is dat niet langer in de 
wandtrekstaaf naast het zwaarst belaste 
steunpunt de hoogste trekspanningen 
voorkomen. In de eerste gereduceerde trekstaaf 
- gerekend vanaf het maatgevende steunpunt - 
komen deze nu voor. De drukspanningen in de 
dammen zijn gering. De uiterste waarden -18,2 
en -7,7 dw mm^ treden op bij het waaiervormige 
spanningsveld bij elementuiteinden. 
Aan de elementbovenzijde nemen de 
drukspanningen middelhoge waarden aan in de 
omgeving van de puntlast. Een verkorting van 
de lastafstand doet deze drukspamingen 
afnemen. De belastingsgevallen bij standaard 
vleugelbreedte met lastarmen van 1020 en 1540 

Figuur B5.17 Vakwerkmodel WING 100-320 (eventuele 
dmkschoor gestippeld weergegeven) 

020 exp B 

Figuur B5.18 Standaard WING 100-320: vakwerkmodel versus 
experiment 

W ING 100-320 
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B5.2.6 VERGELIJKING RESULTATEN 
Een vergelijking van de experimentele en de simulatieresultaten geeft een 
gevarieerd beeld te zien. Waar bij de WING 60-120 vloerplaten de experimentele 
waarden globaal gesproken zo'n 10% lager zijn, zijn bij de W N G  100-320 platen 
deze waarden juist hoger. Bij deze tweede proefserie overstijgen de experimentele 
waarden de resultaten verkregen middels de vakwerkanalogie juist met zo'n 10 
tot 48%. 

Als aparte exercitie is per belastingsgeval nog bekeken wat de relatie tussen de 
uitwendige last en de dwarskanalen is. Toepassing van een vakwerkmodel bij 
WING-vloerplaten, welke al dan niet zijn voorzien van dwarskanalen, geeft een 
indicatie omtrent de ordegrootte van de uiterst opneembare belasting. Dit gaat op 
- gezien de verhoudingen tussen experiment en model - voor zowel de platen met 
als die zonder dwarskanalen. Er blijkt allereerst dat de dwarsopeningen geen 
nadelige effecten op de opneembare last hebben, wanneer zij gesitueerd zijn in 
gebieden met geringe dwarskracht. (Dit volgt overigens ook uit de 
evenwichtsmethode ter bepaling van het uiterst opneembare buigmoment.) 
Dwarskanalen in zones welke zijn onderworpen aan hoge dwarskrachten zullen 
de dwarskrachtcapaciteit en hiermee de bezwijkbelasting echter sterk doen 
afnemen. Deze capaciteitsverrnindering is bij benadering recht evenredig met de 
doorsnedereductie van de wandstaven als gevolg van de dwarkanalen. Zo leidt in 
het geval van de W N G  100-320 een doorsnedevermindering van de eerste 
wandtrekstaven tot 100/255.100%= 39% tot een afname van de proefbelasting tot 
een 180/486.100%= 37% bij het vakwerkmodel. In het geval van de WING 60- 
120 leidt de doorsnedevermindering van de eerste wandtrekstaven tot 
75/106.100%= 71% tot een afname tot een 134/195.100%= 69% bij het 
vakwerkmodel. 

W I N G  100-320 W ING 100-320 

O 2 4 6 8 1 O O 2 4 6 8 

verplaatslag [mm] verplaatsing [mm] 

Figuur B5.21 WING 100-320, vleugelbreedte 180 en 120 mm: vakwerkmodel versus experiment 
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Figuur B5.22 Spanningen in vakwerkmodel door voorspanning, eigengewicht en last F: (a) 120 A, L= 4920 mm, (b) 120 B, 
L= 4370 mm,. WING 100-320, a = 1020 mm, b= 1200 mm. Staafeigenschappen: zie tabel B5.5 

F=359kN F,, = 482 kN 
staaf 18: a, = 5,3 N/mrnz staaf 18: a, = 7,l ~/rnrn' 
staaf 6: ad. = -25,l Nlrnrn' staaf 6: a*,, = -23,9 N/rnrn2 

WING 60-120 

WH1 132 135 0.98 
WR 2 132 120 1,lO 
WD800 1 134 121 1,10 
W 8 0 0  2 134 128 1,05 
W 5 0 0  1 157 141 1.11 
W 5 0 0 2  157 150 1,12 

WING 100-320 

240 A "' 373 444 0.84 
240 B'" 373 484 0,77 
240 C 180 310 038 
240 D 180 349 031 
180 A 351 351 1.00 
180 B 374 360 1.03 
180 C 'l' 407 407 1.00 
180 D'" 407 604 0,67 
120 A 359 482 0,74 
120 B 378 423 0,89 

a 

;n1 Fstand Fdwknl 

l [kN 1 F,", 

WTNG 60-120 '" 

WH I - 157 157 1.00 
WR 2 - 157 157 1,00 
W 8 0 0  1 134 195 0.69 
W 8 0 0  2 134 195 0,69 
W 5 0 0  1 132 188 0,70 
W 5 0 0  2 -2 188 0.70 

WTNG 100-320 

240 A l?' 373 373 1,OO 
240 B '2' 373 373 1.00 
240 C 184 486 0,37 
240 D 180 486 0,37 
180 A m 351 1,OO 
180 B 374 374 1.00 
180 C Q' 407 407 1,00 
180 D "' 407 407 1.00 
120 A - 359 359 1,00 
120 B 378 378 1.00 

Tabel B5.6 Vergelijking simulatie- Tabel B5.7 Vergelijking simulatie 
en e erimentele waarden met en zonder dwarskanalen 

T exclusief dwarskanalen (l) eigedijre pt~eti>~siell in~ onderstreept 
'2' uitgaande van eenzelfde verdeling van 

de dwarskanalen als de overige beproefde 
vloerplaten 

-lO,O ; -0.0 + + + + 1 > 5,O -20.0 ; -10.0 ,,,,7,,d\ 2,7 S2: -18,O S2: -14.9 2,s ; 5.0 1 -50,O ; -20,O 
S4: 0 .1  

O ; 2,s 1 <-50,O 
S5. -18.1 S7: -7.8 S6: -3.0 S 6  3,O S6: -3.2 

i S13: 1.7 S13: l , l  S13: o,o 

Q 
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- 

F = 378 kN F., = 423 kN 
staaf 18: a, = 5,3 N/rnrn2 staaf 18: a, = 5,9 Nlrnrn' 
staaf 6: ad. = -34,l ~lrnrn* staaf 6: a*,, = -333 ~ / r n m ~  b 

+ + + 
S2: -12.6 S2: -17.5 S2: -13,5 

S4: -0.1 

S . -18.0 S6: -3.9 S6: 3,9 S6: -4,l 

/' S13: 1,7 S13: 1.1 S12: -2.1 

Q 



Figuur B5.23 Spanningen in vakwerkmodel door voorspanning, eigengewicht en last F: (a) 180 A, L= 5020 mm, (b) 180 B, 
L= 4270 mm, (c) 180 Cm, L= 3710 mm. WING 100-320, a = 1020 mm, b= 1800 mm. Staafeigenschappen: zie tabel B5.5 

- 

[ ' l  M. Miehlbradt e.a., FIP Commission 3 on Practical design / Working group on Recommandation for 
Practical design of structural concrete, 'FIP Recommandations - Practical design of structural concrete', 
Fédération Internationale de la Précontrainte, London, 1999 

[" G. Mancini e.a., CEB Taskgroup 2.3 'Ultimate Limit State Models', 'CEB Bulletin d'lnformation 223, 
Ultimate Limit State Design Models - A  state-of-art report', Comité Euro-Intemational du Béton, Lausanne, 

[ iii 1  
1995 
W.R. de Sitter, C.R. Braam, 'Commentaar op staafwerkmodellen', Cement 1992, nr. 5 " '  A.J.Chr. Dekker, 'Verankeren van voorgerekt staal (III)', Cement XXIX, 1977, nr. 6 

F = 351 kN F,, = 351 kN 
staaf 18: a, = 5,3 N1mm2 staaf 18: u, = 5,3 N1mm2 
staaf 6: a,,, = -29,9 N/mm2 staaf 6: a,. = -29,9 N/mm2 
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a 

+ + 4 
S2: -12.5 S2: -17.9 S2: -14.9 

S6: -2.8 S 6  2.8 S6: -3.1 

S10: -8.6 S10: -13.2 

Q 
F=374kN F,=360kN 
staaf 18: a, = 5,3 N1mm2 staaf 18: a, = 5,l Nlmm2 
staaf 6: omin = -36,O Nlmm2 staaf 6: a,. = -36,l N/mm2 b 

+ + -10.0 ; -0.0 + + 1 >5,0 '1 -20,O ; -10,O 

~ 2 :  06 S2: -12.6 S2: -17.5 S2: -13.6 2.5 ; 5.0 1 -50.0 ; -20.0 

S6: -3.8 

s4: a.:/ 
0 ; 2.5 1 < -50.0 

~5rf18.8 S 6  3.8 S6: -4.1 

' Sl l :  0.9 S10: -9.9 SIO: -16.1 

Q 
F=407kN F, = 407 1 604 kN 
staaf 16: a, = 55 ~ l m m '  staaf 16: a, = 5,3 17,s N/mm2 
staaf 5: a,,, = -35,l ~ l m m '  staaf 5: adn = -35,ll 33,O N/mm2 C 

6 + + 
S2: -12.7 S2: -16.9 S2: -11,5 

S4: 4.1 
/ 

S3: -2.0 S3: 2.0 S3: -22 
/' 

/' S11: 1.0 S10: -8.2 S10: -16.7 

Q 



BIJLAGE 6. EINDIGE ELEMENTENMETHODE-ONDERZOEK 

B6.1 NUMERIEKE MODELLERING 

B6.1.1 AI,(;EMENE THEORIE 
Een eindige elementenmodel is opgebouwd uit een elementennet, randvoor- 
waarden (aan de knoopvrijheidsgraden opgelegde beperkingen) en belastingen. 

Het model wordt opgebouwd door een continuüm constructiedeel onder te 
verdelen in één-, twee- of driedimensionale eindige subdomeinen, welke in 
knooppunten aaneen zijn gesloten. De subdomeinen worden wel elementen 
genoemd, L I . b11 30s I Voor ieder element afzonderlijk wordt het aantal en het soort 

vrijheidheidsgraden vastgesteld. In het algemeen de vrije verplaatsingen van de 
knooppunten de primaire onbekenden, de vrijheidsgraden, waaruit de overige 
grootheden kunnen worden afgeleid. Een oplossing wordt benaderd middels een 
lineaire combinatie van basisfuncties, elk op zijn eigen subdomein. Een vorm- of 
interpolatiefunctie benadert binnen de basisfuncties de relatie tussen het 
verplaatsingsveld en de vrijheidsgraden van een element. 

Middels een vorm- of interpolatiefunctie [N] wordt de relatie tussen het 
continuüm verplaatsingsveld (u)en de knoopverplaatsingen (d}  van een element 
benaderd. Hierbij dient te worden voldaan aan de zogeheten kinematische en 
constitutieve relaties, de relaties tussen spanning [o) en rek {E )  danwel tussen 
rek en verplaatsing: 

{u)  = [Nl(dl I E ) = [ ~ I ( L I }  =[BlIdl 

lol = [EIIE} - [EI[Bl[d) [BI = [31[Nl 

met [B] als de rek-knoopverplaatsingsmatrix en [E] als de elasticiteitsmatrix. 
Voor de bepaling van de stijtheidseigenschappen wordt gebruik gemaakt van het 
principe van minimale potentiële energie: 

- ' I {olT ( E } ~ v  = i (d}" [K] (d)  Ept ; i  i [KI = J [BI ' [EI[BI~V 
v v 

{ F ~ ~ ; ,  ) = 1 [NI"' ( f  ) d ~  ( F ~ , , }  = I [ ~ ~ " ' { p i d ~ ,  
v A ,l 

E,,,,,,, = - { u ) ~ { F )  - I ( u ) " ( ~  NV-  I { u ) . ' { P I ~ A ~  
v "P 

= - ( d l T { ~ }  - { ~ I ~ ( F ~ ~ , ; ~  I - (dJI'{F3,p 1 

[KIid) = (F)+[Fcq;f 

waarbij [K] de stijfheidsmatrix, {F)  de knoopkrachten en {F,,,f) en [F,,,,p) de 
equivalente krachten door volume- en oppervlaktebelastingen weergeeft. De 
coëfficiënten k, van de stijfheidsmatrix volgen uit de partiele 
verplaatsingsafgeleiden van de inwendige potentiële energie: 

De vergelijkingen van de afzonderlijke elementen op de lokale 
elementassenstelsels worden vervolgens samengevoegd tot een stelsel van 
lineaire vergelijkingen voor de gehele structuur op een globaal assenstelsel. Met 
behulp van de door de geometrische randvoorwaarden voorgeschreven 
verplaatsingen kunnen uit het stelsel vergelijkingen voor de elementen de 
onbekende vrije verplaatsingen worden opgelost. Wanneer de 
knoopverplaatsingen zijn bepaald, kunnen tenslotte de reactiekrachten, de 
verplaatsingen en de spanningen per element en voor de gehele structuur worden 
bepaald. 

Figuur B6.1 Principe van de 
eindige elementenmethode 



B6.1.2 BISIAASTINGEN 
Binnen een eindige elementenmodel kan gebruikgemaakt worden van 
verschillende belastingen. Hiervoor zijn de knoop- en elementbelastingen reeds 
ter sprake gekomen. De elementbelastingen worden omgezet naar equivalente 
knoopbelastingen. Eigengewicht kan in rekening worden gebracht door 
soortelijke massa en zwaartekrachtsversnelling te specificeren. 
Temperatuurbelastingen en initiële rekken zijn een paar andere mogelijke 
belastingen. 

B6.1.3 RANDVOORWAARDEN 
Er worden meerdere vormen van randvoorwaarden onderscheiden. Single-point 
constraints worden gerealiseerd door toekenning van een vaste waarde aan een 
vrijheidsgraad. Steunpunten kunnen op deze wijze gedefinieerd worden. Het is 
ook mogelijk vrijheidsgraden te koppelen. Er wordt dan gesproken van multi- 
point constraints. Bij deze laatste vorm is er sprake van één meester- en één of 
meerdere slaafvrijheidsgraden. Hiermee kunnen onder andere inwendige 
scharnieren worden aangebracht. 

B6.1.4 EI~EMENTENNIIT 
Typering van het elementennet geschiedt op basis van (a) de mechanica waarop 
het element gebaseerd is, (b) de vorm van het element en de interpolatiefuncties 
die het element gebruikt, (c) de wijze waarop de numerieke integratie plaats heeft 
ter bepaling van de stijfheidsmatrices en de equivalente knoopbelastingen en (d) 
de wijze waarop de spanningen in het element berekend worden. 

Naast de elasticiteitsleer kent de mechanica de sterkteleer. De elasticiteitsleer is 
algemeen geldend. Bij de sterkteleer worden bepaalde aannamen gedaan, 
waardoor zij eenvoudiger te hanteren is, maar waardoor ook - afhankelijk van de 
veronderstellingen - het toepassingsgebied wordt beperkt. De elasticiteitsleer 
onderscheidt lijnvormige, vlakvormige en volume-elementen. De sterkteleer kent 
staaf-, balk-, portaal-, schaal-, plaat- en schijfelementen. 

Laag- en volume-elementen kunnen zijn opgebouwd uit drie- edof vierhoekige 
vlakken. De geometrie van een element wordt vervolgens beschreven door een 
functie. Wanneer de interpolatiefunctie gelijk is aan de functie die de 
elementvorm beschrijft, wordt gesproken van een iso-parametrisch element. Een 
regelmatig toegepaste interpolatiefunctie is de Lagrange interpolatiepolynoom, 
welke bestaat uit een sommatie van polynomen die ieder voor één functiewaarde 
de waarde 1 aannemen en voor de overige functiewaarden nul zijn. Lineaire 
interpolatie is interpolatie door een rechte lijn, kwadratische interpolatie is 
interpolatie van gegeven waarden door een tweede graadspolynoom. De 
beschrijving van het element op een cartesisch coördinaatsysteem is hiermee een 
afbeelding van een ideaal moederelement op een locaal dimensieloos natuurlijk 
coördinaatsysteem (0,l of -1,l). De matrix van Jacobi [J] legt de relatie tussen 
afgeleiden naar de natuurlijke en naar de cartesische coördinaten, respectievelijk 
{{}=({,q,()en {x]={x,y,z}. Als voorbeeld wordt de gelijkheid voor de 
stijfheidmatrix op de beide assenstelsels getoond: 

[a(<)I[Nl= [Jl[a(x)l[Nl 
I 1 1  

[KI = I [ ~ ( x ) l " [ ~ l [ ~ ( x ) l  dxdydz = 1 I I [~1[~(5) lde t [~({) l  d5dqd( 
v -1-1-1 

Een element met een compleet interpolatiepolynoom in {q(-coördinaten behoeft 
niet noodzakelijkerwijs over een compleet polynoom in xyz-coördinaten te 
beschikken. 
Karakterisering van de interpolatiefunctie hangt af van (1) het aantal hoek-, 
tussen- en inwendige elementknopen; (2) de knoopvrijheidsgraden, welke naast 
verplaatsingen ook rotaties of verplaatsingsafgeleiden kunnen zijn; (3) de 
daadwerkelijke interpolatiefunctie, al dan niet met extra incompatibele 
vormfiincties, en de orde van het resulterende verplaatsingsveld en (4) het 
coördinaatsysteem. 
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Om ervoor zorg te dragen dat een oplossing bij netverfijning convergeert, worden 
convergentie-eisen gesteld, welke zijn onderverdeeld naar compleetheids- en 
compatibiliteitseisen. De compleetheidseisen hebben betrekking op de 
elementinterpolatiepolynoom: het elementverplaatsingsveld dient in staat te zijn 
alle starre lichaamsverplaastingen en alle constante rektoestanden exact te 
beschrijven. De compatibiliteitseisen schrijven voor dat de verplaatsingen binnen 
en over de grenzen van een element voldoende glad en continu dienen te zijn en 
stellen hiermee eisen aan de verplaatsingsafgeleiden. Wanneer verschillende 
elementen aaneengesloten worden kunnen deze - indien aantal of aard van de 
knoopvrijheidsgraden ongelijk is - inconsistent zijn, zodat de afwijkende 
vrijheidsgraden niet worden overgedragen. 

Figuur B6.2 Gauss- 
De gehanteerde integratieregel is bepalend voor de wijze waarop de integratiepunten voor een 3D- 

interpolatiefunctie numeriek wordt geëvalueerd over zijn domein. Bij numerieke integratie 

integratie wordt gebruik gemaakt van een sommatie van de producten van 
functiewaarden en weegfactoren in de zogenaamde integratiepunten. Voor een 
driedimensionale situatie: 

. . . 

-1-1-1 i=l j=l k = l  

Een veelvuldig toegepaste methode is Gauss-integratie, waarbij de 
integratiepunten symmetrisch ten opzichte van het domeinmidden liggen. De 
integratiepunten beschikken over vaste posities, welke op een natuurlijk 
coördinaatsysteem enkel afhankelijk zijn van de graad van de interpolatiefunctie. 
Er wordt in het algemeen geen groter aantal integratiepunten toegepast dan nodig 
voor de exacte evaluatie van de stijfheids- en equivalente 
knoopbelastingsmatrices van een ideaal gevormd element. Dit heet volledige 
integratie. Gebruik van een geringer aantal integratiepunten, gereduceerde 
integratie, kan leiden tot valse zero-energymodes. 

De postprocessing kent primaire en afgeleide data. De knoopvrijheidsgraden zijn 
de primaire data, waaruit de afgeleide data wordt bepaald. Afgeleide data, zoals 
spanningen, wordt per element bepaald. Zij staat daarom wel bekend als 
elementoplossingsdata. Behalve indien zij wordt gemiddeld in de knooppunten, 
dan staat zij bekend als knoopoplossingsdata. De nauwkeurigheid van de 
benaderde spanningen zijn afhankelijk van de interpolatiefunctie en varieert 
hiermee over het element. Door de compleetheidseisen zijn de interpolatiefuncties 
veelal zo gekozen dat de verplaatsingen continu zijn en de 
verplaatsingsafgeleiden - en hiermee de rekken en de spanningen - discontinu. In 
de integratiepunten worden de spanningen het nauwkeurigst berekend. Vanuit 
deze punten worden de spanningen vervolgens geëxtrapoleerd naar andere 
plaatsen binnen het element. Ook de gemiddelde knoopspanningen kunnen 
hiervoor worden gebruikt. Doordat langs constructieranden het middelen van de 
discontinue knoopspanningen lastiger is, neemt de nauwkeurigheid daar ter 
plaatse vaak af. 
Bij gebruik van incomplete interpolatiepolynomen kunnen door gebreken in de 
elementformulering onjuiste parasitaire spanningen ontstaan. Toepassing van de 
kleinste kwadraten benadering, locale spanningseffening, gereduceerde integratie 
of incompatibele vervormingstoestanden kan het gedrag van een element 
verbeteren. 

B6.1.5 MATEKIAAI,MODEI,I,EN 
Naast de modelleermiddelen zijn de materiaalmodellen, de verzameling relevante 
materiaaleigenschappen, belangrijke variabelen bij de eindige elementenmethode. 
Afhankelijk van de te modelleren omstandigheden zullen de materiaalmodellen 
meer of minder verfijnd zijn. 

Het concept van materiaalmodellen is in de bijlagen Materiaalkarakteristieken' 1 1 
en 'Tijdsafhankelijke materiaalkarakteristieken' reeds aan de orde gekomen. De Figuur B6.3 Lineair 
spanning-rek relatie van zowel beton als staal wordt weergeven middels een bi- softeningmodel 
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lineair diagram, waarmee zowel het elastische als het plastische stadium wordt 
gemodelleerd. In het geval van het beton wordt dit model uitsluitend gehanteerd 
voor spanningstoestanden binnen de omhullende van een bezwijkcriterium. 
Wanneer er hieraan niet wordt voldaan, zal er gebruik gemaakt moeten worden 
van een scheurmodel. 

Scheurvorming van beton kan worden gemodelleerd met behulp van discrete en 
'uitgesmeerde' scheurmodellen. Scheurmodellen worden toegepast wanneer 
tenminste in &n hoofdspanningsrichting de treksterkte van het beton wordt 
overschreden. Het discrete model verondersteld dat scheurvorming optreedt als 
een knoopkracht loodrecht op een elementrand de treksterkte overschrijdt. Hierop 
worden er op deze plaats nieuwe vrijheidsgraden gevormd en ontstaat er een 
geometrische discontinuïteit tussen het bestaande en het nieuwgevormde 
knooppunt al dan niet in de vorm van overgangselementen. Bij het uitgesmeerde 
scheurmodel wordt eenzelfde scheurcriterium gehanteerd. Het scheurgedrag 
wordt echter samengebracht in de integratiepunten van de elementen, alwaar de 
spanning-rek relatie wordt aangepast (in een spanning-scheurrek relatie) om het 
gewijzigde materiaalgedrag weer te geven. I ' .'lz "' " ' 'l' l 3  In het eerste geval 
heeft er dus een herstructurering van het elementennet plaats, terwijl in het 
tweede geval de oorspronkelijke topologie van het net blijft gehandhaafd. 
Het principe van het uitgesmeerde scheurmodel kan - aan de hand van een 
tweedimensionale spanningstoestand - als volgt worden weergegeven: voor het 
ontstaan van een scheur gedraagt het materiaal zich lineair-elastisch. Wanneer in 
een hoofdspanningsrichting het gehanteerde (trek)spanningscriterium wordt 
overschreden, ontstaat er loodrecht op de hoofdspanningsrichting een scheur: 

T o x x 1  .. r 1  v 0 l r & x x 1  

face . 

I 

Figuur 6.4 Vorming nieuwe 
vrijheidsgraden in straal 

rondom scheurtip 

Hierbij geeft de secante stijfheidsmatix [Q,,,] de spanning-rek relatie weer, 
waarbij de subschriften n en t respectievelijk de richtingen normaal op en 
tangentieel aan de scheur aanduiden. De reductiefactor P, de 
afschuifretentiefactor, brengt de afschuifweerstand door het aggregate-interlock- 
effect bij gescheurd beton in rekening. Een plotseling verlies van de capaciteit om 
trekspanningen op te nemen bij scheurvorming wordt voorkomen door toepassing 
van een softeningmodel, waarvoor de normaalretentiefactor p wordt ingevoerd in 
de secante stijtheidmatrix. De globale spanning-rek-relatie en de tangentiele 
stijtheidrelatie worden vervolgens: 

cos2 0,) sin - sin O,, cos O,, 

cos2 O,,  sin O ,  cos@,, 

2sin B,, c o s O , ,  - 2sin O,, case,, cos'  O,, -sin ' O,, 

waarbij [D,,] de materiaal-tangentiele stijfheidmatrix voorstelt. De 
afschuifretentiefactor kan waarden tussen de O en de 1 aannemen; een 
veelgebruikte waarde waarmee goede resultaten worden verkregen, is 0,2. De 

l 
hoek 8, geeft de hoek tussen het xy- en het nt-assenkruis weer. Een meer 
uitgebreide variant van de secante stijfheidsmatrix is: 

7 

p.L) v.p.[ :  
2 2 I - v  . p  l-v . p  

v.p . t i  k: 
, s , > n t ]  = -- 

2 
o 

I - v 2 . p  l-v . p  

128 HET L)RAA<;VERbIOGEN VAN DE: WING-VI,OI.:KPI,AAT 



Een nadeel van de hiervoor beschreven vaste scheurmodel is dat er uitgegaan 
wordt van een vaste spanning-rek relatie. Krimp en rheologisch materiaal- 
gedraging zijn niet ondergebracht in het model. Ook wordt vanaf het moment van 
scheurvorming een vaste hoek O,, aangenomen, terwijl het mogelijk is dat de 
spanningstrajectoriën na scheurvorming nog verder zullen verdraaien. Andere 
scheurmodellen zijn ontwikkeld om deze nadelen te ondervangen. Binnen het 
kader van dit afstudeerproject wordt scheurvorming buiten beschouwing gelaten. 

B6.1.6 SAMENWERKING UEYTON EN STAAL 
Bij de modellering van de samenwerking van wapeningsstaal en beton wordt de 
stijfheid van de staalelement opgeteld bij de stijfheid van het omsluitende 
betonnen element. De aanhechting tussen het staal en het beton kan volledig zijn, 
maar kan ook vorm worden gegeven met behulp van een grenslaag. Bij volledige 
aanhechting is het niet noodzakelijk dat de knooppunten van de stalen elementen 
overeenkomen met die van de betonnen elementen. In het geval van een aparte 
grenslaag verzorgen grenslaagelementen een verende aansluiting tussen de 
knooppunten van de stalen elementen en die van de betonnen elementen. Zolang 
het beton ongescheurd is, is de aanname van volledige aanhechting een goede 
weergave van de werkelijkheid.' ' . b' "" In het geval van scheurvorming kan het 
echter noodzakelijk zijn de aanhechting-slip relatie tussen het beton en het staal 
nauwkeuriger te modelleren. 

B6.2.1 MODEL I: SPAN- EN S1'ORTI.'ASE (DIANA) Figuur B6.5 Elementen: a. Solid45 
Het EEM-onderzoek naar het gedrag van de WING-vloerplaat gedurende de - 3D Structural Solid; b. Link8 - 
verschillende stadia van de levenscyclus is uitgevoerd door TNO Bouw. Het 3D Spar (ANSYS) 

betreft een statische berekening, uitgevoerd met het programma DIANA. 

Bij de invoer van het EEM-model van een WING 60- 120 vloerplaat is gebruik 
gemaakt van symmetrie-overwegingen. Een vierde deel van de vloerplaat wordt 
ingevoerd, waarbij de orthogonale vlakken door de plaatmidden in de dwars- en 
lengterichting worden gebruikt als symmetrievlakken. Langs de rand van de 
oplegging wordt de vloerplaat scharnierend ondersteund, terwijl de rand in de 
lengterichting vrij is. De randcondities langs de symmetrievlakken zijn van dien 
aard dat de rand niet kan roteren rondom de lengteas, maar dat de verticale 
verplaatsingen onverhinderd blijven. (Knooppunten met enkel verplaatsingen 
kennen als vrijheidsgraden geen rotaties.) 

Figuur 6.6.a EEM-model WING 60-120 (kwart vloerplaat) ten behoeve van span- en stortfaie (DIANA) 
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Onder de veronderstelling van lineair elastisch 
materiaalgedrag wordt de vloerplaat 
overeenkomstig de elasticiteitsleer gemodelleerd 
middels 8-knoops iso-parametrische volume- 
elementen HX24L met drie vrijheidsgraden per 
knoop. Het bijbehorende lineaire verplaatsingsveld 
maakt het mogelijk voor zowel buig- als 
dwarskrachtbelastingen bij benadering de 
spanningen en de rekken te bepalen. De 
beschrijvingen van de axiale rekken en spanningen 
zijn constant in de richting waarin deze werken en 
variëren lineair in de twee overige richtingen. Bij 
een dominante buigbelasting wordt daarom veelal 
geadviseerd incompatibele verplaatsingsvormen toe 
te passen. Dit is hoogstwaarschijnlijk gebeurd. 
Netverfijning heeft wel een vermindering van de 
rekverschillen over een element als gevolg, Figuur B6.6.b Symmetrievlakken (ANSYS) 
waardoor de lineaire interpolatiefuncties een steeds 
nauwkeurigere beschrijving van het - 
spanningsverloop zullen geven. Numerieke integratie heeft plaats (indien niet 
gespecificeerd) volgens een 2.2.2-punts Gauss-integratieschema. 
Modellering van de voorspanstrengen met aanhechting heeft plaats middels 
staafelementen BAR. De aanhechting tussen de omringende betonelementen en 
de wapening is volledig; er wordt geen gebruik gemaakt van grenslaagelementen. 

B6.2.2 MODEL 11: STKENCENPATHO~N (ANSYS) 
Bij het EEM-onderzoek naar de invloed van de plaatsing van de 
voorspanstrengen bij de WING-vloerplaat is gebruik gemaakt van het programma 
ANSYS. Het betreft wederom een statische berekening, uitgaande van lineair 
elastisch materiaalgedrag en gebruikmakend van symmetrie-overwegingen. 

I I 
Overeenkomstig de elasticiteitsleer wordt de vloerplaat gemodelleerd middels Figuur B6.6.c EEM-model locale 
lineaire 8-knoops iso-parametrische volume-elementen Solid45 met drie netverfijning bij dwarskanalen 

vrijheidsgraden per knoop. De elementbeschrijving is gelijkluidend aan het (DIANA) 

volume-element HX24L. Er zijn extra incompatibele vormfuncties toegepast. 
Numerieke integratie heeft plaats volgens een 2.2.2-punts Gauss- 
integratieschema. 

Modellering van de voorspanstrengen met aanhechting heeft plaats middels 2- 
knoopsstaafelementen Link8 met drie vrijheidsgraden per knoop. De vormfunctie 
is lineair. Er worden geen integratiepunten toegepast, het element is gedefinieerd 
door zijn oppervlak. De aanhechting tussen de omringende betonelementen en de 
wapening is volledig. 

B 6 . 2 . 3  G E ~ M E T K I E ,  MATE~KIAALKAKAKTEKISTIEKEN EN UELAS'TINGEN 
De geometrie van het elementennet is voor de numerieke modellen in DIANA en 
ANSYS gelijk. Bij het ANSYS-model zijn evenwel de dwarskanalen niet 
aangebracht. De afmeting bedraagt in de lengterichting 2650 millimeter, in de 
breedterichting 1 190 millimeter en in de hoogterichting 180 millimeter. Het 
model wordt, inclusief dwarskanalen, weergegeven in figuur B6.6.a. Figuur 
B6.6.b toont de symmetrievlakken. Het model voor een onderzoek naar de 
invloed van netverfïjning op de discretisatiefout wordt getoond in figuur B6.6.c. 

De gehanteerde betonsterkteklasse voor de vloerplaat verschillen per beschouwd 
tijdsvak. De simulatie van het spannen van het WING-element geschiedt onder de 

Spanfase Stortfase 
1iG I Eigen genicht WIN(; 24 kN/m3 1 OO'Z 100% 
BG 2 Adnhrengen voorspanning 1350 Nlmm2 100% 94% 
HG 3 Eigen gewicht druklddg op vleugels 2.9 k ~ l m '  100% 
Tabel B6.1 Karakteristieke resultaten van de uitgevoerde EEM-berekeningen WlNG 60-120 bij aanbrengen voorspanning 
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aanname van een B30-klasse met een elasticiteitsmodulus van E', = 29750 Uniforme indrukking: 

 m mm^. Tijdens het storten van de druklaag wordt uitgegaan van een B65-klasse A, =(60+35).50+18.85 
met een elasticiteitsmodulus van E', = 38500 N/&. Als aanvullende belasting 
wordt naast het eigengewicht van de druklaag een stortbelasting van 1,00 kN/m2 = 6280 mm 

aangebracht. De volumieke massa van het beton bedraagt p = 2400 kg/m3, terwijl Al, .E, .A,  
N, = 

de dwarscontractiecoëfficiënt een waarde v = 0,2 heeft. 1, 
De staalsoort Fep 1860 van de voorspanstrengen beschikt bij de modellering over - - 1.25000.6280 = 523 kN 
een elasticiteitsmodulus van EP = 200000  mm'. De initiële 300 
fabricagevoorspanning opi = 1350  m mm^ wordt in DIANA lineair toenemend 
aangebracht over een overdrachtslengte van lbpt = 726 millimeter. In ANSYS N. - 523.10' -83 N,mmi 

Oxx, r  = - 
wordt de voorspanning aangebracht middels een initiële rek. De lineaire toename A,,, 6280 

van de voorspanning wordt benaderd met behulp van een discretisatie: over een 
overdrachtslengte van lbpt = 700 millimeter worden diverse staafelementen U,,I = 

523-103 
= 110 N l mm2 

6280-85.18 
gedefinieerde met een stapsgewijs van nul tot de maximale waarde oplopende 
initiële rek. De voornaamste materiaalkarakteristieken en belastingsgevallen Uniforme afschuiving: 
worden nogmaals opgesomd in tabel B6.1. Bij het onderzoek naar de invloed van 
netverfijning zijn volume-elementen met een elasticiteitsmodulus van E = 25000 vc .s, 
N/& gebruikt. ~z,;,, = - b. I, 

B6.3.1 INVLOED NETVERFIJNING (DIANA) = 41 N/rnm2 

Omdat bij een EEM-model de keuze van het elementennet zeer bepalend kan zijn 
voor de (berekende) vorm en grootte van een spanningsveld, is rondom de 
dwarskanalen de invloed van de netkeuze nader onderzocht [~ ";b" . Een deel van 
de vloerplaat is hiervoor middels een opgelegde verplaatsing onderworpen aan de 
belastingsgevallen uniforme indrukking en uniforme afschuiving. Veranderingen 
in de resultaten bij netverfiijning geven vervolgens inzicht in de orde van grootte 
van de discretisatiefout. 

In het geval van uniforme inárukking is voor een indrukking van 1 millimeter een 
kracht van 518 kN nodig. Aan de rechter zijde van het model - het midden van 
twee dwarskanalen - heerst een bij benadering uniforme krachtsverdeling: aan de 
bovenzijde o,, = -78  mm^ en aan de onderzijde o,, = -8 1  m mm^. Aan de 
andere zijde, bij de aansluiting van de langs- en dwarskanalen in de dam, zijn de 
spanningen minimaal. De spanningen behoren hier nul te zijn, maar door de 
discretisatiefout is dit niet het geval. Een verfijning van het elementennet leidt 
hier tot een vermindering van de optredende normaalspanningen van q, = -34,2 
 m mm^ naar o,, = -7,6  m mm^. Aan de linker boven- en onderzijde bedragen de 
spanningen respectievelijk o,, = -100  m mm' en 4, = -90  m mm^. De 
piekspanningen aan de boven- en onderzijde van het dwarskanaal bedragen laten 
bij de verschillende elementennetten wederom een grotere spreiding zien. Bij het 
'grove' net zijn deze minimale drukspanningen respectievelijk o,, = -1 11  m mm^ 
en o,, = -105  m mm^. Ter vergelijking: de onderste axiale piekspanningen 
bedragen bij het verfijnde net o,, = -144 ~ / r n m ~ .  De maximale 
piekschuifspanningen bij de kanaalaansluiting in de dam houden bij netverfijning 
een vrij wel constante waarde: van o,, = 2 1,2  m mm' naar oxy = 19,4  mm'. De 
piekschuifspanningen in de boven- en onderfìens nemen nabij de aansluiting 
enigszins toe. Voor de gemiddelde spanningen is de netgrootte van weinig 
invloed. Een verfijning van het elementennet bij uniforme afschuiving leidt in de 
dammen, waar de hoogste schuifspanningen optreden, enkel tot een geringe 
toename van de schuifspanningen. 

In het geval van uniforme afschuiving is voor een opgelegde verplaatsing van 1 
millimeter een kracht van 97.0 kN nodig. In de onder- en bovenflens van het 

afschuiving 

model heersen bij beide netgrootten schuifspanningen weike in de richting van de 
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Figuur B6., (a) spanningen 
boven- en onderrand naderen naar nul. In de middensnede treden in de dam bij en (b) schuifspanningen bij 
het grove model maximale schuifspanningen van o,, = 52,l  m mm^ en bij het uniforme indrukking en (c) 
meer verfijnde model O,, = 50,l VL mm' op. schuifspanningen bij uniforme 



Normaalspanningen x-richting, 

1 

streng b 

Normaalspanningen x-richting, streng a 

1 

Normaalspanningen x-richting, streng c 

1 l I 

Figuur B6.8.a Lokale spanningsverdeling versus gespreide spanningsverdeling (x= 2650 mm) door streng a 
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ECn en ander komt voor beide 
belastingsgevallen globaal qua ordegrootte 
overeen met een handmatige controle. 

B6.3.2 INLEIDING VOORSPANNING (ANSYS) 
Door de inleiding van de voorspanning, de 
spanningsstroom van de relatief slappe vleugels 
naar het stijve holle vloerplaatdeel, mogelijke 
dwarskanalen en de afdracht van de belastingen 
naar de steunpunten stelt zich nabij de uiteinden 
van de WING-vloerplaat een waaiervormig 
spanningsveld in. In dit onderdeel wordt de 
wijze waarop de voorspanning zich vanuit een 
streng over het volume van de vloerplaat spreidt Figuur B6.8.b Streng- en snedeposities model I1 (ANSYS), 6 
behandeld. Middels een numeriek onderzoek is strengen 
getracht de spanningsstroom inzichtelijk te 
maken door- naast de globale contouren van het 

De minimale axiale spanningen treden per belastingsgeval op nabij de 
voorspanstreng aan het einde van de overdrachtslengte. De drukspanningen zijn 
maximaal ( de spanning bereikt haar minimale waarde) voor strengpositie a. Aan 
de onderzijde van het element is de spanning daarbij -2,6 N/mm2. Voor 
strengpositie b is de minimale spanning -2,O N/mm2, terwijl deze voor 
strengpositie c -2,4 N/mm2 bedraagt. Beide wederom aan de plaatonderzijde. 

veld - het spanningsverloop langs een aantal 
sneden te tonen. 
Anders dan in het volgende onderdeel waarin de 
spanfase wordt gemodelleerd, is bij deze 
beschouwing het eigengewicht van de vloerplaat 
niet in rekening gebracht. 

Aan de hand van drie individuele 
voorspanstrengen per halve vloerplaat, elk op 
een afzonderlijke positie aangebracht, is getracht 
de wijze waarop de voorspankracht zich over de 
vloerplaat verdeelt in beeld te brengen. Figuur 
B6.8.a toont (1) de contouren van de spannings- 

De maximale spanningen nemen per belastingsgeval de vorm aan van een 
piekspanning. Bij het plaateinde, rondom de streng, treden axiale spanningen op 
in ordegrootte van de gemiddelde betontreksterkte. Deze spanningen variëren 
tussen de 2,7 en 3,3 N/&. 

Normaalspanningen x-richting 

3 
1.5 

N o 
E -1.5 
E 

-3 5 a -4.5 
b -6 

-7.5 
-9 

x [mm1 
L 

Uit de spanningsdigrammen over de sneden kan worden afgeleid dat de 
voorspanning zich waaiervormig spreidt vanuit het aangrijppunt. Bij benadering 
kan worden gesteld dat de voorspankracht wegstroomt onder een hoek van circa 
45 graden. Doordat de voorspankracht geleidelijk toeneemt over de . f' 
overdrachtslengte stelt de spanningsverdeling waarbij de gehele plaatdoorsnede in ,. '- . I 

gelijke mate meewerkt zich pas na een geruime afstand in. In figuur B6.8.a is te . \ -1%- j .  *' 
l t 

zien dat deze afstand, afhankelijk van de strengpositie, 1500 tot 2000 millimeter r 
* 1 4/ \y,$ ,& , .. 

bedraagt. I i ,' 
-i 

i 
, , rV r 

Bij meerdere strengen kan de spanningsverdeling door superpositie van de . - 7 b., 
.T' 

individuele spanningen worden bepaald. Zoals uit figuur B6.8.c valt op te maken, 'i + 1 r@", 7' 
wordt de afstand tot de plaats waarop de spanning gelijkelijk over de doorsnede is -;.,;'i/' N5c 

verdeeld hierdoor sterk verkort. Bij drie strengen per halve plaat, zes in totaal, Figuur B6.9 Snededefinities EEM- 
zelfs al zodanig dat er vanaf het begin over elk van de sneden sprake is van een model I (DIANA) 

stroom voor de drie belastings-gevallen en (2) Figuur B6.8.e Superpositie belastingsgevallen (ANSYS 
de axiale spanningen over een aantal sneden. 
Figuur B6.8.b toont de verschillende strengposities en de locaties van 
voorgenoemde sneden. 
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Model: FASE1 
L W :  bad ceee 2 
Nodal PRINC STRESS PMAX 
Results were calculated 

Hoofdtrekspanningen o, 

v"' --i€ 

Normaalspanningen x-richting 

0.8 

x bovenzijde i a  x / ,zwaxteiiin l a  ~ 
Normaalspanningen y-richting Schuifspanningen z-richting 

1.6 1.6 

3 0.8 3 n 0.8 

E o I E o I 2 -0.8 J -0.8 

-1.6 -1.6 
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x [mm1 

Figuur B6.10.a Spanningsstroom in vloerplaat met dwarskanalen door aanbrengen voorspankracht (DIANA) 
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gelijke spreiding. Het minimale strengenpatroon 
bij de WING-vloerplaat bedraagt 8 per 
plaatbreedte, zodat er over de gehele plaatlengte 
gevoeglijk van een homogene spreiding kan 
worden uitgegaan. 

B6.3.3 AANBRENGEN VOORSPANNING WING 
60-120 (DIANA, ANSYS) 

In het model voor de span- en strotfase wordt 
het eigen gewicht van de vloerplaat wel in 
rekening gebracht. De sneden worden getoond 
in figuur B6.9. Het spanningsverloop langs de 
kritieke sneden wordt getoond in verscheidene 
figuren in het volgende onderdeel. ['' l I 

Figuur B6.10.b Streng- en snedeposities model II (ANSYS), 8 
Anders dan bij de voorgaande analyse zijn strengen 
hierbij niet enkel de axiale spanning in de 
lengterichting van de plaat in beschouwing I I 

genomen, maar wordt er getracht een beeld te 
vormen van de algemene spanningverdeling I Normaalspanningen x-richting I 
over de vloerplaat. I 1.2 1 I I 

Opbuiging max: plaatmidden 
max: vleugel 0.48 mm 

Indnikkig max: plaatmidden 0.17 mm 

Door de gecombineerde werking van de 
voorspanning en het eigengewicht treden zowel 
aan de onderzijde als aan de bovenzijde van de 
vloerplaat hoofdzakelijk drukspanningen op. De 
drukspanningen in het holle vloerplaatdeel 
bereiken na de overdrachtslengte onder het 
eerste van de elf (1engte)kanalen de maximale 
waarde o,, = -3,6 N/mm2. Verstoringen bij de 
dwarskanalen hebben op het spanningsverloop 

max: vleugel 0,23 mm 
spanningen 

Normaalspanningen o,, min: onderzijde holle vloerplaat-deel (snede 4a, x = 750 mm) -3.63 ~ / r n m ~  
min: bovenzijde hoiie vloerplaatdeel (contourplot) -3,71 ~ l m r n '  
min: onderzijde vleugel (contourplot) -4,22 ~ l m m ~  

x [mm1 

Normaalspanningen o,, min: onderzijde keel vleugel (snede 5, x = 750 mm) 
max: bovenzijde keel vleugel (snede 7, x = 2650 mm) 

in de onderflens hoegenaamd geen invloed. In Figuur B6.10.c Spanningsverloop rond zwaartelijn (DIANA, 

het bovendek treden in de omgeving van de ANSYS) 

dwarskanalen juist hoge spanningspieken op. De hoogste waarde van de 
drukspanning is bij het dwarskanaal in het midden van de overspanning o,, = -3,4 
N/mm2. De maximale drukspanning treedt na de overdrachtslengte op ter plaatse 
van de eerste voorspanstreng aan de buitenzijde van de vleugel en heeft een 
waarde van o,, = -4,2 N/mm2. Trekspanningen treden op rondom de 
dwarskanalen en in het verankeringsgebied van de voorspanstrengen. Tevens 
komen over de gehele lengte van de vleugelaansluiting aan de bovenzijde 
trekspanningen voor in de orde van grootte van o, = 0,2 N/& met geringe 
verhogingen bij de dwarskanalen. De schuifspanningen nemen globaal op 
dezelfde locaties als de trekspanningen de hoogste waarden aan. De maximale en 
minimale waarden o,, = f 1,2 N/mm2 heersen aan weerzijde van de strengen over 
de gehele verankeringslengte. 

Schuifspanningen o,, maxfmin: bovenzijde keel vleugel (snede 7, x = 880 mm) 0.58 N/mm2 
maxfmin: midden keel vleugel bij voorspanstreng (snede 6a, x = 500 mm) 1,40 N/mm2 

Schuifspanningen o, maxlmin: elastische zwaartelijn randdam piekspanning (snede 8a, x = 2650 mm) 1,60 pi mm^ 
gem: elastische zwaartelijn randdam (snede 8a, x = 100 + 2650 mm) 0,15 + 0,00 ~ l m m ~  I 

Tabel B6.2 Karakteristieke resultaten van de uitgevoerde EEM-berekeningen WING 60-120 bij aanbrengen voorspanning 
(DIANA) 
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Model: FASE2 
LC2: Load case 2 Hoofddrukspanningen a3 
Nodal PRINC STRESS PMIN 
Results were calculated 
MadMin on model set: 
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Figuur B6.11 Spanningsstroom in vloerplaat met dwarskanalen door aanbrengen druklaag 
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Het buigende moment dat wordt veroorzaakt door de excenmciteit van de 
voorspankracht zorgt ervoor dat de plaat bol gaat staan. De grootste opbuiging, 6, 
= 0,55 mm, treedt op in het midden van het holle vloerplaatdeel. De maximale 
vleugelopbuiging is door het eigengewicht van de vleugel een weinig minder: 6, 
= 0,48 mm. 

Een vergelijkend onderzoek in ANSYS levert, zoals in Figuur B6.10.c wordt 
weergegeven, vergelijkbare resultaten met het EEM-onderzoek in DIANA. 

B6.3.4 AANBRENGEN DRUKLAAG WING 60-120 (DIANA) 
De stort van de druklaag op de leidingruimten ter plaatse van de vleugels doet de 
drukspanningen aan de boven- en onderzijde van de vloerplaat respectievelijk 
toe- en afnemen. 
De drukspanningen in het holle vloerplaatdeel bereiken na de overdrachtslengte 
aan de bovenzijde de maximale waarde o,, = -6,l N/rnm2. Verstoringen bij de 
dwarskanalen hebben op het spamingsverloop in de onderflens wederom een 
geringe invloed, terwijl in het bovendek hoge spanningspieken optreden. De 
waarde van de drukspanning in zo'n verstoringsgebied is het hoogst bij het 
dwarskanaal in het midden van de overspanning; de spanning benadert aan de 
bovenzijde van het kanaal met o,, = -5,7 N/mm2 de maximale waarde van de 
drukspanning. De minimale drukspanning in het midden van de overspanning 
heeft aan de plaatonderzijde van het holle vloerplaatdeel een waarde o,, = -0,7 
N/rnm2 en aan de bovenzijde een waarde o,, = -5,4 N/mm2. Aan de bovenzijde 
van de vleugelkeel komen over de gehele lengte trekspanningen voor in de orde 
van grootte van o, = 0,9 N/&. Aan de onderzijde van de keel van de vleugel 
komen, met uitzondering van de directe omgeving van de oplegging, 
drukspanningen voor. Ter plaatse van het steunpunt treedt over de gehele 
vleugelaansluiting een piektrekspanning op van o, = 1,4  mm^. 
Onder invloed van de belastingen heeft in het midden van de plaat een 
doorbuiging plaats van 6, = -1,40 mm. De vleugel heeft een grotere doorbuiging: 
6, = -1,69 mm. 

B6.3.5 VIERPUNTSBELASTING MET KORTE LASTARM a/d= 3 (ANSYS) 
Het deelonderzoek naar de spanningsstroom als gevolg van een enkele 
voorspanstreng heeft aangetoond dat belasting zich onder een bepaalde hoek door 
de vloerplaat spreidt. Bij het aangrijppunt van lasten draagt de doorsnede niet in 
gelijke mate bij aan de weerstand tegen deze belasting, zoals deze op basis van de 
sterkteleer wordt gehanteerd. De invloed hiervan bij hoge geconcentreerde lasten 
en hun relatie met het quotiënt d d  wordt in het volgende onderdeel getoond. Het 
modelonderzoek is geënt op de experimentele proefresultaten. 

vervormingen 
Doorbuiging 1.40 mm 

1,69 mm 
spanningen 

Normaalspanningen o, min: bovenzijde holle vloerplaat (contourplot, x = 2650 mm)) -6,12 v mm* 
min: onderzijde vleugel (contourplot, x = 750 mm) -3,71 v  mm* 

Normaalspanningen o,, min: onderzijde keel vleugel (snede 5, x = 750 mm) - 1,29 Nlmm2 
max: onderzijde keel vleugel (snede 5, x = O mm) 1.42 N/mm2 
gem: onderzijde keel vleugel (snede 5, x L O mm) - 1,20 N/mm2 
max: bovenzijde keel vleugel (snede 7, x = O mm) 1,43  mm^ 
gem: bovenzijde keel vleugel (snede 7, x 2 200 mm) 0,90 N/mm2 

Hoofdspanningen o, max. hoofdtrekspanning: 3.01 ~ l m m ~  
q min. hoofddrukspanning: -6.23 Wmm2 

Schuifspanningen o,, madmin: bovenzijde keel vleugel (snede 7, x = 300 mm) 0,92  mm^ 
max:min: midden keel vleugel bij voorspanstreng (snede 6a, x = 550 mm) 1,37 vo mm^ 

Schuifspanningen o, madmin: elastische zwaartelijn randdam piekspanning (snede ga, x = 850 mm) 2,10 pi mm^ 
gem: nabij dwarskanaal randdam (snede ga, x = 100 + 2650 mm) 0.50 + 0,00  mm' 

Tabel B6.3 Karakteristieke resultaten van de uitgevoerde EEM-berekeningen WING 60-120 bij aanbrengen dmklaag 
(DIANA) 
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Hoofdtrekspanningen o, 

Hoofddmkspanningen o3 

I Normaalspanningen x-richting Schuifspanningen z-richting I 

Normaalspanningen 

1 
Figuur B6.12.a Spanningsstroom in vloerplaat zonder dwarskanalen onder vierpuntsbuigbelastng, a/d= 3 (ANSYS) 
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De hoogste schuifspanningen komen voor in het inwendige van de 
damdoorsneden, ter plaatse van de lastbalk. De maximale waarde bedraagt o, = 
1, l  Nlmm'. Het schuifspanningsverloop vertoont over de gehele hoogte van de 
dammen een vrij constant verloop; de schuifspanningen zijn hier van eenzelfde 
ordegrootte. Figuur B6.12.b toont de contourplot van de schuifspanningen. De 
inwendige spanningen zijn hierbij enkel zichtbaar langs de symmetriesnede. 
Hoge minimale waarden van de schuifspanningen treden op aan de bovenzijde 
van de keel van de vleugel tussen oplegging en geconcentreerde belasting. In de 
directe nabijheid van de belasting worden een laagste waarde van o, = -3,9 
 mm' bereikt. 

Bij een verhouding ald= 3 en een 
geconcentreerde last van 141 kN 
(kwart vloerplaat: Y2.141 kN) op het 
bovendek bereiken de 
drukspanningen ter plaatse van de last 
aan de buitenste zijden van de 
bovenkant van het holle 
vloerplaatgedeelte de maximale 
waarde o,, = -14,O N/mm2. Aan de 
plaatonderzijde, in het midden van 
het holle vloerplaatdeel, wordt ter 
plaatse van de geconcentreerde 
belasting een maximale 
(piek)trekspanning bereikt van 4, = 
7,9  mm*. Dit betekent dat aan de 
onderzijde de gemiddelde 
buigtreksterkte wordt overschreden. 
Door de relatief korte lastarm wordt 
de vleugel in het vloerplaatdeel 

B6.3.6 VIERPUNTSBELASTING MET LANGE LASTARM a/d= 8,6 
Bij een verhouding a/d= 8,6 en een geconcentreerde last van 57 kN (kwart 
vloerplaat: 9'2.57 kN) op het bovendek bereiken de drukspamingen ter plaatse van 
de geconcentreerde last aan de buitenste zijden van de bovenkant van het holle 
vloerplaatgedeelte de maximale waarde o,, = -1 3,l N/&. Aan de 
plaatonderzijde, in het midden van het holle vloerplaatdeel, wordt ter plaatse van 
de geconcentreerde belasting een maximale (piek)trekspanning bereikt van o, = 
5,3 NIITUII~. 
Anders dan bij de relatief korte lastarm wordt de vleugel bij deze langere lastarm 
in het vloerplaatdeel tussen oplegging en geconcentreerde last wel geactiveerd 
door de belasting. De belasting is wederom enkel op het bovendek aangebracht. 
De meewerkende vleugelbreedte is gezien het spanningsverloop - zie de 
contourplot van figuur B6.13.a - over het grootste deel van de plaat gelijk aan de 
totale vleugelbreedte. De minimale waarden van de spanning in het vleugeldeel 
worden weer nabij de buitenste voorspanstreng aan de vleugelbovenzijde bereikt 
in de nabijheid van het einde van de overdrachtslengte. Het grensvlak tussen 
axiale druk- en trekspanningen loopt door het onderdek. Aan de onderzijde 
heersen trekspanningen. 

Figuur B6.12.b Schuifspanningsstroorn in vloerplaat zonder dwarskanalen 
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tussen oplegging en geconcentreerde onder vierpuntsbuigbelasting, ald= 3 (ANSYS) 
last slechts in geringe mate 
geactiveerd door de belasting, die enkel op het bovendek is aangebracht. De 
meewerkende vleugelbreedte dan ook is gering rondom de lastbalk. Op enige 
afstand hiervandaan vertoont de spanningen een meer gespreide en gelijkmatige 
verdeling. De minimale waarden van de spanning in het vleugeldeel worden nabij 
de buitenste voorspanstreng aan de vleugelbovenzijde bereikt in de nabijheid van 
het einde van de overdrachtslengte. In een wijde omtrek hiervan wordt de 
bovenzijde van de vleugel belast door drukspanningen. De verdere 
vleugeldoorsnede is, zowel aan de onder- als aan de bovenzijde, onderworpen aan 
trekspanningen. 



Hoofddrukspanningen os 

Normaalspanningen x-richting 

'oofdtrekspanningen q 

Schuifspanningen z-richting 

Normaalspanningen s, 

I 
Figuur B6.13 Spanningsstroom in vloerplaat zonder dwarskanalen onder vierpuntsbuigbelastng, a/d= 8,6 (ANSYS) 
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De maximale schuifspanningen 
treden op aan de onderzijde van het 
holle vloerplaatdeel over de lengte 
van de voorspanstrengen. De 
hoogste waarde bedraagt o,, = 1 , l  
~ l r n r n ~ .  De minimale 
schuifspanningen komen voor langs 
de bovenzijde van de keel van de 
vleugel tussen oplegging en 
geconcentreerde belasting. De 
laagste waarde o, = -2,4 ~lmrn* 
wordt bereikt na verloop van de 
overdrachtslengte. 

Figuur B6.13.b Schuifspanningsstroom in vloerplaat zonder dwarskanalen onder 
nerpuntsbuigbelasting, a/d= 8,6 (ANSYS) 
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BIJLAGE 7. REKENKUNDIGE MODELLERING 

Het model dat gehanteerd wordt bij de berekening van een WING-vloerplaat, 
onderworpen aan (combinaties van) belastingsgevallen, is allesbepalend voor de 
te verkrijgen resultaten. In dit onderdeel worden de resultaten uit het 
laboratorium- en EEM-onderzoek vergeleken met de resultaten, welke worden 
behaald bij toepassing van een balkmodel overeenkomstig de sterkteleer en de 
vigerende normvoorschriften. 

B7.1.1 MODEI,BOUW EN OPPEKV1,AKTEGROOTHEDEN 
De controle van spanningen en vervormingen van de vloerplaat heeft plaats op 
basis van de sterkteleer middels een tweedimensionaal balkelement. De 
belastingen komen voort uit de voorspanning, het eigengewicht en de nuttige 
belasting. De optredende spanningen zijn: 

De verdeling van materiaal over en hiermee de vorm van de doorsnede heeft 
hierbij een grote invloed op het gedrag van een element onder buiging en 
afschuiving. De twee belangrijkste grootheden, het axiaal kwadratisch 
oppervlaktemoment of traagheidsmoment I en het lineaire oppervlaktemoment of 
statisch moment S, zijn hierboven al verschenen in de getoonde spanningsrelaties. 
Figuur B7.1 toont het verloop van het lineaire oppervlaktemoment over de 
doorsnede van de beproefde vloerplaten met de bijbehorende 
schuifspanningsverdeling. 

De hoogste schuifspanningen treden op daar waar het quotiënt van het statisch 
moment en het product van de plaatselijke breedte en het traagheidsmoment de 
maximale waarde aanneemt. Bij (vrijwel) symmetrische profielen - zoals de holle 
vloerplaat - zal dit veelal ter plaatse van de elastische zwaartelijn zijn. 
Afwijkingen van de symmetrische vorm - zoals de WING-vloerplaat - kunnen 

Schuifspanningsierdeling WNí; 100-320 

Hoogte [mm] Hoogte Iniml 

Schuifspmningsverdeling WING 100-320, hreedte IROOirint 

Schuibpanningsverdeling WlhG 100-320, hreedte lZ0Omm Srhuifspanningsverileling IIVP 320-4 

Hoogte [mnil Hoogte Inim l 

I I 
Figuur B7.1.a Snedegrootheden WING 1Oû-320 en HVP 320-4 

143 HET DRAAGVERMOGEN VAN DE WING-VI,OEKPI,AAT 





spreiding zorgt voor een belastingsafdracht van de vleugel naar het holle 
vloerplaatdeel, waarbij in de keel van de vleugel niet te verwaarlozen 
spanningcomponenten loodrecht op de lengte-as van de plaat voorkomen. Deze 
spanningen worden in rekening gebracht door de vleugel als een uitkragend 
plaatdeel op te vatten: 

M, . Z  
o,, (z) = -- 

I ,  

Mogelijke correcties zullen dienen te worden aangebracht voor (a) 
drukspanningen loodrecht op de lengte-as door de oplegreactie, (b) lokale 
spanningsconcentraties als gevolg van verstoringen door de lengte- en 
dwarskanalen en (c) plaatwerking bij de steunpunten. 

B7.2.2 OPI,EGKEACTIIS 
Ter plaatse van de ondersteuning van de vloerplaat zullen door de oplegreacties 
drukspanningen loodrecht op de lengte-as ontstaan, die zich waaiervormig vanaf 
het steunpunt over de doorsnede spreiden. I' h" . De schematisering hiervan 
geschiedt op basis van een bilineair spanningsverloop, zoals weergegeven in 
figuur B7.3, 

a M  x 

(T,,(z) = 
(100+', z ) . by (z )  

waarbij de hoogte z gerekend wordt vanaf de onderzijde van de vloerplaat. Het 
bilineaire spanningsverloop dient hierbij ter benadering van de bepalingen in de 
VBC, welke een parabolische drukverdeling voorschrijven (NEN 6720: art. 
9.14.2). De dwarskracht neemt over de lengte van de oplegging lineair af tot nul. 

B7.2.3 SPANNIN(;~C~NCEN'~KATIEI;ACT~KEN 
Bij sprongsgewijze of grote wijzigingen van een doorsnede zal lokaal een sterke 
spanningstoename optreden. De toename is deels te wijten aan de nominale 
doorsnedevermindering en deels aan een bijkomende spanningsverhoging door 
verhoogde spanningsstroom rondom de doorsnedeverandering. Deze bijkomende 
spanningsconcentratie wordt uitgedrukt middels elastische 
spanningsconcentratiefactoren voor axiale en afschuifbelastingen: 

0 m,, K,, = -- 

o,,,,,, 

=m,, K,,, = - - 
=,om 

De maximale spanningsconcentratie in de verzwakte doorsnede A,,,, ten opzichte 
van de niet verzwakte doorsnede bedraagt vervolgens: 

De veiligheid hierbij is gedefinieerd als het quotiënt van de maximaal 
opneembare spanning en het product van de concentratiefactor en de nominale 
spanning. De werkelijke spanningsconcentraties zijn veelal lager dan de 
voorgenoemde theoretische waarden. Indien wordt uitgegaan van plastisch 
materiaalgedrag dienen aparte spannings- en rekconcentratiefactoren te worden 
gehanteerd. Plastisch gedrag - hiervan is ook bij beton sprake - doet de 
piekspanningen door herverdelen afnemen. 

Bij een enkel centrisch geplaatst rond gat in een vlakke plaat geldt voor een 
ééndimensionaal spanningsveld de maximale waarde " .  ' l L  l: 

Deze waarde wordt bij een axiale spanning bereikt aan de uiterste zijden van het 
gat loodrecht op de element-as. De minimale waarde van de 
spanningsconcentratiefactor rondom een gat is nul. Deze waarde wordt bereikt 

het yi b d s ~ s  van con hilincair 
\panningsvcrl<x>p te \preiden ' dcel van de dwarskrach1 over de 
hoogiï van dc vlocrplaat 

Dwarskrachtverloop 

Iincnirc afnami: van dr: 
dwrrskracht over <L Icngti. van 
de oplegging d<xx  i>plcpdruk 

Normaalspanning 
r-richting I 

HVP 150-11 
I 
O h o v ~ n / i l c i ~  

~wam..l i ln 

I I 
Figuur B7.3 Spanningen z-richting 

bij steunpunt [q,,,,= 8,s kN/rn] 
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aan de uiterste zijden van het gat parallel aan de spanningsrichting. Een niet 
centrisch geplaatst gat of een rij van gaten wijken slechts een weinig af van het 
geschetste beeld. De maximale waarde bedraagt eveneens ten hoogste 3. 

Het lijf van de WING-vloerplaat beschikt niet over constante, maar over een I- 
vormige doorsnede. Om deze reden wordt niet de hoogte, maar het oppervlak als 
maat genomen voor de spanningsconcentratie. In het geval van de WING 60-120 
neemt de spanningsconcentratiefactor voor (normaa1)spanningen de waarde 
2+(1-1787891224655)~ = 2,O aan. De maximale toename door de 
doorsnedereductie bedraagt een factor 1,26. De pieknormaalspanning wordt 
hiermee het product van de spanning in de niet gereduceerde doorsnede en de 
factor 1,26-2,O = 2,s. In de bijlage 'Eindige elementenmethode-onderzoek' 
bedraagt de factor waarin de lokale spanningsconcentratie kan worden uitgedrukt 
bij het fijnere net - 1441-8 1 = 1,78. Netverfijning leidt echter bij de EEM- 
berekening tot een toename van de piekspanningen, zodat de werkelijke 
piekspanningen hoger zullen zijn. Aan de bovenzijde bedraagt de 
spanningstoename -1001-78= 1,28. Dit stemt goed overeen met de maximale 
toename door doorsnedereductie. Uit de EEM-berekening kan tevens worden 
afgeleid dat het invloedsgebied van het dwarskanaal zich uitstrekt tot circa 
éénmaal de kanaaldiameter ter weerzijde van het dwarskanaal. 
In het geval van de WING 100-320 is de spanningsconcentratiefactor 2+(1- 
372 1341432854)~ = 2,O aan. De maximale toename door de doorsnedereductie 
bedraagt 16%. De pieknormaalspanning wordt hiermee het product van de 
spanning in de niet gereduceerde doorsnede en de factor 1,16.2,0 = 2,3. 

Doordat schuifspanningen gerelateerd zijn aan de richtingen van de 
hoofdspanningen ten opzichte van het vlak van de snede, zijn 
spanningsconcentratiefactor voor schuifspanningen verbonden aan de 
concentratiefactoren voor trek- enlof drukspanningen. Bij een tweedimensionaal 
spanningsveld worden de hoogste absolute waarden voor de 
schuifspanningsconcentratiefactor gevonden bij superpositie van spanningen, die 
tegengesteld van teken en gelijk van grootte zijn: o, = - CTZ. De schuifspanning is 
dan even zo groot als de normaalspanning: 'c = o,. De 
spanningsconcentratiefactor neemt vervolgens voor het tweedimensionale 
spanningsveld een waarde aan ' " .h' l :  

Als benaderingsmethode wordt gesteld dat de invloed van de kanalen in de 
ongescheurde zone op de spanningsstroom in rekening kan worden gebracht 
middels normaal en schuifspanningsconcentratie factoren K,., en K,,.,. De 
piekspanning neemt lineair toe over de invloedslengte. De invloedslengte is gelijk 
aan de kanaaldiameter I "l3 

''9 l. 

Ook rondom de lengtekanalen treedt een spanningstroom op. Aangezien rondom 
de kanalen een schuifspanningscomponent loodrecht op de vrije rand niet 
mogelijk is, wordt ook hiervoor een correctie doorgevoerd. Rondom de kanalen 
ontstaat door de lokale schuifspanningsstroom een verhoging van de 
schuifspanningen. Wanneer de WING-vloerplaat wordt beschouwd als een 
staafelement op de wijze zoals hiervoor is beschreven, worden de 
schuifspanningen in de dammen van de vloerplaat daarom plaatselijk onderschat. 
Dit kan worden ondervangen door de introductie van een corrigerende 
schuifspanningscomponent L " .  b" l7 . De resulterende schuifspanningsvectoren 
gaan hierbij allen door één punt, waardoor inwendig evenwicht gewaarborgd 
blijft. Deze verhoging van de verticale schuifspanningen rondom de kanalen 
worden verdisconteerd in een tweede schuifspanningsconcentratiefactor K,,,,,. 
Wanneer de gekromde kanaalwand wordt benaderd door een achthoek met 
hoeken van 135 graden neemt deze coëfficiënt een waarde d2= 1,4 1 aan. 

Figuur B7.4 Gatverzwakking en 
s~annin~sconcentratie 

Dwarskanaal 

Schuifspanning: 
(5) K,,,= +2, -2 

schuifspaririinys schuifspamings 
coqnment  I cornporierit /l 

Schuifspanning: 
1 K l (2) Kt,,= 4 2  

Spanningsconcentratiefactoren 
over sneden 

K,%,[ = 1,26 (spaririingsconcenwdtle- 
Ktgs;, z 1 factor ondcr~ijde = 
K,,,," = 1 

-~ - 
factor hoveiv~lde) 

Kt8,.11 134 1 

ongunstigste snede 

ei. dwaartelijn 

I I 

Figuur B3.5 
Spanningsconcentratiefactoren bij 

W ING 60-120 
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B7.2.4 PLAATWEKKING 
Om een analytische beoordeling van tweedimensionale elementen 
(tweedimensionaal betekent dat de derde dimensie verwaarloosbaar klein is) 
mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van een benaderingsmethode. Bij 
plaatwerking geldt de methode voor vlakke dunne platen met een constante dikte 
en geringe doorbuigingen, waarbij de belasting loodrecht op het plaatvlak staat. 
Door de aanname van rekloze buiging, w = w(x,y), kan er geen schijfwerking 
ontstaan, terwijl dwarskrachtvervormingen eveneens worden verwaarloosd. Er 
wordt gebruik gemaakt van de kinematische, constitutieve en 
evenwichtsvergelijkingen, waarbij de spanningen bij de constitutieve 
vergelijkingen zijn omgeschreven naar buigende en wringende momenten per 
lengte-eenheid. Wanneer de constitutieve vergelijkingen worden gesubstitueerd in 
de differentiaal-evenwichtsvergelijking, ontstaat de plaatvergelijking waarbij de 
doorbuiging alleen een functie is van x en y. Echter, door het verwaarlozen van 
de dwarskracht, is deze vergelijking rekenkundig onoplosbaar. Een koppeling van 
de plaatdwarskrachten v, en v, en de wringende plaatmomenten m,, langs de 
plaatrand (figuur B7.6), waarbij ter plaatse randdwarskrachten per lengte-eenheid 
ontstaan, maakt oplossing van de plaatvergelijking alsnog mogelijk. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van de randvoorwaarden zoals deze door de steunpunten worden 
opgelegd. Voor een vrije plaatrand geldt mx(x=x,,y) = O en vXR(x=xI,y) = O, 
terwijl voor een scharnierend opgelegde rand geldt m,(x=x,,y) = 0, aw(x=xl,y)/~y 
= O en w(x=xl,y) = 0. 

Op de hoekpunten van een scharnierend ondersteunde plaat zullen de 
voorgenoemde Kirchhoff-koppels van de elkaar snijdende plaatranden elkaar 
versterken zodat er aldaar ten gevolge van wringing een opwaartse resulterende 
kracht ontstaat. Bij relatief geringe plaatbelasting of bij het ontbreken van een 
neerwaarts gerichte reactiekracht RIIj  = 2m,, zal de plaathoek daarom opwippen. 
Bij een ingeklemde rand (met een constante hoekverdraaiing gelijk aan nul) 
ontstaan geen wringende momenten en doet dit verschijnsel zich niet voor. 

Wanneer - zoals bij de WING-vloerplaat - kokervormige doorsneden in de 
lengterichting voor een vergroting van de stijtheid zorgen, zullen de 
eigenschappen in de twee orthogonale richtingen verschillen. De plaatvergelijking 
krijgt dan de vorm: 

a d w  a d w  a l w  a 2 @  a 2 ( r + w )  a% a 2 ( L + w )  
D, + 2 H  -2 +D,  - = -  -- -+ 7 -- -- 

axay a x s  + P  a x 4  a x 2 a y  a y 4  a y 2  a x 2  a x 2  a y 2  

met als variabelen de gemiddelde plaatdikten in x- en y-richting t, en t,, de 
dwarskrachtstijtheid van de equivalente plaat K,,, de gemiddelde buigstijfheden 
plaat per lengte-eenheid D, en D,, respectievelijk onderworpen aan buigmoment 
m, en m, 

De buigende en wringende momenten worden: 

E k> x 1: 
- 

-P - - Y 
G,, = 

2(1+ V , V , )  2(1+ V , V , )  

h12 

in, dy = o, dy d/ 
h l ?  

h l ?  

m,? dy = j, r,, dy J/ 
h l ?  

l i  I,' 
K = 

< ) b r  a v y  + + p = O  
Sm, ;)[n1, + - v y  = o  

(h J y  J x  J y  

J aLm,, ;)'iny 
+ Z  + + p = O  

a,' 3x3, a,' I 

I 

Figuur B7.6 Plaatwerking en 
Kirchhoff- koppels 
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Bij een alzijdig scharnierend opgelegde plaat zonder initiële uitbuiging z = Q> = O 
kan de plaatvergelijking worden herschreven: 

a4w a4w 
I), + 2 H - - 2 z + I ) z  

ax4 ax ay 
Wanneer de plaat transversaal wordt belast door een uniforme belasting kan met 
behulp van een fouriertransformatie het verplaatsingsveld worden bepaald: 

16 " 1 mrcx . nny 
po = f ( x , y ) =  2 C -.sin . s i n -  

m=1,3,5 n=1,3,5 m.n U 1. 

w ( x . y ) =  w m n s i n  
mrcx nny 

. sin -~ 

m=1,3,5 ,... n=1,3,5 ,... U I ,  

II1JLX 
, ,  m m sin 

Onderzoek heeft evenwel aangetoond dat een brede verstijfde plaat opgevat kan 
worden als een brede balk, waarbij het gedrag vrijwel onafhankelijk van de 
randcondies is L " ; b' l. 

Bij de rekenkundige modellering worden de belastingen loodrecht op de 
overspanningsrichting bepaald door de vleugel als een uitkragend constructiedeel 
te beschouwen. Het wringmoment langs de rand door plaatwerking wordt hierbij 
verwaarloosd. De grootte van dit moment wordt beschouwd aan de hand van de 
WING 60-1 20 vloerplaat. De verschillende plaatkarakteristieken bedragen bij 
benadering: 

2(CiI) ,, = ,16700. 603 = 3.0 1 .10%mn , 3x500 
<; ,, = = 16700 N / mm' 

2(1 + 0.15) 

Voor de belasting is een waarde p,= 4,8 k ~ l m '  aangehouden. Zowel de 
verplaatsingsreeks als de tweede afgeleiden converteren relatief snel. Er wordt 
volstaan met het meenemen van slechts vier termen in de benadering. De 
maximale doorbuiging in het plaatmidden bedraagt 6 millimeter. De randkrachten 
kunnen bepaald worden met behulp van de verplaatsingsafgeleiden: 

nm mnx' 
$1, mq sin - - - 

240() 5300 ?4()0 S U )  a ' w ' : ' ~ = 9 i , X 6  1 z P - 

3 ~ -  m=i,3 n=l,3 m n ( m 4  /2,14 I O - ~  + m'n2 / 1-47 + n 4  1,42 

Figuur B7.7 Plaatwerking bij 
orthotrope platen 

W ringmiment 
per lengte-eenheid 

L 001 t01 

1 5 0 1  t01 
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L.»OE+O3 ' 
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- 

Figuur B7.8 Randwringmoment 
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m,, =3,01.10 I .e 
axay 

De buigmomenten zijn langs de rand van de oplegging gelijk aan nul. 
Tenminste één sinusterm neemt immers de waarde nul aan. Het 
wringmoment langs de rand wordt getoond in figuur B7.8. 

B7.2.5 CORRECTIES OP BEREKENINGSOPZET 
In de overspanningsrichting wordt het spanningsverloop inclusief 
correcties beschreven door de volgende relaties: 

De oriëntatie van het globale assenstelsel hierbij staat vermeld in figuur 
B7.7. Loodrecht op de overspanningsrichting blijven de spanningsrelaties 
onveranderd. De wringende randmomenten ter plaatse van de 
ondersteuningen worden binnen het kader van deze studie niet in 
rekening gebracht. 

De figuren B7.2 en B7.9 geven inzicht in het verloop van de spanningen - 
overigens zonder oplegdrukspanningen - over de hoogte. Deze wijze van 
presenteren is echter ongeschikt om de spanningen in de lengterichting 
van de vloerplaat op overzichtelijke wijze in beeld te brengen. Wel blijkt 
uit deze weergaven dat de hoofdtrekspanningen niet ter plaatse van de 
elastische zwaartelijn de hoogste waarden aannemen. De maatgevende 
snede ligt enigszins boven de zwaartelijn. Andere uiterste waarden 
worden bereikt in de uiterste vezels van de doorsnede van de vloerplaat. 
De resultaten welke worden verkregen middels het balkmodel, worden 
om deze reden gepresenteerd over een beperkt aantal sneden (a) aan de 
bovenzijde van de plaat, (b) ter plaatse van de meest ongunstige 
doorsnede ten aanzien van hoofdtrekspanningen; (c) door het elastische 
zwaartevlak van de plaat (de zwaartelijn van het staafmodel) en (d) aan 

De resultaten welke verkregen worden middels het balkmodel, worden 
vergeleken met de uitkomsten van de EEM-berekening. Ook de verschillen door 
correcties voor spanningsconcentratie en oplegdrukspanningen zullen inzichtelijk 
worden gemaakt. Tenslotte wordt er getracht de invloed van de 
voorspanningsgraad op het bezwijkmechanisme bij geconcentreerde lasten in de 
nabijheid van de oplegging te visualiseren. Dit laatste heeft plaats voor zowel de 
WING 60-120 als de WING 100-320 vloerplaat. De spanningen ter hoogte van de 
elastische zwaartelijn worden aan weerszijde en ter plaatse van de dwarskanalen 
in de figuren - hoewel niet bestaand - aangegeven middels een doorgetrokken 
lijn. Dit heeft enkel ten doel een meer overzichtelijke weergave te realiseren, 
zonder onderbroken curven. 

Figuur B7.9 Vertaling normaal- en 
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B7.3 RESULTATEN VERGELIJKENDERWIJS 
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Tabel B7.1 Gegevens 
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De overdrachtslengte bedraagt 700 millimeter. De elastische zwaartelijn bevindt 
zich bij de WING 60- 120 op 67 millimeter vanaf de plaatonderzijde en bij de 
WING 100-320 op 146 millimeter. De meest ongunstige sneden voor de 
schuifspanningen bevinden zich bij de platen op respectievelijk 85 en 200 
millimeter. Waar bij de spanningscontrole van de WING 60-120 vloerplaat geen 
rekening wordt gehouden met de meewerkende breedte van de vleugels worden 
voor de beide waarden 84 en 85 millimeter aangehouden. Het materiaalmodel is 
eerder vermeld in de bijlage 'Materiaalkarakteristieken'. 

Bij de doorbuigingsberekening worden de relaties uit Figuur B7.10 gehanteerd. 

B7.3.1 OPLEGDRUK EN SPANNINGSCONCENTRATIE WING 60-120 
Aan de hand van de WING 60-120 vloerplaat wordt de invloed van de oplegdruk 
en de dwarskanalen op de hoofdspanningen behandeld. Een 8-strengs vloerplaat, 
overspanning 5,3-0,1= 5,2 meter, wordt hiervoor onderworpen aan een 
belastingscombinatie van voorspanning, eigengewicht en een puntlast (lijnlast) 
van 100 kN. De lastafstand bedraagt 0,5 meter. De tijdsafhankelijke 
spanningsverliezen bedragen 15% van de fabricagevoorspanning. De spanningen 
worden overeenkomstig de voorgenoemde relaties voor het tweedimensionale 
balkelement bepaald. De resultaten worden, voor het geval waarbij geen 
correcties zijn aangebracht, weergegeven in figuur B7.11. De resultaten bij het 
aanbrengen van correcties op de spanningingsverdeling worden weergegeven in 
figuur B7.12. 

AC (boven) en CB (onder): 

8 z - ( 2 1 ~  (I, - X )  - b2 -(I, -x) ' )  
6EI. 1, 

B7.3.2 INLEIDING VOORSPANNING, SPAN- EN STORTFASE WING 60-120 
Aan de hand van de hiervoor vermelde relaties, kunnen de spanningen langs 
meerdere sneden aan de boven- en onderzijde van de vloerpkaat worden bepaald. 
De resultaten zijn voor de spanfase van de WING 60-120 vloerplaat weergegeven 
in figuur B7.13. De overspanning bedraagt bij deze gevalstudie 5,2 meter. De 
tijdsafhankelijke verliezen op de voorspankracht worden aangenomen als zijnde 

I I 

Figuur R7.10 Doorbuigingsrelaties 

Normaalspanningen x-richting Schuifspanningen z-richting 

-l2 -1 5 2 
x [mm1 

Hoofdspanningen Normaalspanningen y-richting 

Figuur B7.11 WING 60-120: spanningsverloop over sneden zonder correcties voor oplegdruk en spanningsconcentraties 
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Normaalspanningen x-richting Schuifspanningen z-richting 

ongunstigste snede 

Hoofdspanningen Normaalspanningen y-richting 

Figuur B7.12 WING 60-120: spanningsverloop over sneden bij correcties voor oplegdmk en spanningsconcentraties 
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Figuur B7.13 WING 60-120: spanningsverloop over sneden in spanfase (verliezen 8%) 
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Figuur B7.14 WING 60-120: spanningsverloop langs sneden, bovendek, spanfase, reken- en EEM-model (DIAN 
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Figuur B7.15 WING 60-120: spanningsverloop langs sneden, bovendek, stortfase, reken- en EEM-model (DIANA) 
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Figuur B7.16 WING 60-120: spanningsverloop over sneden in stortfase (verliezen 15%) 

8%. In figuur B7.14 worden de verkregen resultaten voor de spanfase vergeleken 
met vergelijkbare snedespanningen volgens de EEM-modellering. 

De figuren B7.15 en B7.16 tonen op eenzelfde wijze het spanningsverloop bij de 
WING 60-120 vloerplaat gedurende de stortfase. De overspanning blijft gelijk. 
De aangenomen verliezen bedragen 15%. 

De voorgenoemde resultatenvergelijkingen hebben allen betrekking op de WING 
60- 120 vloerplaat voorzien van een 8-strengenpatroon. In figuur B7.17 wordt 
tenslotte nog een resultatenvergelijking getoond voor een vloerplaat welke is 
voorzien van 6 strengen, waarbij het eigengewicht buiten beschouwing is gelaten. 

B7.3.3 VIERPUNTS(PROEF)BELASTING WING 60-120 
Om een beeld te krijgen van de kritieke punten voor de eerste scheurvorming bij 
de proefbelastingen van de WING 60-120 platen is voor een tweetal 
belastingsgevallen de scheurbelasting gesimuleerd. Het betreft hierbij de proeven 
WD1 500 en WD2 800 met lastarmen van respectievelijk 0,5 en 0,8 meter. De 
overspanning bij deze proefnemingen bedraagt 4,2 meter. De voorspanverliezen 
bedragen IS%, de scheurbelasting 141 kN en 114 kN. In het geval van de kortere 
lastarm staat het moment van de eerste scheurvorming gelijk aan het tijdstip van 
bezwijken. De hoofdspanningen zijn weergegeven in figuur B7.18 en B7.19. 
Zowel voor de aanwezigheid als voor het ontbreken van dwarskanalen wordt het 
spanningsverloop getoond. 

Figuur B7.20 tenslotte toont de invloed van de voorspanningsgraad op het 
bezwijkmechanisme en op de grootte van een geconcentreerde last wanneer deze 
wordt geplaatst in de nabijheid van de oplegging. De theoretische overspanning 
bedraagt nu 5,2 meter. De gehanteerde verhouding ald bedraagt 3, wat een 
lastafstand van 0,45 meter oplevert. De verliezen blijven gelijk. Scheurvorming 
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Figuur B7.17 WiNG 60-120: normaalspanningsverloop in x-richting t.g.v. 6 voorspanstrengen, bovendek, 
voorspanverliezen 0%, geen eigengewicht (ANSYS) 

wordt verondersteld op te treden indien (a) de hoofdtrekspanning in het 
inwendige van de vloerplaat de treksterkte overschrijdt of (b) de buigtrekspanning 
in de uiterste vezel de buigtreksterkte te boven gaat. Er zijn hierbij geen 
dwarskanalen aanwezig. 

In de figuren B7.21 .alb en B7.23 worden de resultaten van het rekenmodel 
vergeleken met snedespanningen welke voort zijn gekomen uit het EEM- 
onderzoek naar vierpuntsbelastingen met korte- en lange lastarm bij de WING 60- 
120 vloerplaat. De getoonde spanningen hebben betrekking op de sneden Mg, 
M9, M6 en M10 uit het EEM-onderzoek, model 11. Figuur B7.22.h toont de 
resultaten voor de geconcentreerde belasting met een korte lastarm, wanneer bij 
de rekenkundige modellering de meewerkende vleugelbreedte wordt 
verwaarloosd. Bij het rekenmodel is hierbij echter uitgegaan van een 
driepuntsbelasting, evenals bij de proefbelastingen. Doordat de vloerplaat in 
ANSYS is gemodelleerd onder gebruikmaking van symmetrie-overwegingen - 
slechts een vierde vloerplaat is ingevoerd - is de simulatie van de 
driepuntsbuigproef bewerkelijk, terwijl de toegevoegde informatie gering is. Door 
de verhouding lastarm-overspanning heeft deze vereenvoudiging een niet al te 
grote afwijking als gevolg. (Bij een driepunstbuigproef wordt bij de verhouding 
a/d= 3 4,8/5,3-100= 91% van de geconcentreerde last naar het dichtstbijzijnde 
steunpunt afgevoerd, terwijl dit deel bij de vierpuntsbelasting 100% bedraagt. Bij 
een quotiënt a/d van 8,6 ligt deze verhouding anders: 4,0/5,3.100= 75% bij de 
driepuntsproef versus 100% bij de vierpuntsbelasting.) 

bovenzijde Hoofdspanningen zonder - ongunstigste snede Hoofdspanningen bij 
dwarskanalen zwaarielijn dwarskanalen 

onderzijde 

9 9 Ni 6 6 
\ z 3 z 3 

o 0 G 0 

-3 O -3 l00 

Ni -6 -1 -6 . -9 . -9 z z 
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-1 5 -1 5 
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Figuur B7.18 WING 60-120: spanningsverloop over sneden bij proefbelasting WD1 500, F,= 141 kN, Ith= 4,2 m, a= 0,5 m, 
bezwijken door overschrijding hoofdtrekspanning (voorspanverliezen 15%) 
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Figuur B7.19 WING 60-120: spanningsverloop over sneden bij proefbelasting WD2 800, F,= 114 kN, I&= 4,2 m, a= 4 8  m, 
eerste scheurvorming (voorspanverliezen 15%) 
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Figuur B7.20 WING 60-120: spanningsverloop over sneden bij verschillende strengenpatronen, I&= 5,2 m, a/d= 3, 

bezwijken door overschrijding hoofdtrekspanning (f,,= 4,8 ~ l m m ~ ,  f,,,= 6,9 ~ l m m * ,  voorspanverliezen 15%) 
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Figuur B7.21.a WING 60-120: spanningsverloop langs sneden, bovendek, vierpuntsbuigbelasting a/d= 3, reken- en EEM- 
model (ANSYS) 
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Figuur B7.21.b WING 60-120: hoofdspanningsverloop langs sneden, bovendek, vierpuntsbuigbelasting a/d= 3, reken- 
EEM-model (ANSiI 
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Figuur B7.22.a WING 60-120, verwaarlozing meewerkende breedte vleugeldeel: spanningsverloop langs sneden, 

bovendek, vierpuntsbuigbelasting ald= 3, reken- en EEM-model (ANSYS) 
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Figuur B7.22.b WING 60-120, verwaarlozing meewerkende breedte vleugeldeel: hoofdspanningsverloop langs sneden, 

bovendek, vierpuntsbuigbelasting a/d= 3, reken- en EEM-model (ANSYS) 
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Figuur B7.23.a WING 60-120: spanningsverloop langs sneden, bovendek, vierpuntsbuigbelasting ald= 8.6, reken- en 

EEM-model (ANSYS) 
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Figuur B7.23.b WING 60-120: hoofdspanningsverloop langs sneden, bovendek, vierpuntsbuigbelasting a/d= 8.6, reken- en 
EEM-model (ANSYS) 
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B7.3.4 PROEFBELASTING WING 100-320 
De kritieke punten voor de eerste scheurvorming bij geconcentreerde lasten nabij 
de steunpunten worden eveneens voor de WING 100-320 platen beschouwd. De 
figuren B7.24 en B7.25 tonen de simulaties van de proefbelastingen 240A en 
240C met lastafstanden van respectievelijk 1 ,O2 en 1,54 meter. De overspanning 
bij deze proefnemingen bedraagt 4,4 danwel 4,2 meter. De voorspanverliezen 
bedragen 15%, terwijl de scheurbelastingen 444 kN en 242 kN zijn. In het geval 
van de lastarm van 1,02 meter staat het moment van de eerste scheurvo"ng 
gelijk aan het tijdstip van bezwijken. Voor proefbelasting 240A worden enkel de 
hoofdspanningen getoond in afwezigheid van dwarskanalen. Voor proefbelasting 
240C daarentegen wordt het spanningsverloop zowel voor de aanwezigheid als 
voor het ontbreken van dwarskanalen weergegeven. 

Figuur B7.26 toont voor verschillende strengenpatronen het hoofdspannings- 
verloop bij de eerste scheurvorming voor de WiNG 100-320. De theoretische 
overspanning bedraagt nu hierbij 4,l meter. De gehanteerde verhouding a/d 
bedraagt 3, wat een lastafstand van 1,17 meter oplevert. De verliezen blijven 
15%. De aannamen ten aanzien van scheurvorming zijn gelijk aan het geval van 
de WiNG 60-120. De treksterkte is gelijk, de buigtreksterkte is door een toename 
van de plaathoogte lager. Er zijn wederom geen dwarskanalen aanwezig. 

bvenzyde Hoofdspanningen zonder ongunstigste snede 

dwarskanalen zwaaneiijn 
ondernjde 

Hoofdspanningen bij 
dwarskanalen 

I 

Figuur B7.24 WING 100-320: spanningsverloop over sneden bij proefbelasting 240C, F,= 242 kN, I*= 4,2 m, a= 1,54 m, 
eerste scheurvorming (voorspanverliezen 15%) 
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Figuur B7.25 WíNG 100-320: spanningsverloop over sneden bij proefbelasting 240A, F,= 444 kN, I&= 4,4 m, a= 142 m, 
bezwijken door overschrijding hoofdtrekspanning (voorspanverliezen 15%) 
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Figuur B7.26 WíNG 100-320: spanningsverloop over sneden bij verschillende strengenpatronen, I&= 4,l m, a/d= 3, 
bezwijken door overschrijding hoofdtrekspanning (f,= 4,8  mm', fb,.= 5,s ~lmm' ,  voorspanverliezen 15%) 



B7.4 REKENKUNDIGE MODELLERING ENKELVOUDIGE 
VLOERPLAAT: VIGERENDE NORMVOORSCHRIFTEN 

B7.4.1 BUIGBREUK 
Het draagvermogen bij buiging kan worden bepaald met behulp van de 
evenwichtsbelastingsmethode (NEN 6720: art. 8.1.1): 
M u  =Fpw . (zb  - y ) + A p  .(opu -opw ) . (dp  -y )+As  .osu -(ds -Y)  

Voorspanning dient als een aparte belasting in rekening te worden gebracht. 
Indien de buigtrekspanning groter is dan 0.25-fb, dient - door de breukvorm van 
het afschuifmechanisme en de hieruit voortvloeiend staalspanning - de 
rekenwaarde van het buigende moment Md over een afstand d in ongunstige zin 
verschoven te worden. 

Liggers uit constructief beton dienen een ductiel materiaalgedrag te vertonen. 
Bros bezwijken van de beton- of staaldoorsnede dient te worden voorkomen. Ten 
aanzien van de betondrukzone komt dit tot uitdrukking in de eis dat de rek van 
het staal (bij voorspanstaal de rek vermindert met de voorrek E,, = o,,/E,) op het 
moment van het bereiken van de breuh~ek van het beton = 3.5% tenminste 
1.4 maal de vloeirek bedraagt (NEN 6720: art. 8.1.3). Brosse breuk door 
bezwijken van de wapening moet worden voorkomen door het aanhouden van 
een minimum wapeningspercentage (NEN 6720: art. 9.9.2.1). 

B7.4.2 AFSCHU~FBUIGBRBUK 
De overdracht van de afschuifkracht heeft hoofdzakelijk plaats door de 
ongescheurde drukzone. De uitbreiding van de schuine buigtrekscheuren heeft als 
gevolg dat het afschuifdraagvermogen sterk verminderd. Door het complexe 
karakter van het scheurpatroon dat optreedt wanneer een afschuifscheur zich uit 
een buigscheur ontwikkeld, wordt er gebruik gemaakt van een empirisch 
afleiding van het draagvermogen (NEN 6720: art. 8.2.3.1): 

V, =TI .b, . d  T, =0,4.fb . k h  . k h  .' o,, <0,4 . fb  

A,) K b - d  

100 (A ,  +A,,) 
0 , 7 - 0 , 5 h , 2 w O =  -- - g 2.0 

b . d  
Doordat de voorspanning de afschuifscheuren gedeeltelijk dichtdrukt en de 
scheurgroei doet afnemen, neemt het draagvermogen toe. In de trekzone wordt 
door het voorspannen een drukspanning geïntroduceerd, welke kan worden 
opgegeven door het zogenaamde ontspanmoment M,,. De dwarskracht neemt 
dan- wanneer de spanning in de uiterste vezel nul is - de waarde V, aan: 

De grenswaarde van de schuifspanning mag hierom worden verhoogd met een 
waarde T, (NEN 6720: art. 8.2.3.2 & NVN 6725: art. 5.6.1): 

Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de naar de uiteinden van het 
element toe afnemende waarden van de werkvoorspankracht F,,. 

B7.4.3 AFSCHUIFTREKBREUK 
De afschuifbuigbreuk, zoals hiervoor beschreven, treedt op indien de 
buigtrekspanningen in de onderrand de treksterkte van het beton overschrijden 
(figuur B7.27: gebied b). In doorsneden met geringe buigtrekspanningen kunnen 
echter eveneens afschuifscheuren ontstaan. Deze afschuiftrekscheuren treden op 
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Figuur B7.27 Doorsneden niet geringe buigtrekspanningen 

wanneer de trekspanning in een hoofdspanningsrichting de betontreksterkte 
overschrijdt (figuurB7.27: gebied a): 

7 - 

Voor doorsneden in niet-gedrongen liggers met geringe buigtrekspanningen in de 
uiterste grenstoestand mag daarom als grenswaarde van de schuifspanning 
worden aangehouden (NEN 6720: art. 8.2.3.3): 

Deze vereenvoudigde formule is gebaseerd op de hoofdtrekspanning ter hoogte 
van de elastische zwaartelijn van de ongescheurde doorsnede. Er dient hierbij Dwarskrachtcapaciteit: 

eveneens rekening te worden gehouden met de naar de uiteinden van het element 
Mi~hr: v, = toe afnemende waarden van de werkvoorspankracht F,,. 

B7.4.4 AANPASSING NOKMVOOKSCHKIFT AFSCHUIFTKEKHKEUK 
Echter, zoals in het voorgaande reeds is besproken zal het hanteren van het 
quotiënt van het statisch moment en het product van de breedte en het 
traagheidsmoment ter plaatse van de elastische zwaartelijn in voorkomende 
gevallen niet tot de meest ongunstige situatie leiden. De normvoorschriften 
combineren middels eenvoudige rekenregels elementen uit de spanningsleer en de 
sterkteleer, te weten 

I 
- -- - -  

t l  = fh+ fb .o lb rnd  en T I  = V1 , 
d.Sm,, b .d  

op fysisch niet-correcte wijze met elkaar Hierdoor is het mogelijk dat toepassing 
van deze rekenregels niet altijd tot een voldoende veilige constructie zal leiden. 

Als voorbeeld wordt hier het schuifspanningsprotïel van de WING 100-320 
vloerplaat aangehaald, zie figuur B7.28. De dwarskrachtcapaciteit 
overeenkomstig de theorie van Mohr bedraagt slechts de helft van de door de 
VBC voorgeschreven dwarskrachtcapaciteit. 

Om deze reken is er overleg gepleegd met de uitvoerende partner van werkgroep 
5 van de CUR-voorschriftencommissie 20 'TGB Betonconstructies'. 
Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV met als contactpersoon dhr. Wijte. Dit contact 
heeft geresulteerd in een voorstel tot aanpassing van de normtekst van NEN 6720. 
art. 8.2.3.3. Bij doorsneden met een over de hoogte verlopende breedte zal het 
overeenkomstig het voorsnel nodig zijn de zwaarst belaste snede te controleren 
aan de hand van de relaties volgens Mohr: 

VHC: I 

Verhouding dwarskrachtcapaciteit: 

V, iMi>hr ) -  VIiV13<') 1 0 1 1 ~ ~  

v,:~ohr> 

Figuur B7.28 Optredende schuif- 
spanning bij WING 100-320 

overeenkonistig Mohr en de VBC 
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E n  en ander geschiedt overeenkomstig de in het eerste onderdeel van deze 
bijlage vermelde verhandeling aangaande de snedegrootheden. 

B7.4.5 VEKANKEKINGSBRIIUK 
In de bijlage 'Materiaalkarakteristieken' is reeds de verankeringslengte aan de 
orde gekomen: de minimaal benodigde lengte ter voorkoming van uittrekking van 
de voorspanwapening door een kracht ter grootte van de breukkracht van het 
staal. Ten gevolge van de aanhechting ontstaan rondom de voorspanwapening 
ringtrekspanningen. Het kan voorkomen - hoewel dit in principe ontoelaatbaar 
wordt geacht - dat de verankering van de voorspanwapening vanaf de eerste 
buigscheur onvoldoende is, waardoor het staal gaat slippen en verankeringsbreuk 
optreedt. De gemiddelde ringtrekspanning bereikt hierbij de betontreksterkte. 

De voorspanstrengen zijn na scheurvorming nog verankerd over een lengte x. 
Deze lengte dient groter te zijn dan de minimaal vooreiste overdrachtslengte voor 
de bijbehorende staalspanning op het moment van scheuren o,,,~. 

Buigscheurvorming treedt op wanneer de spanning in de uiterste vezel van de 

B7.5 VOORBEELDBEREKENING WING 60-120 

Na scheurvorming: M(x)= M(x+d) 

Als voorbeeld wordt de uitgewerkte berekening van de dwarskrachtproef WB500 
1 met verhouding a/d= 3,3 getoond. In verband met de lagere waarde van a/d 
wordt enkel de berekening voor afschuiftrekbreukcondities vermeld. De aanname 
voor de werkvoorspanning bedraagt o,, = 0,85.70200/52= 1 150  mm'. De 
randvoorwaarden staan vermeld in tabel B7.2. 

doorsnede de buigtreksterkte overschrijdt. Onder invloed van een combinatie van 
buig- en dwarskrachtbelasting ontstaan vervolgens schuin oplopende scheuren. Er Figuur B7.29 Verankering bij 

dient na scheurvorming daarom rekening te worden gehouden met een verhoging buigscheurvornung 

van het over de scheur optredend moment. Deze verhouding wordt in rekening 
gebracht door een verschuiving van de momentenlijn over een afstand gelijk aan 
de nuttige hoogte. Een beschouwing van het momentenevenwicht geeft bij een 
enkelveldsoverspanning voor de afstand tot de eerste scheur: 

B7.5.1 BUIGBREUK 
Om een eenvoudige vergelijking met de buigproeven mogelijk te maken, wordt 
de invloed van de voorspanning meegenomen bij de bepaling van het uiterst 
opneembaar moment van de WING 60- 120 vloerplaat. De voorspanning wordt 
hiermee dus niet als belasting beschouwd. De volgende aanvullende 
randvoorwaarden worden gehanteerd: 

Staalspanning: 0,9.fpu < op< f,,, 
Staalrek: < &,,.tot< EPU 

Op basis van het krachtenevenwicht wordt het uiterst opneembaar moment 
bepaald: 
N'h= 3/4.~,.f>~.b = 3/4.xU.39.1 145 = 33,5.xU kN 
N,,= op.A,, 
+ 0,9.fpu < (T,, < fpu: 

o,, I ~ l m m ' l  1 150 
€'hu I dw mm'^ 3.50 
r, I ~ l m m ' ]  39.0 " '  
fh [ ~ l m m ~ ]  2.15 '" 
fh , ,  [ ~ l m m "  l ,28 "' 
h [ ~ l m m ~ ]  6.1 ( l '  

I. Iml 5-30 
Imml 8.9.3 

a Imml 500 
d Imml 150 

Tabel B7.2 Randvoorwaarden 
" l  Stcrkteklasse 1365; 
'" Sicrkieklassc 1330 
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Het moment door de uitwendige belasting is: 

De opneembare uitwendige kracht wordt hiermee: F= 215 kN 

B7.5.2 AFSCHUIFTHEKBREUK 
De genoemde randvoorwaarden worden ter bepaling van de uiterst opneembare 
dwarskracht aangevuld met: 

Snedegrootheid: = 1,69. mm-2 , z = 85 mm 

De dwarskrachtcapaciteit wordt bepaald ter plaatse van de dag van de oplegging. 
De afnemende waarde van de voorspankracht wordt hierbij in rekening gebracht. 

Ivo =a ,  'ak . 1.0 = 1080 mm 
f-1, 39,O 

l,, = o . ~ . ~ E .  '1 i, ,  = o  5 .  1337 . 2 215.1080=645mm 
f, , f ' b t  " 1450 , 1,28 

X 50 
obdYrcd (X ,  Z )  = .clbd (z) = - - -2,59 = 4 2 0  N / mm2 

10 645 

De dwarskracht door de uitwendige belasting is: 

De opneembare uitwendige kracht wordt hiermee: 

Het buigmoment door de uitwendige belasting is: 
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B7.5.3 VEKANKEKINGSBKEUK 
De hoge dwarskracht is onder de gegeven omstandigheden maatgevend. 

Het uitwendige moment wordt in de controleberekening voor verankeringsbreuk 
gelijk gesteld aan de waarde van het buigmoment bij afschuiftrekbreuk. 
Verankeringsbreuk zal onder deze omstandigheden niet voorkomen doordat er 
geen buigtrekscheuren voorkomen. Het scheurmoment is zelfs groter dan het 
uiterst opneembaar moment. 

B7.6 REKENKUNDIGE MODELLERING SAMENGESTELDE 
VLOERPLAAT: MECHANICA 

Bij het aanbrengen van een constructieve druklaag op een vooraf vervaardigde 
vloerplaat, hebben de voorgenoemde materiaalgedragingen een 
spanningsherverdelende invloed. Het vooraf vervaardigde element dient over 
voldoende draagvermogen te beschikken om gedurende de harding van de 
druklaag het gewicht van het opgestorte deel te kunnen opnemen. Direct na het 
aanbrengen van de druklaag zal deze immers nog spanningsloos zijn. Vervolgens 
zullen de kruip- en relaxatieverschillen in de samengestelde doorsnede leiden tot 
(a) een vermindering van de eigenspanningen ten gevolge van de opgelegde 
krimpvervorming en (b) tot een herverdeling van de spanningen ten gevolge van 
het eigengewicht en de permanente en veranderlijke belastingen over de 
samenstellende delen. 

B7.6.1 GEWOGEN F,I,ASTICI'L'EITSMODUl,US-METHODk: 
Zowel de tijdsafhankelijke materiaaleigenschappen als stijfheidsverschillen van 
de diverse samenstellende materialen zorgen ervoor dat de spanning in de 
samenstellende delen varieert. De invloed van de stijfheidsverschillen kan in 
rekening worden gebracht middels een equivalente doorsnede door de 
doorsnedegrootheden te wegen naar de elasticiteitsmodulus van een 
referentiemateriaal Eref (aangegeven met een 9: 

Wanneer de samengestelde doorsnede wordt belast door een buigend moment M 
en een normaalkracht N, kunnen de rekvervormingen voor component k 
vervolgens op de volgende wijze worden bepaald: 

Het wegen van de doorsnedegrootheden naar de elasticiteitsmodulus is evenwel 
minder geschikt voor de bepaling van de tijdsafhankelijke materiaalgedragingen. 
Uitgaande van de voorgenoemde methoden en rekening houdend met 
stijfheidsverschillen, kunnen er diverse werkwijzen gehanteerd worden ter 
bepaling van de herverdeling van vervormingen bij een samengestelde 
constructie. 



B7.6.2 KRIMP EN KRUIP: METHODE TROST 
Als eerste wordt ter bepaling van de tijdsafhankelijke materiaalgedragingen 
uitgegaan van de methode Trost. De \erouderingscoëfticiënt p neemt een waarde 
0.8 aan. De samengestelde ligger wordt benaderd middels een staafmodel (figuur 
B3.1). waarbij de componenten in de aansluitvlakken onderling star zijn 
verbonden. Zowel het beton als het staal gedragen zich lineair-elastisch; er mag 
geen scheurvorming optreden in de samengestelde doorsnede. De samengestelde 
ligger gedraagt zich overeenkomstig de wet van Bemoulli. 

Indien de samenstellende delen onder invloed van de snedekrachtverdeling NI;,,: 
en welke zich instelt ten gevolge van de stijfheidsverschillen onafhankelijk 
van elkaar vrij zouden kunnen vervormen, zouden er gapingen in de doorsnede 
ontstaan. In de samengestelde doorsnede worden deze gapingen tegengegaan door 
invoering van rekenkundige overgangskrachten en -momenten Nk." en Mk:<,, die de 
op de componenten k aangrijpen analoog aan de theorie van de opgelegde 
vervormingen. De per component ingevoerde overgangskrachten dienen te 
worden opgeheven door een tegengesteld gericht stelsel N,,,, en M,,,, dat werkt 
op de samengestelde doorsnede '"' ' h'""-" . "". '" lX4': 

I1 

Nu,iw = CNk;t + Nk;o M , , ~ ~  = C M ~ : "  + N ~ ; ( )  . e k  + M ~ ; , :  + N ~ ; ~ :  . e k  
k i=I 

Eén van de samenstellende delen - bij voorkeur het vooraf vervaardigde element 
- fungeert hierbij als referentie-component. Een samengestelde doorsnede uit k 
componenten waarbij elke component ter plaatse van zijn zwaartelijn onderhevig 
is aan een normaalkracht en een buigend moment, is inwendig (2.k - 2)-voudig 
statisch onbepaald. Uit de constitutieve, de evenwichts- en de 
compatibiliteitsvoorwaarden volgen de vergelijkingen om de inwendige 
spanningsverdeling te bepalen. De tijdsonathankelijke rekken in component k van 
een gelaagde ligger zijn: 

Het rekverloop over de doorsnede is op deze wijze overeenkomstig met de 
resultaten van de gewogen elasticiteitsmodulus-methode. Het is op deze wijze 
eenvoudig mogelijk de invloed van tijdsafhankelijke materiaalgedragingen in 
rekening te brengen. Deze materiaalgedragingen hebben bij een statisch bepaalde 
constructie evenwel geen invloed op de uitwendige belastingen. zodat de som van 
de inwendige snedekrachten constant blijft. De wijziging in het verloop van de 
tijdsafhankelijke rekken neemt op een tijdsinterval [to, ti] voor de beton- en 
voorspanstaalcomponenten c en p de volgende waarde aan: 

@(t,, t,, ) 

De kruiprek van de initiële spanning o(t,,) wordt pas aan het einde van het 
tijdsinterval in rekening gebracht, waardoor de stijfheid E(tl) de waarde aanneemt 
zoals deze zich heeft ingestelde aan het intervaleinde. Evenzoals de krimprek. De 
onbekende snedegrootheden MI;,,, en Nk,* die gedurende het tijdsinterval ontstaan, 
kunnen vervolgens met behulp van de constitutieve. de compatibiliteits- en de 
evenwichtsvoorwaarden worden bepaald. 
Het rekverloop aan het einde van een tijdsinterval wordt bepaald door een 
sommatie van de initiële rekken en de rekveranderingen over het interval: 
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B7.6.3 KRIMP, KRUIP EN RE1,AXATIII: METHODE BOI~TZMANN 
Op analoge wijze als de methode Trost kan de methode Bolzmann onder dezelfde 
aannamen toegepast worden voor samengestelde liggers. Er wordt evenwel geen 
gebruik gemaakt van één enkele kruipfunctie die middels een 
verouderingscoëfticiënt op de som van alle spanningsveranderingen wordt 
betrokken. Ieder spanningsincrement wordt nu per tijdsinterval betrokken op zijn 
eigen kruipfunctie. De onbekende snedegrootheden die per component gedurende 
een tijdsinterval ontstaan, kunnen wederom met behulp van de constitutieve. de 
compatibiliteits- en de evenwichtsvoorwaarden worden bepaald. Wanneer de 
onderdelen vrij kunnen vervormen geldt bij een verzameling 
spanningsincrementen voor de kruipvervorming van de betoncomponenten op een 
tijdstip t = t, respectievelijk: 

ii=i-C-l 
Ao(z; t , ,  t i & l )  

Ec2(z;t,) = ~ ~ ; h ~ ( z ~ t ~ ) + ~ ~ ; ~ ~ ( z ~ t ; ) +  x (l +@(t ;&c>t l )c2) .  
1=I Ec i  ( t i  > t i - l  li" 

waarbij de druklaag op tijdstip t, wordt aangebracht. Het hyperbolische verloop 
van de kruipcurve wordt benaderd door een multi-lineair kruipverloop. De 
relaxatie van het voorspanstaal kan op verschillende wijzen in rekening worden 
gebracht: (a) de relaxatiecurve kan worden omgezet in een kruipcurve, (b) de 
spanningsverliezen kunnen aanvullend op de krimp- en kruipverliezen enkel op 
de vooraf vervaardigde elementen in rekening worden gebracht en (c) de 
spanningsverliezen kunnen aanvullend op de krimp- en kruipverliezen als een 
uitwendige belasting op de samengestelde constructie in rekening worden 
gebracht. In geval van de laatste methode wordt relaxatie in rekening gebracht 
door het effect op de opgelegde staalvervorming en dus door een aanpassing van 
de (constante) vervormingstoestand: 

Op meerdere plaatsen tussen de verschillende belastingsincrementen worden 
spannings- en rekverloop bepaald. Ter bepaling van de tijdsafhankelijke 
elasticiteitsmodulus Ek(t) over een tijdsinterval wordt gebruik gemaakt van de 
gemiddelde waarde van de tijd over het interval. Voor de constitutieve 
vergelijkingen. waarmee de eindrek op het tijdstip t,,, kan worden bepaald, geldt 
tenslotte: 

1 1 1  J.W. Kamerling, H.J. Fijneman -Technische Hogeschool Eindhoven, 'On~lerzoek Izolle or<fuh v loer~~luten ', 

Betonson, 1980 ' " ' R.E. Peterson, 'Stress Concentrution Facror.~ - Charts und re1ation.s usgfill in nzuking strength c~u1cularion.s 
f i)r machine purts und .structurul e1emenr.s'. Westinghouse Research Laboratories, Pittsburgh. United States 
of America, 1974 

1 111 l J. Hegger, A. Nitsch - TWTH Aachenllnstitut fur Massivbau, 'Gutuchten zunz tru~verlzulten und a l r  
bemessung der vorgesyunnterz elementdecke WING', Betonson, Son en Breugel, 1999 

I " G.F. Huyghe, J.C. Walraven, J.  Stroband, 'Rapport 5-8-2 - Onclerzoek Voorge.spunnen kunuulpluten '. Stevin 
Laboratorium, Technische Hogeschool Delft. Afdeling der Civiele Techniek, Vakgroep Betonconstructies, 
Stevin Laboratorium, Delft, 1980 ' ' l  R. Narayanan e.c., 'Plated structures - S t u b i l i ~  and Strength', Department of Civil and Structural 
Engineering, University College, Cardiff, United Kingdom, 1983 ' "l J. Hegger - TWTH Aachen/lnstitut fur Massivbau, 'Entwicklung eines Beme.s.sun~.skonzeptt.s,fur eiri 
vorgespunntex Decken.system mit Ortbetonergunzung ', Betonson, Son en Breugel, 1999 

I V11 I K. van Breugel, C. van der Veen. J.C. Walraven, C.R. Braam, 'Betoncon.str~lctir.v onder Ternl)emtuur- eri 
Krinzpvervormingen - Theorie en Pruktijk (Betonpruktijkreeks 2 )  ' . Stichting BetonPrisma. 's- 
Hertogenbosch, 1996 
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BIJLAGE 8. FAXBERICHT ADVIESBUREAU IR. J.G. HAGEMAN B.V. 

Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. 
Postbus 26 2280 AA Rilswijk ZH Telefoon 070 - 3990303 

Polakweg -- - -- 14 - p 2288 GG Rijswijk ZH Telefax 070 - 3191 364 -- - - Lid ONRI 
- - 

Aan 

Telefax 

Ter attentie van 

Betreft 

: Bctoilson 

: 0499486666 

: dhr. P. Breman 

: VRC ai-tikrl 8 . 7 . 3 . 3  

Oiize referentie : 4179 

Uw referentie : fasbericlit 18-01 -0 1 

Datum : 5 maart 2001 

Aantal pagina's inclusief deze 

Verzondeii door 

Iiidien de overdracht is inislukt gaarne bellen 070 - 3990303 

-- - - - - - A  - -  - - 

Geachte heer Bremaii. 

Naar aanleiding van i iw faxbericht van 18-01-01 en ons telefonisch overleg daaropvolgend kwainen 
w i j  tot de conclusie dat de huidige inhoud van 8.2.3.3 niet alt i jd tot een voldoende veilige construcíie 
leidt. Daaroin is, zoals aangegeven i n  de bijgevoegde notitie, een voorstel voor aaripassirig vaii de 
norn~tekst geformuleerd. D i t  vuurstel zal in  het eei-st volgende wijzingsblad voor de VBC worden 
opgenomen. 

Hopende u hiennee voldoende te hebben ingelicht, 

Met vrieridelijke groet, 
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Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. 
Postbus 26 2280 AA Rijswijk ZH Telefoon: 070-39903 03 Fax: 070-319 13 64 Lid ONRI 

Notitie 01-03-01 

CUR VC 20 - Werkgroep 5 

Dossier 4179 

1 Inleiding 

Naar aanleiding v a l  een vraag uit de praktijk hebben we moeten constateren dat artikel 
8.2.3.3 Doorsneden met geringe buigrrehpanningen niet altijd tot een veilige constmc- 
tie leidt. Deze situatie treedt op als de minimale breedte van de doorsnede kleiner is als 
de breedte ter plaatse van de neutrale lijn. Enkele voorbeelden van doorsneden waarbij 
dit kan optreden zijn in figuur 1 zegeven. 

T-ligger Kanaalplaat (type leidingvloer) 

Figuur I Doorsneden waar\,oor geldt b,,, < b ,,,,,,,,,,,, 

In artikel 8.2.3.3 wordt een waarde van t ,  berekend op basis de volgende uigangs- 
punten: 
- De maximale hoofdspanning in de beschouwde vlakke spamingstoestand is gelijk 

aan f,; 
v S - De grootte vali de schuifspanningen wordt bepaald met t = -: 
b l 

- De maximale schuifspanningen treden op ter plaatse van de ileutrale lijn. d.i. waar S 
maximaal is. 

Afleiding van fonnule 8.3.3.3: 
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1) I - 
1. = t r-, - '7  ,, , , f, l 

' S 

Z l't.líst\ oor-stel 5 oor- nornitel;hr 
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u-orden uitgegaan van een vlakke spanningstoestand en een ongescheurde doorsnede. 
Bij voorgespannen elementen met voorgerekt staal moet bij de bepaling van de druk- 
spanning door d e  voorspanning iiirt een naar het einde van het clement afnemende 
naarde van F,,, volgens 9.7.2 rehening worden gehouden." 

3 Wijzigingsvoorstel toelichting 8.2.3.3 

De rekst vanaf "Om te voorkomen dar ... " tot en inet . .'behorend bij afschiiitbui2- 
breuk'. vervangen door: 
.'De hoofdtrekspaiiiiing o ,  kan \\orden berekend iner de formule. 

waarin: 

- 
=d  

v ,  S - -  
b l 

o is de rekenwaarde van de clsiikspanning iri de beschoii~~dt:  snede. 

V, is de inasimale rekeiw\.aaide van de d\\arsl\racht: 
S is het lineair oppervlakr<inornent van het deel van de doorsnede bn\eii de 

beschouwde snede ten opzichte van de neutrale lijn: 
b is de breedte in de besclioii\vde snede. 

Bij doorsneden iiiet een over de lioogte variërende breedte eidof clnikspaiin~i~g is het 
soins niet mogelijk op voorhand te bepalen in itell,e snede de niasinlalr Iioofdti-ekspan- 
niiig zal optreden. In dat gef8al Lnn liet nodig zijn deze spaniliiig i11 ineei-dere snedeii r r  
berekenrn." 

Lliigaaiide van de rechterdoorsnede wordt hter 1 oor de oiide en de vooryesteldc iioi.iii- 
teksr de waai-de \,at1 de uiterst opilreinbare schiiifkracht bepaald In dit \.oorbeeld \\oidr 
aanpeiioinen dat: 
- O',, = O',,,, = 0.8 ~ l i n i n ' .  ofi\el de betondrukspanning is ovei- de hoogte van de 

doorsnede constant. Veelal zal in gevallen van kanaalplaten zoals die op dit iiiunieilt 
norden ontwikkeld U',, in de hi-itische snede Lleii~rr zijn ciaii U',,,,,: 

- d = 290 inm: 
- f, = 1.90 Nlinm' 

Oude iiorrntekst: 
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Voorgestelde normtekst en toelichting: 
Aangenomen wordt dat de snede ter plaatse van de minimale breedte bepalend is. 

a ,  < f, = 1.9  mm' 

TU = ")(fb? + fb aibd) 

b l v ,  =- i- f, O',,,) = 4OO?.49i0' '  J ( ,  ,')J + , 9.0.8, ?Oj.,0' N 
S 11.1~10" 

Rijswijk. 1 maai? 2001 
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