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Samenvatting 

Probleemomschrijving 
In de bouw worden half-geprefabriceerde betonnen vloeren toegepast. 
Dit zijn vloeren die opgebouwd zijn uit een geprefabriceerde onderlaag, waar later op de 
bouwplaats, nog vers beton op wordt gestort. Dit type vloeren bestaat dus uit een samenge- 
stelde doorsnede, waarbij de lagen op verschillende tijdstippen vervaardigd zijn en verschil- 
lende eigenschappen hebben. Beide lagen van de doorsnede willen vanwege opgelegde 
vervormingen zoals krimp en kruip hun eigen vervorming ondergaan. Omdat de lagen aan 
elkaar zitten zullen ze elkaars vervorming tegen gaan werken. Dit leidt tot spanningen in de 
samengestelde doorsnede en kan zelfs leiden tot scheurvorming (zie figuur 1). Echter in de 
praktijk worden deze vloeren vaak als een monoliet geheel beschouwd en berekend. 

Figuur 1 

Onderzoeksopzet 
Om te bekijken wat de invloed is van opgelegde vervormingen op prefab betonnen vloeren 
met een opgestorte laag, wordt er een numeriek en analytisch onderzoek uitgevoerd. Er wor- 
den een aantal modellen gemaakt die zowel door computersimulatie met behulp van een 
eindige elementen pakket alsmede door een handerekenmodel worden berekend. Het eerste 
model bekijkt de invloed van krimp op de samengestelde doorsnede. Hierna wordt in een 
tweede model gekeken naar de invloed van kruip en relaxatie. Als laatste zal er een gecom- 
bineerd model worden gemaakt waarbij krimp, kruip, relaxatie en scheurvorming worden 
meegenomen. 

Krimp-en kruipmodel 
In figuur 2 is de geometrie weergegeven van het krimpmodel en het kruipmodel. Beide 
modellen zijn op meerdere tijdstippen berekend. Uit de resultaten van het krimpmodel blijkt 
dat er bij de uiteinden van de hechtlaag zowel een piek in de schuifspanning zit, als een piek 
in de trekspanning loodrecht op de hechtlaag. De piekspanningen leiden bij dit model echter 
nog niet tot scheurvorming. 
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Bij het kruipmodel is tevens relaxatie meegenomen. Uit het kruipmodel blijkt dat er trek- 
spanningen optreden in het beton aan de onderzijde van de prefab laag. Verder blijkt dat de 
schuifspanningen van de hechtlaag afnemen in de tijd vanwege de optredende relaxatie. 
Ook hier leiden de optredende spanningen bij het model niet tot scheurvorming. 

laag 2 

laag l 

///// 

Figuur 2 

Parameterstudie 
Er zijn vele variabelen die een rol spelen in de optredende spanning in een samengestelde 
doorsnede. Een parameterstudie is uitgevoerd om te kijken welke variabelen een grote 
invloed hebben op de spanningen en wanneer er scheurvorming kan optreden. Er zijn aparte 
analyses gemaakt voor krimp en voor kruip. In figuur 3 staat een resultaat van de krimpana- 
l y se. 
Uit de krimpanalyse blijkt dat een kleine verse laag beton leidt tot grote trekspanningen aan 
de onderzijde van de verse laag en tevens tot grote schuifspanningen bi.j de uiteinden van de 
hechtlaag. Ook uit de kruipanalyse blijkt dat een kleine verse laag beton leidt tot grote trek- 
spanningen. 

O 50 100 150 200 250 300 

h l  (mm) 

Figuur 3 
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Scheurmodel 
Uit de parameterstudie blijkt dat een vloer met een dikke prefab laag en een dunne verse 
laag beton een grote kans heeft op het losscheuren van de hechtlaag aan de uiteinden. 
Daarom is een scheurmodel gemaakt dat bekijkt of scheurvorming daadwerkelijk optreedt. 
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Uit computersimulaties blijkt dat de hechtlaag gaat scheuren. Het scheurgedrag verloopt 
hierbij in fases. In figuur 4 is de vervorming weergegeven van de hechtlaag bij 20,75 en 150 
dagen. 

Figuur 4 

Aan het uiteinde van de hechtlaag wordt in de tijd een schuifspanningspiek opgebouwd. Als 
deze spanning de schuifsterkte van de hechtlaag bereikt zal de hechtlaag een stukje los- 
scheuren. Hierdoor neemt de schuifspanning af. 
De schuifspanningspiek wordt opnieuw opgebouwd. De plaats van de maximale schuif- 
spanning ligt meer richting het midden van het model. 
Uit berekeningen blijkt dat door toevoegen van een eindverankering in de vorm van wape- 
ning het losscheuren van de hechtlaag voorkomen kan worden. 

Conclusies 
Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken: 
- Bij een betonnen vloer opgebouwd uit een dikke prefab laag en een dunne verse laag beton 
kunnen de spanningen ten gevolge van opgelegde vervormingen leiden tot het losscheuren 
van de hechtlaag. 
- Als de hechtlaag scheurt gebeurt dit in fasen. De optredende scheuren zijn relatief klein en 
zullen in de praktijk niet direct tot problemen leiden. 
- Door het plaatsen van een eindverankering, bijvoorbeeld een eindnet of een set beugels, 
kan de scheurvorming van de hechtlaag voorkomen worden. 
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l Inleiding 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het afstudeerproces bij de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen. 
Het afstuderen omvat een onderzoek naar opgelegde vervormingen bij prefab betonnen 
vloeren met een opgestorte laag. 

1.1 Probleem omschrijving 
Bij samengestelde liggers of vloeren treedt het verschijnsel van "opgelegde vervormingen" 
op. Bij een samengestelde doorsnede, waarbij het ene deel eerder is gefabriceerd als het 
andere, verhinderd het oudere deel de krimpverkorting van het nieuwere deel. Hierdoor ont- 
staan er schuif-en trekspanningen in het aansluitvlak en in de samenstellende delen. Tevens 
is er een temperatuursverschil. Het jonge beton zal vanwege de chemische reactie die 
optreedt warmer zijn dan het oude, reeds verharde deel. 

Samengestelde vloeren 
In Nederland wordt veelvuldig gebruik gemaakt van prefab vloeren. Prefab vloeren worden 
meestal afgewerkt met jong, op de bouwplaats gestort beton. Denk aan breedplaatvloeren of 
BubbleDeckvloeren, waarbij er in de fabriek een prefabschil wordt gemaakt die afgestort 
wordt op de bouwplaats. Een ander voorbeeld is een kanaalplaatvloer waar een druklaag 
overheen komt. 
Al deze vloeren zijn in feite samengestelde vloeren van een prefab laag en een gestorte laag. 
Toch worden deze vloeren in de praktijk berekend alsof het monoliete, in een stuk gestorte 
vloeren zijn. De invloed van opgelegde vervormingen wordt niet meegenomen in de bereke- 
ningen. 

1.3 Probleemstelling en doelstelling 
Om een duidelijke afbakening te krijgen van het te onderzoeken kader is er een probleem- 
stelling en een doelstelling geformuleerd. 

Probleemstelling: 
Wat is de invloed van opgelegde vervormingen op de sterkte en stìjjheid van prefab beton- 
nen vloeren met een later aangebrachte, verse laag en hoe dient er met deze invloeden 
omgegaan te worden ? 

Doelstelling: 
Het ontwikkelen van een "eenvoudige" methode om aan deze opgelegde vervormingen te 
kunnen rekenen. 

1.4 Onderzoeksvragen 
De probleemstelling omschrijft kort het te onderzoeken probleem. Deze probleemstelling 
kan verder uitgediept worden met een aantal onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen staan 
in volgorde gerangschikt naar belangrijkheid in relatie met het onderzoek. 
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Deze onderzoeksvragen staan hieronder opgesomd: 

Wat gebeurt er precies op het aansluitvlak, gezien in de tijd? 
Van welke factoren zijn de opgelegde vervormingen afhankelijk? 
Hoe moeten deze factoren in rekening worden gebracht? 
Wat is de invloed van de opgelegde vervorming op het totaalgedrag van de 
doorsnede en de constructie? 
Mogen deze opgelegde vervormingen verwaarloosd worden en waar ligt 
hierbij de grens? 
Als deze opgelegde vervormingen niet verwaarloosbaar zijn, welke 
maatregelen moeten dan extra genomen worden om de opgelegde 
vervormingen in rekening te brengen? 
Wat is de invloed van de opgelegde vervorming op de scheurvorming van de 
samengestelde doorsnede? 
Mag er gesteld worden dat de einddoorsnede van een samengestelde vloer 
een monoliet geheel is? 
Wat zijn hierbij dan de criteria? 
Wat is de invloed van de opgelegde vervorming op de sterkte van de 
samengestelde doorsnede (pons, dwarskracht, buiging)? 
Wat is de invloed van de opgelegde vervorming op de vervorming van de 
samengestelde doorsnede 
Hoe moet er gerekend worden aan deze opgelegde vervormingen? 
Kunnen de reeds bestaande rekenmethoden volstaan? 
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2 Opgelegde vervormingen 

De term "opgelegde vervorming" verdient nadere toelichting. De precieze betekenis ervan 
is vaak niet duidelijk. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de term "opgelegde vervor- 
ming" en de betekenis daarvan. 

2.1 Definitie 
Volgens NEN 6702 [ l ]  is een opgelegde vervorming te omschrijven als: 
"Vervorming die krachten in de bouwconstructie veroorzaakt ". 
Eigenlijk is de term "vervorming" hierbij enigszins misleidend omdat er vaak geen sprake is 
van zichtbare vervorming, de vervorming wordt verhinderd door de aanwezige randvoor- 
waarden. 
De keuze voor de term opgelegde vervorming heeft te maken met het uitgangspunt van een 
constructie die vrije vervorming kan ondergaan. Bij de mogelijkheid om vrij te kunnen ver- 
vormen zal de constructie onder invloed van belasting vrijelijk kunnen verplaatsen en rote- 
ren. Een constructie die verhinderd wordt om te vervormen, kan niet vrijelijk verplaatsen en 
roteren. De vervormingtoestand wordt de constructie "opgelegd". 

Onder het begrip opgelegde vervormingen vallen fenomenen zoals krimp (als functie van de 
relatieve vochtigheid), kruip (onder invloed van belasting) of temperatuursverschillen. 
Opgelegde vervormingen kunnen ook optreden bij steunpuntszettingen. 

2.1.1 Krimp 
Krimpvervormingen worden veroorzaakt door wijzigingen in de vochthuishouding in het 
beton. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen verschillende vormen van krimp [2]: 

1. Plastische krimp 
2. Chemische krimp 
3. Autogene krimp 
4. Uitdrogingskrimp 

De eerste drie vormen van krimp spelen vooral een rol bij de verhardingsfase van het jonge 
beton. De uitdrogingskrimp is het gevolg van vochtuitwisseling met de omgeving. 

Plastische krimp 
In pas gestort beton zullen de zwaardere delen van het mengsel naar beneden toe willen zak- 
ken en de lichtere delen (o.a. water) wordt naar boven geperst. Hierdoor ontstaat er vaak een 
dun waterlaagje op de boverizijde van het beton. Als dit waterlaagje verdampt zullen er in de 
porien holle ruimten ontstaan. In het jonge, nog plastische beton ontstaat zo een onderdruk, 
die tot trekspanningen leidt. 

Chemische krimp 
Chemische krimp ontstaat doordat het volume van de hydratatieproducten (de reagerende 
gel) kleiner is dan het gesommeerde volume van de losse reagerende componenten (cement, 
water etc.). Deze chemische krimp uit zich voornamelijk in de vorming van capillaire porien 
en slechts een beetje in de vorm van uitwendige vormverandering. 
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Autogene krimp 
Naarmate het cement verder reageert met het water wordt langzaam het beschikbare water 
opgebruikt. De porien worden leeggezogen, eerst de grote porien en vervolgens de kleinere. 
Deze inwendige vochtuitwisseling wordt autogene krimp genoemd. 

Uitdrogingskrimp 
De oorzaak van uitdrogingskrimp is de verlaging van de relatieve vochtigheid in het porien- 
systeem en een daarmee samenhangende toename van de oppervlaktespanning van het in de 
porien nog aanwezige water [2]. Uitdrogingskrimp is voornamelijk afhankelijk van de rela- 
tieve vochtigheid van de omgeving en de porienstructuur. 

2.1.2 Kruip 
Het verschijnsel kruip kan omschreven worden als "toeneming van de vervorming van het 
materiaal in de tijd bij gelijkblijvende belasting[l]". 
Kruip is evenals krimp grotendeels afhankelijk van de waterhuishouding van het beton. 
Daarnaast zijn de parameters die hierbij een rol spelen de belastingduur en de ouderdom van 
het beton op het moment van het aanbrengen van de belasting. 
De totale vervorming van het beton op tijdstip t na het belasten wordt weergegeven met de 
relatie [2]: 

&,(T> t )  = [ 1 + $(z, t)]  . ~ ~ ~ ( 7 )  

Waarin: 
E , ~ ( T )  = elastische rek bij belasten op tijdstip t = z 
&,(z, t) = totale betonrek op tijdstip t 

$(z, t )  = kruipfactor 
z = ouderdom bij belasten 

2.2 Relaxatie 
Relaxatie is te omschrijven als de afname van de spanning bij constante vervorming. Door 
relaxatie wordt het effect van opgelegde vervormingen gereduceerd. Als een betonelement 
wordt onderworpen aan een (druk)spanning, waarbij de vervorming constant wordt gehou- 
den, zal de betonspanning afnemen vanwege relaxatie (zie figuur 2.1). 

I lengte blijft constant ' 

Figuur 2.1: Relaxatie van beton 
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Het verloop van de betonspanning o(t) kan worden beschreven met de relaxatievergelijking 
van Trost [2]: 

Waarin: 
p = verouderingsfactor in verhard beton (meestal wordt p = 0,8 genomen) 
@ ( ~ , t )  = kruipfactor (zie ook paragraaf 2.1.2) 

Temperatuur-en krimpspanningen zijn altijd aan relaxatie onderhevig. 

2.3 Onderzoeksgebied 
Het gebied waarin het probleem van opgelegde vervormingen zich afspeelt is een over- 
gangsgebied tussen het macro-niveau van beton en het micro-niveau van beton (zie figuur 
2.2). Vanaf beide niveaus worden invloeden uitgeoefend die betrekking hebben op opge- 
legde vervormingen. 

- chemisch, Qsisch - respons van constructie 
- mcro-mechanica - macro-mechanica 

+ 
Onderzoeksgebied 

opgelegde vervormingen 

Figuur 2.2: Onderzoeksgebied op zowel micro-als macro-niveau 

Met het micro-niveau van beton wordt geduid op de materiaalkundige kant (betonsamen- 
stelling etc.) van het beton. Hierbij komen ook chemische en fysische aspecten kijken. 
In het kader van dit onderzoeksproject is voornamelijk de hechting en het hechtingsproces 
van nieuw beton aan oud beton en de mate van krimp van groot belang. 
Met het macro-niveau van beton wordt met name de repsons van de constructie bedoeld. 
Deze respons is de reactie op belastingen die op de constructie werkzaam zijn. Dit kunnen 
mechanische belastingen zijn enlof opgelegde vervormingen. De respons uit zich in vervor- 
mingen enlof spanningen in de constructie. 

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op beide niveaus, met betrekking tot het 
gestelde onderzoeksprobleem en uitgaande van reeds bestaande literatuur. 
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3 Theorieën en modellen op macro-niveau 

Met het verschijnsel opgelegde vervormingen kan op verschillende manieren om worden 
gegaan. Er zijn een aantal theorieën en rekenmethoden ontwikkeld op het gebied van opge- 
legde vervormingen en de reactie van de constructie hierop. In de normen (NEN-normen) 
wordt echter nauwelijks aandacht besteed aan het verschijnsel. In dit hoofdstuk zullen een 
aantal algemene theorieën en rekenmethoden worden behandeld, die betrekking hebben op 
het macro-niveau van het beton. 

3.1 Respons van de constructie 
De manier waarop de constructie reageert op opgelegde vervormingen wordt ook wel de 
respons van de constructie genoemd. Afhankelijk van de randvoorwaarden zal een construc- 
tie op een bepaalde manier reageren op de opgelegde vervorming. Hieronder worden twee 
typen constructies besproken, de vrij vervormbare constructie en de volledig verhinderde 
constructie (zie figuur 3.1). 

Vrij vervormbaar l Volledig verhinderd 

Figuur 3.1: Constructievpen die vrij vervormbaar zijn en volledig verhinderd 

3.1.1 Constante opgelegde vervorming 
Met een constante opgelegde vervorming wordt hier bedoeld een contante waarde over de 
hoogte van constructie (zie figuur 3.2). Hierbij kan gedacht worden aan een constant tempe- 
ratuurverschil (AT) of een constante rek (AE) over de hoogte van de constructie. 

Figuur 3.2: Een constante AT of AE over de hoogte van de constructie 

Deze constante opgelegde vervorming zorgt ervoor dat de constructie wil verlengen of ver- 
korten. In het geval van een vrij vervormbare constructie zal deze lengteverandering kunnen 
plaatsvinden. Hierbij treden geen spanningen op (zie figuur 3.3). 
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Bij een volledig verhinderde constructie zal vanwege de randvoorwaarden geen lengtever- 
andering kunnen plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er een trek-of drukspanning in de con- 
structie (zie figuur 3.3). 

Vrij vervormbaar: rek Volledig verhinderd: spanning 

Figuur 3.3: Respons vun de constructie op een constante opgelegde vervorming 

De meeste constructies zullen tussen een vrij vervormbare constructie en een volledig ver- 
hinderde constructie inzitten. Afhankelijk van de mate waarin de constructie vrij kan vervor- 
men en de mate waarin de constructie is verhinderd, zal er ten gevolge van een constant 
opgelegde vervorming een combinatie optreden van rek en spanning. 

3.1.2 Lineair opgelegde vervorming 
Een lineair opgelegde vervorming is een opgelegde vervorming die lineair verloopt over de 
hoogte van de constructie (zie figuur 3.4). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een constructie 
die aan een kant beschenen wordt door de zon. Er is een verschil in temperatuur tussen de 
beide zijden van de constructie. Er stelt zich een lineair verloop van de temperatuur in over 
de hoogte van de constructie (temperatuursgradient). Dit verschijnsel kan ook optreden door 
een constructie die aan de ene zijde in een vochtiger milieu verkeerd dan aan de andere 
zijde. Hierdoor zal er een krimpverschil ontstaan, wat zich uit in een krimpgradient. 

Figuur 3.4: Lineair verlopende opgelegde vervorming over de hoogte van de constructie 

Vanwege de lineair opgelegde vervorming wil de constructie gaan krommen. 
Bij een vrij vervormbare constructie zal deze kromming kunnen plaatsvinden (zie figuur 
3.5). Bij een volledig verhinderde constructie zal er geen kromming kunnen plaatsvinden, 
maar treedt er een buigspanning op over de hoogte van de doorsnede (zie figuur 3.5). 
Bij een constructie die tussen vrij vervormbaar en volledig verhinderd in zit zal er een com- 
binatie van kromming en spanning optreden. 
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Vrij vervormbaar: kromming Volledig verhinderd: spanning 

Figuur 3.5: Respons van de constructie op een lineair verlopende opgelegde vervorming 

3.1.3 Combinaties van opgelegde vervormingen 
Een opgelegde vervorming hoeft niet per se constant of lineair over de hoogte van de con- 
structie te lopen. In de meeste gevallen is het zo dat het verloop juist niet constant of lineair 
is. Deze gevallen worden beschouwd als een combinatie van een contante opgelegde vervor- 
ming, een lineair verlopende opgelegde vervorming en nog een stuk "eigen" opgelegde ver- 
vorming. In figuur 3.6 staat een voorbeeld gegeven met een temperatuurverloop, welke is 
uitgesplitst naar een constant deel, een lineair deel en een eigen deel. 

Door- Temperatuur- Constante Temperatuur- Eigen- 
snede verloop T(x) temperatuur Tc verschil Tb(x) temperatuur Te(x) 

Figuur 3.6: Uitsplitsing van een temperatuuwerloop 

Deze eigen opgelegde vervorming resulteert in eigenspanning trek-en drukspanningen, die 
in de doorsnede volledig met elkaar in evenwicht zijn. Deze eigenspanningen leiden niet tot 
vervorming van de doorsnede. 

3.2 Rekenen aan opgelegde vervormingen 
Er zijn een aantal rekenmethoden opgesteld om te kunnen rekenen aan de respons van de 
constructie op opgelegde vervormingen. Hieronder zal eerst gekeken worden naar een 
methode om te rekenen aan een enkel constructie-onderdeel; vervolgens wordt er een 
methode behandeld om te rekenen aan samengestelde constructies. Bij beide rekenmetho- 
den wordt het principe gehanteerd waarbij de constructie eerst vrij kan vervormen, waarna 
hij, door het aanbrengen van krachten enlof momenten, terug wordt gedwongen tot de ver- 
vormingstoestand die bij de gegeven randvoorwaarden hoort. 

3.2.1 Opgelegde vervorming bij enkel constructie onderdeel 1 LE 
Het rekenen aan een enkel constructieonderdeel, bestaande uit een enkele laag, is redelijk 
eenvoudig en gebaseerd op de elementaire mechanicaregels. Voortboordurend op het voor- 
afgaande wordt ook hier de splitsing gemaakt naar constant opgelegde vervormingen, 
lineair verlopende opgelegde vervormingen en de overige combinaties. 
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Bij een constante opgelegde vervorming is er sprake van een gelijkmatige rek die wil optre- 
den. Deze rek is constant over de hoogte van het constructie-onderdeel. De rek kan bere- 
kend worden door: 

- In geval van temperatuurbelasting: ~ ~ ~ ( 7 ,  t )  = a, . AT 

- In geval van krimp: &,.(z, t) = k!, . kl, . k ,  . k[, . E,. 

De verlenging of verkorting die zou willen optreden is gelijk aan: 
AL = €(T, t ) .  L 

Als deze lengteverandering (gedeeltelijk) niet plaats kan vinden vanwege de randvoorwaar- 
den van de constructie zal er een spanning ontstaan. Deze spanning kan berekend worden 
met behulp van: o ( t )  = €(z, t) . E . rl 

Hierbij is r, de verhinderingsgraad van de constructie. De waarde hiervan ligt in tussen de O 
(volledig vrij vervormbaar) en I (volledig verhinderde vervorming). 

Bij een lineair verlopende opgelegde vervorming is er sprake van een kromming die wil 
optreden. Deze kromming kan berekend worden door: 

~ ( t )  = t) 
h 

Als de constructie vrij kan vervormen leidt de kromming tot hoekverdraaiingen. Bij een 
(gedeeltelijke) verhindering van de kromming treedt er een moment op. Dit moment kan 
worden bepaald aan de hand van: M(,) = ~ ( t )  . EI . r$ 

Hierbij is r, de verhinderingsgraad van de constructie. Deze ligt tussen dezelfde waarden in 

als 1-1. 

Bij een andere vorm van een opgelegde vervorming zal een combinatie van rek en krom- 
ming willen optreden. Bij verhindering hiervan zal dit een combinatie van krachten en 
momenten opleveren. 

3.2.2 Opgelegde vervorming bij een samengestelde constructie 
Bij een samengestelde betonconstructie (een constructie met meerdere lagen) kunnen door 
verschillende oorzaken opgelegde vervormingen optreden. Hierbij verhindert, of veroor- 
zaakt, de ene laag de vervorming van een andere laag. 

De meest voorkomende oorzaken hiervan zijn [2]: 
Jong beton aan oud beton 
Dunne elementen aan dikke elementen 
Koud aan warm 
Droog aan nat 
Binnen - buiten 
Verschillende soorten beton aan elkaar 
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Rekenmethode 1[2]: 
Een eenvoudige methode om te rekenen aan opgelegde vervormingen bij samengestelde 
constructies is de methode waarbij de lagen van de constructie eerst vrij kunnen vervormen, 
waarna er krachten en momenten worden aangebracht om de lagen terug te dwingen tot de 
gestelde randvoorwaarden van de totale constructie. 
Het model gaat uit van lineair elastisch materiaalgedrag en houdt geen rekening met de ver- 
andering van bepaalde grootheden in de tijd. 

Bij een constante rek over de hoogte van een laag moet er een normaalkracht N worden uan- 
gebracht om de betreffende laag terug te dwingen (zie figuur 3.7). 

Deze normaalkracht N* kan berekend worden door: N* = AE . ( E k .  Ak) 

Figuur 3.7: Aanbrengen N* om laag k terug te dwingen 

Door de kracht N* te verplaatsen naar het elastisch zwaartepunt van de totale doorsnede 
kunnen de krachten en momenten in alle lagen worden bepaald. Hierbij treedt wel een 

moment M* op, waarbij: M* = N* . e 
Hierbij is e de afstand tussen het zwaartepunt van laag k en het zwaartepunt van de totale 
doorsnede. Als alles aan elkaar vast zit geldt: 

EiAi 
De normaalkracht in een willekeurige laag i: Ni  = - . N* 

(EA 1, 
EiI i  

Het moment in een willekeurige laag i: Mi  = - . M* 
(EI  ),y 

Waarin: 
Ei = E-modulus in laag i 
Ai = doorsnede van laag i 
Ti = AKOM (axiaal kwadratisch oppervlakte moment) van laag i 
(EA), = normaalstijfheid van het totale systeem 
(EI), = buigstijfheid van het totale systeem 

11 

Normaalstijfheid van het totale systeem is: (EA ), = z Ei  . Ai 
i = l  

t2 l2 

2 
Buigstijfheid van het totale systeem is: (EI), = x Ei  . Ii + x (zi - z,) - EiAi 

Hierin is: 
zi = zwaartepunt laag i 
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z, = zwaartepunt totale doorsnede 

Met behulp van de gevonden krachten en momenten in de lagen van de doorsnede kan een 
spanningsbeeld gemaakt worden. 

Bij een rekverschil over de hoogte van een laag moet een moment M worden aangebracht 
om de betreffende laag terug te dwingen. De kromming die zou willen optreden in die laag 

AE is gelijk aan: K = - 
h 

Het moment M, wat deze kromming moet tegengaan is gelijk aan: Mo = K . E, . I, 

(zie figuur 3.8). 
d--_ 

II -- -- 
Laag k c 1-7 

Figuur 3.8: Aanbrengen Mo om laag k terug te dwingen 

Per laag i kan bepaald worden wat de kromming is en hoe groot het buigend moment is. 

Kromming: Mi - MO K = - - -  
E i .  Ii (EI), 

(EI),  
Buigend moment: Mi = M . - 

O (E'), 

Rekenmethode 2: 
Een andere, iets moeilijkere rekenmethode staat beschreven in [3].  Het rekenmodel gaat uit 
van de methode Trost. Het model berekend de optredende spanningen t.g.v. krimp en kruip 
m.b.v. de compatibiliteitsvoorwaarden en de evenwichtsvoorwaarden. 
In figuur 3.9 staan de doorsnedekrachten t.g.v. krimp en kruip gegeven voor een samenge- 
steld betonelement van twee lagen. 
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Muit,i 

Laag 1 

Figuur 3.9: Doorsnedekrachten ten gevolge van krimp en kruip 

Voor de vervormingen t.g.v. krimp geldt: 

Ni rek: -. ( 1 + xi . ( p f i )  
( M i .  Y , )  

E i .  A i  
( 1 + xi(pri) + &li 

EiIi 

Mi kromming: - . ( 1 + xi(pti) 
EiI i  

Waarin: 
& l i  = onbelemmerde krimpverkorting vanaf t = t. 

t. = tijdstip van aanbrengen verse laag 
= nog te verwachten kruipvervorming in de ligger vanaf t = t. 

N i , M i  = doorsnedegrootheden ten gevolge van herverdeling (de 
normaalkrachten Ni grijpen aan in de zwaartepunten van de doorsneden) 
Ai = oppervlakte van doorsnede i 
Ii = AKOM van doorsnede i 
Ei = elasticiteitsmodulus van doorsnede i 

Voor de vervormingen t.g.v. kruip geldt: 

Muit;i M i  kromming: . - + -( 1 + ~ ' ~ ( p ' ~ )  
EiIi  EiI i  

Waarin: 
MUit,i = inwendige doorsnedekrachten in doorsnede i ten gevolge van 

uitwendige belasting 

De waarden voor xi en x'i zijn voor de meest voorkomende belastinggevallen gelijk aan: 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 

xi (krimp) = 0,5 

(kruip) = 0,8 

Deze factoren brengen het tijdseffect in rekening. 

Uit deze formules kunnen in combinatie met de randvoorwaarden de krachten, momenten 
en spanningen worden berekend. 

Het nadeel van beide rekenmethoden is het feit dat de relaxatie van het beton niet wordt 
meegenomen. Hierdoor vallen de spanningen in het beton hoger uit dan dat ze in werkelijk- 
heid zouden zijn. De rekenmethoden zijn aan de conservatieve kant. 
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4 Theorieën en modellen op micro-niveau 
Het gedrag van beton op micro-niveau heeft voornamelijk te maken met de materiaalkun- 
dige kant van het beton. Hieronder valt de betonsamenstelling, maar ook de reactie van alle 
componenten die samen het uiteindelijke beton gaan vormen. 
Met het oog op opgelegde vervormingen bij samengestelde vloeren is met name de hechting 
van jong beton aan oud beton van belang. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de hechthing van nieuw beton aan oud beton, de facto- 
ren die hierbij van invloed zijn en de ontwikkeling van de materiaaleigenschappen tijdens 
het verhardingsproces van het nieuwe beton. 

4.1 Invloedsfactoren 
Er zijn talloze factoren te noemen die invloed hebben op het verhardingsproces van nieuw 
beton en daarmee ook invloed uitoefenen op mate van hechting van nieuw beton aan oud 
beton en de mate van opgelegde vervormingen die hierbij een rol gaan spelen. 
Volgens [4] zijn deze invloedsfactoren te herleiden tot drie basisparameters, waarmee de 
hechting van nieuw beton aan oud beton kan worden bepaald. Deze drie basisparameters 
zijn: 

temperatuur 
vochtpotentiaal (of verdampbaar watergehalte) 
rijpheid 

In tabel 4.1 staan de relaties gegeven tussen een aantal invloedsfactoren en de drie basispa- 
rameters. 

Tabel 4.1: Relaties tussen invloedsfactoren en basisparameters [4] 

Warmtecapaciteit 

Warmtegeleiding 

Hydratatiesnelheid 

Vochtdiffusie 

Elasticiteit 

Treksterkte 

Druksterkte 

Breukenergie 

Kruip 

Hygrische krimp 

Chemische krimp 

Temperatuur 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Rijpheid 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Vochtpotentiaal 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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De genoemde drie basisparameters zijn op zichzelf weer afhankelijk van een aantal aspec- 
ten. In [5]  worden deze aspecten beschreven. Zowel de temperatuur(ontwikkeling), rijpheid 
als vochtpotentiaal zijn afhankelijk van de samenstelling van produkten die het beton gaan 
vormen. Hierbij valt te denken aan het type cement, de fijnheid van het cement, de waterce- 
mentfactor en de toevoeging en hoeveelheid van hulpstoffen en vulstoffen. 

Daarnaast is ook de omgeving waarin het verhardingsproces van het beton plaatsvindt van 
invloed op de parameters en de hechting van het beton. Voorbeelden van omgevingsinvloe- 
den zijn de luchttemperatuur tijdens het storten en verharden van het beton, de windsnelheid 
en de mate van zonbestraling. 

Ontwikkeling van materiaaleigenschappen 
In de rekenpraktijk worden berekeningen aan constructies uitgevoerd met vaste materiaalei- 
genschappen, uitgaande van verhard beton (28 dagen en ouder). Deze materialeigenschap- 
pen kunnen uit de normen worden gehaald en mogen binnen grenzen constant worden 
verondersteld of ze zijn gekoppeld aan andere eigenschappen. 
Voor het gestelde onderzoeksprobleem is het van belang te weten wat de materiaaleigen- 
schappen zijn van jong beton (< 28 dagen). In het stadium van verharding moeten de mate- 
riaaleigenschappen nog ontwikkeld worden. Deze ontwikkeling in de tijd is geenzins 
constant en is afhankelijk van een aantal factoren (zie ook paragraaf 4.1). 

In [6] wordt een reeks artikelen besteed aan de technologie op het gebied van het jonge 
beton en de ontwikkeling van de materiaaleigenschappen tijdens het verhardingsproces. 
Een kernbegrip in deze serie is de hydratatiegraad. Aan de hand van dit begrip wordt geke- 
ken naar de aanhechting van het jonge beton en naar de ontwikkeling van de materiaaleigen- 
schappen. In deze serie wordt ook het rijpheidsconcept aangewezen als methode voor het 
bepalen van de materiaaleigenschappen. 
Beide methoden zullen in deze paragraaf worden beschreven. 

4.2.1 Hydratatiegraadconcept 
Een methode voor het bepalen van de materiaaleigenschappen in verhardend beton is het 
hydratatiegraadconcept. De hydratatiegraad kan omschreven worden als de hoeveelheid 
cement die is omgezet in hydratatieproduct ten opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid 
cement [6]. 

Waarin: 
a h ( t )  = de hydratatiegraad 

Va? ( O )  = oorspronkelijke aanwezige cementvolume 
V,, = aanwezige cementvolume op tijdstip t 

Een andere, meer gebruikte formule voor de hydratatiegraad is: 
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Waarin: 
Qp(t) = geproduceerde warmte op tijdstip t 

Q,,,n,r = warmteproductie bij volledige hydratatie van het aanwezige cement 

Naast het begrip hydratatiegraad bestaat er ook het begrip reactiegraad. Deze is te schrijven 

Q,(t> 
als: a , ( t )  = - 

Q, 
Waarin: 

a,(t) = de reactiegraad 

Q, = praktisch bereikbare warmteontwikkeling (bijvoorbeeld na 28 dagen) 

Om het verloop van de hydratatiegraad te kunnen bepalen is het nodig om het verloop van 
de procescurve van de geproduceerde warmte Qp(t) te weten. Deze procescurve is te bere- 
ken met behulp van een adiabatische proceskromme en de werkelijke temperatuurkromme 
(berekend of gemeten). 

Adiabaat 
Een adiabatische proces-of verhardingskromme is de kromme die verkregen wordt wanneer 
alle vrijkomende warmte wordt gebruikt voor het opwarmen van het beton. Er vindt dus 
geen warmte-uitwisseling plaats met de omgeving. Een adiabatische verhardingskromme 
wordt ook wel kortweg adiabaat genoemd. 
De vorm van een adiabaat hangt af van een aantal factoren waaronder [2]: 

- Chemische samenstelling beton 
- Korrelverdeling van het cement (Blaine getal) 
- Water-cementfactor 
- Cementgehalte 
- Temperatuur 

Een adiabaat is verschillend per betonsoort en samenstelling. Daarom wordt er vaak door de 
betoncentrale een adiabaat van het betreffende beton meegeleverd. 

Procescurve van de geproduceerde warmte 
Behalve de adiabaat is ook het werkelijke temperatuursverloop in het beton van belang bij 
de berekening van de hydratatiegraad. Deze temperatuurskromme Tp(t) (waarbij wel 
warmte-uitwisseling met de omgeving plaatsvindt) kan gemeten worden tijdens het verhar- 
dingsproces van het beton of het kan numeriek bepaald worden. 

Met behulp van de beide krommes kan de procescurve van de geproduceerde warmte nume- 
riek worden bepaald. In figuur 4.1 staan de drie krommes weergegeven. 
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Figuur 4. l: Adiabaat Qa(t), temperatuur Tp(t) en de proceskromme Qp(t) 

De numerieke methode voor het bepalen van QJt) werkt als volgt [6]: 
Op tijdstip t; is de betontemperatuur Tp;; en bedraagt de ontwikkelde hoeveelheid warmte 

Qp;j. Als het proces in de volgende tijdstap Atj  + volgens de adiabatische verhardings- 

kromme zou verlopen, dan zou een hoeveelheid warmte worden ontwikkeld ter grootte van 
AQai j  + , . De warmteproductie AQl,;j + l in deze tijdstap kan worden berekend met de 

betrekking: 

-EA (T,,:]) T<,:] - T,,:, 

Waarin: 
EA = schijnbare activeringsenergie (kJ/mol) 
R = universele gasconstante (8,3 1 Jlmol K) 
Taij en TPij = temperaturen (K) 

Hiermee kan numeriek de hele proceskromme worden bepaald. 

Schijnbare activeringsenergie 
In de formule voor de numerieke bepaling van Qp(t) komt de grootheid schijnbare active- 
ringsenergie (EA) voor. Deze grootheid is afgeleid van het activeringsenergieconcept. 
Fysiche en chemische reacties hebben vaak een bepaalde energie nodig voordat ze geacti- 
veerd worden. Omdat bij de reactie van cement en water zowel chemische als fysische pro- 
cessen optreden is het niet mogelijk om van een activeringsenergie te praten. Er is voor het 
verhardingsproces een gewogen gemiddelde voor de optredende processen en mechanis- 
men. Dit gewogen gemiddelde is de schijnbare activeringsenergie. 
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De schijnbare activeringsenergie is niet constant en afhankelijk van onder andere het type 
cement, de hydratatiegraad en de temperatuur. In de praktijk worden redelijk goede resulta- 
ten bereikt met waarden voor EA tussen de 30 en 40 kJ/mol. 

Relatie hydratatiegraad en materiaaleigenschappen 
Met de bekende procescurve van de geproduceerde warmte kan de hydratatiegraad worden 
berekend. Hiervoor is enkel nog de waarde van Qmax nodig. Deze waarde is afhankelijk 
van het soort cement wat wordt toegepast. Voor portlandcement ligt Qmax tussen de 400 en 
500 kJ/kg. 

De relatie tussen de hydratatiegraad en de treksterkte of druksterkte kan zeer goed met een 
lineaire functie worden beschreven (zie figuur 4.2). 

80 
wcf 

O 20 40 60 80 1 O0 
-3- hydratatiegraad (%) 

O 20 40 60 
hydratatiegraad (%) 

Figuur 4.2: Ontwikkeling van de drukstekte en treksterkte [6] 

Fagerlund [7] berekende de drukstekte van het beton uit de sterkte van de cementsteen en 
het toeslaggehalte (Vt). In formulevorm: 

f ' b  = f leem . ( 1 - (0 ,73  V t )  

De sterkte van de cementsteen f'cem is: 

Waarin: 
f 'o  = intrinsieke sterkte van de cementsteen 
C = constante 
a. = kritieke hydratatiegraad 

De kritieke hydratatiegraad is evenredig met de watercementfactor en geeft aan hoeveel 
hydratatie er plaats moet vinden voordat de sterkteontwikkeling opgang komt. De intrin- 
sieke sterkte van de cementsteen is per cementsoort verschillend. Voor portlandcement geldt 

dat f', = 390 ~ 1 m r - n ~ .  
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Het model van Fagerlund is goed bruikbaar bij beton op basis van portlandcement. Voor 
hoge sterkte beton en beton op basis van hoogovencement onderschat het model de druk- 
sterkte. 

De stijfheidsontwikkeling in het jonge beton kan het beste beschreven worden aan de hand 
van de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus. Gutsch [6] heeft een betrekking opgesteld 
tussen de E-modulus en de hydratatiegraad: 

Hierin is EO de fictieve E-modulus bij een hydratatiegraad gelijk aan 1 .  
In figuur 4.3 is de ontwikkeling van de E-modulus uitgezet tegen de hydratatiegraad [6]. 

- 
O 20 40 60 80 
-3- hydratatiegraad (%) 

Figuur 4.3: Ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus [6] 

Met behulp van de hydratatiegraad kan het verloop van de sterkte-en stijfheidontwikkeling 
van het jonge beton worden gemodelleerd. Het model kan gebruikt worden bij het bereke- 
nen van spanningen en bij het onderzoeken van scheurvorming tijdens het verhardingspro- 
ces. 

4.2.2 Rijpheidsconcept 
Naast het hydratatiegraadconcept wordt ook het rijpheidsconcept gebruikt voor het voor- 
spellen van de ontwikkeling van materiaaleigenschappen in jong beton. 
Het begrip rijpheid kan gedefinieerd worden als het oppervlak onder de temperatuur-tijd- 
kromme, ten opzichte van een referentietemperatuur Tref, uitgedrukt in graad-Celsius-uur 
("Ch) (zie figuur 4.4). 
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---+ tij d 

Figuur 4.4: Principe rijpheidsbepaling 

Om de invloed van verhardingstemperatuur op het hydratatieproces beter tot uitdrukking te 
laten komen in het model is er een nieuw begrip geintroduceerd: gewogen rijpheid[ó]. 
Bij temperaturen boven de 20°C worden bijdragen aan de rijpheid met behulp van weegfac- 
toren aangepast. Door deze weegfactoren bestaat er een lineaire relatie tussen de sterkte en 
de logaritme van de rijpheid. 

Het rijpheidsconcept staat beschreven in CUR-aanbeveling 9 [8]. In deze aanbeveling wordt 
volgens de methode De Vree (researchafdeling CEMIJ) de druksterkte van beton in de 
bekisting bepaald, met behulp van de gewogen rijpheid. 
Om deze methode te kunnen toepassen is het nodig om een ijkgrafiek te hebben waarin de 
druksterkte staat uitgezet tegen het logaritme van de gewogen rijpheid. Uit deze ijkgrafiek 
kan de minimum benodigde gewogen rijpheid afgelezen worden die nodig is voor het berei- 
ken van een bepaalde druksterkte. 
De gewogen rijpheid (Rg) kan worden bepaald met de formule [8]: 

(O, 1T-(1,245))  
R, = ( 1 0 .  ( C  - 

C-(2, 245) 
>> / ( inCl  

Waarin: 
Rg = gewogen rijpheid over een periode van l uur, in "Ch 
T = de gemiddelde betontemperatuur in dit uur, in "C 
C = C-waarde 

Zo kan per uur de gewogen rijpheid bepaald worden. De totale gewogen rijpheid is de som- 
matie van de gewogen rijpheid per uur. 
In de formule staat een constante, de C-waarde. Deze C-waarde is de factor die de invloed 
van de temperatuurgevoeligheid van het cement in rekening brengt. Deze waarde kan wor- 
den geleverd door de cementfabrikant of kan zelf bepaald worden. Voor de meeste gevallen 
ligt C in tussen 1,25 en 1,75. 
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5 Scheurvorming 

Een belangrijk verschijnsel bij betonconstructies is de scheurvorming. Het zorgt ervoor dat 
de spanningen afnemen, maar ook de stijfheid. Bij dit onderzoek is het van belang te kijken 
naar de problematiek van scheurvorming in de verhardingsfase van het jonge beton, maar 
ook naar de problematiek van scheurvorming in verhard beton, onder invloed van opgelegde 
vervormingen. 

5.1 Scheurvorming in jong beton 
Tijdens de verhardingsfase van jong beton bestaat de kans dat het beton gaat scheuren door 
optredende spanningen ten gevolge van bijvoorbeeld opgelegde vervormingen. Het wel of 
niet scheuren van het beton hangt af van de sterkteontwikkeling en de grootte van de span- 
ningen (zie figuur 5.1). Als tijdens de ontwikkeling van de sterkte de spanning groter is dan 
de ontwikkelde sterkte op dat tijdstip zullen er scheuren optreden. 

- tijd 

Figuur 5.1: Ontwikkeling van spanning en sterkte in jong beton 

De ontwikkeling van de sterkte en van de optredende spanningen zijn beide afhankelijk van 
een aantal factoren. De spanningen zullen, afhankelijk van de situatie, optreden onder 
invloed van het eigen gewicht en onder invloed van opgelegde vervormingen. De sterkteont- 
wikkeling is met name afhankelijk van de temperatuur en de watercementfactor. 

5.2 Scheurvorming in verhard beton 
Het scheurgedrag van verhard (gewapend) beton kan uiteengezet worden in twee basisge- 
vallen. Het eerste geval is scheurvorming door zuivere trek. Het tweede geval is scheurvor- 
ming door buiging. Van beide gevallen zal het scheurgedrag worden beschreven. 

5.2.1 Scheurgedrag van de trekstaaf 
Als een trekstaaf van gewapend beton wordt belast met een toenemende centrische trek, zal 
deze staaf een vervormingspatroon volgen. Bij een lage trek zal het beton in staat zijn om de 
trekkracht op te nemen. Bij een bepaalde trekkracht gaat de staaf scheuren. Op het moment 
dat deze kracht (Ncr) is bereikt, zal een scheurenpatroon ontstaan. Op een gegeven moment 
zal het scheurenpatroon volledig ontwikkeld zijn; er komen geen nieuwe scheuren meer bij. 
Als de staaf verder belast wordt zullen de ontwikkelde scheuren wijder worden. 
Dit proces kan worden samengevat in een last-vervormingsdiagram. Om het diagram toe- 
gankelijker te maken voor berekeningen is het enigszins gestileerd (zie figuur 5.2)[2]. 
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Figuur 5.2: Gestileerd last-vewormingsdiagram [z] 

Ncr 

r 
In het diagram zijn vier lijnen te onderscheiden. Deze zijn: 

1 ) ongescheurde fase (trekspanning < betontreksterkte) 
2) scheurvormingsfase (scheurenpatroon treedt op) 
3) fase van het voltooide scheurenpatroon (geen nieuwe scheuren, wel wijder) 
4) relatie voor staal alleen, dus zonder betonomhulsel 

Verder zijn er in het diagram nog twee waarden gegeven. De uitdrukking 
(0, 4 f ,,,,)/(E, . o )  geeft de invloed van tension stiffening van het beton weer. Tension 

fch 0,6 + RW) 

L+- + n LIL 

scheur- volfoo~d 
wrmingsfase scheurenpatroon 

L I L 

@ 
( 1 1 = ongescheurde fase 

y [ 2 1 = scheurvorm~ngstase h,/// ' 

stiffening is de bijdrage van het beton tussen de scheuren aan de stijfheid van de gescheurde 
staaf. Zonder tension stiffening zouden de lijnen 3 en 4 van figuur 5.2 samenvallen. 
De term (f ,,, . (0,6 + n o ) ) / ( E ,  . o) geeft aan vanaf welk punt het scheurenpatroon als 

/ 

voltooid beschouwd kan worden. 
In deze uitdrukkingen staat f,,, voor de gemiddelde zuivere trekstrekte (korte duur), o is 
het wapeningspercentage en n is de verhouding van de E-moduli (E-modulus staalIE-modu- 
lus beton). 

t 3 1 = voftooide scheurvorming 
f 4 )  = nret rngtbedde staaf 

Als er scheurvorming optreedt waarbij opgelegde vervormingen een rol spelen, is er meestal 
sprake van een onvoltooid scheurenpatroon [2]. De staaf zit dan in de scheurvormingsfase. 

5.2.2 Scheurgedrag van de buigligger 
Bij op buiging belaste constructies kan de stijfheid (EI) op een bepaald tijstip worden 
bepaald met behulp van een M-k diagram (zie figuur 5.3). Een M-K diagram wordt meestal 
gestileerd met drie takken. De stijfheid EI is de hoek tussen de horizontale as en de lijn tus- 
sen de oorsprong en het punt waar naar gekeken wordt. 
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Figuur 5.3 Geschematiseerd M-K diagram 

Als een constructie wordt onderworpen aan een toenemend moment zal op een bepaald punt 
het scheurmoment (Mr) worden bereikt. Dit is het punt waarop het beton gaat scheuren 
onder invloed van de spanning ten gevolge van het moment. De bijbehorende kromming is 
Kr. Wordt het moment verder opgevoerd dan wordt het punt bereikt waarop de wapening 
gaat vloeien. Het moment waarbij dit gebeurt is M y  en de kromming ~ y .  Nu kan het 
moment verder opgevoerd worden tot het bezwijk-of breukmoment Mu (bijbehorende 
kromming m). De constante relatie tussen het moment en de kromming kan beschreven 

M 
worden met: K = - 

EI 

5.3 Softening 
Cementachtige materialen, zoals beton hebben een quasi-bros breukgedrag. Dit quasi- 
brosse breukgedrag zit tussen vloeien (zoals staal) en bros breukgedrag (zoals glas) in. In 
figuur 5.4 zijn deze vormen van breukgedrag weergegeven in een spannings-rek diagram. 

f t  
vloeien 

I ', quasi-brosse breuk 

- - - m * . *  

Figuur 5.4: Vormen van breukgedrag 

De breukeigenschap van beton, waarbij na het optreden van een scheur de spanning niet 
direct wegvalt, maar afneemt met het wijder worden van de scheurwijdte, wordt softening 
genoemd. Softening is een materiaaleigenschap en treedt op omdat op micro-niveau bij het 
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optreden van een scheur in het beton nog bindingen aanwezig zijn in de scheurtip die ervoor 
zorgen dat nog een gedeelte van spanning kan worden overgedragen door de scheur. 
Een grootheid die samenhangt met softening is de breukenergie. Het oppervlak onder de 
softening-lijn is de breukenergie van het materiaal (zie figuur 5.5). 

Figuur 5.5: Breukenergie onder de softening-lijn 

Er zijn drie basismanieren van breuk te onderscheiden. In figuur 5.6 zijn deze weergegeven. 
Manier I geeft het scheurgedrag weer waarbij de scheur loodrecht op de spanningsrichting 
optreedt, maar wel in hetzelfde vlak. Dit is ten gevolge van normaaltrekspanningen. Bij 
manier I1 treden er scheuren op die evenwijdig lopen met de spanningsrichtring in hetzelfde 
vlak. Dit is het geval bij schuifspanningen. Bij manier I11 treden er scheuren op die in het- 
vlak liggen loodrecht op het vlak van de spanningsrichting. De scheurtippen verplaatsen 
hierbij ook uit het vlak van de scheuropening. 
Doordat verschillende spanningen tegelijkertijd optreden, treedt er vaak een combinatie op 
van deze breukwijzen. Dit wordt ook wel mixed mode genoemd. 

Figuur 5.6: Manieren van breuk [9] 

Bij beton is de eerste breukwijze zeer belangrijk. De materiaaleigenschap softening en de 
breukenergie die daarbij behoort zijn direct gekoppeld aan deze breukwijze. De overige 
breukwijzen zijn niet van toepassing voor het materiaal beton. 

5.4 Hechting van jong beton aan oud beton 
Als er gekeken wordt naar scheurvorming bij samengestelde doorsneden is een van de plaat- 
sen waar scheurvorming kan optreden de hechtlaag van de twee lagen beton. De hechting 
van het jonge beton aan het oude beton speelt een belangrijke rol bij het wel of niet optreden 
van scheuren in de hechtlaag. Een aantal factoren speelt een rol bij de hechtsterkte die uit- 
eindelijk bereikt wordt. 
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Een betere hechtsterkte wordt onder andere bereikt als: 
- het aanhechtvlak van het oude beton voldoende ruw is 
- het aanhechtvlak van het oude beton goed schoon is, zodat verontreinigingen geen 
kans krijgen om de hechting te belemmeren 
- het aanhechtvlak van het oude beton voldoende bevochtigd is, zodat deze niet 
direct het water uit het verse beton opneemt 

De hechtlaag kan losscheuren doordat de treksterkte of schuifsterkte van de hechtlaag over- 
schreden wordt. In CUR rapport 86 [l01 wordt ingegaan op het scheuren van de hechtlaag 
van samengestelde doorsnede ten gevolge van schuifspanningen en worden richtlijnen gege- 
ven voor het berekenen van de schuifsterkte van de hechtlaag. Hierop zal later in deze rap- 
portage nog op terug worden gekomen. 
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6 Resumé 
In de voorgaande hoofdstukken is er een uiteenzetting gemaakt van de facetten en aspecten 
die met het onderzoeksprobleem te maken hebben. Hierbij is uitgegaan van bestaande litera- 
tuur. In figuur 6.1 is de belangrijkste informatie samen gevat. 

I Probleemdefinitie: l 
Samengestelde vloer 

I 
f 

Prefab (oud) beton met 
vers (nieuw) beton erop 

Opgelegde vervormingen 

temperatuur 
krimp 
kruip 

Leidt tot 

Ontwikkelingen op 
micro-niveau 

aanhechting 
ontwikkeling van materiaal- 
eigenschappen 
reactie van componenten tot 
het materiaal beton 

I 

Invloedsfactoren F 
I Respons op macro-niveau I 

In de vorm van: 
vervormingen: 

- rek 
- kromming 

- momenten 

spanningen (d.m.v.): 
- krachten 

.. . 
Scheurvorming 

Spanningen 
gereduceerd 

I vergroot '- 

I 

door 

Figuur 6.1: Samenvattend overzicht van informatie over onderzoeksprobleem 
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7 Onderzoeksopzet 

Om het geschetste probleem te kunnen onderzoeken zijn er de volgende mogelijkheden: 

1 .  Analytisch onderzoek 
2. Numeriek onderzoek 
3. Experimenteel onderzoek 

Analytisch onderzoek omvat het analyseren en vaststellen van de relaties tussen variabelen 
die binnen het onderzoek vallen. Bij numeriek onderzoek wordt gebruik gemaakt van nume- 
rieke computermodellen om de invloed van variabelen te simuleren. 
Experimenteel onderzoek bekijkt het gestelde probleem vanuit de werkelijkheid en kan 
plaatsvinden in laboratoria of in een praktijksituatie. De drie vormen van onderzoek worden 
meestal gecombineerd en dienen als controle en vergelijkingsmateriaal van elkaar. 

7.1 Afbakening onderzoek 
Een onderzoek heeft vaak vele facetten en variabelen. Daarnaast worden er tijdens het 
onderzoeksproces meer vragen opgeroepen, dan er in eerste instantie zijn. Het is daarom 
van belang dat het onderzoek vooraf goed is afgebakend, zodat er niet onnodig zijwegen 
ingeslagen worden, maar ook dat het overzicht en het einddoel goed bewaakt blijven. 

Het in dit verslag omschreven onderzoek zal vanwege tijdsaspecten maar twee onderzoeks- 
aspecten beslaan. Er zal numeriek onderzoek plaatsvinden in combinatie met analytisch 
onderzoek. Het experimentele onderzoek wordt nu niet uitgevoerd, maar daarvoor zullen 
aanbevelingen worden gedaan. 
Het numerieke onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van numerieke modellen die worden 
gemodelleerd met behulp van een Eindige-Elementen-pakket. 
Er is gekozen voor een drietal fenomenen die nader zullen worden geanalyseerd. Het gaat 
hierbij om: 

- krimp 
- kruip 
- scheurvorming 

7.2 Modelvariabelen 
Naast de drie genoemde fenomenen zijn er variabelen die invloed zullen hebben op de resul- 
taten van het onderzoek. Er dient vooraf vastgesteld te worden welke van deze variabelen 
vast worden aangenomen en welke flexibel zijn. De variabelen zijn grofweg in drie catego- 
rieen te verdelen: 

- materiaaleigenschappen 
- geometrie 
- randvoorwaarden 
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7.2.1 Materiaaleigenschappen 
Onder materiaaleigenschappen vallen grootheden als druksterkte, treksterkte en elastici- 
teitsmodulus. Voor beton is daarbij ook de softening en de eigenschappen van de hechtlaag 
tussen het oude en het nieuwe beton van belang. In figuur 7.1 is het spannings-rek-diagram 
voor beton weergegeven 

Figuur 7.1: o-&-diagram voor beton, links voor drukspanningen, rechts voor trekspannin- 
gen l-] l1 

De meeste van deze eigenschappen hebben een bepaalde samenhang. Voor het materiaal 
beton geldt dat deze variabelen aan verandering onderhevig zijn. De materiaaleigenschap- 
pen van de wapening in het beton hebben vaste waarden. 
In het kader van dit onderzoek worden de materiaaleigenschappen van het beton niet vastge- 
legd, maar zal er wel rekening worden gehouden met de onderlinge verbanden tussen de 
materiaaleigenschappen. 

7.2.2 Geometrie 
De afmetingen van het model en van de verschillende onderdelen van het model hebben 
invloed op de resultaten van de simulatie. 
In eerste instantie wordt er gewerkt met een model dat bestaat uit twee lagen, waarbij voor 
de verhouding tussen de hoogte van de lagen 1 : 1 wordt aangehouden. In een later stadium 
kunnen er meerdere lagen worden toegevoerd en kan de invloed van de verhouding van de 
hoogte van de afzonderlijke lagen worden onderzocht. 

7.2.3 Randvoorwaarden 
Onder de randvoorwaarden van het model valt onder andere de wijze van ondersteuning. 
Het type oplegging en de plaats van de oplegging hebben invloed op de resultaten. In eerste 
instantie wordt er gewerkt met een statisch bepaald model dat aan het ene uiteinde een vast 
scharnier als oplegging heeft en aan de andere uiteinde een roloplegging. 
In een later stadium zullen meerdere steunpunten toegevoegd worden om de invloed hiervan 
te bepalen. 
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8 Modelleren 

Er dient een keuze te worden gemaakt voor een EE-pakket waarmee de numerieke modellen 
zullen worden opgesteld. Het is belangrijk om bij die keuze te letten op de opzet en variabe- 
len van de modellen en de uiteindelijk gestelde doelstelling. 

8.1 Eindige elementen pakket Diana 
Als EE-pakket voor het modelleren van de numerieke modellen is gekozen voor Diana. 
Diana staat voor DIsplacement method ANAlyser en is ontwikkeld bij TNO. Het pakket is 
zeer uitgebreid en heeft vele mogelijkheden op het gebied van de betonmechanica. Het pak- 
ket geeft de mogelijkheid voor het modelleren van niet-lineaire verschijnselen zoals krimp 
en kruip via verschillende methoden. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden op het gebied 
van scheurvorming en is het mogelijk om wapening aan te brengen in de modellen met een 
reeks aan bijbehorende variabelen. 

8.2 Opzet modellen 
Het uiteindelijke model zal zowel krimp, kruip en scheurvorming simuleren. Om tot dit 
model te komen is een weg uitgestippeld waarbij het uiteindelijke model stap voor stap 
wordt opgebouwd. Dit is te preferen omdat op deze manier het inzicht in het probleem en 
het model wordt opgebouwd. De globale opzet is als volgt: 

I .  Het opzetten van een lineair elastisch model met twee lagen waarbij een rekverschil 
optreedt tussen de lagen. 
2. Het opzetten van een model met twee lagen waarbij de ene laag een krimpverschil 
heeft ten opzichte van de andere laag. 
3. Het opzetten van een model met twee lagen waarbij de ene laag een ander kruipgedrag 
heeft ten opzichte van de andere laag. 
4. Het opzetten van een model met twee lagen waarbij de overgang tussen de lagen wordt 
gemodelleerd met een bepaalde eigenschappen van de hechtlaag, waarna een 
scheurvormingsanalyse wordt toegepast. 
5.  Een combinatie van de modellen met krimp, kruip en scheurvorming en het varieren 
van enkele variabelen. 

De modellen zullen in eerste instantie bestaan uit twee lagen om de inzichtelijkheid te 
behouden. Als deze modellen goed uitgewerkt zijn kan het aantal lagen van de constructie 
uitgebreid worden. 

8.3 Controle modellen 
Bij het gebruik van een computerprogramma is het belangrijk om de resultaten zo goed 
mogelijk te controleren. Tijdens het maken van en berekenen met numerieke modellen kun- 
nen er allerlei fouten optreden die dan tot verkeerde resultaten zullen leiden. 
Tijdens het onderzoek zullen regelmatig testmodellen worden gemaakt om de resultaten van 
het programma te controleren. Daarnaast is het vanwege de stapsgewijze aanpak tot op 
zekere hoogte mogelijk om de modellen te controleren. Het eindmodel is te complex en 
ingewikkeld om eenvoudig met de hand te kunnen controleren, maar de voorgaande model- 
len, waaruit het eindmodel wordt opgebouwd, kunnen wel vergeleken worden met handre- 
kenmodellen. 
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9 Lineair elastisch model 

De eerste stap richting een numeriek model waarbij krimp, kruip en scheurvorming worden 
gemodelleerd is een lineair elastisch model, met een rekverschil tussen twee lagen beton. Er 
wordt geen wapening aan het model toegevoegd. 

9.1 Modelgegevens 
Er zijn vier LE-modellen gemaakt. Het eerste LE-model (LE-model 1) gaat uit van twee 
lagen beton, van betonkwaliteit B35. De lagen hebben dezelfde laaghoogte. In figuur 9.1 
staat een weergave van het model. 

hoogte 
Laag 2 

Laag 1 

I I 
lengte (I: 

Figuur 9. l: Opzet lineair-elastisch model 

De modelgegevens zijn in tabel 9.1 weergegeven. 

Tabel 9.1: Modelgegevens van het lineair elastisch model (1) 

Om het rekverschil tussen de lagen te kunnen modelleren is gekozen voor het toepassen van 
een temperatuursbelasting, waardoor er een rek optreedt van E= AT . a .  
Het eigen gewicht van de constructie is in dit model niet meegenomen, om enkel de invloed 
van de temperatuurbelasting te analyseren. 

Variabele 

Lengte (1) 

Laaghoogte (h) 

Dikte (d) 

Elasticiteitsmodulus (E) 

Temperatuursbelasting laag l (T l )  

Temperatuursbelasting laag 2(T2) 

Thermische uitzettingcoefficient (a )  

Poissonconstante (v) 

Waarde 

1000 mm 

100 mm 

10 mm 

3 1000  mm^ 
30 "C 

O "C 

IE-5 l/K 

0,2 
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Het model is opgebouwd uit 80 rechthoekige schijfelementen' met afmetingen van 50 mm 
bij 50 mm. De resultaten van de berekening van het model staan in de volgende paragraaf. 
Als vervolg op het LE-model l is een tweede model gemaakt, waarbij alleen de lengte van 
het model is aangepast, maar niet de elementgrootte. De lengte van LE-model 2 is 3000 
mm. Dit model is gemaakt om te onderzoeken of de lengte van het model invloed heeft op 
de optredende spanningen ten gevolge van de verschillende temperatuursbelasting van de 
betonlagen. In de theoretische handrekenmodellen is de lengte van het model geen parame- 
ter in de berekening. Er kan verwacht worden dat de lengte van het model dus geen invloed 
zal hebben op het spanningsbeeld van de doorsnede. 
Bij het derde en vierde model is uitgegaan van het LE-model I ,  waarbij netverfijning is toe- 
gepast. Het net van LE-model 3 is twee keer zo fijn en het net van LE-model4 is vier keer 
zo fijn. Netverfijning wordt toegepast om te onderzoeken of een fijner net een betere bena- 
dering van de situatie geeft. In de meeste gevallen leidt netverfijning tot een nauwkeurigere 
uitkomst, waarbij de uitkomst convergeert naar een bepaalde waarde. Het kan echter ook 
voorkomen dat netverfijning in sommige punten leidt tot divergentie. In deze punten wordt 
de spanning volgens de lineaire elasticiteitstheorie oneindig hoog en zal de waarde van de 
spanning bij netverfijning convergeren naar een oneindige waarde. In dat geval zijn de uit- 
komsten van het model zeker niet te vertrouwen. Bij de oplegpunten zal dit voorkomen. In 
de rest van het model zal dit probleem niet spelen. 

9.2 Resultaten 
Bij de resultaten van de berekening van de vier modellen is vooral gekeken naar het span- 
ningsverloop (spanning in x-richting) over de hoogte van de balk, in het midden van het 
model. Dit spanningsverloop is ook met de hand te berekenen aan de hand van een handre- 
kenmodel, zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.2. In bijlage 1 .1  zijn de resultaten van de vier 
modellen weergegeven, zowel in tabellarische weergave als grafische weergave. 
Het spanningsverloop van de modellen, waarbij een doorsnede is gemaakt in het midden 
van het model, staat weergegeven in figuur 9.2a, 9.2b en 9 . 2 ~ .  

Figuur 9.2a en 9.2b: Spanningsverloop over de hoogte van de doorsnede, in het midden van 
het model, voor LE-model1 en LE-model2 (9.2a) en voor LE-model3 (9.2b) (spanning in 

 m mm^) 

1. Schijfelementen, ook wel plain stress elementen genoemd, zijn elementen die belastingen in het vlak 
kunnen opnemen, maar niet belastingen loodrecht op het vlak. 
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Figuur 9 . 2 ~ :  Spanningsverloop over de hoogte van de doorsnede, in het midden van LE- 

model 4 (spanning in N,/mm2) 

9.2.1 Resultaten handberekening 
Om de resultaten van de computerberekening te kunnen vergelijken, is er een handbereke- 
ning gemaakt van het ingevoerde model. De resultaten van de handberekening staan in bij- 
lage 1.2. In figuur 9.3 is het spanningsverloop over de hoogte van de doorsnede te zien die 
wordt berekend met behulp van de handrekenmethode. 

Figuur 9.3: Spanningsverloop over de hoogte van de doorsnede met behulp van de 
handrekenmethode (spanniagen in ~ / m d )  

9.3 Conclusies en vergelijkingen 
Uit de resultaten van de computersimulatie en de handberekening kunnen enkele conclusies 
getrokken worden. Deze zullen hieronder opgesomd worden: 

- Gezien het gegeven dat de uitkomsten van de spanningen van het LE-model l en het LE- 
model 2 geheel gelijk zijn, kan er gesteld worden dat de lengte van het model geen invloed 
heeft op de spanningsresultaten van de berekening, mits de lengte beduidend groter is dan 
de hoogte. De berekende spanningen zijn over de hoogte van de doorsnede gelijk voor de 
gehele lengte van het model met uitzondering van de oplegpunten. Deze verstoren plaatse- 
lijk het spanningsbeeld, maar volgens het principe van St. Vernant verdwijnt de invloed van 
deze verstoring over een bepaalde afstand. 
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- Bij spanningen ten gevolge van inwendige belastingen (zoals spanningen die optreden 
vanwege een rekverschil), zijn de spanningen volledig in evenwicht in de doorsnede. Dit 
houdt in dat voor de doorsnede moet gelden Z M =  O en CN= O .  
Aan deze voorwaarden wordt voldaan door alle modellen. 

- De spanningsresultaten van de computermodellen liggen zeer dicht bij de spanningsresul- 
taten van de handberekening. Er is sprake van enkele procenten afwijking. Deze afwijking 
kan door een aantal aspecten onstaan zijn: 

l )  Het computerprogramma is een eindige -elementen-pakket en geeft dus 
een benadering weer, er treedt een discretisatiefout op. Er kunnen ook 
oplosfouten (afrondfouten of afbreekfouten) optreden. 
2) In de handberekening wordt dwarsconstractie verwaarloosd. In het computer- 
model wordt deze wel meegenomen. 

- Bij het toepassen van netverfijning convergeren de resultaten naar de waarde van de hand- 
berekening. Dit geeft vertrouwen in de opbouw van het elementennet. In figuur 9.5 staat een 
grafiek met daarin de spanning op de grenslaag uitgezet tegen het aantal elementen over de 
hoogte van het model. De gestippelde lijn is de uitkomst van de spanning op de grenslaag, 
berekend volgens de handrekenmethode. 

n over de hoogte 

Figuur 9.5: Spanning op de grenslaag uitgezet tegen het aantal elementen over de hoogte 
van het model 
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10 Krimpmodel 
Het eerste niet-lineaire model dat wordt gemodelleerd is een model waarbij een krimpver- 
schil ontstaat tussen twee lagen beton, vanwege het feit dat de ene laag eerder is gefabri- 
ceerd dan de andere laag. Hierdoor zal de eerste laag al verder in het krimpproces zijn, dan 
de tweede laag beton, die later wordt aangebracht. Vanwege dit verschil in krimp tussen de 
lagen zullen er spanningen gaan optreden. Bij het analyseren van het krimpmodel zal wor- 
den gekeken naar de invloed van de optredende spanningen t.g.v. het krimpverschil. 

10.1 Krimp volgens de NEN 6720 
Het programma Diana biedt verschillende mogelijkheden om krimp te simuleren. Er zijn 
grofweg twee manieren om te werk te gaan. De eerste methode is een directe methode, 
waarbij handmatig een krimpfunctie wordt ingevoerd voor het betreffende model. De 
tweede metnode is een indirecte methode, die gebaseerd is op reeds bestaande krimpmodel- 
len. Diana kent drie krimpmodellen: 

* CEB-FIB model code 1990 
* Model volgens American Concrete Institute code 209 
* Model volgens Nederlandse NEN 6720 (beton-) norm 

Als er gekozen wordt voor het gebruiken van een krimpmodel creeert Diana aan de hand 
van enkele invoergegevens zelf de krimpfunctie. 

In het kader van dit onderzoek is gekozen de krimpfunctie volgens de NEN 6720 aan te 
houden. De doelstelling van dit onderzoek is immers het creeren van een set rekenregels die 
kunnen worden toegepast binnen de Nederlandse Normen. 
De krimpverkorting kan volgens de NEN 6720 [12], artikel 6.1.6, berekend worden met de 
volgende formule: 

Waarin: 
E',. = specifieke krimpverkorting 

E', = basiskrimp 

kb = factor, afhankelijk van de karakteristieke druksterkte f'ck 

kh = factor, afhankelijk van de fictieve dikte hm 

k p  = factor, afhankelijk van het laagste wapeningspercentage wo 

k ,  = factor, afhankelijk van de ouderdom t van het beton 

E',,,~ = maximaal aan te houden rekenwaarde voor de specifieke krimpverkorting, 
afhankelijk van f'ck en de relatieve vochtigheid 
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10.2 Het testmodel voor krimp 
Om te kunnen controleren of Diana de juiste resultaten geeft bij het toepassen van het 
krimpmodel volgens de NEN 6720, wordt er eerst een testmodel opgesteld, dat eenvoudig 
met de hand te controleren is. 
Het testmodel is gelijk aan het lineair elastische model, met uitzondering van de opdeling in 
twee lagen. Het testmodel bestaat uit één laag beton, van betonsterkteklasse B35, zodat de 
uitkomsten eenvoudig te vergelijken zijn met een handberekening. 

10.2.1Gegevens testmodel 
Het testmodel wordt enkel belast met een krimpverkorting. De invoergegevens voor de bere- 
kening van de krimpfunctie staan in tabel 10.1. 

Fictieve dikte (hm) 

Tabel 10. l : Invoergegevens voor de krimpfunctie van het testmodel 

Relatieve vochtigheid (RV) I 80 % 

Invoergegeven 

Karakteristieke betondruksterkte (f'ck) 

Minimum wapeningspercentage (oo) I 

Waarde 

35  mm^ 

De ouderdom (t) van het beton is variabel. 
2 . A ,  

De fictieve dikte kan berekend worden met de formule: h, = - 
Ob 

Waarin: 
A,, = oppervlakte van de betondoorsnede 
Ob = omtrek van de betondoorsnede 

Voor vloeren geldt dat de omtrek van de betondoorsnede bestaat uit de bovenzijde en de 
onderzijde van de doorsnede. Uitgedrukt in parameters geldt dan: 

Ob = 2 . l ,  waarbij 1 de lengte van de vloer is. 

A, = l . h ,  waarbij h de hoogte van de vloer is. 

Hieruit volgt voor de fictieve dikte van een vloer: 

Er worden drie testmodellen gemodelleerd waarbij de ouderdom van het beton varieert. Het 
eerste model heeft een ouderdom van 20 dagen, het tweede model heeft een ouderdom van 
365 dagen ( l  jaar) en het derde model heeft een ouderdom van 7300 dagen (20 jaar). 
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10.2.2Resultaten testmodellen voor krimp 
Bij de resultaten van de berekening wordt gekeken naar de lengteverandering van de model- 
len. Hieruit kan de krimpverkorting worden bepaald met behulp van de formule 
E' = ( A l ) / l .  In tabel 10.2 staat een overzicht van de modellen met de bijbehorende lengte- 
verandering en krimpverkorting. De uitgebreide berekeningsresultaten staan in bijlage 2.1. 

Tabel 10.2: Lengteverandering en krimpverkorting van de testmodellen 

10.2.3Resultaten handberekening 
Aan de hand van de gegevens uit tabel 10.1 kan een krimpfunctie worden uitgezet volgens 
de NEN 6720, waarbij de ouderom van het beton en de specifieke krimpverkorting de varia- 
belen zijn. In figuur 10.1 staat de specifieke krimpverkorting als functie van de ouderdom 
van het beton uitgezet, uitgaande van de gegevens uit tabel 10. l .  

3500 
Ouderdom (dagen) 

Krimpverkorting 

(E' 

7,35 I O - ~  mmlm 

66,7 1 mmlm 

0,120 mmlm 

Figuur IO.1: De specijieke krimpverkorting E',, cllsjinctie van de ouderdom van het beton 

Lengte 

( 1 )  

l000 mm 

]Oo0 mm 

1000 mm 

De specifieke krimprek, op de drie tijdstippen gekozen voor de testmodellen en berekend 
volgens de NEN 6720, bedraagt: 

* Ouderdom t = 20 dagen E', = 7,35 1 0 - ~  mmlm 

Lengteverande- 
ring ( A l  ) 

7 3 5  I O - ~  mm 

66,7 1 mm 

0,120 mm 

Model 

Testmodel I 

Testmodel 2 

Testmodel 3 

* Ouderdom t = 365 dagen E', = 0,0667 mmlm 

* Ouderdom t = 7300 dagen E', = 0,120 mmlm 

Deze waarden komen exact overeen met de berekende krimpverkorting uit de resultaten van 
de testmodellen. 

Ouderdom 
beton ( t )  

20 dagen 

365 dagen 

7300 dagen 
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10.3 Het EE-model voor het bestuderen van krimp 
Het krimpmodel heeft dezelfde opbouw als het lineair elastische model (zie ook figuur 9.1). 
De laageigenschappen zijn echter verschillend. Van beide lagen kan de krimpfunctie worden 
bepaald. Bij het invoeren van het model treedt echter een probleem op. In de praktijk zal de 
prefab laag eerder aan het krimpproces beginnen. Omdat dan de opgestorte laag nog niet 
aanwezig is zal deze krimp vrij kunnen optreden, zonder dat het leidt tot extra spanningen. 
In het computermodel zitten de lagen aan elkaar, alleen begint het krimpproces van de pre- 
fab laag eerder dan die van de opgestorte laag. Omdat de lagen al aan elkaar zitten levert het 
eerste stuk van het krimpproces van de prefab laag al extra spanningen op vanwege het niet 
vrij kunnen vervormen van de laag. 
Het optreden van spanningen in de samengestelde doorsnede komt vanwege een krimpver- 
schil tussen de lagen van de doorsnede. Daarom is er gekozen om in de simulatie de onder- 
ste laag (in de praktijk de prefab laag) geen krimp mee te geven en de bovenste laag (in de 
praktijk de opgestorte laag) het krimpverschil tussen de lagen mee te geven. Zo ontstaat er 
toch het krimpverschil tussen de lagen. 

Een ander probleem met het invoeren van het model is de wijze waarop de krimp in werking 
treedt over de hoogte van de laag. De buitenzijde van de laag, die direct in contact staan met 
de buitenlucht zal een sneller krimpproces doorlopen dan het binnenste gedeelte van de 
laag. Met andere woorden, de krimp is niet uniform over de laag (zie figuur 10.2). 

Figuur 10.2: Het krimpproces verloopt sneller aan de buitenzijde van de beton 

In Diana kan deze niet-uniformiteit meegenomen worden door aan de verschillende elemen- 
ten verschillende krimpfuncties toe te kennen. Dit vergt echter veel werk en daarbij is het de 
vraag welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor de verschillende krimpfuncties. 
Er is bij de nodellering van de krimpmodellen gekozen voor de aanname dat het krimppro- 
ces uniform optreedt in de betonlaag, wetende dat dit niet geheel overeen stemt met de wer- 
kelijkheid. 

In tabel 10.3 staan de laageigenschappen van laag 2 weergegeven. Laag l ,  van betonklasse 
B65, krijgt alleen elastische materiaaleigenschappen mee. 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgcstorte laag 

Tabel 10.3: Invoergegevens voor de krimpfunctie van het krimpmodel voor laag 2 

De ouderdom (t) van het model is variabel. Er worden drie modellen gemaakt, waarbij de 
ouderdom van het model oploopt van 20 dagen naar 365 dagen naar 3400 dagen. 

Invoergegeven 

Karakteristieke betondruksterkte (f'ck) 

Fictieve dikte (hm) 

Relatieve vochtigheid (RV) 

Minimum wapeningspercentage (mo) 

10.3.1Resultaten krimpmodellen 
De resultaten van de berekende krimpmodellen zitten in bijlage 2.2. In deze paragraaf zijn 
de belangrijkste resultaten samengevat. In figuur 10.3a t/m 1 0 . 3 ~  is het spanningsverloop 
van de modellen over de hoogte van de doorsnede weergegeven, waarbij de doorsnede in het 
midden van het model is gemaakt. Het feit dat de spanningsbeelden niet symmetrisch zijn 
(zoals bij de LE-modellen), heeft te maken met een lager liggend elastisch zwaartepunt van- 
wege de verschillende elasticiteitsmoduli van de twee betonlagen. 

Waarde laag 2 

35 NImm2 

200 mm 

80 % 

0,5 % 

Figuur 10.3a, 10.3b en 10 .3~:  Het spanningsverloop over de hoogte van de doorsnede in het 
midden van het model waarbij de ouderdom van het model respectievelijk 20 dagen, 365 

dagen en 3400 dagen is, spanning in  mm^ 
In figuur 10.4 staat een grafiek met daarin de schuifspanningen weergegeven over de grens- 
laag van het model, voor zowel een betonouderdom van 20 dagen, 365 dagen als 3400 
dagen. De schuifspanningen zijn met uitzondering van de einden van het model verwaar- 
loosbaar klein. 
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- Schuifspanning 
t=20 dagen 

- Schuifspanning 
t=365 dagen 
Schuifspanning 
t=3400 dagen 

Lengte balk (mm) 

Figuur 10.4: Gra$ìek van het verloop van de schuifspanningen over de grenslaag van het 
model, waarbzj de ouderdom van het beton 20 dagen, 365 dagen en 3400 dagen bedraagt 

Van de drie berekende computermodellen is ook een handberekening gemaakt. De handbe- 
rekeningen zitten in bijlage 2.3. In figuur 10.5a t/m 1 0 . 5 ~  staan de spanningsverlopen over 
de hoogte van de doorsnede, berekend met behulp van het theoretische handrekenmodel. 

Figuur 10.5a, 10.5b en 10.5~:  Het spanningsverloop over de hoogte van de doorsnede, 
berekend volgens het handrekenmodel, waarbij de ouderdom van het model respectievelijk 
20 dagen, 365 dagen en 3400 dagen is 

10.4 Conclusies en vergelijkingen 
Uit de resultaten van de berekende testmodellen, krimpmodellen en handmodellen kunnen 
enkele conclusies worden getrokken. 
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- De krimpverkorting berekend volgens de testmodellen komt volledig overeen met de 
krimpverkorting die volgens de NEN 6720 wordt berekend. Hieruit kan worden opgemaakt 
dat Diana op een goed wijze de invoergegevens van het krimpmodel omzet in een krimp- 
functie. 

- Een voorwaarde voor juiste resultaten van het spanningsverloop bij een krimpberekening 
is dat de oppervlakte aan de ene zijde van het spanningsdiagram gelijk is aan de oppervlakte 
aan de andere zijde van het spanningsdiagram. Ofwel de trekspanningen en drukspanningen 
zijn met elkaar in evenwicht. Hierbij dient de doorsnede dus te voldoen aan de voorwaarden 
CM= O en CN= O .  Aan deze voorwaarden wordt voldaan door alle modellen. 

- De spanningsresultaten van de computerberekeningen komen nauw overeen met de span- 
ningsresultaten van de handberekeningen. De grootste afwijking bedraagt 6  %. 
De aspecten die invloed kunnen hebben op deze afwijking zijn al eerder in hoofdstuk 9 uit- 
eengezet. 

- De spanningen in x-richting in de doorsnede lopen op naarmate de ouderdom van het 
beton en daarmee het rekverschil groter wordt. Het is belangrijk om te kijken of in de loop 
der tijd de maxiaal opneembare trekspanning wordt overschreden en op welke plaats in het 
model dit gebeurt. Het overschrijden van de maximale trekspanning leidt tot scheuren. 
De maximaal opneembare trekspanning is afhankelijk van de betonsterkteklasse en van het 
doel waarvoor de maximaal opneembare treksterkte wordt bepaald. Volgens NEN 6720 kan 
de maximaal opneembare treksterkte voor toetsing van scheurvorming worden bepaald met 
de formule [ l  21: 

.fbrn = 1 , 4 .  fbrep  = 1 , 4 . 0 , 7 . ( 1 , 0 5 + 0 , 0 5 f ' c k )  

Waarin: 
fbm = gemiddelde treksterkte van het beton 
fbrep = representatieve waarde van de treksterkte van het beton 
f',k = karakteristieke betondruksterkte 

Voor B35 geldt f b,>, = 2, 8  ~ / r n m ~  en voor B65 geldt f ,, = 4, 3  op mm^. 

De trekspanningen berekend volgens de krimpmodellen blijven onder deze waarden voor de 
gemiddelde treksterkte. Ook bij een oneindig grote ouderdom blijven de trekspanningen 
onder de treksterkte. Door alleen het optreden van het opgelegde krimpverschil in dit model 
zal er geen scheurvorming optreden. Het overschrijden van de treksterkte zou kunnen 
gebeuren als het model belast wordt met uitwendige belasting. In dat geval zal de scheurvor- 
ming als eerste op het aansluitvlak van de twee lagen optreden. 

- De schuifspanningen die optreden in de modellen zijn verwaarloosbaar klein, met uitzon- 
dering van de uiteinden van de modellen. Bij de uiteinden lopen de schuifspanningen 
behoorlijk op, zeker naarmate de ouderdom van het beton toeneemt. Deze pieken in de 
schuifspanning op de grenslaag van de twee lagen kan leiden tot het losscheuren van de 
hechtlaag. Bij een betonouderdom van 3400 dagen is de maximale schuifspanning 0,18 

op mm^. Dit loopt in de tijd nog verder op naar ongeveer 0,20 op mm?. 
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In CUR Rapport 86 [l01 wordt ingegaan op de problematiek rond schuifspanningen in de 
hechtlaag van twee lagen beton. Uit onderzoek is gebleken dat bij een goede aanhechting 
van de lagen de maximaal opneembare schuifspanning gelijk is aan: 

T, = 0 , 3 .  f b  

Waarin: 
= uiterst opneembare schuifspanning door het beton 

f h = rekenwaarde van de treksterkte van het beton 

Voor B35 geldt: T, = 0,3  - 1 ,40  = 0 , 4 2  ~ / i n r n ~  

In het berekende model blijft de schuifspanning onder de ondergrens van de schuifsterkte 
van het beton. Er zal geen scheurvorming ten gevolge van afschuiving optreden. Bij deze 
conclusie wordt wel uitgegaan van een volledige hechting tussen de betonlagen. In werke- 
lijkheid zal er gekeken moeten worden naar de eigenschappen van de hechtlaag om tot een 
goede conclusie te kunnen komen. Deze eigenschappen komen in het hoofdstuk over het 
scheurmodel verder aan de orde. 
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11 Kruipmodel 

Na het model waarbij een krimpverschil ontstaat tussen de twee lagen is een model gemaakt 
waarbij een kruipverschil ontstaat tussen de twee lagen. Het kruipverschil treedt op van- 
wege de verschillende laageigenschappen en het verschil in ouderdom van de lagen bij het 
aanbrengen van de belasting. Bij het kruipmodel zal ook het fenomeen relaxatie worden 
meegenomen. 

11.1 Kruip volgens de NEN 6720 
Het programma Diana kan op verschillende manieren met het fenomeen kruip omgaan. 
Zoals bij het fenomeen krimp kan ook bij het toepassen van kruip in Diana gekozen worden 
uit twee methoden. De eerste methode is de directe methode, waarbij handmatig een functie 
voor de kruipfactor wordt ingevoerd. Bij de tweede, indirecte methode, creeert Diana aan de 
hand van enkele invoergegevens en volgens een theoretisch model zelf de functie voor de 
kruipfactor. Diana kent drie standaardmodellen voor de berekening van de kruipfactor, 
welke uit dezelfde normen komen als voor de berekening van de krimpverkorting. 

Er is gekozen om te werken met de berekening van de kruipfactor volgens de NEN 6720. 

De kruipfactor kan volgens de NEN 6720, artikel 6.1.5, worden berekend met de formule: 

Waarin: 
@ = kruipfactor 

k ,  = factor, afhankelijk van de relatieve vochtigheid 

kd = factor, afhankelijk van de ouderdom van het beton op het tijdstip van belasten 

en van de sterkteklasse van het cement 
kb = factor, afhankelijk van de karakteristieke druksterkte f'ck 

k,, = factor, afhankelijk van de fictieve dikte hm 

k ,  = factor, afhankelijk van de belastingstijd 

= maximaal aan te houden rekenwaarde van de kruipfactor, 

afhankelijk van f'ck en de relatieve vochtigheid 

Kruip en relaxatie zijn fenomenen die horen bij viscoelastische materialen. Viscoelastische 
materialen zijn materialen waarbij de relatie tussen de spanning en rek afhangt van de factor 
tijd [ l  31. In Diana wordt deze viscoelasticiteit gemodelleerd aan de hand van een Maxwell- 
keten. Een Maxwell-keten is een model, gebaseerd op een relaxatiefunctie en opgebouwd 
uit veren en dempers, waarmee de relatie tussen spanning en rek in de tijd kan worden 
gemodelleerd [14]. In bijlage 3.1 wordt verder ingegaan op de Maxwell-keten en de viscoe- 
lastische fenomenen. 
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Zowel de NEN 6720 als Diana gaan uit van een zelfde kruip-en relaxatiegedrag voor trek- 
spanningen en drukspanningen. In werkelijkheid leiden trekspanningen tot een grotere 
kruip en relaxatie dan drukspanningen. In figuur 1 1.1 is een grafiek met kruipcurves weer- 
gegeven, van twee verschillende cementtypen, voor zowel trekspanningen als drukspannin- 
gen. 

Type of  cement: 

Y l I I 
I 

O 30 W 90 120 
Tjmeunder foad - days 

a 

: 
40- 

0 

Figuur 11.1: Kruip onder trekspanningen en drukspanningen (151 
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Bij de modellering van kruip en relaxatie zal dit onderscheidt echter niet gemaakt worden. 
Het is in Diana moeilijk om dit onderscheidt in te bouwen in het model. Bovendien zijn de 
modellen gebaseerd op de regels uit de betonnorm en die maakt ook geen onderscheidt in 
kruip bij trekspanningen of drukspanningen. 
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11.2 Het testmodel voor kruip 
Om de resultaten van Diana te controleren is er een testmodel gemaakt, waarvan de uitkom- 
sten eenvoudig met de hand te controleren zijn. Omdat het fenomeen kruip niet optreedt als 
er geen uitwendige belasting aanwezig is, wordt dit model belast met een gelijkmatig ver- 
deelde belasting. Het model bestaat uit een laag beton, met dezelfde geometriewaarden als 
het testmodel voor krimp. 

11.2.lGegevens van het testmodel 
De parameters die mee worden gegeven voor de berekening van de kruipfactor van het test- 
model staan in tabel 1 1.1. 

Tabel 1 1.1 : Invoerparameters voor de kruipfactor in Diana van het testmodel 

Invoergegeven 

Karakteristieke betondruksterkte (f'ck) 

Fictieve dikte (hm) 

Relatieve vochtigheid (RV) 

Cementtype 

Elasticiteitmodulus op 28 dagen 

Waarde 

35  mm^ 
200 mm 

80 % 

A 

3 1000 el mm^ 
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Tabel I 1.1 : Invoerparameters voor de kruipfactor in Diana van het testmodel 

Het model wordt belast met een gelijkmatig verdeelde belasting van 10 kN/m en de belas- 
tingstijd (t) is variabel. Er zijn vier testmodellen gemaakt waarbij de belastingstijd oploopt 
van O dagen (lineaire berekening, geen kruip aanwezig) naar 20 dagen, 365 dagen en 7300 
dagen. Bij de laatste drie modellen gaat het verschijnsel kruip een rol spelen. Het eerste 
model is de lineair elastische berekening die gemaakt moet worden in Diana, voordat een 
niet-lineaire berekening (in dit geval een kruipberekening) kan worden gemaakt. 

Invoergegeven 

Ouderdom beton op tijdstip van belasten (to) 

11.2.2Resultaten testmodellen voor kruip 
Bij de berekeningen van de testmodellen is gekeken naar het spanningsverloop over de 
hoogte van de doorsnede en naar de vervorming van de modellen. De resultaten zijn in bij- 
lage 3.2 weergeven. 

Waarde 

28 dagen 

Het spanningsverloop over de hoogte van de doorsnede is gelijk bij alle vier de modellen. 

De spanning verloopt lineair van + 19,13  mm^ aan de onderzijde naar - 19,13 ~ / i n m ~  aan 
de bovenzijde van het model. 
In tabel 1 1.2 staat een overzicht van de modellen en de optredende vervorming in het mid- 
den van het model. 

Tabel 11 .Z: Vervorming van de testmodellen voor de kruip 

11.2.3Resultaten handberekening 
De handberekening bestaat zoals de computerberekening uit een lineaire berekening en een 
kruipberekening. De maximale spanningen (spanningen in uiterste vezels) kunnen volgens 
de lineair-elasticiteits theorie worden berekend met de formule: 

Model 

Testmodel 1 

Testmodel 2 

Testmodel 3 

Testmodel 4 

Waarin: 
o = optredende spanning 

M = optredend moment ten gevolge van de uitwendige belasting 
W = weerstandmoment 

Belastingstijd (dagen) 

O 

20 

365 

7300 

Doorbuiging midden van 
model (mm) 

0,689 

0,745 

1,208 

1,603 
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Voor het testmodel geldt: 
I 2 1 2 M = - . q . l  = - .  10. 1 = 1,25kNm 
8 8 

De maximale spanning wordt: o = 25 '  lo6 = 18, 75 N / ~ ~ ~  
6,667 lo4 

Volgens de lineair-elasticiteitstheorie verloopt de spanning lineair over de hoogte van de 

doorsnede van +l 8,75 op mm^ aan de onderzijde naar - 18,75 k mm^ aan de bovenzijde van 
het model. 

De maximale vervorming die optreedt kan worden berekend met de formule: 

Waarin: 
6,n,x = maximale vervorming 

E = elasticiteitsmodulus = 3 1000 do mm? 
I = axiaal kwadratisch oppervlakte moment 

Het axiaal kwadratisch oppervlakte moment kan voor een rechthoekige doorsnede worden 
1 3 1 3 6 4  

bepaald met de formule: I = - . b . h = -. 10 .200 = 6,667 . 10 mm 
12 12 

Dan geldt: 

Bij de kruipberekeningen (zonder relaxatie) zullen de spanningen gelijk blijven aan de bere- 
kende spanningen volgens de lineair-elasticiteitstheorie. De vervormingen zullen vanwege 
de optredende kruip groter worden. Met de tijd zal de elasticiteitsmodulus (E) afnemen. 
Deze afname hangt af van de kruipfactor. 
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Aan de hand van de gegevens uit tabel 1 1.1 kan een functie voor de kruipfactor, volgens de 
NEN 6720, worden uitgezet. In figuur 1 1.2 staat de kruipfactor uitgezet als functie van de 
belastingtijd. 

Belastingstijd (dagen) 

Figuur 11.2: Kruipfactor als functie varz de belastingstijd 

De kruipfactor bedraagt op de gekozen tijdstippen voor de testmodellen: 
* Belastingstijd = 20 dagen Q = 0,084 
* Belastingstijd = 365 dagen Q = 0,759 
* Belastingstijd = 7300 dagen Q = 1,365 

De relatie tussen de elasticiteitsmodulus en de kruipfactor kan omschreven worden als: 

Waarin: 

E* = elasticiteitsmodulus van beton, waarbij de invloed van de kruip is verrekend 

Eh = e la~t ic i te i t sm~dul~s  van beton, zonder invloed van kruip 

Q = kruipfactor 

Hiermee kan de elasticiteitsmodulus van de testmodellen uitgerekend worden en daarmee 
ook de vervorming met de reeds gebruikte formule bij de lineair-elastische berekening. Een 
overzicht hiervan staat in tabel 1 1.3. 

Tabel 1 1.3: Overzicht van E-moduli en vervormingen bij verschillende belastingstijden 

Umax (mm) 

0,683 

Belastingstijd (dagen) 

20 

E*  mm^) 

28602 
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Tabel 1 1.3: Overzicht van E-moduli en vervormingen bij verschillende belastingstijden 

11.2.4Conclusies testmodellen 
De conclusies die getrokken kunnen worden uit de gemaakte computer-en handberekenin- 
gen staan hieronder opgesomd: 

Belastingstijd (dagen) 

365 

7300 

- Het verschil tussen de handberekende spanningen en computerberekende spanningen 
bedraagt 2 %. Dit verschil is te verklaren door enkele aspecten: 

* De handberekening is gebaseerd op de liggertheorie, waarbij de breedte en 
hoogte van het model worden verwaarloosd en alleen de lengte een parameter is die 
meedoet in de berekeningen. Het computermodel heeft wel een breedte en hoogte 
die invloed uitoefenen op de spanningsresultaten. 
* Het computerprogramma is een eindige -elementen-pakket en geeft dus 
een benadering weer, er treedt een discretisatiefout op. Er kunnen ook 
oplosfouten (afrondfouten of afbreekfouten) optreden. 
* In de theorie wordt uitgegaan van de stelling van Bernoulli: "vlakke 
doorsneden blijven vlak". Deze stelling gaat niet meer op bij dit model. 
* In de handberekening wordt dwarsconstractie verwaarloosd. In het computer- 
model wordt deze wel meegenomen. 

- De spanningen blijven zowel in de hand-als computerberekeningen gelijk in de tijd. Dit is 
ook te verwachten, gezien het feit dat het verschijnsel kruip optreedt, waarbij de vervormin- 
gen in de tijd toenemen, bij gelijkblijvende spanning (aangenomen dat de uitwendige belas- 
ting constant blijft). 

E*  mm^) 

1762 1 

13107 

- De verschillen in vervorming tussen de hand-en computerberekening bedragen tussen de 
8,5 % en 7 %, waarbij het verschil in percentage afloopt naar mate de belastingstijd groter 
wordt. Deze verschillen kunnen verklaard worden door aspecten die in hoofdstuk 9 al zijn 
behandeld. Het feit dat het vervormingsverschil kleiner wordt naar mate de belastingstijd 
groter wordt, kan te maken hebben met het feit dat de gebruikte formule voor het handmatig 
berekenen van E*, die bij grotere belastingstijden een overschatte waarde van de werkelijk- 
heid geeft. In de NEN 6720 wordt daarom voor de elasticiteitsmodulus behorende bij de 

Umax (mm) 

1,108 

1,490 

E'b eindkruip niet E* = - aangehouden, maar E* = E' b 

l + @  1 + (3/4)@ ' 

11.3 Het EE-model voor het bestuderen van kruip 
Het EE-model voor het bestuderen van kruip heeft dezelfde opbouw als het krimpmodel. De 
lagen krijgen bij dit model beide een functie voor de kruipfactor mee, afhankelijk van 
enkele parameters, welke worden genoemd in tabel 1 1.4. Op het model wordt een uitwen- 
dige belasting van 10 kN/m aangebracht om de kruipproces in werking te laten treden. 
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Tabel 1 1.4: Invoergegevens voor het creeren van een functie voor de kruipfactor 

De belastingstijd varieert zoals bij de testmodellen van O dagen naar 20 dagen, 365 dagen en 
7300 dagen. 

11.3.1Resultaten kruipmodellen 
De resultaten van de computerberekende kruipmodellen staan in bijlage 3.3. De resultaten 
van de handberekeningen van de kruipmodellen staan in bijlage 3.4. In deze paragraaf zijn 
de belangrijkste resultaten samengevat. In figuur 1 1.3 is schematisch het spanningsverloop 
over de hoogte van de doorsnede weergegeven, waarbij de doorsnede is gemaakt in het mid- 
den van het model. De spanning treedt op ten gevolge van zowel de uitwendige belasting als 
de optredende kruip. De belangrijkste punten zijn gemarkeerd met een letter. Het spannings- 
verloop over de hoogte van de doorsnede heeft bij alle modellen dezelfde vorm, maar met 
iets andere waarden. 

Waarde laag 2 (boven) 

35  mm^ 

200 mm 

80 % 

A 

3 1000 el mm^ 
28 dagen 

Invoergegeven 

Karakteristieke betondruksterkte 
(f'ck) 

Fictieve dikte (hm) 

Relatieve vochtigheid (RV) 

Cementtype 

Elasticiteitmodulus op 28 dagen 

Ouderdom beton op tijdstip van 
belasten (to) 

Figuur 11.3: Schematische weergave van het spanningsverloop over de hoogte van de door- 
snede, waarbij de belangrijkste punten gemarkeerd zijn met letters 

Waarde laag l (onder) 

65 el mm^ 

200 mm 

80 % 

A 

38500 be mm^ 

90 dagen 
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In tabel 1 1.5 staan de spanningsgegevens van de gemarkeerde punten van de vier modellen. 

Tabel 1 1.5: Overzicht spanningsresultaten in gemarkeerde punten 

Het feit dat de spanningsverlopen niet symmetrisch zijn, zoals bij de testmodellen heeft te 
maken met de niet-homogene opbouw van de doorsnede. 

Belastingstijd 
(dagen) 

O 

20 

365 

7300 

De gegeven spanningen in tabel 1 1.5 gelden voor het model met belasting erop. Om de 
invloed van de kruip te kunnen bekijken moet de invloed van de uitwendige belasting uit het 
spanningsbeeld worden gehaald. Door het spanningsverloop van de lineair elastische bere- 
kening, waarbij geen kruip aanwezig is, af te trekken van het spanningsverloop waarbij wel 
kruip aanwezig is, blijven de spanningen ten gevolge van de kruip over. In figuur 11.4 staan 
de spanningen ten gevolge van de kruip weergegeven van de modellen met belastingstijden 
van20dagen,365 dagenen7300dagen. 

- - Spanning 
t = 365 dagen 

Spanning punt 

A (N/mm2) 

- 18,06 

- 17,90 

- 17,03 

- 16,77 

Spanning ( ~ l r n r n ~ )  

Figuur 11.4: Spanningsverloop ten gevolge van de kruip, over de hoogte van de doorsnede 
in het midden van het model, waarbij de belastingstijden 20 dagen, 365 dagen en 7300 
dagen bedragen 

Spanning punt 

B (N/mm2) 

-0,6 12 

-0,764 

- 1,482 

-1,655 

* Deze spanningwaarden zijn fictieve waarden. Deze zullen in de werkelijkheid niet opgenomen kunnen 
worden door het beton, omdat deze waarden de treksterkte van beton ver overschrijden. 

Spanning punt 

C (N/mm2) 

- 1,620 

- 1,838 

-3,178 

-3,676 

Spanning punt* 

D (N/mm2) 

20,30 

20,50 

2 1,69 

22,lO 
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Behalve de spanningen ten gevolge van de kruip is het ook interessant om naar de schuif- 
spanningen te kijken die optreden op het grensvlak van de twee lagen. In figuur 1 1.5 staat 
het verloop van de schuifspanning (berekende schuifspanning is inclusief uitwendige belas- 
ting) over de grenslaag van het model weergegeven. De berekende waarden zijn fictieve 
waarden, omdat in werkelijkheid het beton als gescheurd zou zijn bij deze grootte van 
schuifspanningen. Het verschil tussen de schuifspanningen van de modellen is te klein om 
te kunnen weergeven in deze figuur. 

Lengte balk (mm) 

Figuur 11.5: Verloop van schuifspanningen op de grenslaag van het model 

Uit figuur 11.5 blijkt dat het verloop van de schuifspanningen van de modellen nagenoeg 
gelijk is. Er zijn echter kleine verschillen tussen de modellen. De schuifspanningen worden 
kleiner naarmate de belastingstijd toeneemt. De grootte van de afname van de schuifspan- 
ningen over de grenslaag van het model, ten opzichte van het belastingstijdstip t = 0, staat 
weergegeven in figuur 1 1.6. 

.Afname schuifspanning 
t=20 dagen 
Afname schuifspanning 
t=365 dagen 
Afname schuifspanning 
t=7300 dagen 

Lengte balk (mm) 

Figuur 11.6: Afiame van de schuifspanning in de tijd 
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Naast spanningen is er ook gekeken naar vervormingen. In tabel 1 1.6 staat een overzicht van 
de modellen en de optredende vervorming in het midden van het model. 

Tabel 1 1.6: Vervorming van de kruipmodellen 

Om de resultaten van Diana te controleren zijn er enkele handberekeningen gemaakt. 
De spanningen over de hoogte van het model kunnen handmatig berekend worden volgens 
de lineair-elasticiteitstheorie, toegepast op niet-homogene doorsneden. Deze handrekenme- 
thode gaat uit van een verhouding tussen de elasticiteitsmoduli waarbij geldt: n = E, / E 2 ,  

Model 

Kruipmodel 1 

Kruipmodel 2 

Kruipmodel 3 

Kruipmodel 4 

uitgaande van E, > E 2 .  

In bijlage 3.5 wordt het handrekenmodel uitgebreid beschreven. Voor het bepalen van de 
elasticiteitsmoduli bij een bepaalde belastingstijd wordt weer uitgegaan van de formule: 

In tabel 1 1.7 zijn de handmatig berekende spanningen weergegeven, in de punten die 
gemarkeerd zijn in figuur 1 1 .2. 

Belastingstijd (dagen) 

0 

20 

3 65 

7300 

Tabel 1 1.7: Overzicht handmatig berekende spanningen in gemarkeerde punten 

Vervorming midden van 
model (mm) 

0,6 193 

0,6589 

0,9826 

1,258 

* Deze spanningwaarden zijn fictieve waarden. Deze zullen in de werkelijkheid niet opgenomen kunnen 

worden door het beton, omdat deze waarden de treksterkte van beton ver overschrijden. 

Belastingstijd 
(dagen) 

O 

20 

365 

7300 

Spanning punt 

A ( ~ l m m ~ )  

- 17,78 

- 17,64 

- 16,92 

- 16,60 

Spanning punt 

B ( ~ l m m ~ )  

-0,9 1 0 

- 1,040 

-1,610 

- 1,840 

Spanning punt 

C ( ~ l m m ~ )  

-1,130 

-1,330 

-2,470 

-3,060 

Spanning punt* 

D kr mm^) 

19,83 

20,01 

21,01 

21,51 
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Om de vervormingen handmatig te kunnen berekenen wordt de buigstijfheid van de samen- 
gestelde doorsnede bepaald (formule en uitleg staan in paragraaf 3.2.2). De buigstijfheid 
neemt af naarmate de belastingstijd toeneemt, vanwege de afname van de elasticiteitsmo- 
duli. Met behulp van de doorbuigingsformule voor een gelijkmatig verdeelde lijnlast, 
gebruikt bij de testmodellen voor kruip, kunnen de doorbuigingen bepaald worden bij de 
betreffende belastingstijden. 
In tabel 11.8 staat een overzicht van de buigstijfheden en de bijbehorende maximale door- 
buiging voor de vier belastingstijdstippen. 

Tabel 1 1.8: Overzicht handmatig berekende vervormingen in het midden van het model 

11.4 Conclusies en vergelijkingen 
Aan de hand van de resultaten van de kruipmodellen, handberekend en computergesimu- 
leerd, kunnen enkele conclusies worden opgesteld: 

Belastingstijd (dagen) 

O 

20 

3 65 

7300 

- De computerberekende totale spanningen (spanningen van uitwendige belasting met 
kruip) in het midden van het model, over de hoogte van de doorsnede wijken gemiddeld 3% 
af ten opzichte van de handberekende totale spanningen. Deze afwijking is groter bij de 
grenslaag van het model. Hier zijn de relatieve afwijkingen 15%, maar vanwege de kleine 
waarden van de spanningen op de grenslaag, is de absolute afwijking gering. 

- De spanningen die optreden vanwege het verschil in kruipfactor tussen de lagen nemen toe 
naarmate de belastingstijd groter wordt. De computerberekende spanningen ten gevolge van 
de kruip zijn groter dan de handberekende spanningen ten gevolge van de kruip en wijken 
tussen de 16% en 8% af, waarbij de afwijking kleiner wordt bij grotere belastingstijden. De 
afname van de afwijking ten opzichte van de handberekende modellen in de tijd kan worden 
verklaard door het fenomeen relaxatie. Dit fenomeen wordt in de computerberekeningen 
meegenomen, maar in de handberekeningen buiten beschouwing gelaten. Relaxatie treedt 
op bij gelijkblijvende vervorming. Omdat de lagen elkaar tegenwerken en daarmee een stuk 
vervorming tegengaan treedt relaxatie op. 

Buigstijfheid (EI), 

 mm^) 

2,30E+l I 

2,15E+11 

1,44E+ I 1 

1,11E+I I 

- De spanningen ten gevolge van kruip zijn inwendige spanningen en dienen in evenwicht te 
zijn in de doorsnede. Er moet worden voldaan aan de voorwaarden CM= O en CN= O. 
Aan deze voorwaarden wordt voldaan door alle modellen. 

Doorbuiging in het 
midden (mm) 

0,567 

0,605 

0,905 

1,173 
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- De spanningen ten gevolge van de kruip in de doorsnede lopen op naarmate de belastings- 
tijd van het beton en daarmee het verschil in kruipfactor groter wordt. Het is belangrijk om 
te kijken of in de loop der tijd de maxiaal opneembare trekspanning wordt overschreden 
door het optreden van spanningen ten gevolge van kruip en op welke plaats in het model dit 
gebeurt. Het overschrijden van de maximale trekspanning leidt tot scheuren. 
De formule voor de maximaal opneembare trekspanning staat beschreven in paragraaf 10.4. 

De gemiddelde treksterkte van het beton is f = 2, 8 ~ l m m ~  voor B35 en 

f ,,, = 4, 3 op mm^ voor B65. 

De trekspanningen die optreden in de kruipmodellen blijven onder deze waarden. Ook bij 
een oneindig grote ouderdom blijven de trekspanningen onder de treksterkte. De spannin- 
gen die optreden ten gevolge van het verschil in kruipfactor zullen niet leiden tot scheurvor- 
ming bij deze modellen. 

- De schuifspanningen nemen af in de tijd. Deze afname is toe te kennen aan de relaxatie 
waaraan de modellen onderhevig zijn in de tijd. 

- De vervormingen nemen toe in de tijd, vanwege de optredende kruip. De computerbere- 
kende vervormingen zijn groter dan de handberekende vervormingen en wijken 8,5% tot 
6,8% af, waarbij de afwijking afneemt naarmate de belastingstijd toeneemt. 
Deze verschillen kunnen verklaard worden door aspecten die in hoofdstuk 9 al zijn behan- 
deld. Waarom het vervormingsverschil kleiner wordt naar mate de belastingstijd groter 
wordt, is reeds verklaard bij de conclusies behorende bij de testmodellen voor kruip. 
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12 Scheurvormingsanalyse 
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het implementeren en controleren van krimp 
en kruip in het pakket Diana. Hierin is eenzelfde model gebruikt met constante afmetingen. 
Bij deze modellen is gebleken dat onder invloed van krimp-en kruipverschillen redelijk 
grote trekspanningen en schuifspanningen kunnen optreden. Bij het gebruikte model bleven 
de optredende spanningen echter onder de grenswaarden waarbij scheurvorming gaat optre- 
den, maar ze lagen er wel dicht bij in de buurt. Om te kijken wat de invloed is van verschil- 
lende parameters en om te kijken of er scheurvorming kan gaan optreden bij bepaalde 
combinaties van variabelen is een parameteranalyse uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan 
van een statisch bepaald opgelegd model. De analyse bestaat uit twee componenten: 

- krimpanalyse 
- kruipanalyse 

12.1 Krimpanalyse 
Bij de krimpanalyse is alleen gekeken naar de invloed van het krimpverschil tussen de twee 
lagen bij verschillende combinaties van variabelen. De grootheden die variabel veronder- 
stelt zijn, zijn: 

- hoogte van verse laag beton (hl) 
- hoogte van prefab laag beton (h2) 
- relatieve vochtigheid (RV) 
- gemiddeld wapeningspercentage over beide lagen (mo) 

- betonsterkteklasse van prefab laag 

In een aantal grafieken zijn de resultaten van de krimpanalyse uitgezet. Op de horizontale as 
staat hierbij de hoogte van de verse laag aangegeven en op de verticale as de maximale 
optredende trekspanning of de maximaal optredende schuifspanning. Er zijn meerdere lij- 
nen in een grafiek getekend, waarbij de hoogte van de prefab laag per lijn verschilt. In bij- 
lage 4. l zitten de grafieken waar zowel gekeken is naar trekspanningen als 
schuifspanningen. 
In de grafieken is ook een grenswaarde aangeven waarbij de overgang plaatsvindt van een 
ongescheurd naar gescheurd model. Dit is slechts een gekozen waarde, overeenkomstig met 
de NEN 6720. In werkelijkheid is het moeilijk te bepalen wanneer het beton precies gaat 
scheuren en zal dit van vele variabelen afhangen. 

In hoofdstuk 10 zijn reeds waarden voor de treksterkte en de schuifsterkte van het beton 
bepaald aan de hand van de NEN 6720 en CUR rapport 86. Hierbij is uitgegaan van B35. 

- treksterkte beton (grenswaarde voor trekspanningen): 2,8  mm? 
- schuifsterkte hechtlaag (grenswaarde voor schuifspanningen): 0,42 he mm^ 

De aspecten die blijken uit de krimpanalyse kunnen uitgesplitst worden naar effecten die 
van toepassing zijn op trekspanningen en effecten die van toepassing zijn op schuifspannin- 
gen. De grootste trekspanningen treden op in het midden van het model bij de hechtlaag, 
terwijl de grootste schuifspanningen bij de uiteinden van de hechtlaag optreden (zie figuur 
12.1). 
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Figuur 12.1: Plaats van grootste trekspanning en grootste schuifspanning 

Ten aanzien van de optredende maximale trekspanningen geldt: 
- Als laag 1 (vers beton) klein is resulteert dit in grote trekspanningen, die de 
grenstreksterkte overschrijdt. 
- De invloed van de relatieve vochtigheid is groot. Bij een relatieve vochtigheid 
kleiner dan 60 % zal in bijna alle combinaties van laagdikten de treksterkte over- 
schreden worden. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om het verse beton goed te 
beschermen tegen weersinvloeden zoals zon en wind. Verder is het nathouden van 
het beton een goede methode om de relatieve vochtigheid niet te laag te laten worden. 
- Een andere invoerparameter voor de berekening van de krimp is het gemiddelde 
wapeningspercentage in de doorsnede (over beide lagen). Deze blijkt een relatief 
kleine invloed op de trekspanningen te hebben. Een hoger gemiddeld 
wapeningspercentage leidt tot een iets kleinere krimp en daarmee ook kleinere 
trekspanningen. 
- Het toepassen van een lagere betonsterkteklasse voor laag 2 (prefab) heeft een 
kleine positieve invloed op de trekspanningen in de doorsnede. 

Ten aanzien van de optredende maximale schuifspanningen geldt: 
- Als laag 1 (vers beton) klein is resulteert dit in grote schuifspanningen, die de 
grensschuifsterkte overschrijdt. 
- Een lage relatieve vochtigheid leidt tot grote schuifspanningen aan de uiteinden 
van de hechtlaag. De relatieve vochtigheid heeft een grote invloed op de grote van 
de schuifspanningen. 

12.2 Kruipanalyse 
Bij de kruipanalyse is alleen gekeken naar de invloed van het kruipverschil tussen de twee 
lagen bij verschillende combinaties van variabelen. De grootheden die variabel veronder- 
stelt zijn, zijn: 

- hoogte van verse laag beton (hl)  
- hoogte van prefab laag beton (h2) 
- relatieve vochtigheid (RV) 

De grootste trekspanningen ten gevolge van het kruipverschil tussen de lagen ontstaan in het 
midden van het model, aan de onderzijde van de doorsnede. 
De grootte van de trekspanningen zijn afhankelijk van de grootte van de uitwendige belas- 
ting die wordt aangebracht. Om een vergelijking te kunnen maken, die in relatie staat tot de 
praktijk, is het noodzakelijk om reële waarden voor de belasting te kiezen. Bij deze analyse 
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is als uitgangspunt gekozen dat de drukstrekte van het beton niet overschreden mag worden. 

Betonstrekteklasse B35 heeft een rekenwaarde van de druksterkte van 21 dr mm^. In de 
berekeningen is ervan uitgegaan dat de optredende drukspanning niet hoger mag zijn dan 19 

vl mm^, welke net onder de 
druksterkte van het beton zit. In bijlage 4.2 is het resultaat van de kruipanalyse in grafieken 
weergegeven. 

Uit de kruipanalyse blijken de volgende aspecten: 
- Een kleine verse laag leidt tot grote trekspanningen. 

- Bij het uitgangspunt van een maximaal optredende drukspanning van 19 ~ l m m ~  is 
er bij een relatieve vochtigheid van 80 % geen combinatie van laagdiktes waarbij de 
invloed van de kruip de treksterkte van het beton overschrijdt. 
- Bij een lage relatieve vochtigheid (RV < 60%) zijn de trekspanningen groot. 
In combinatie met een kleine verse laag kan de trekstrekte van het beton zelf 
overschreden worden. 

12.3 Conclusies uit analyses 
Ondanks dat de er een aparte krimp-en kruipanalyse is uitgevoerd en nog niet is gekeken 
naar de gezamenlijke invloed van de twee fenomenen, kunnen er toch al enkele conclusies 
worden getrokken omtrent de optredende spanningen van opgelegde vervormingen bij pre- 
fab betonnen vloeren met een opgestorte laag. 

Ten aanzien van de trekspanningen geldt: 

- Bij een vloerconstructie met een dunne prefablaag met daarop een dikkere verse laag 
beton (bv. breedplaatvloer) treedt ten gevolge van krimp-en kruipverschillen lagere 
trekspanningen op dan bij een vloerconstructie met een dikke prefablaag en een dunnere 
verse laag (bv kanaalplaatvloer met druklaag). 

- Bij een vloerconstructie met een dikke prefab laag en een dunne verse laag zullen op de 
hechtlaag en aan de onderzijde van de doorsnede grote trekspanningen ontstaan ten 
gevolge van krimp-en kruipverschillen. Ten gevolge van andere typen belastingen, zoals 
eigen gewicht en veranderlijke belasting zullen op de hechtlaag drukspanningen 
ontstaan, maar aan de onderzijde trekspanningen. (Dit met uitzondering van de 
steunpunten, waarbij een negatief moment zorgt L1oor trekspanningen in de hechtlaag). 
De drukspanningen ten gevolge van andere belastingen hebben een compenserend effect 
op de trekspanningen die optreden bij de hechtlaag ten gevolge van opgelegde 
vervormingen. Aan de onderzijde van de doorsnede versterkt de optredende trek- 
spanning ten gevolge van andere belastingen de trekspanningen die optreden ten gevolge 
van opgelegde vervormingen. Dit is echter wel de plaats van de hoofdwapening bij 
samengestelde vloeren en is er vaak meer wapening aanwezig dan alleen voor de andere 
belastingen nodig is. In figuur 12.2 zijn de spanningen weergegeven ten gevolge van een 
krimpverschil, kruipverschil en andere belastingen. 
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Krimp- 
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Figuur 12.2: Spanningen ten gevolge van verschillende typen belastingen 

- Er zijn een flink aantal invloedfactoren die in meer of mindere mate invloed hebben op 
de optredende trekspanningen ten gevolge van krimp-en kruipverschillen. De relatieve 
vochtigheid heeft hierbij een grote invloed en het is daarom van belang dat bij de 
uitvoering van de vloeren goed gelet wordt of de relatieve vochtigheid niet te laag wordt. 

Ten aanzien van de schuifspanningen geldt: 

- De optredende schuifspanningen zijn het grootste bij een kleine verse laag beton in 
combinatie met een grote prefablaag. De schuifspanningen overschrijden hierbij de 
schuifsterkte van de hechtlaag. Problemen, zoals het losscheuren van de hechtlaag, 
kunnen worden verwacht. 

- De relatieve vochtigheid heeft een grote invloed op de optredende schuifspanningen. 
Het van belang dat tijdens de uitvoering de relatieve vochtigheid niet te laag wordt. 

Het blijkt dat zowel voor trekspanningen als schuifspanningen geldt dat een grote prefab 
laag met daarop een kleine verse laag beton zorgt voor grote spanningen in de samenge- 
stelde doorsnede. De verklaring hiervoor volgt uit twee aspecten welke bijdragen aan grote 
trek-en schuifspanningen. Er zullen grote trek-en schuifspanningen ontstaan, bij een samen- 
gelstelde doorsnede met een krimpverschil als: 

1. Het krimpverschil tussen de lagen groot is. 
2. De verhinderingsfactor van de optredende krimp groot is. 

Ad I .  Het krimpverschil tussen een kleine verse laag en een grote prefab laag is groot. De 
grote van de optredende krimp van de verse laag is van groot belang bij het wel of niet 
optreden van grote trek-en schuifspanningen. Hoe groter de optredende krimp van de 
bovenste laag, des te groter de trek-en schuifspanningen in de samengestelde doorsnede. 
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Een kleine verse laag beton heeft relatief een grote krimp omdat de verhouding tussen het 
oppervlak van de laag dat in contact staat met de buitenlucht en de doorsnede van de laag 
groot is. In de NEN 6720 wordt dit aangeduid met fictieve dikte (h,, zie uitleg in hoofdstuk 
1 O). 

Ad 2. Vanwege de optredende krimp wil de bovenste laag gaan verkorten. De mate waarin 
de laag daadwerkelijk kan gaan verkorten is afhankelijk van de belemmering die de laag 
ondervindt. Hoe kleiner de belemmering, des te groter de verkorting van de laag is. Anders 
om geldt dat hoe groter de belemmering, des te kleiner de verkorting, maar des te groter zijn 
de spanningen die daardoor optreden. Een grote prefab laag kan voor een grote belemme- 
ring zorgen, doordat deze een relatief grote stijfheid heeft ten opzichte van de kleine verse 
laag. Hierdoor zal de verkorting die de verse laag wil ondergaan voor een groot gedeelte 
worden tegengehouden en zullen er trek-en schuifspanningen optreden. 

12.4 Scheurmodel 
Uit de analyses is gebleken dat het zinvol is om een scheurmodel te maken, dat specifiek 
gericht is op de scheurvorming die kan ontstaan bij de hechtlaag, vanwege optredende 
schuifspanningen. 
Een scheurmodel kan op twee manieren opgezet worden: 

- m.b.v. smeared cracking 
- m.b.v. discrete cracking 

12.4.1Smeared cracking 
Bij het smeared cracking concept wordt ervan uitgegaan dat het scheurpatroon niet voorge- 
definieerd is, maar elke willekeurige weg kan volgen. Het gescheurde lichaam wordt hierbij 
als doorgaand geheel gezien. Het smeared crack concept gaat in eerste instantie uit van 
isotrope relatie tussen spanningen en rekken, welke verandert in een orthotrope relatie bij 
het optreden van een scheur. De assen van orthotropie liggen hierbij evenwijdig en lood- 
recht op de scheur [16]. 

12.4.2Discrete cracking 
Bij discrete cracking wordt uitgegaan van een pre-gedefinieerde scheurweg, welke inge- 
bouwd kan worden in een model met behulp van interface-elementen. Deze elementen zul- 
len bij een bepaalde trekspanning of schuifspanning bezwijken en niet meer meedoen in het 
krachtenspel, waardoor een scheur gesimuleerd wordt. Hierbij kan rekening worden gehou- 
den met eigenschappen zoals softening. 

Bij het scheurmodel voor schuifspanningen op de hechtlaag van de samengestelde door- 
snede ligt de scheurweg al vast, namelijk het losscheuren van de hechtlaag. Het ligt daarom 
voor de hand om bij de opzet van het scheurmodel te kiezen voor discrete cracking, waarbij 
de hechtlaag wordt gemodelleerd met interface-elementen. 
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13 Discrete scheurmodel 
In het vorige hoofdstuk is een uiteenzetting gemaakt van de invloeden van verschillende 
variabelen op de optredende trek-en schuifspanningen bij samengestelde doorsneden, waar- 
bij opgelegde vervormingen een rol spelen. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar het 
scheurgedrag van de hechtlaag onder invloed van schuifspanningen met behulp van compu- 
tersimulaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het discrete scheurvormingsmodel dat 
voorhanden is bij de computersimulaties (zie ook hoofdstuk 12). 

13.1 Modeleigenschappen 
Het model dat gebruikt wordt bij de computersimulaties is opgebouwd uit twee lagen beton. 
De lagen beton worden gemodelleerd met schijfelementen en de hechtlaag wordt gemodel- 
leerd met interface-elementen. In figuur 13.1 is een plaatje te zien van een stuk van het ele- 
mentennet. De elementen zijn hierbij losgekoppeld omdat anders de interface-elementen 
samenvallen met de randen van de schijfelementen. 

schijfelementen a bovenste laag 

interface-elementen 

i -  -- z schijfelementen 
- - -  onderste laag 

Figuur 13.1: Gedeelte van elementennet (elementen zijn losgekoppeld) 

De gebruikte interface-elementen zijn zes-knoops elementen, waarbij telkens twee knopen 
elkaar overlappen. De ene knoop van is hierbij gekoppeld aan een schijfelement van de 
onderste laag en de andere knoop is gekoppeld aan een schijfelement uit de bovenste laag. 
De knopen hebben in principe dezelfde verplaatsingen, totdat scheurvorming optreedt. 
Nadat scheurvorming is opgetreden zullen de knopen ieder hun eigen verplaatsing onder- 
gaan, waardoor het verloop van de optredende scheurvorming zichtbaar wordt. 

Er zijn een aantal vaste waarden voor bepaalde eigenschappen aangenomen. Andere eigen- 
schappen worden variabel verondersteld. 
Voor de bovenste laag geldt: 

- betonsterkteklasse B35 

- elasticiteitsmodulus ongescheurd = 3 1000 ~ / r n m ~  

Voor de onderste laag geldt: 
- betonsterkteklasse B65 

- elasticiteitsmodulus ongescheurd = 38500  mm^ 
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Voor de hechtlaag geldt: 

- schuifsterkte = 0,42  mm^ 
- niet-lineaire softeningsmodel (volgens Hordijk e.a.) 
- breukenergie = 100 N/m 
- afschuifstijfheid is nul na scheuren 

Diana geeft de keuze uit verschillende softening-modellen die gebruikt kunnen worden bij 
scheurmodellen. Er zijn drie typen softening-modellen waaruit kan worden gekozen: 

- bros breukgedrag. Hierbij is eigenlijk geen softening aanwezig, na het bereiken 
van de aangegeven sterkte zal de spanning direct wegvallen. 
- lineair softeningsmodel. Hierbij zal de spanning na het bereiken van de sterkte in 
een rechte lijn teruglopen naar nul. 
- niet-lineair softeningsmodel. Hierbij verloopt de spanningsafname niet-lineair 
naar nul nadat de sterkte is bereikt. 

In figuur 13.2 staan de softening-modellen weergegeven. 

Figuur 13.2: Beschikbare softening-modellen in Diana 

Bij de gemaakte scheurmodellen is gekozen voor een niet-lineair softeningsmodel, omdat 
deze het beste overeenkomt met het werkelijke verloop van de softening bij het materiaal 
beton. 

Bij de eerste berekeningen wordt alleen verhinderde krimp als opgelegde vervorming mee- 
genomen. De krimpeigenschappen die worden meegegeven aan het model zijn: 

- relatieve vochtigheid = 80 % 
- wapeningspercentage = 0,5 % 
- cementtype A 
- fictieve dikte = 2 h (= laagdikte) 

13.2 Model op twee steunpunten 
In eerste instantie wordt er een model gemaakt dat statisch bepaald is opgelegd op twee 
steunpunten. De opbouw van de doorsnede bestaat uit een 150 mm prefab laag waarop 50 
mm vers beton wordt gestort. De overspanning van het model bedraagt 4 meter. 
Het krimpverschil tussen de lagen wordt aan de bovenste (verse) laag meegegeven. 
Er wordt bij de berekening gekeken naar het scheurgedrag van het model, waarbij het van 
belang is wanneer (in de tijd) het model gaat scheuren, hoe dat gebeurt en welke invloed dit 
heeft op het spannings-en vervormingsbeeld van de constructie. 
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13.2.lResultaten model op twee steunpunten 
Nadat het model berekend is blijkt dat het scheurgedrag zich in fasen voordoet. Nadat aan 
de uiteinden van het model, bij de hechtlaag de schuifsterkte is bereikt, zal de hechtlaag een 
klein stukje losscheuren. Hierdoor verdwijnt de spanningspiek die zich bij de uiteinden 
heeft opgebouwd. Deze piek verplaatst zich naar het midden van het model en wordt weer 
opgebouwd in de tijd. Na enige tijd bereikt de piek weer de schuifsterkte van de hechtlaag 
en zal een tweede scheurfase optreden, waarbij de hechtlaag verder losscheurt en de piek- 
spanning afneemt. De verplaatsing van de piek van de schuifspanning is weergegeven in 
figuur 13.3. 

Figuur 13.3: Verplaatsing van de schuifspanningspiek 

Voor het berekende model geldt de volgende tijdschaal: 
- Ie scheurfase begint na 20 dagen 
- l e  scheurfase eindigt na 21 dagen 
- 2e scheurfase begint na 84 dagen 
- 2e scheurfase eindigt na 88 dagen 

Een aantal resultaten van de berekening zullen hierna getoond worden. In bijlage 5.1 zijn 
alle resultaten weergegeven. 
In figuur 13.4 is te zien hoe de piekschuifspanning verplaatst richting het midden van het 
model in de tijd. Hierbij is ingezoomd op het uiteinde van het model, waarbij het niet uit- 
maakt welke zijde wordt bekeken. omdat er sprake is van een symmetrische opbouw van het 
mode!. 
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Figuur 13.4: Schuifspanningsverdeling bij verschillende tijdss tadia 

Nadat de eerste scheuren zijn opgetreden en de hechtlaag voor een klein stuk is losge- 
scheurd, kan de bovenste laag aan de uiteinden vrijelijk verkorten over het gedeelte dat is 
losgescheurd. Hierbij is te zien dat de bovenste laag zich in horizontale richting verplaatst 
ten opzichte van de onderste laag. Behalve verplaatsing in horizontale richting krult de 
bovenste laag ook op. De bovenste laag komt hierbij los van de onderste laag. 
In figuur 13.5 is te zien hoe de vervormingen toenemen in de tijd. Hierbij is ingezoomd op 
het uiteinde van het model. 
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Figuur 13.5: Vervorming van het model bij verschillende tijdsstadia (de vergrotingsfactor 
van de vervorming is 1000) 

In figuur 13.5 is de vervorming met een factor 1000 vergroot, omdat anders het effect van 
het losscheuren niet goed te zien is. In werkelijkheid zijn de vervormingen relatief klein. In 
figuur 13.5 is te zien dat de scheur zich niet verder voordoet dan ongeveer 100 mm. Dit is 
2,5% van de totale overspanningslengte. 
In tabel 13.1 staan voor de eindknopen van de hechtlaag het verschil in verplaatsing hori- 
zontaal en verticaal en de scheurwijdte weergegeven voor verschillende tijdstippen. 

Tabel 13.1: Verschil in verplaatsingen en scheurwijdte van het model op twee steunpunten 

Tijdstip 
(dagen) 

19 

22 

8 3 

89 

155 

205 

7305 (20 jaar) 

A ~ Y  (mm) 

O 

9,2 E-4 

1,7E-3 

2,6E-4 

3,O E-4 

3,2 E-4 

3,8 E-4 

A6x (mm) 

O 

1.6 E-3 

3,O E-3 

1,7 E-2 

1,9 E-2 

2,O E-2 

2,4 E-2 

Scheurwijdte (mm) 

O 

0,OO 1 8 

0,0035 

0,O 169 

0,O 194 

0,0204 

0,0243 
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In figuur 13.6 zijn de verplaatsingen van de eindknopen van de hechtlaag weergegeven, 
zowel voor de verticale als de horizontale verplaatsing. De eindknopen van de hechtlaag 
hebben in eerste instantie dezelfde verplaatsing. Nadat scheurvorming is opgetreden zullen 
de verplaatsingen van de eindknopen uit elkaar gaan lopen. 

- k~ioop aan 

bo\ enzijde 

knoop aan 

onderzijde 

--b tijd (dagen) + tijd (dagen) 

Figuur 13.6: Verplaatsingen van de eindknopen van de hechtlaag 

13.2.2Conclusies model op twee steunpunten 
De volgende conclusies kunnen getrokken worden aan de hand van de gemaakte scheur- 
simulaties van een model op twee steunpunten: 

- Bij het gehanteerde model scheurt de hechtlaag ten gevolge van schuifspanningen. Het 
scheurgedrag verloopt hierbij in fases, waarbij de piek van de schuifspanning zich van het 
uiteinde van de model verplaatst richting het midden van het model. Er doen zich twee 
scheurfases voor. Daarna loopt de schuifspanning nagenoeg niet meer op omdat de speci- 
fieke krimp nauwelijks nog toe neemt. 

- De scheur die optreedt bij de hechtlaag is klein, zowel in scheurwijdte als scheurdiepte. 
In de praktijk zullen de gevonden waarden voor de scheurwijdte geen probleem opleveren 
voor de constructie. 

13.3 Model op meerdere steunpunten 
Om te kijken wat de invloed is van meerdere steunpunten, worden er enkele modellen 
gemaakt die statisch onbepaald zijn opgelegd. Het eerste model ligt op drie steunpunten en 
overspant twee keer 4 meter. De opbouw van de lagen is hetzelfde als bij het model op twee 
steunpunten. Beide modellen hebben dezelfde llh-verhouding, zodat de resultaten goed te 
vergelij ken zijn. 
Het tweede statisch onbepaalde model is hetzelfde als het eerste, alleen de overspannings- 
lengte bedraagt twee keer 3 meter. Hierdoor wordt de l/h-verhouding kleiner en het model 
gedrongener. Door de twee modellen te vergelijken kan er gekeken worden naar de invloed 
van de llh-verhouding. 

13.3.1Resultaten model op meerdere steunpunten 
De resultaten van het eerste model op drie steunpunten lijken veel op de resultaten van het 
model op twee steunpunten, alleen scheurt het model op drie steunpunten eerder in de tijd. 
Dit is te verklaren omdat het statisch onbepaald opgelegde model een grotere verhinderings- 
graad heeft, waardoor de schuifspanningen eerder de schuifsterkte hebben bereikt. 
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Voor het berekende model geldt de volgende tijdsschaal: 
- Ie scheurfase begint na 19 dagen 
- le  scheurfase eindigt na 20 dagen 
- 2e scheurfase begint na 75 dagen 
- 2e scheurfase eindigt na 77 dagen 

Hierna volgen een aantal resultaten van de berekeningen van statisch onbepaald opgelegde 
modellen. In bijlage 5.2 zijn alle resultaten te bekijken. 
In figuur 13.7 is te zien hoe de piekschuifspanning verplaatst richting het midden van het 
model in de tijd. Hierbij is ingezoomd op het uiteinde van het model, waarbij het niet uit- 
maakt welke zijde wordt bekeken, omdat er sprake is van een symmetrische opbouw van het 
model. 

Figuur 13.7: Schu fspanningsverdeling bij verschillende tijdsstadia 

In figuur 13.8 is te zien hoe de vervormingen toenemen in de tijd. Hierbij is ingezoomd op 
het uiteinde van het model. 
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Figuur 13.8: Vervorming van het model hij verschillende tijdsstadia (de vergrotingsfactor 
van de vervorming is 1000) 

In figuur 13.8 is te zien dat de scheurdiepte niet groter wordt dan ongeveer 75 mm. 
In tabel 13.2 zijn voor de eindknopen van de hechtlaag de verschillen in horizontale en ver- 
ticale verplaatsing en de scheurwijdte weergegeven voor verschillende tijdstippen. 

Tabel 13.2: Verschil in verplaatsingen en scheurwijdte voor model met 1 = 4 meter 

Het tweede model op drie steunpunten scheurt nog eerder in de tijd dan het eerste model. 
Dit komt vanwege de gedrongenheid van het model. Hierdoor wordt de optredende krimp 

Tijdstip 
(dagen) 

18 

2 1 

74 

78 

155 

205 

7305 (20 jaar) 

A ~ Y  (mm) 

O 

6,O E-4 

1,7E-3 

6,5E-4 

7,8 E-4 

8,2 E-4 

9,8 E-4 

A6x (mm) 

O 

1,6 E-3 

3,O E-3 

1,2 E-2 

1,4 E-2 

1,5 E-2 

1,8 E-2 

Scheurwijdte (mm) 

O 

0,OO 17 

0,0034 

0,O 122 

0,O 146 

0,0154 

0,0183 
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nog verder belemmerd, waardoor er eerder in de tijd schuifspanningen optreden die de 
schuifstrekte overschrijden. 
Voor het berekende model geldt de volgende tijdschaal: 

- l e scheurfase begint na 19 dagen 
- l e scheurfase eindigt na 20 dagen 
- 2e scheurfase begint na 72 dagen 
- 2e scheurfase eindigt na 74 dagen 

Plaatjes met schuifspanningen en vervormingen in de tijd zitten in bijlage 5.2. 
In tabel 13.3 zijn voor de eindknopen van de hechtlaag de verschillen in horizontale en ver- 
ticale verplaatsing en de scheurwijdte weergegeven voor verschillende tijdstippen. De 
scheurdiepte bedraagt 150 mm. 

Tabel 13.3: Verschil in verplaatsingen en scheurwijdte voor model met 1 = 3 meter 

13.3.2Conclusies modellen op meerdere steunpunten 
Aan de hand van de resultaten kunnen enkele conclusies worden getrokken over het scheur- 
gedrag van een statisch onbepaald opgelegd model en over de verschillen in scheurgedrag 
tussen een statisch bepaald opgelegde model en een statisch onbepaald opgelegd model. 

Tijdstip 
(dagen) 

18 

2 1 

72 

74 

155 

205 

7305 (20 jaar) 

- Het model met een kleinere Ilh-verhouding (gedrongener) scheurt eerder in de tijd dan een 
model met een grotere llh-verhouding. Dit komt vanwege het feit dat de gedrongen con- 
structie voor een grotere belemmering zorgt dan een slankere constructie. Vanwege de gro- 
tere belemmering zullen de spanningen in het model eerder oplopen en daarbij het punt 
bereiken van de schuifsterkte van de hechtlaag. 
De Ih-verhouding heeft dus invloed op het tijdstip van scheuren. 

- Het model met een kleinere llh-verhouding heeft na 20 jaar een grotere scheurwijdte en 
diepte dan het model met een grotere lh-verhouding. Vanwege de grotere belemmering die 
een kleienrellh-verhouding veroorzaakt zullen de spanningen niet alleen eerder in de tijd 
oplopen, maar ook groter zijn dan bij een grotere Ih-verhouding. Deze grotere spanningen 
leiden uiteindelijk tot een grotere scheurwijdte en diepte. 

A ~ Y  (mm) 

o 
3,4 E-4 

1,6E-3 

6,4E-5 

7,8 E-5 

8,2 E-5 

9,8 E-5 

A6x (mm) 

o 
1,6 E-3 

2,9 E-3 

1,9 E-2 

2,3 E-2 

2,5 E-2 

2,9 E-2 

Scheurwijdte (mm) 

o 
0,OO 16 

0,0033 

0,0191 

0,0233 

0,0246 

0,0294 
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De ]/h-verhouding heeft dus invloed op de scheurwijdte en diepte. 

- Het model op meerdere steunpunten scheurt eerder in de tijd dan het model op twee steun- 
punten. Dit is te verklaren vanuit het feit dat het model op twee steunpunten statisch bepaald 
is opgelegd en dus geen belemmering is voor het vervormen van het model. De enigste 
belemmering wordt gevormd doordat de lagen met verschillende eigenschappen aan elkaar 
vast zitten. Bij het statisch onbepaald opgelegd model vormt de oplegging ook een belem- 
mering die het vervormen van het model tegenwerkt. Hierdoor zal er minder vervorming 
optreden maar zullen de spanningen eerder oplopen, wat leidt tot eerder scheuren in de tijd. 
De gestelde randvoorwaarden zijn dus van invloed op het tijdstip van scheuren. 

- De scheurwijdte en diepte van het model op twee steunpunten is groter dan het model op 
drie steunpunten. Omdat de scheurdiepte van het model op twee steunpunten groter is, is de 
scheurwijdte ook groter omdat bij kromming van het model de scheur verder open kan gaan 
s taan. 

- De scheur die optreedt bij de hechtlaag is klein voor beide modellen die statisch onbepaald 
zijn opgelegd. In de praktijk zullen de gevonden waarden voor de scheurwijdte geen pro- 
bleem opleveren voor de constructie. 

13.4 Toepassen van wapening 
Omdat uit voorgaande berekeningen blijkt dat de hechtlaag gaat scheuren onder invloed van 
schuifspanningen die optreden ten gevolge van opgelegde vervormingen, is het zinvol om te 
kijken naar het effect van het toepassen van wapening in de eindzone van het model. Deze 
wapening is hierbij een vorm van verankering waardoor de scheurvorming niet zal gaan 
optreden. In de praktijk wordt er al vaak aan het einde bij het hechtlaag een eindnetje 
geplaatst of zijn er beugels aanwezig die de schuifspanningen op dienen te nemen. 
In eerste instantie is er een model gemaakt waarbij de eerste en de laatste twee interface-ele- 
menten van de hechtlaag de eigenschappen van beton met een stalen verankering hebben 
meegekregen. Er is gekozen voor deze interface-elementen omdat dit de interface-elemen- 
ten zijn die zijn gaan scheuren tijdens voorgaande berekeningen. De belangrijkste eigen- 
schap van de aangepaste interface-elementen is de gecombineerde schuifsterkte van het 

beton en de wapening. Voor de schuifsterkte van de wapening is ( 1 /d) . f ,  aangehouden, 

waarbij fy de vloeigrens van het staal is. Uitgaande van wapeningsstaal FeB5OO geldt dat 

De gemiddelde schuifsterkte van het interface-element kan berekend worden uit de verhou- 
dingen van de wapening en het beton in de doorsnede. Als het wapeningspercentage in de 
doorsnede aan het uiteinde van het model op 1 % wordt gehouden geldt voor de gemiddelde 
schuifsterkte van het interface-element: 

Voor de berekening is 20 jaar als looptijd aangehouden. Er blijken hierbij geen scheuren op 
te treden bij de hechtlaag. Omdat het modelleren van wapening door middel van interface- 
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elementen niet echt gebruikelijk is, is er een volgende berekening gemaakt waarbij daad- 
werkelijk wapening wordt gemodelleerd in het model. Diana geeft de mogelijkheid om 
wapening (reinforcement) te plaatsen in een model en hieraan bepaalde eigenschappen mee 
te geven. 
Het eerste model met wapening wordt gemodelleerd met een beugel $6 aan ieder uiteinde. 
Er is een berekening gemaakt met een tijdsduur van 225 dagen (uit voorgaande berekenin- 
gen blijkt dat er hierna geen scheuren meer optreden) en met een tijdsduur van 20 jaar. In 
figuur 13.9 zijn de schuifspanning en de vervorming weergegeven na een tijdsduur van 225 
dagen. 

Figuur 13.9: Schuifspanning en vervorming op tijdstip t = 225 dagen (vervorming is met 
een factor 1000 vergroot) 

Uit de figuur blijkt dat de hechtlaag nog wel inscheurt, maar op de plaats van de beugel bij 
elkaar gehouden wordt. Voorbij de beugel wil de hechtlaag echter weer losscheuren, al is dit 
nauwelijks zichtbaar. De gemiddelde spanning in de beugel, waarbij de gemiddelde span- 

2 2 
ning berekend is met ogrm = doI + T ~ ~ ,  ligt rond de 100  mm^, wat deze makkelijk kan 

opnemen. Na 20 jaar blijkt de scheunvijdte die optreedt aan het uiteinde 0,01 mm groot te 

zijn. De spanning in de beugel is daarbij opgelopen tot 150  mm^. 

Om te zorgen dat de hechtlaag niet wil gaan losscheuren voorbij de beugel is het verstandig 
om meerdere beugels te plaatsen in het gebied dat wil gaan scheuren. Met twee of drie beu- 
gels kan het scheuren van de hechtlaag worden voorkomen, met uitzondering van het stukje 
hechtlaag van het uiteinde tot aan de eerste beugel. De scheur die hier optreedt is echter zeer 
klein en zal geen problemen opleveren in de praktijk. 

13.5 Invloed van kruip en relaxatie 
In de voorgaande modellen is gerekend met het fenomeen krimp. Hierbij is nog niet geke- 
ken naar de invloed van kruip en relaxatie. Als er gekeken wordt naar de schuifspanningen 
in de hechtlaag zal de relaxatie een grote rol spelen. Vanwege het feit dat de lagen van de 
samengestelde doorsnede elkaar tegenwerken bij het vervormen, zal relaxatie van de schuif- 
spanningen optreden. De vraag is hoe groot de invloed van de relaxatie is. 
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Er zijn een aantal berekeningen gemaakt, op verschillende tijdstippen, van het model op 
twee steunpunten, waarbij krimp, kruip en relaxatie zijn meegenomen. Deze berekeningen 
zijn vergeleken met de berekeningen van het model op twee steunpunten, waarbij enkel 
krimp is meegenomen. Zo blijkt bij 18 dagen de schuifspanning bij het model met enkel 

krimp 0,40 N/rnm2 te zijn. Bij het model waarbij de relaxatie meewerkt is de schuifspanning 

0,343 N/mrn2. Het verschil in schuifspanning bedraagt hier 14%. 
Door enkele van deze tijdstippen met elkaar te vergelijken kan een schatting gemaakt wor- 
den van het tijdstip waarop het model op twee steunpunten zal gaan scheuren bij een model 
waar relaxatie een rol speelt. Het blijkt dat rond dag 24 de eerste scheurfase optreedt bij het 
model op twee steunpunten met relaxatie. Bij het model met enkel krimp treedt de eerste 
scheurfase op bij dag 19. 
Door de relaxatie zullen de schuifspanningen minder hard oplopen dan in eerste instantie 
verwacht wordt. Hierdoor zal de scheurfase zich later inzetten. 
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14 Conclusies en aanbevelingen 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de eindconclusies en aanbevelingen weergegeven van 
het gehele onderzoeksproject naar opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met 
een opgestorte laag. De eindconclusies zijn gebaseerd op de uitkomsten van alle facetten 
van dit onderzoek. Op basis van de eindconclusies en het onderzoekverloop worden diverse 
aanbevelingen gedaan. 

14.1 Conclusies 
Het is mogelijk enkele conclusies te trekken aangaande het gedrag van een betonnen vloer, 
opgebouwd uit een prefab onderlaag en een verse bovenlaag, welke onder invloed is van 
krimpverschillen en kruipverschillen en het bijbehorende scheurgedrag van de hechtlaag 
van de twee lagen. 

- Als er gekeken wordt naar de invloed van krimpverschillen tussen lagen op spanningen, 
geeft het gebruikte handrekenmodel (omschreven in paragraaf 3.2.2) een goede benadering 
van de optredende spanningen tot aan het moment van scheuren. 

- Uit een parameterstudie blijkt dat zowel voor het fenomeen krimp als het fenomeen kruip 
een combinatie van een kleine verse laag beton op een grote prefab laag leidt tot grote trek- 
spanningen en schuifspanningen. De grootste trekspanningen treden hierbij in de midden 
van het model, terwijl de grootste schuifspanningen zich aan het uiteinden van het model, 
bij de hechtlaag voordoen. 

- Uit de parameterstudie blijkt tevens dat de relatieve vochtigheidsgraad een grote invloed 
heeft op de optredende spanningen. Zodra de relatieve vochtigheid onder de 60% komt, lei- 
den de opgelegde vervormingen in nagenoeg alle combinaties van laagdikten tot trekspan- 
ningen en schuifspanningen die de trekstrekte en schuifsterkte van de constructie 
overschrijden. Hieruit blijkt het belang van een goede uitvoering van de vloer, waarbij de 
vloerconstructie beschermd wordt tegen eventuele zonsinvloeden of tocht. 

- Uit de gemaakte simulaties blijkt dat de hechtlaag tussen twee lagen beton met verschil- 
lende uitschappen, kan scheuren onder invloed van schuifspanningen. Of er scheurvorming 
optreedt hangt af van de geometrie en randvoorwaarden van het model. 
Als er scheurvorming optreedt zullen de scheurwijdte en scheurdiepte relatief klein blijven, 
zodanig dat het in principe geen problemen oplevert voor het gebruik in de praktijk. Om het 
scheuren te voorkomen kan een verankering geplaatst worden aan het uiteinde van de hecht- 
laag. Deze verankering kan zijn in de vorm van een eindnetje of een stel beugels. Hierbij 
dient de verankering niet alleen aan het uiterste uiteinde van de hechtlaag plaats te vinden, 
want dat kan de hechtlaag achter de verankering alsnog willen gaan scheuren. Door de ver- 
ankering iets verder door te laten lopen wordt dit voorkomen. 

- Als er scheurvorming optreedt bij de hechtlaag onder invloed van schuifspanningen ver- 
loopt het scheurgedrag in fases. In eerste instantie vormt zich een schuifspanningspiek bij 
de uiteinden van de hechtlaag. Zodra deze de schuifsterkte overschrijdt zal de hechtlaag 
gaan scheuren. Nadat de hechtlaag voor een stukje is gescheurd zal de spanningpiek afne- 
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men en zich verplaatsen richting het midden van het model. Naarmate de opgelegde vervor- 
mingen toenemen zal de schuifspanning ook weer verder oplopen totaan het moment van 
een tweede scheurfase. Dit systeem van scheuren en het verplaatsen van de schuif- 
spanningspiek richting het midden, zal na enige tijd ophouden omdat de schuifspanningen 
ten gevolge van de opgelegde vervormingen nauwelijks nog toe nemen. 

- De lengtelhoogte-verhouding van het model heeft invloed op het tijdstip van scheuren en 
op de uiteindelijke scheurwijdte en scheurdiepte. Naarmate een model gedrongener is (klei- 
nere ]/h-verhouding) zal de belemmering vanuit de geometrie van het model groter zijn en 
zal scheurvorming eerder optreden en ook leiden tot grotere scheuren. 

14.2 Aanbevelingen 
Vanuit het gemaakte onderzoek kunnen ook enkele aanbevelingen worden opgesteld ten 
aanzien van toekomstig werk en een reflectie op het verloop van dit onderzoek. 

Ten aanzien van toekomstig werk kan het volgende worden gesteld: 

- Dit onderzoek heeft zich bezig gehouden met twee aspecten die binnen een onderzoekska- 
der van belang zijn; namelijk het analytische onderzoek en het numerieke onderzoek. Daar- 
naast is experimenteel onderzoek van belang ter verificatie van de gevonden resultaten. Dit 
onderzoek zou kunnen worden vervolgd met een aanvulling vanuit experimenteel onder- 
zoek. Hierbij zou in een laboratorium gekeken kunnen worden naar het scheurgedrag van de 
hechtlaag bij opgelegde vervormingen. Verder zou er naar praktijkgevallen gekeken kunnen 
worden, om te zien of daar inderdaad sprake is van scheurvorming bij de hechtlaag. 

- In dit onderzoek zijn een aantal aannames gedaan die niet geheel overeenkomen met de 
werkelijkheid of waarvan de werkelijke situatie niet bekend is. Dit onderzoek zou uitgebreid 
kunnen worden waarbij de veronderstelde aannames dieper onderzocht worden. Hierbij valt 
te denken aan: 

Het meenemen van de ontwikkeling van de eigenschappen van het jonge, verse beton. 
Het onderzoeken van de werkelijke schuifspanningsverdeling op de hechtlaag. Tot 

nu toe is aangenomen, zowel in dit onderzoek als in bestaande rekenmodellen, dat de 
schuifspanning bij opgelegde vervormingen een piek heeft bij de uiteinden van de 
hechtlaag en daartussen geen of nagenoeg geen schuifspanning aanwezig is. Er kan 
onderzocht worden of deze aanname correct blijkt te zijn, of dat de schuifspannings- 
verdeling veel egaler over de hechtlaag is verdeelt. 

Het bekijken van het scheurgedrag bij andere soorten beton onder invloed van 
opgelegde vervormingen. Er kan hierbij gedacht worden aan menggranulaten-beton, 
waarbij de krimp en kruip-factoren hoger zijn dan bij normaal beton. 

Ten aanzien van de reflectie op het onderzoek kan het volgende worden gesteld: 

- Het eindige-elementen pakket Diana heeft veel mogelijkheden ten aanzien van allerlei 
soorten numeriek onderzoek. Vooral op het gebied van betononderzoek is Diana zeer 
geavanceerd en goed toe te passen in tal van onderzoekssituaties. Hierbij is een gedegen 
kennis van eindige-elementen methodes wel van belang. 
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Bijlage l: Resultaten lineair elastische modellen 

In deze bijlage: 

1.1 : Computerberekeningen van de lineair elastische modellen 

- Elementennet en knopen van het LE-model 1 
- Tabeloutput van alle modellen 
- Vervormingsplaatjes van alle modellen 
- Spanningsplaatje van spanning in x-richting van alle modellen 

1.2: Handberekeningen van de lineair elastische modellen 

Gebruikte symbolen. 

Sxx = normaalspanning in x-richting 
Syy = normaalspanning in y-richting 
Szz = normaalspanning in z-richting 
Sxy = schuifspanning in xy-vlak 
DtX = verplaatsing in x-richting 
DtY = verplaatsing in y-richting 
DtZ = verplaatsing in z-richting 
S l = eerste hoofdspanning 
S2 = tweede hoofdspanning 
S3 = derde hoofdspanning 

Gebruikte eenheden: 

Spanningen in ~ l r n ~  
Vervormingen in m 





'abeloutput : modell. tb 

nalysis type LINSTA 
oad case nr. 1 
esult DISPLA TOTAL TRANSL 
xe s GLOBAL 

odnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
2 6 

DtX DtY 
-1.084E-04 -3.338E-05 
-9.268E-05 -8.363E-05 
-7.451E-05 -1.316E-04 
-5.578E-05 -1.7363-04 
-3.708E-05 -2.100E-04 
-1.840E-05 -2.4073-04 
2.764E-07 -2.6593-04 
1.896E-05 -2.854E-04 
3.764E-05 -2.9943-04 
5.632E-05 -3.078E-04 
7.500E-05 -3.106E-04 
9.368E-05 -3.0783-04 
1.124E-04 -2.9943-04 
1.310E-04 -2.8543-04 
1.497E-04 -2.6593-04 
1.684E-04 -2.4073-04 
1.871E-04 -2.100E-04 
2.058E-04 -1.736E-04 
2.245E-04 -1.316E-04 
2.427E-04 -8.363E-05 
2.584E-04 -3.338E-05 
-5.880E-05 -1.726E-05 
-4.341E-05 -6.946E-05 
-2.968E-05 -1.170E-04 
-1.662E-05 -1.5893-04 
-3.543E-06 -1.9523-04 
9.547E-06 -2.260E-04 
2.264E-05 -2.5113-04 
3.573E-05 -2.707E-04 
4.882E-05 -2.8473-04 
6.191E-05 -2.9313-04 
7.5003-05 -2.959E-04 
8.809E-05 -2.9313-04 
1.012E-04 -2.8473-04 
1.143E-04 -2.7073-04 
1.274E-04 -2.511E-04 
1.405E-04 -2.260E-04 
1.535E-04 -1.952E-04 
1.666E-04 -1.589E-04 
1.797E-04 -1.170E-04 
1.934E-04 -6.9463-05 
2.088E-04 -1.7263-05 
0.000E+00 0.000E+00 
7.500E-06 -5.388E-05 
1.500E-05 -1.006E-04 
2.250E-05 -1.425E-04 
3.000E-05 -1.788E-04 
3.750E-05 -2.096E-04 
4.500E-05 -2.3473-04 
5.250E-05 -2.543E-04 
6.000E-05 -2.683E-04 
6.750E-05 -2.767E-04 
7.500E-05 -2.795E-04 
8.250E-05 -2.767E-04 
9.000E-05 -2.683E-04 
9.750E-05 -2.543E-04 



Nodnr 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

DtX 
1.200E-04 
1.275E-04 
1.350E-04 
1.425E-O4 
1.500E-04 
5.8803-05 
5.8413-05 
5.968E-05 
6.1623-05 
6.3543-05 
6.545E-05 
6.736E-O5 
6.9273-05 
7.1183-05 
7.309E-05 
7.5003-05 
7.6913-05 
7.8823-05 
8.0733-05 
8.2643-05 
8.4553-05 
8.6463-05 
8.8383-05 
9.0323-05 
9.1593-05 
9.1203-05 
1.0843-04 
1.0773-04 
1.0453-04 
1.008E-04 
9.7083-05 
9.3403-05 
8.9723-05 
8.6043-05 
8.2363-05 
7.8683-05 
7.5003-05 
7.1323-05 
6.7643-05 
6. 3963-05 
6.0283-05 
5.6603-05 
5.2923-05 
4.9223-05 
4.5493-05 
4.2323-05 
4.1643-05 

DtY 
-1.788E-04 
-1.425E-04 
-1.0063-04 
-5.3883-05 
0.000E+00 
-2.258E-06 
-5.4463-05 
-1.0203-04 
-1.4393-04 
-1.802E-04 
-2.110E-04 
-2.361E-04 
-2.557E-04 
-2.6973-04 
-2.7813-04 
-2.8093-04 
-2.7813-04 
-2.6973-04 
-2.5573-04 
-2.3613-04 
-2.1103-04 
-1.8023-04 
-1.4393-04 
-1.0203-04 
-5.4463-05 
-2.2583-06 
-3.3813-06 
-5.3633-05 
-1.0163-04 
-1.4363-04 
-1.8003-04 
-2.1073-04 
-2.3593-04 
-2.5543-04 
-2.6943-04 
-2.7783-04 
-2.8063-04 
-2.7783-04 
-2.6943-04 
-2.5543-04 
-2.3593-04 
-2.1073-04 
-1.800E-04 
-1.4363-04 
-1.0163-04 
-5.3633-05 
-3.3813-06 

DtZ 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 

Analysis type LINSTA 
Load case nr. 1 
Result STRESS TOTAL CAUCHY 
Axe s LOCAL 
Location of results NODES 

Elmnr Nodnr Sxx SYY Szz SXY 
10 10 2.4543+06 5.713E+05 0.000E+00 -2.147E-02 

11 2.4543+06 5.7133+05 0.0003+00 -2.147E-02 
32 -1.3553+06 -5.7133+05 0.000E+00 -2.147E-02 



lmnr Nodnr 
3 2 

3 o 3 1 
32 
53 
52 

3 1 32 
3 3 
54 
53 

50 52 
53 
74 
73 

5 1 53 
54 
75 
74 

70 73 

sxx 
-1.355E+06 
-1.013E+06 
-1.013E+06 
-4.821E+06 
-4.821E+06 
-1.013E+06 
-1.013E+06 
-4.821E+06 
-4.821E+06 
4.821E+06 
4.8213+06 
1.013E+06 
1.013E+06 
4.821E+06 
4.8213+06 
1.013E+06 
1.013E+06 
1.355E+06 
1.355E+06 
-2.4543+06 
-2.4543+06 
1.355E+06 
1.355E+06 
-2.4543+06 
-2.4543+06 

szz SXY 
0.000E+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.000E+00 -2.1473-02 
0.000E+00 -2.1473-02 
0.000E+00 -2.1473-02 
0.000E+00 -2.1473-02 
0.0003+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.0003+00 -2.1473-02 
0.0003+00 -2.1473-02 
0.000E+00 -2.1473-02 
0.0003+00 -2.1473-02 
0.000E+00 -2.1473-02 
0.0003+00 -2.1473-02 
0.0003+00 -2.1473-02 
0.000E+00 -2.1473-02 
0.0003+00 2.1473-02 
0.000E+00 2.1473-02 
0.0003+00 2.1473-02 
0.0003+00 2.1473-02 

ialysis type LINSTA 
)ad case nr. 1 
isult STRESS TOTAL CAUCHY 
)erat ion PRINCI 
)cation of results NODES 

.mnr Nodnr S1 
10 10 2.4543+06 

11 2.4543+06 
32 -5.7133+05 
3 1 -5.7133+05 

11 11 2.4543+06 
12 2.4543+06 
3 3 -5.7133+05 
32 -5.7133+05 

3 O 3 1 5.713E+05 
32 5.713E+05 
53 -5.713E+05 
52 -5.713E+05 

3 1 32 5.7133+05 
3 3 5.713E+05 
54 -5.713E+05 
53 -5.713E+05 

50 52 4.821E+06 
53 4.821E+06 
74 1.013E+06 
73 1.013E+06 

5 1 53 4.8213+06 
54 4.821E+06 
75 1.013E+06 



74 
70 73 

74 
95 
94 

71 74 
mode l l 

Elmnr Nodnr 
75 
96 
95 











'abeloutput: mode12.tb 

,nalysis type LINSTA 
,oad case  nr. 1 
iesult DISPLA TOTAL TRANSL 
,xe s GLOBAL 

lodnr 
1 
2 
3 
4 
5 

DtX 
-3.320E-04 
-3.163E-04 
-2.981E-04 
-2.794E-04 
-2.607E-04 
-2.420E-04 
-2.233E-04 
-2.047E-04 
-1.860E-04 
-1.673E-04 
-1.486E-04 
-1.2993-04 
-1.113E-04 
-9.2583-05 
-7.389E-05 
-5.521E-05 
-3.653E-05 
-1.7853-05 
8.2943-07 
1.951E-05 
3.8193-05 
5.687E-05 
7.5553-05 
9.423E-05 
1.129E-04 
1.3163-04 
1.503E-04 
1.6903-04 
1.8763-04 
2.063E-04 
2.250E-04 
2.437E-04 
2.6243-04 
2.810E-04 
2.997E-04 
3.184E-O4 
3.371E-04 
3.558E-04 
3.744E-04 
3.931E-04 
4.118E-04 
4.305E-04 
4.492E-04 
4.679E-04 
4.865E-04 
5.052E-04 
5.239E-04 
5.426E-04 
5.613E-04 
5.799E-04 
5.986E-04 
6.173E-04 
6.360E-04 
6.547E-04 
6.733E-04 
6.920E-04 

DtY 
-3.338E-05 
-1.954E-04 
-3.552E-04 
-5.091E-04 
-6.572E-04 
-7.998E-O4 
-9.367E-04 
-1.068E-03 
-1.194E-03 
-1.314E-03 
-1.429E-03 
-1.5383-03 
-1.6413-03 
-1.7393-03 
-1.8313-03 
-1.9183-03 
-1.9993-03 
-2.0743-03 
-2.1443-03 
-2.209E-03 
-2.2673-03 
-2.3203-03 
-2.3683-03 
-2.410E-03 
-2.4463-03 
-2.477E-03 
-2.502E-03 
-2.522E-03 
-2.536E-03 
-2.5443-03 
-2.5473-03 
-2.5443-03 
-2.5363-03 
-2.5223-03 
-2.502E-03 
-2.477E-03 
-2.4463-03 
-2.410E-03 
-2.368E-03 
-2.320E-03 
-2.267E-03 
-2.209E-03 
-2.1443-03 
-2.074E-03 
-1.999E-03 
-1.9183-03 
-1.831E-03 
-1.739E-03 
-1.641E-03 
-1.5383-03 
-1.429E-03 
-1.314E-03 
-1.194E-03 
-1.068E-03 
-9.367E-04 
-7.998E-04 



Nodnr 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

DtX DtY 
7.481E-04 -3.552E-04 
7.6633-04 -1.954E-04 
7.820E-04 -3.338E-05 
-1.706E-04 -1.726E-05 
-1.552E-04 -1.813E-04 
-1.415E-04 -3.406E-04 
-1.284E-04 -4.943E-04 
-1.154E-04 -6.4253-04 
-1.023E-04 -7.850E-04 
-8.9173-05 -9.2203-04 
-7.608E-05 -1.0533-03 
-6.299E-05 -1.1793-03 
-4.990E-05 -1.2993-03 
-3.681E-05 -1.414E-03 
-2.3723-05 -1.5233-03 
-1.0633-05 -1.6263-03 
2.4623-06 -1.7243-03 
1.555E-05 -1.8163-03 
2.8643-05 -1.9033-03 
4.173E-05 -1.9843-03 
5.4823-05 -2.0603-03 
6.791E-05 -2.1303-03 
8.101E-05 -2.1943-03 
9.4103-05 -2.253E-03 
1.0723-04 -2.306E-03 
1.2033-04 -2.3533-03 
1.334E-04 -2.3953-03 
1.4653-04 -2.4313-03 
1.5953-04 -2.4623-03 
1.7263-04 -2.4873-03 
1.8573-04 -2.5073-03 
1.9883-04 -2.5213-03 
2.1193-04 -2.529E-03 
2.2503-04 -2.5323-03 
2.3813-04 -2.529E-03 
2.5123-04 -2.521E-03 
2.6433-04 -2.5073-03 
2.7743-04 -2.487E-03 
2.905E-04 -2.4623-03 
3.0353-04 -2.4313-03 
3.1663-04 -2 -3953-03 
3.297E-04 -2.353E-03 
3.428E-04 -2.3063-03 
3.559E-04 -2.253E-03 
3.690E-04 -2.194E-03 
3.821E-04 -2.130E-03 
3.9523-04 -2.0603-03 
4.0833-04 -1.984E-03 
4 -214E-04 -1.903E-03 
4.344E-04 -1.816E-03 
4.4753-04 -1.7243-03 
4.606E-04 -1.626E-03 
4.737E-04 -1.5233-03 
4.8683-04 -1.414E-03 
4.9993-04 -1.2993-03 
5.130E-04 -1.1793-03 
5.261E-04 -1.053E-03 
5.392E-04 -9.220E-04 
5.523E-04 -7.850E-04 



Jodnr 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
,137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

DtX DtY 
6.206E-04 -1.726E-05 
0.000E+00 0.000E+00 
7.500E-06 -1.657E-04 
1.500E-05 -3.242E-04 
2.250E-05 -4.7793-04 
3.000E-05 -6.261E-04 
3.750E-05 -7.6863-04 
4.500E-05 -9.056E-04 
5.250E-05 -1.0373-03 
6.000E-05 -1.163E-03 
6.750E-05 -1.283E-03 
7.500E-05 -1.398E-03 
8.250E-05 -1.5073-03 
9.0003-05 -1.610E-03 
9.750E-05 -1.7083-03 
1.05OE-04 -1.800E-03 
1.125E-04 -1.8873-03 
1.200E-04 -1.9683-03 
1.275E-04 -2.043E-03 
1.3503-04 -2.1133-03 
1.4253-04 -2.177E-03 
1.500E-04 -2.2363-03 
1.575E-04 -2.2893-03 
1.650E-04 -2.3373-03 
1.7253-04 -2.3793-03 
1.800E-04 -2.4153-03 
1.8753-04 -2.4463-03 
1.950E-04 -2.4713-03 
2.0253-04 -2.4903-03 
2.100E-04 -2.5043-03 
2.175E-04 -2.5133-03 
2 -2503-04 -2.5163-03 
2.325E-04 -2.5133-03 
2.400E-04 -2.504E-03 
2.4753-04 -2.4903-03 
2.550E-04 -2.4713-03 
2.625E-04 -2.446E-03 
2.700E-04 -2.415E-03 
2.775E-04 -2.379E-03 
2.850E-04 -2.3373-03 
2.9253-04 -2.2893-03 
3.000E-04 -2.236E-03 
3.0753-04 -2.1773-03 
3.150E-04 -2.113E-03 
3.225E-04 -2.043E-03 
3.300E-04 -1.968E-03 
3.375E-04 -1.887E-03 
3.450E-04 -1.800E-03 
3.525E-04 -1.708E-03 
3.600E-04 -1.610E-03 
3.675E-04 -1.507E-03 
3.7503-04 -1.3983-03 
3.825E-04 -1.2833-03 
3.900E-04 -1.1633-03 
3.975E-04 -1.037E-03 
4.050E-04 -9.0563-04 
4.125E-04 -7.6863-04 



Nodnr 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 

DtX DtY 
1.7023-04 -1.663E-04 
1.715E-04 -3.256E-04 
1.734E-04 -4.793E-04 
1.754E-04 -6.275E-04 
1.773E-04 -7.7003-04 
1.792E-04 -9.0703-04 
1.8113-04 -1.0383-03 
1.8303-04 -1.164E-03 
1.8493-04 -1.2843-03 
1.868E-04 -1.3993-03 
1.8873-04 -1.5083-03 
1.9063-04 -1.611E-03 
1.9253-04 -1.709E-03 
1.944E-04 -1.8013-03 
1.9643-04 -1.8883-03 
1.9833-04 -1.9693-03 
2.0023-04 -2.0453-03 
2.0213-04 -2.1153-03 
2.0403-04 -2.1793-03 
2.0593-04 -2.2383-03 
2.0783-04 -2.2913-03 
2.0973-04 -2.3383-03 
2.1163-04 -2.380E-03 
2.1353-04 -2.4163-03 
2.1553-04 -2.4473-03 
2.1743-04 -2.472E-03 
2.1933-04 -2.4923-03 
2.2123-04 -2.5063-03 
2.231E-04 -2.5143-03 
2.250E-04 -2.5173-03 
2.2693-04 -2.5143-03 
2.2883-04 -2.506E-03 
2.307E-04 -2.4923-03 
2 -3263-04 -2.4723-03 
2.345E-04 -2.4473-03 
2.3653-04 -2.4163-03 
2.384E-04 -2.380E-03 
2.4033-04 -2.3383-03 
2 -4223-04 -2 -2913-03 
2.4413-04 -2.2383-03 
2.4603-04 -2.179E-03 
2.4793-04 -2.115E-03 
2.4983-04 -2.0453-03 
2.5173-04 -1.969E-03 
2.5363-04 -1.888E-03 
2.5563-04 -1.801E-03 
2.5753-04 -1.7093-03 
2.5943-04 -1.611E-03 
2.613E-04 -1.508E-03 
2.6323-04 -1.399E-03 
2.6513-04 -1.2843-03 
2.670E-04 -1.1643-03 
2.6893-04 -1.038E-03 
2.7083-04 -9.070E-04 
2.7273-04 -7.700E-04 

DtZ 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0*000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 



odnr 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
,259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 

DtX DtY 
3.244E-04 -4.791E-04 
3.207E-04 -6.272E-04 
3.170E-04 -7.6983-04 
3.133E-04 -9.067E-04 
3.097E-04 -1.038E-03 
3.060E-04 -1.1643-03 
3.023E-04 -1.284E-03 
2.986E-04 -1.399E-03 
2.949E-04 -1.508E-03 
2.913E-04 -1.611E-03 
2.876E-04 -1.709E-03 
2.839E-04 -1.801E-03 
2.802E-04 -1.8883-03 
2.765E-04 -1.9693-03 
2.729E-04 -2.044E-03 
2.692E-04 -2.114E-03 
2.655E-04 -2.1793-03 
2.618E-04 -2.2373-03 
2.581E-04 -2.290E-03 
2.544E-04 -2.3383-03 
2.5083-04 -2.3803-03 
2.471E-04 -2.4163-03 
2.434E-04 -2.4473-03 
2.3973-04 -2.4723-03 
2.36OE-04 -2 -4923-03 
2.324E-04 -2.5063-03 
2.287E-O4 -2.5143-03 
2.2503-04 -2.5173-03 
2.213E-04 -2.5143-03 
2.176E-04 -2.506E-03 
2.1403-04 -2.492E-03 
2.103E-04 -2.4723-03 
2.066E-04 -2.447E-03 
2.029E-04 -2.416E-03 
1.992E-04 -2.380E-03 
1.956E-04 -2.338E-03 
1.919E-04 -2.2903-03 
1.882E-04 -2.2373-03 
1.845E-04 -2.179E-03 
1.808E-04 -2.114E-03 
1.771E-04 -2.0443-03 
1.735E-04 -1.969E-03 
1.698E-04 -1.888E-03 
1.661E-04 -1.801E-03 
1.624E-04 -1.709E-03 
1.587E-04 -1.611E-03 
1.551E-04 -1.508E-03 
1.514E-04 -1.399E-03 
1.477E-04 -1.2843-03 
1.440E-04 -1.1643-03 
1.403E-04 -1.0383-03 
1.367E-04 -9.067E-04 
1.330E-04 -7.6983-04 



model 2 

Analysis type LINSTA 
Load case nr. 1 
Result STRESS TOTAL CAUCHY 
Axes LOCAL 
Location of results NODES 

Elmnr Nodnr Sxx 
3 O 3 O 2.4543+06 

3 1 2.4543+06 
92 -1.3553+06 
91 -1.3553+06 

3 1 3 1 2.4543+06 
32 2.4543+06 
93 -1.3553+06 
92 -1.3553+06 

90 91 -1.013E+06 
92 -1.013E+06 
153 -4.8213+06 
152 -4.8213+06 

91 92 -1.0133+06 
93 -1.0133+06 
154 -4.8213+06 
153 -4.8213+06 

150 152 4.8213+06 
153 4.8213+06 
2 14 1.013E+06 
213 1.013E+06 

151 153 4.821E+06 
154 4.8213+06 
215 1.013E+06 
2 14 1.013E+06 

210 213 1.3553+06 
214 1.355E+06 
275 -2.4543+06 
274 -2.4543+06 

211 214 1.3553+06 
215 1.3553+06 
276 -2.454E+06 
275 -2.454E+06 

Analysis type LINSTA 
Load case nr. 1 
Resul t STRESS TOTAL CAUCHY 
Operat ion PRINCI 
Location of results NODES 

Elmnr Nodnr S1 S2 S3 
3 O 3 O 2.454E+06 5.713E+05 0.000E+00 

3 1 2.4543+06 5.713E+05 0.000E+00 
92 -5.7133+05 -1.355E+06 0.000E+00 
91 -5.7133+05 -1.3553+06 0.000E+00 



Elmnr Nodnr 
150 152 

153 
214 
213 

151 153 
154 
215 
214 

'210 213 
214 
275 
2 74 

211 214 
215 
276 
275 













'abeloutput: model3.tb 

.nalysis type LINSTA 
,oad case nr. 1 
esul t DISPLA TOTAL TRANSL 
xe s GLOBAL 

odnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

,l 15 
16 

DtX DtY 
-1.085E-04 -3.449E-05 
-1.009E-04 -5.967E-05 
-9.273E-05 -8.490E-05 
-8.397E-05 -1.0943-04 
-7.481E-05 -1.327E-04 
-6.550E-05 -1.5453-04 
-5.614E-05 -1.7493-04 
-4.677E-05 -1.939E-04 
-3.740E-05 -2.114E-04 
-2.803E-05 -2.276E-04 
-1.866E-05 -2.423E-04 
-9.297E-06 -2.557E-04 
6.943E-08 -2.676E-04 
9.436E-06 -2.7813-04 
1.880E-05 -2.873E-04 
2.8173-05 -2.950E-04 
3.753E-05 -3.013E-04 
4.6903-05 -3.0623-04 
5.627E-05 -3.097E-04 
6.563E-05 -3.1183-04 
7.500E-05 -3.1253-04 
8.4373-05 -3.118E-04 
9.373E-05 -3.0973-04 
1.031E-04 -3.062E-04 
1.125E-04 -3.013E-04 
1.218E-04 -2.9503-04 
1.3123-04 -2.8733-04 
1.406E-04 -2.7813-04 
1.499E-04 -2.6763-04 
1.593E-04 -2.5573-04 
1.6873-04 -2.4233-04 
1.780E-04 -2.2763-04 
1.874E-04 -2.1143-04 
1.968E-04 -1.9393-04 
2.061E-04 -1.7493-04 
2.155E-04 -1.545E-04 
2.248E-04 -1.327E-04 
2.340E-04 -1.094E-04 
2.427E-04 -8.490E-05 
2.509E-04 -5.9673-05 
2.585E-04 -3.449E-05 
-8.356E-05 -2.6843-05 
-7.601E-05 -5.218E-05 
-6.824E-05 -7.766E-05 
-6.031E-05 -1.023E-04 
-5.237E-05 -1.2553-04 
-4.442E-05 -1.4743-04 
-3.647E-05 -1.6783-04 
-2.851E-05 -1.867E-04 
-2.055E-05 -2.043E-04 
-1.258E-05 -2.204E-04 
-4.6223-06 -2.352E-04 
3.340E-06 -2.485E-04 
1.130E-05 -2.605E-04 
1.926E-05 -2.710E-04 
2.723E-05 -2.801E-04 



Nodnr 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1 O 9 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

DtX DtY 
5.111E-05 -2.991E-04 
5.908E-05 -3.026E-04 
6.704E-05 -3.047E-04 
7.500E-05 -3.0543-04 
8.296E-05 -3.047E-04 
9.0923-05 -3.0263-04 
9.8893-05 -2.991E-04 
1.0683-04 -2.941E-O4 
1.1483-04 -2.8783-04 
1.228E-04 -2.8013-04 
1.3073-04 -2.7103-04 
1.3873-04 -2.6053-04 
1.4673-04 -2.4853-04 
1.5463-04 -2.3523-04 
1.6263-04 -2.2043-04 
1.705E-04 -2.0433-04 
1.7853-04 -1.8673-04 
1.8653-04 -1.6783-04 
1.9443-04 -1.4743-04 
2.0243-04 -1.2553-04 
2.1033-04 -1.0233-04 
2.1823-04 -7.7663-05 
2.2603-04 -5.2183-05 
2.3363-04 -2.6843-05 
-5.8553-05 -1.8543-05 
-5.1323-05 -4.4563-05 
-4.3893-05 -7.0403-05 
-3.6813-05 -9.4913-05 
-3.0033-05 -1.1813-04 
-2.3393-05 -1.3983-04 
-1.6813-05 -1.6023-04 
-1.0253-05 -1.7923-04 
-3.6963-06 -1.9673-04 
2.8613-06 -2.1293-04 
9.4193-06 -2.2763-04 
1.5983-05 -2.4093-04 
2.2533-05 -2.5293-04 
2.9093-05 -2.6343-04 
3.5653-05 -2.7253-04 
4.2213-05 -2.8033-04 
4.8773-05 -2.866E-04 
5.5333-05 -2.915E-04 
6.1883-05 -2.950E-04 
6.8443-05 -2.9713-04 
7.500E-05 -2.9783-04 
8.156E-05 -2.971E-04 
8.812E-05 -2.9503-04 
9.4673-05 -2.9153-04 
1.0123-04 -2.8663-04 
1.0783-04 -2.8033-04 
1.1433-04 -2.7253-04 
1.2093-04 -2.6343-04 
1.2753-04 -2.5293-04 
1.3403-04 -2.4093-04 
1.4063-04 -2.2763-04 
1.4713-04 -2.1293-04 
1.5373-04 -1.9673-04 
1.6033-04 -1.7923-04 
1.6683-04 -1.6023-04 



odnr 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
,137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

DtX DtY 
2.013E-04 -4.456E-05 
2.085E-04 -1.854E-05 
-3.242E-05 -9.232E-06 
-2.506E-05 -3.719E-05 
-1.866E-05 -6.295E-05 
-1.297E-05 -8.722E-05 
-7.582E-06 -1.102E-04 
-2.342E-06 -1.319E-04 
2.838E-06 -1.522E-04 
7.998E-06 -1.7123-04 
1.315E-05 -1.8873-04 
1.831E-05 -2.0493-04 
2.346E-05 -2.1963-04 
2.861E-05 -2.330E-04 
3.377E-05 -2.4493-04 
3.8923-05 -2.554E-04 
4.408E-05 -2.6453-04 
4.923E-05 -2.723E-04 
5.438E-05 -2.786E-04 
5.954E-05 -2.8353-04 
6.4693-05 -2.870E-04 
6.985E-05 -2.891E-04 
7.500E-05 -2.8983-04 
8.015E-05 -2.8913-04 
8.531E-05 -2.8703-04 
9.046E-05 -2.8353-04 
9.562E-05 -2.786E-04 
1.008E-04 -2.7233-04 
1.059E-04 -2.6453-04 
l.lllE-04 -2.5543-04 
1.1623-04 -2.4493-04 
1.2143-04 -2.3303-04 
1.265E-04 -2.1963-04 
1.3173-04 -2.0493-04 
1.368E-04 -1.887E-04 
1.420E-04 -1.712E-04 
1.472E-04 -1.522E-O4 
1.523E-04 -1.319E-04 
1.576E-04 -1.102E-04 
1.630E-04 -8.7228-05 
1.687E-04 -6.295E-05 
1.751E-04 -3.719E-05 
1.824E-04 -9.232E-06 
0.000E+00 0.000E+00 
3.750E-06 -2.933E-05 
7.500E-06 -5.480E-05 
1.125E-05 -7.895E-05 
1.500E-05 -1.019E-04 
1.875E-05 -1.2353-04 
2.250E-05 -1.438E-04 
2.625E-05 -1.628E-04 
3.000E-05 -1.803E-04 
3.375E-05 -1.965E-04 
3.750E-05 -2.112E-04 
4.125E-05 -2.245E-04 
4.500E-05 -2.365E-04 
4.875E-05 -2.4703-04 



179 5.250E-05 -2.561E-04 
180 5.625E-05 -2.6393-04 
181 6.000E-05 -2.7023-04 
182 6.375E-05 -2.7513-04 
183 6.750E-05 -2.7863-04 
184 7.125E-05 -2.8073-04 

model 3 

Nodnr 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 

DtX DtY 
7.500E-05 -2.814E-04 
7.8753-05 -2.8073-04 
8.2503-05 -2.786E-04 
8.6253-05 -2.7518-04 
9.0003-05 -2.702E-04 
9.3753-05 -2.6393-04 
9.7503-05 -2.5613-04 
1.0123-04 -2.4703-04 
1.0503-04 -2 -3653-04 
1.0873-04 -2.2453-04 
1.1253-04 -2.1123-04 
1.1623-04 -1.9653-04 
1.200E-04 -1.8033-04 
1.2373-04 -1.6283-04 
1.2753-04 -1.4383-04 
1.3123-04 -1.2353-04 
1.3503-04 -1.019E-04 
1.3873-04 -7.8953-05 
1.425E-04 -5.4803-05 
1.4623-04 -2.9333-05 
1.500E-04 0.000E+00 
3.242E-05 -1.7323-06 
3.2563-05 -2.9693-05 
3.3663-05 -5.545E-05 
3.5473-05 -7.9723-05 
3.7583-05 -1.0273-04 
3.984E-05 -1.2443-04 
4.2163-05 -1.4473-04 
4.4503-05 -1.6373-04 
4.6853-05 -1.8123-04 
4.9193-05 -1.9743-04 
5.1543-05 -2.1213-04 
5.389E-05 -2.2553-04 
5.6233-05 -2.3743-04 
5.8583-05 -2.4793-04 
6.0923-05 -2.5703-04 
6.3273-05 -2.648E-04 
6.5623-05 -2.7113-04 
6.7963-05 -2.760E-04 
7.0313-05 -2.7953-04 
7.2653-05 -2.8163-04 
7.5003-05 -2.8233-04 
7.7353-05 -2.816E-04 
7.969E-05 -2.7953-04 
8.2043-05 -2.760E-04 
8.4383-05 -2.711E-04 
8.6733-05 -2.6483-04 
8.9083-05 -2.5703-04 
9.1423-05 -2.479E-04 
9.3773-05 -2.374E-04 
9.611E-05 -2.255E-04 
9.8463-05 -2.121E-04 
1.0083-04 -1.974E-04 
1.0323-04 -1.8123-04 
1.0553-04 -1.6373-04 



DtX DtY 
5.882E-05 -2.956E-05 
5.889E-05 -5.5403-05 
5.931E-05 -7.991E-05 
6.003E-05 -1.031E-04 
6.089E-05 -1.248E-04 
6.181E-05 -1.452E-04 
6.275E-05 -1.6423-04 
6.370E-05 -1.817E-04 
6.464E-05 -1.979E-04 
6.5583-05 -2.1263-04 
6.6523-05 -2.2593-04 
6.7473-05 -2.3793-04 
6.8413-05 -2.4843-04 
6.9353-05 -2.575E-04 
7.029E-05 -2.6533-04 
7.1233-05 -2.7163-04 
7.2173-05 -2.7653-04 
7.312E-05 -2.800E-04 
7.406E-05 -2.821E-04 
7.5003-05 -2.8283-04 
7.594E-05 -2.821E-04 
7.688E-05 -2.8003-04 
7.7833-05 -2.7653-04 
7.8773-05 -2.7163-04 
7.9713-05 -2.6533-04 
8.065E-05 -2.575E-04 
8.159E-05 -2.4843-04 
8.253E-05 -2.379E-04 
8.348E-05 -2.2593-04 
8.442E-05 -2.126E-04 
8.536E-05 -1.9793-04 
8.630E-05 -1.8173-04 
8.725E-O5 -1.6423-04 
8.819E-05 -1.452E-04 
8.911E-05 -1.2483-04 
8.997E-05 -1.031E-04 
9.069E-05 -7.991E-05 
9.111E-05 -5.540E-05 
9.118E-05 -2.9563-05 
9.145E-05 -3.543E-06 
8.356E-05 -4.341E-06 
8.351E-05 -2.968E-05 
8.324E-05 -5.516E-05 
8.281E-05 -7.977E-05 
8.237E-05 -1.0303-04 
8.192E-05 -1.249E-04 
8.147E-05 -1.453E-04 
8.101E-05 -1.642E-04 
8.055E-05 -1.818E-04 
8.008E-05 -1.9793-04 
7.962E-05 -2.127E-04 
7.916E-05 -2.260E-04 
7.870E-05 -2.380E-04 



301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
3 O 9 
310 

model 3 

Nodnr 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

D t X  D t Y  
7.3613-05 -2.7663-04 
7.3153-05 -2.7163-04 
7.269E-05 -2.6533-04 
7.2233-05 -2.5763-04 
7.1763-05 -2.4853-04 
7.1303-05 -2.3803-04 
7.084E-05 -2.2603-04 
7.0383-05 -2.1273-04 
6.9923-05 -1.9793-04 
6.9453-05 -1.8183-04 
6.8993-05 -1.6423-04 
6.8533-05 -1.4533-04 
6.8083-05 -1.2493-04 
6.7633-05 -1.0303-04 
6.7193-05 -7.9773-05 
6.6763-05 -5.5163-05 
6.6493-05 -2.9683-05 
6.6443-05 -4.3413-06 
1.0853-04 -4.4913-06 
1.0843-04 -2.9673-05 
1.0773-04 -5.4903-05 
1.0653-04 -7.9423-05 
1.0483-04 -1.0273-04 
1.030E-04 -1.2453-04 
1.0113-04 -1.4493-04 
9.9273-05 -1.6393-04 
9.7403-05 -1.8143-04 
9.5533-05 -1.9763-04 
9.3663-05 -2.1233-04 
9.1803-05 -2.2573-04 
8.9933-05 -2.3763-04 
8.8063-05 -2.481E-04 
8.6203-05 -2.5733-04 
8.4333-05 -2.6503-04 
8.2473-05 -2.7133-04 
8.0603-05 -2.7623-04 
7.8733-05 -2.7973-04 
7.6873-05 -2.8183-04 
7.5003-05 -2.8253-04 
7.3133-05 -2.8183-04 
7.1273-05 -2.797E-04 
6.9403-05 -2.762E-04 
6.7533-05 -2.713E-04 
6.5673-05 -2.6503-04 
6.3803-05 -2.573E-04 
6.1943-05 -2.4813-04 
6.0073-05 -2.3763-04 
5.8203-05 -2.2573-04 
5.6343-05 -2.1233-04 
5.4473-05 -1.9763-04 
5.2603-05 -1.814E-04 

D t Z  
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.000E+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 
0.0003+00 



n a l y s i s  type  LINSTA 
3ad case  nr. 1 
e s u l t  STRESS TOTAL CAUCHY 
xe s LOCAL 
x a t i o n  of r e s u l t s  NODES 

lmnr Nodnr 
2 o 2 o 

2 1 
62 
61 

2 1 2 1 
22 
63 
62 

60 61 
62 
103 
102 

61 62 
63 
104 
103 

100 102 
103 
144 
143 

101 103 
104 
145 
144 

140 143 
144 
185 
184 

141 144 
145 
186 
185 

180 184 
185 
226 
225 

181 185 
186 
227 
226 

220 225 
226 
267 

Sxx 
2.4003+06 
2.4003+06 
4.8713+05 
4.8713+05 
2.4003+06 
2.400E+06 
4.8713+05 
4.871E+05 
6.593E+05 
6.5933+05 
-1.2543+06 
-1.254E+06 
6.5933+05 
6.593E+05 
-1.254E+06 
-1.254E+06 
-1.0823+06 
-1.0823+06 
-2.9953+06 
-2.995E+06 
-1.0823+06 
-1.082E+06 
-2.995E+06 
-2.995E+06 
-2.8233+06 
-2.823E+06 
-4.7363+06 
-4.7363+06 
-2.823E+06 
-2.823E+06 
-4.736E+06 
-4.736E+06 
4.736E+06 
4.736E+06 
2.823E+06 
2.823E+06 
4.736E+06 
4.736E+06 
2.8233+06 
2.823E+06 
2.9953+06 
2.9953+06 
1.082E+06 



Elmnr Nodnr Sxx SYY Szz SxY 
308 -4.871E+05 2.8703+05 0.000E+00 -1.172E-02 
349 -2.400E+06 -2.8703+05 0.000E+00 -1.172E-02 
348 -2.4003+06 -2.870E+05 0.000E+00 -1.172E-02 

301 308 -4.8713+05 2.870E+05 0.000E+00 1.1723-02 
309 -4.8713+05 2.8703+05 0.000E+00 1.1723-02 
350 -2.4003+06 -2.8703+05 0.0003+00 1.1723-02 
349 -2.4003+06 -2.8703+05 0.0003+00 1.172E-02 

Analysis type LINSTA 
Load case nr. 1 
Result STRESS TOTAL CAUCHY 
Operat ion PRINCI 
Location of results NODES 

Elmnr Nodnr S1 
2 O 20 2.4003+06 

2 1 2.4003+06 
62 4.8713+05 
61 4.8713+05 

2 1 2 1 2.4003+06 
22 2.4003+06 
63 4.8713+05 
62 4.8713+05 

60 61 6.5933+05 
62 6.5933+05 
103 -2.8703+05 
102 -2.8703+05 

61 62 6.5933+05 
63 6.5933+05 
104 -2.8703+05 
103 -2.8703+05 

100 102 2.870E+05 
103 2.8703+05 
144 -2.8703+05 
143 -2.870E+05 

101 103 2.8703+05 
104 2.8703+05 
145 -2.8703+05 
144 -2.870E+05 

140 143 2.8703+05 
144 2.8703+05 
185 -2.8703+05 
184 -2.8703+05 

141 144 2.8703+05 
145 2.870E+05 
186 -2.8703+05 



Elmnr Nodnr 
267 

260 266 
267 
308 
307 

261 267 
268 
309 
308 

300 307 
308 
349 
348 

301 308 
3 O 9 
350 
349 













.nalysis type LINSTA 
,oad case nr. 1 
esul t STRESS TOTAL 
xes LOCAL 
ocation of results NODES 

lmnr 
4 O 

Nodnr 
4 O 
4 1 
122 
121 
4 1 
42 
123 
122 
121 
122 
203 
202 
122 
123 
204 
203 
202 
203 
284 
283 
203 
204 
285 
284 
283 
284 
365 
364 
284 
285 
366 
365 
364 
365 
446 
445 
365 
366 
447 
446 
445 
446 
527 
526 
446 
447 
528 
527 
526 
527 
608 
607 
527 
528 
609 

Sxx SYY 
2.3423+06 9.0813+04 
2.342E+06 9.0813+04 
1.4343+06 -9.0813+04 
1.4343+06 -9.0813+04 
2.3423+06 9.0813+04 
2.342E+06 9.0813+04 
1.4343+06 -9.0813+04 
1.4343+06 -9.0813+04 
1.4703+06 9.081E+04 
1.4703+06 9.0813+04 
5.622E+05 -9.0813+04 
5.6223+05 -9.0813+04 
1.4703+06 9.0813+04 
1.4703+06 9.0813+04 
5.6223+05 -9.0813+04 
5.6223+05 -9.0813+04 
5.9863+05 9.0813+04 
5.9863+05 9.0813+04 
-3.0953+05 -9.0813+04 
-3.0953+05 -9.0813+04 
5.9863+05 9.081E+04 
5.9863+05 9.0813+04 
-3.0953+05 -9.0813+04 
-3.0953+05 -9.0813+04 
-2.7323+05 9.0813+04 
-2.7323+05 9.0813+04 
-1.1813+06 -9.0813+04 
-1.1813+06 -9.0813+04 
-2.7323+05 9.0813+04 
-2.7323+05 9.0813+04 
-1.1813+06 -9.0813+04 
-1.1813+06 -9.0813+04 
-1.1453+06 9.081E+04 
-1.145E+06 9.0813+04 
-2.053E+06 -9.081E+04 
-2.053E+06 -9.0813+04 
-1.1453+06 9.0813+04 
-1.1453+06 9.0813+04 
-2.0533+06 -9.0813+04 
-2.0533+06 -9.0813+04 
-2.017E+06 9.0813+04 
-2.0173+06 9.0813+04 
-2.9253+06 -9.0813+04 
-2.925E+06 -9.081E+04 
-2.0173+06 9.0813+04 
-2.0173+06 9.0813+04 
-2.9253+06 -9.0813+04 
-2.9253+06 -9.081E+04 
-2.8883+06 9.0813+04 
-2.8883+06 9.0813+04 
-3.7963+06 -9.0813+04 
-3.7963+06 -9.0813+04 
-2.8883+06 9.0813+04 
-2.8883+06 9.0813+04 
-3.7963+06 -9.0813+04 

CAUCHY 

szz SXY 
0.000E+00 -4.4493-03 
0.000E+00 -4.4493-03 
0.000E+00 -4.4493-03 
0.000E+00 -4.4493-03 
0.0003+00 4.4493-03 
0.0003+00 4.4493-03 
0.000E+00 4.4493-03 
0.000E+00 4.4493-03 
0.000E+00 -9.2203-03 
0.0003+00 -9.2203-03 
0.0003+00 -9.2203-03 
0.0003+00 -9.2203-03 
0.000E+00 9.2213-03 
0.000E+00 9.2213-03 
0.0003+00 9.2213-03 
0.000E+00 9.2213-03 
0.0003+00 -8.6283-03 
0.0003+00 -8.6283-03 
0.0003+00 -8.6283-03 
0.000E+00 -8.6283-03 
0.0003+00 8.6303-03 
0.0003+00 8.6303-03 
0.0003+00 8.6303-03 
0.0003+00 8.6303-03 
0.000E+00 -4.5753-03 
0.000E+00 -4.5753-03 
0.000E+00 -4.5753-03 
0.0003+00 -4.5753-03 
0.0003+00 4.5783-03 
0.0003+00 4.5783-03 
0.000E+00 4.5783-03 
0.000E+00 4.5783-03 
0.0003+00 7.6843-04 
0.0003+00 7.6843-04 
0.0003+00 7.6843-04 
0.0003+00 7.6843-04 
0.0003+00 -7.6623-04 
0.000E+00 -7.6623-04 
0.0003+00 -7.6623-04 
0.0003+00 -7.6623-04 
0.0003+00 5.7113-03 
0.0003+00 5.7113-03 
0.0003+00 5.7113-03 
0.0003+00 5.7113-03 
0.0003+00 -5.7093-03 
0.0003+00 -5.7093-03 
0.0003+00 -5.7093-03 
0.0003+00 -5.7093-03 
0.0003+00 9.2863-03 
0.000E+00 9.2863-03 
0.0003+00 9.2863-03 
0.0003+00 9.2863-03 
0.0003+00 -9.283E-03 
0.0003+00 -9.2833-03 
0.0003+00 -9.2833-03 



Elmnr Nodnr 
608 
689 
688 

601 608 
609 
690 
689 

680 688 
689 
770 
769 

681 689 
690 
771 
770 

760 769 
770 
851 
850 

761 770 
771 
852 
851 

840 850 
851 
932 
931 

841 851 
852 
933 
932 

920 931 
932 
1013 
1012 

921 932 
933 
1014 
1013 

1000 1012 
1013 
1094 
1093 

1001 1013 
1014 
1095 
1094 

1080 1093 
1094 
1175 
1174 

1081 1094 
1095 
1176 
1175 

1160 1174 
1175 
1256 
1255 

sxx SYY 
-3.760E+06 9.081E+04 
-4.668E+06 -9.081E+04 
-4.6683+06 -9.081E+04 
-3.760E+06 9.0813+04 
-3.7603+06 9.0813+04 
-4.6683+06 -9.0813+04 
-4.6683+06 -9.0813+04 
4.6683+06 9.0813+04 
4.6683+06 9.0813+04 
3.7603+06 -9.0813+04 
3.7603+06 -9.0813+04 
4.6683+06 9.0813+04 
4.6683+06 9.0813+04 
3.7603+06 -9.0813+04 
3.7603+06 -9.081E+04 
3.7963+06 9.0813+04 
3.7963+06 9.0813+04 
2.8883+06 -9.0813+04 
2.8883+06 -9.0813+04 
3.7963+06 9.0813+04 
3.7963+06 9.0813+04 
2.8883+06 -9.0813+04 
2.8883+06 -9.0813+04 
2.9253+06 9.0813+04 
2.9253+06 9.0813+04 
2.0173+06 -9.0813+04 
2.0173+06 -9.081E+04 
2.9253+06 9.0813+04 
2.9253+06 9.0813+04 
2.0173+06 -9.0813+04 
2.0173+06 -9.0813+04 
2.0533+06 9.0813+04 
2.0533+06 9.0813+04 
1.1453+06 -9.0813+04 
1.1453+06 -9.0813+04 
2.0533+06 9.0813+04 
2.0533+06 9.0813+04 
1.1453+06 -9.0813+04 
1.145E+06 -9.0813+04 
1.1813+06 9.0813+04 
1.1813+06 9.0813+04 
2.7323+05 -9.0813+04 
2.7323+05 -9.0813+04 
1.1813+06 9.0813+04 
1.1813+06 9.0813+04 
2.7323+05 -9.0813+04 
2.7323+05 -9.081E+04 
3.0953+05 9.0813+04 
3.0953+05 9.081E+04 
-5.9863+05 -9.0813+04 
-5.9863+05 -9.081E+04 
3.0953+05 9.0813+04 
3.0953+05 9.0813+04 
-5.9863+05 -9.0813+04 
-5.9863+05 -9.0813+04 
-5.6223+05 9.0813+04 
-5.6223+05 9.0813+04 
-1.4703+06 -9.0813+04 
-1.4703+06 -9.0813+04 

szz SXY 
0.000E+00 l.lllE-02 
0.000E+00 l.lllE-02 
0.000E+00 l.lllE-02 
0.000E+00 -1.lllE-02 
0.000E+00 -1.lllE-02 
0.000E+00 -1.lllE-02 
0.000E+00 -1.lllE-02 
0.000E+00 1.111E-02 
0.000E+00 1.lllE-02 
0.000E+00 1.lllE-02 
0.000E+00 l.lllE-02 
0.000E+00 -1.111E-02 
0.000E+00 -1.lllE-02 
0.000E+00 -1.lllE-02 
0.000E+00 -1.lllE-02 
0.000E+00 9.2863-03 
0.000E+00 9.286E-03 
0.000E+00 9.286E-03 
0.000E+00 9.286E-03 
0.0003+00 -9.2833-03 
0.000E+00 -9.2833-03 
0.000E+00 -9.2833-03 
0.000E+00 -9.2833-03 
0.000E+00 5.711E-03 
0.000E+00 5.711E-03 
0.000E+00 5.711E-03 
0.000E+00 5.711E-03 
0.000E+00 -5.709E-03 
0.000E+00 -5.709E-03 
0.000E+00 -5.7093-03 
0.000E+00 -5.7093-03 
0.000E+00 7.6863-04 
0.000E+00 7.6863-04 
0.000E+00 7.686E-04 
0.0003+00 7.6863-04 
0.000E+00 -7.6643-04 
0.000E+00 -7.6643-04 
0.000E+00 -7.664E-04 
0.000E+00 -7.6643-04 
0.000E+00 -4.575E-03 
0.000E+00 -4.575E-03 
0.000E+00 -4.5753-03 
0.000E+00 -4.575E-03 
0.000E+00 4.5773-03 
0.0003+00 4.577E-03 
0.000E+00 4.577E-03 
0.0003+00 4.577E-03 
0.000E+00 -8.6283-03 
0.000E+00 -8.628E-03 
0.000E+00 -8.628E-03 
0.000E+00 -8.628E-03 
0.0003+00 8.629E-03 
0.000E+00 8.629E-03 
0.000E+00 8.629E-03 
0.000E+00 8.6293-03 
0.000E+00 -9.220E-03 
0.000E+00 -9.220E-03 
0.000E+00 -9.2203-03 
0.000E+00 -9.220E-03 



lmnr Nodnr Sxx 
1240 1255 -1.434E+06 

1256 -1.434E+06 
1337 -2.342E+06 
1336 -2.342E+06 

1241 1256 -1.434E+06 
1257 -1.434E+06 
1338 -2.342E+06 
1337 -2.342E+06 

n a l y s i s  type LINSTA 
2ad case n r .  1 
-sult STRESS TOTAL CAUCHY 
- e r a t  ion  PRINCI 
x a t i o n  of r e s u l t s  NODES 

L m n r  Nodnr S1 S2 
4 O 4 O 2.3423+06 9.081E+04 

4 1 2.3423+06 9.0813+04 
122 1.434E+06 -9.0813+04 
121 1.434E+06 -9.0813+04 

4 1 4 1 2.342E+06 9.081E+04 
42 2.3423+06 9.081E+04 
123 1.4343+06 -9.081E+04 
122 1.434E+06 -9.081E+04 

120 121 1.4703+06 9.081E+04 
122 1.4703+06 9.081E+04 
203 5.622E+05 -9.0813+04 
202 5.622E+05 -9.081E+04 

121 122 1.4703+06 9.0813+04 
123 1.470E+06 9.0813+04 
204 5.622E+05 -9.081E+04 
203 5.6223+05 -9.0813+04 

200 202 5.986E+05 9.0813+04 
203 5.986E+05 9.0813+04 
284 -9.0813+04 -3.0953+05 
283 -9.081E+04 -3.0953+05 

201 203 5.986E+05 9.0813+04 
204 5.986E+05 9.081E+04 
285 -9.081E+04 -3.095E+05 
284 -9.081E+04 -3.0953+05 

280 283 9.081E+04 -2.732E+05 
284 9.081E+04 -2.732E+05 
365 -9.081E+04 -1.181E+06 
3 64 -9.081E+04 -1.181E+06 

281 284 9.081E+04 -2.732E+05 
285 9.081E+04 -2.732E+05 
366 -9.081E+04 -1.181E+06 
365 -9.0813+04 -1.181E+06 

360 364 9.081E+04 -1.1453+06 
365 9.081E+04 -1.145E+06 
446 -9.081E+04 -2.053E+06 
445 -9.081E+04 -2.053E+06 

361 365 9.081E+04 -1.145E+06 
366 9.081E+04 -1.145E+06 
447 -9.081E+04 -2.053E+06 
446 -9.081E+04 -2.053E+06 



Elmnr Nodnr 
528 
527 

520 526 
527 
608 
607 

521 527 
528 
609 
608 

600 607 
608 
689 
688 

601 608 
609 
690 
689 

680 688 
689 
770 
769 

681 689 
690 
771 
770 

760 769 
770 
851 
850 

761 770 



Elmnr Nodnx- 
1095 
1176 
1175 

1160 1174 
1175 
1256 
1255 

1161 1175 
1176 
1257 
1256 

240 1255 
1256 
1337 
1336 

1241 1256 
1257 
1338 
1337 





Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
Onderdeel : Bijlage 1.2: handberekening LE-model 1, 2, 3 & 4 Datum : 20-12-01 

Berekening spanningen t.g.v. krimp-enlof temperatuursbelasting 

Gegevens deel 1: 
b = 
h = 
E = 
E' = 

A = 1000 mmA2 
EA = 3E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 3E+10 NrnmA2 
W =  16667 mmA3 

Gegevens deel 2: Deel 1 
b = 
h = 
E = 
E' = 

A =  1000 mmA2 
EA= 3.1E+07 N 
l = 833333 mmA4 
El = 2.6E+10 NmmA2 
W =  16666.7 mmA3 

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening N* en M* t.g.v. krimp of temperatuursverschil: 

A E ' ~  = 0.3 mmlm' 
N* = A E ' ~  * EAI = g . 3 ~ + 0 3  N ofwel 9.3 kN 

M* = N* a l  = 4.7E+05 Nmm ofwel 0.47 kNm 

Bepaling El van de gehele doorsnede: 

Bepaling M1 en M2: 

M1 = M* (EI)I/(El)s : 5.8E+04 Nmm ofwel 0.06 kNm 
M2 = M* (E1)2/(EI)s : 5.8E+04 Nmm ofwel 0.06 kNm 

Bepaling N1 en N2: 

N1 = N* - N* (EA)I/(EA)s - M*/(El)s * (EA)I "al = 1.2E+03 N ofwel 1.16 kN 

N2 = N* (EA)2/(EA)s - MW/(El)s * (EA)2 *a2 = 1.2E+03 N ofwel 1.16 kN 

Bepaling van de spanningen: 
Hoogte Spanning 

o 2 33 
100 -4 65 
100 4 65 
200 -2 33 

l ~ Spanning in x-richting ~ 
l 

i - ~ 
i E 

E 
l 

al 
CI l 

1 0  l - Sxx 
8 , S 

x 1 - 1 ;  

-5 O0 -3 O0 -1 O0 1 O0 3 O0 5 O0 
l Spanning (NlmmA2) 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonncn vloeren met een opgestorte laag 

Bijlage 2: Resultaten (test-)modellen voor krimp 

In deze bijlage: 

2.1 : Computerberekeningen van de testmodellen voor krimp 

- Plaatje van verplaatsing in x-richting voor alle testmodellen 
- Plaatje van verplaatsing in y-richting van alle testmodellen 

2.2: Computerberekeningen van de krimpmodellen 

- Tabeloutput van alle modellen 
- Vervormingsplaatjes van alle modellen 
- Spanningsplaatje van spanning in x-richting van alle modellen 
- Grafiek van verplaatsing in y-richting in het midden van het model als functie van de 

tijd 

2.3: Handberekeningen van de krimpmodellen 

Gebruikte symbolen: 

Sxx = normaalspanning in x-richting 
Syy = normaalspanning in y-richting 
Szz = normaalspanning in z-richting 
Sxy = schuifspanning in xy-vlak 
(T)DtX = verplaatsing in x-richting 
(T)DtY = verplaatsing in y-richting 
(T)DtZ = verplaatsing in z-richting 

Gebruikte eenheden: 

Spanningen in ~ / m ~  
Vervormingen in m 
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.nalysis type NONLIN 
tep n r .  32 
'ime 2.000E+01 
esul t DISPLA TOTAL TRANSL 
.xe s GLOBAL 

odnr 
1 
2 
3 
4 

TDtX TDtY 
-2.619E-06 -8.612E-08 
-2.602E-06 -1.3083-06 
-2.525E-06 -2.477E-06 
-2.431E-06 -3.505E-06 
-2.337E-06 -4.393E-06 
-2.242E-06 -5.1453-06 
-2.148E-06 -5.7593-06 
-2.053E-06 -6.238E-06 
-1.959E-06 -6.579E-06 
-1.8643-06 -6.7843-06 
-1.770E-06 -6.852E-06 
-1.675E-06 -6.784E-06 
-1.5813-06 -6.5793-06 
-1.4863-06 -6.2383-06 
-1.392E-06 -5.7593-06 
-1.297E-06 -5.1453-06 
-1.203E-06 -4.393E-06 
-1.108E-06 -3.5053-06 
-1.015E-06 -2.4773-06 
-9.377E-07 -1.308E-06 
-9.207E-07 -8.612E-08 
-1.415E-06 -5.9153-08 
-1.406E-06 -1.3273-06 
-1.4323-06 -2.4873-06 
-1.475E-06 -3.5123-06 
-1.517E-06 -4.4013-06 
-1.5593-06 -5.1533-06 
-1.601E-06 -5.767E-06 
-1.643E-06 -6.245E-06 
-1.686E-06 -6.5873-06 
-1.728E-06 -6.792E-06 
-1.770E-06 -6.8603-06 
-1.812E-06 -6.7923-06 
-1.854E-06 -6.587E-06 
-1.8963-06 -6.2453-06 
-1.938E-06 -5.767E-06 
-1.9803-06 -5.153E-06 
-2.0233-06 -4.4013-06 
-2.065E-06 -3.512E-06 
-2.107E-06 -2.487E-06 
-2.134E-06 -1.327E-06 
-2.125E-06 -5.915E-08 
0.000E+00 0.000E+00 
-1.697E-07 -1.315E-06 
-3.431E-07 -2.457E-06 
-5.194E-07 -3.480E-06 
-6.974E-07 -4.368E-06 
-8.761E-07 -5.119E-06 
-1.055E-06 -5.734E-06 
-1.234E-06 -6.212E-06 
-1.412E-06 -6.554E-06 
-1.591E-06 -6.759E-06 
-1.770E-06 -6.827E-06 
-1.949E-06 -6.759E-06 
-2.127E-06 -6.5543-06 



Elmnr Nodnr 
12 
3 3 
32 

3 o 3 1 
32 
53 
52 

3 1 32 
33 
54 
53 

50 52 
53 
74 
73 

51 53 
54 
75 
74 

70 73 
74 
95 
94 

71 74 
75 
96 
95 

S z z  SXY 
-5.2053-12 -9.696E-02 
1.828E-l2 -9.696E-02 
-6.6393-13 -9.696E-02 
-4.205E-12 1.013E-01 
5.011E-l2 1.013E-01 
-9.153E-l2 1.013E-01 
7.423E-l2 1.013E-01 
6.050E-12 -1.013E-01 
1.648E-l3 -1.013E-01 
5.262E-l2 -1.013E-01 
-5.053E-12 -1.013E-01 
3.191E-l1 -1.318E-01 
-2.3853-12 -1.318E-01 
4.8373-11 -1.318E-01 
-3.7903-11 -1.318E-01 
-1.241E-11 1.318E-01 
4.274E-11 1.318E-01 
-7.668E-l1 1.318E-01 
-2.345E-l1 1.318E-01 
1.922E-11 -6.5743-02 
1.320E-11 -6.574E-02 
-2.9233-11 -6.5743-02 
-3.7493-11 -6.5743-02 
-2.7023-11 6.574E-02 
-7.302E-l2 6.5743-02 
2.528E-12 6.574E-02 
3.384E-l1 6.574E-02 



jutputtabel: krimpmodell (schuifspanningen) 

.nalysis type NONLIN 
tep nr. 32 
ime 2.0003+01 
esult STRESS TOTAL CAUCHY 
xe s LOCAL 
ocation of results NODES 

lmnr 
2 1 

Nodnr 
22 
2 3 
44 
43 
23 
24 
45 
44 
24 
2 5 
4 6 
4 5 
2 5 
2 6 
4 7 
4 6 
2 6 
2 7 
48 
4 7 
2 7 
2 8 
4 9 
4 8 
2 8 
2 9 
50 
4 9 
2 9 
3 O 
51 
50 
3 O 
3 1 
52 
51 
3 1 
32 
53 
52 
32 
33 
54 
53 
33 
34 
55 
54 
34 
35 
56 
55 
3 5 
3 6 

sxx SYY szz SXY 
2.2543+04 5.231E+04 3.9853-12 1.000E+04 
1.0423+04 1.1903+04 -9.997E-13 1.0003+04 
-1.4073+05 -3.3433+04 4.698E-12 1.000E+04 
-1.2863+05 6.978E+03 7.2953-12 1.0003+04 
-1.9743+04 2.8503+03 1.1773-12 3.5913+03 
-1.4983+04 1.8733+04 -2.5933-14 3.5913+03 
-1.3903+05 -1.8493+04 9.5953-12 3.5913+03 
-1.4383+05 -3.437E+04 -1.120E-11 3.5913+03 
-2.8173+04 1.477E+04 -2.3633-12 -5.9223+02 
-2.7563+04 1.6793+04 -5.6133-12 -5.9223+02 
-1.4093+05 -1.7223+04 1.4033-11 -5.9223+02 
-1.4163+05 -1.9243+04 5.0453-12 -5.9223+02 
-2.7593+04 1.6783+04 -2.5463-12 -2.8043+02 
-2.7503+04 1.7083+04 9.0383-13 -2.8043+02 
-1.4233+05 -1.7363+04 -3.4083-12 -2.8043+02 
-1.4243+05 -1.7663+04 1.2503-11 -2.8043+02 
-2.7283+04 1.7153+04 -4.2773-12 -2.7733+01 
-2.7233+04 1.730E+04 2.2273-12 -2.7733+01 
-1.4283+05 -1.7363+04 -1.7133-11 -2.7733+01 
-1.4283+05 -1.7513+04 6.2143-12 -2.7733+01 
-2.7243+04 1.7303+04 -5.2793-12 8.2763+00 
-2.7233+04 1.7353+04 -5.0923-12 8.2763+00 
-1.4293+05 -1.7343+04 8.5053-12 8.2763+00 
-1.4293+05 -1.7393+04 9.5543-12 8.2763+00 
-2.7233+04 1.7353+04 -3.5543-13 6.9753+00 
-2.7233+04 1.7353+04 -3.1773-12 6.9753+00 
-1.4283+05 -1.7343+04 5.7983-12 6.9753+00 
-1.4283+05 -1.733E+04 5.1673-12 6.9753+00 
-2.7223+04 1.7353+04 -4.5873-12 2.8763+00 
-2.7233+04 1.7343+04 3.5673-12 2.8763+00 
-1.4283+05 -1.7343+04 -1.8793-12 2.8763+00 
-1.4283+05 -1.7333+04 4.675E-12 2.8763+00 
-2.7223+04 1.7343+04 -4.2733-12 7.6093-01 
-2.7233+04 1.7343+04 -6.8223-13 7.6093-01 
-1.4283+05 -1.7343+04 2.7673-12 7.6093-01 
-1.4283+05 -1.7343+04 6.8503-12 7.6093-01 
-2.7223+04 1.7343+04 -4.2053-12 1.0133-01 
-2.7233+04 1.7343+04 5.0113-12 1.013E-01 
-1.4283+05 -1.7343+04 -9.1533-12 1.0133-01 
-1.4283+05 -1.7343+04 7.4233-12 1.0133-01 
-2.7233+04 1.7343+04 6.050E-12 -1.0133-01 
-2.722E+04 1.734E+04 1.6483-13 -1.013E-01 
-1.428E+05 -1.7343+04 5.262E-12 -1.0133-01 
-1.4283+05 -1.7343+04 -5.0533-12 -1.013E-01 
-2.723E+04 1.734E+04 -4.5253-12 -7.6093-01 
-2.7223+04 1.734E+04 -5.865E-12 -7.6093-01 
-1.428E+05 -1.7343+04 6.6993-12 -7.6093-01 
-1.428E+05 -1.7343+04 8.3373-12 -7.609E-01 
-2.7233+04 1.734E+04 -4.3143-12 -2.8763+00 
-2.7223+04 1.735E+04 4.117E-l2 -2.8763+00 
-1.4283+05 -1.7333+04 -4.142E-12 -2.8763+00 
-1.4283+05 -1.7343+04 6.3573-12 -2.8763+00 
-2.7233+04 1.735E+04 4.5743-13 -6.9753+00 
-2.7233+04 1.735E+04 7.304E-12 -6.9753+00 



Elmnr Nodnr Sxx 
73 2.824E+04 
53 1.213E+05 
54 1.213E+05 
75 2.824E+04 
74 2.824E+04 
54 1.213E+05 
55 1.213E+05 
76 2.824E+04 
75 2.824E+04 
55 1.213E+05 
56 1.213E+05 
77 2.824E+04 
76 2.824E+04 
56 1.213E+05 
57 1.213E+05 
78 2.824E+04 
77 2.824E+04 
57 1.213E+05 
58 1.213E+05 
79 2.822E+04 
78 2.823E+04 
58 1.214E+05 
5 9 1.213E+05 
8 O 2.816E+04 
7 9 2.823E+04 
5 9 1.217E+05 
60 1.215E+05 
8 1 2.824E+04 
8 0 2.846E+04 
6 O 1.227E+05 
6 1 1.228E+05 
82 2.866E+04 
8 1 2.851E+04 
6 1 1.248E+05 
62 1.287E+05 
83 2.122E+04 
82 l. 735E+04 
62 1.312E+05 
63 1.247E+05 
84 -1.724E+04 
8 3 -1.077E+04 

szz 
-3.790E-l1 
-1.241E-l1 
4.274E-11 
-7.668E-l1 
-2.3453-11 
7.160E-11 
-5.2043-11 
-1.797E-11 
1.4223-11 
-7.6993-11 
5.704E-11 
1.6623-11 
-2.178E-11 
-7.352E-11 
2.046E-11 
6.769E-l1 
4.359E-11 
-3.6643-11 
-1.314E-11 
-5.173E-11 
7.3043-11 
4.402E-l1 
-2.180E-11 
7.5203-12 
-3.758E-l1 
-6.177E-11 
4.331E-11 
-5.7093-11 
9.639E-12 
-8.2953-11 
4.597E-11 
-3.571E-11 
6.478E-11 
-3.879E-11 
1.921E-l1 
-7.977E-11 
9.485E-12 
4.163E-l1 
-3.728E-l1 
-2.540E-l1 
3.230E-l1 







beloutput: krimpmodel2.tb 

nalysis type NONLIN 
tep nr. 101 
i m e  3.650E+02 
esul t DISPLA TOTAL TRANSL 
xe s GLOBAL 

odnr 
1 
2 

TDtX TDtY 
-2.372E-05 -7.801E-07 
-2.357E-05 -1.1843-05 
-2.287E-05 -2.244E-05 
-2.202E-05 -3.175E-05 
-2.117E-05 -3.979E-05 
-2.031E-05 -4.660E-05 
-1.946E-05 -5.217E-05 
-1.860E-05 -5.6503-05 
-1.774E-05 -5.960E-05 
-1.689E-05 -6.145E-05 
-1.603E-05 -6.2073-05 
-1.518E-05 -6.145E-05 
-1.432E-05 -5.9603-05 
-1.346E-05 -5.650E-05 
-1.261E-05 -5.2173-05 
-1.175E-05 -4.660E-05 
-1.089E-05 -3.9793-05 
-1.004E-05 -3.1753-05 
-9.190E-06 -2.244E-05 
-8.494E-06 -1.1843-05 
-8.340E-06 -7.801E-07 
-1.2813-05 -5.3583-07 
-1.2733-05 -1.2023-05 
-1.298E-05 -2.253E-05 
-1.336E-05 -3.1823-05 
-1.3743-05 -3.9863-05 
-1.4123-05 -4.6673-05 
-1.451E-05 -5.2243-05 
-1.489E-05 -5.6573-05 
-1.527E-05 -5.9673-05 
-1.565E-05 -6.152E-05 
-1.603E-05 -6.2143-05 
-1.641E-05 -6.152E-05 
-1.679E-05 -5.9673-05 
-1,718E-05 -5.6573-05 
-1.756E-05 -5.2243-05 
-1.794E-05 -4.667E-05 
-1.832E-05 -3.986E-05 
-1.870E-05 -3.182E-05 
-1.909E-05 -2.253E-05 
-1.933E-05 -1.202E-05 
-1.925E-05 -5.358E-07 
0.000E+00 0.000E+00 
-1.537E-06 -1.192E-05 
-3.108E-06 -2.225E-05 
-4.705E-06 -3.152E-05 
-6.318E-06 -3.957E-05 
-7.9363-06 -4.6373-05 
-9.555E-06 -5.194E-05 
-1.117E-05 -5.6273-05 
-1.279E-05 -5.937E-05 
-1.441E-05 -6.122E-05 
-1.603E-05 -6.184E-05 
-1.765E-05 -6.122E-05 
-1.927E-05 -5.9373-05 



Elmnr Nodnr 
12 
3 3 
32 

3 o 3 1 
32 
53 
52 

3 1 32 
3 3 
54 
53 

50 52 
53 
74 
73 

51 53 
54 
75 
74 

70 73 
74 
95 
94 

71 74 
75 
96 
95 

sxx SYY S z z  SXY 
7.062E+05 1.571E+05 4.818E-11 -8.769E-01 
-3.409E+05 -1.571E+05 -2.5473-12 -8.769E-01 
-3.409E+05 -1.571E+05 -5.576E-12 -8.769E-01 
-2.466E+05 1.571E+05 1.501E-11 9.156E-01 
-2.466E+05 1.571E+05 -1.7773-11 9.1563-01 
-1.294E+06 -1.571E+05 1.528E-10 9.1563-01 
-1.294E+06 -1.571E+05 6.744E-l2 9.156E-01 
-2.466E+05 1.571E+05 -1.935E-11 -9.156E-01 
-2.466E+05 1.571E+05 5.1303-12 -9.156E-01 
-1.294E+06 -1.571E+05 3.9923-11 -9.1563-01 
-1.2943+06 -1.571E+05 3.250E-11 -9.1563-01 
1.099E+06 1.265E+05 -6.328E-11 -1.194E+00 
1.099E+06 1.265E+05 3.4443-10 -1.194E+00 
2.558E+05 -1.265E+05 2.680E-10 -1.194E+00 
2.558E+05 -1.265E+05 1.9793-10 -1.194E+00 
1.099E+06 1.265E+05 -1.162E-l0 1.194E+00 
1.099E+06 1.265E+05 3.982E-l0 1.194E+00 
2.558E+05 -1.265E+05 3.024E-l0 1.194E+00 
2.558E+05 -1.265E+05 -5.6383-10 1.194E+00 
3.317E+05 1.265E+05 -1.169E-10 -5.9473-01 
3.317E+05 1.2658+05 -6.8373-10 -5.9473-01 
-5.114E+05 -1.265E+05 4.223E-l0 -5.947E-01 
-5.114E+05 -1.265E+05 -3.577E-l0 -5.947E-01 
3.317E+05 1.265E+05 -1.511E-l0 5.947E-01 
3.317E+05 1.2653+05 -1.010E-10 5.947E-01 
-5.114E+05 -1.265E+05 -2.641E-10 5.947E-01 
-5.114E+05 -1.265E+05 1.707E-l1 5.9473-01 



abeloutput: krimpmodel 2 (schuifspanningen) 

nalysis type NONL I N 
tep nr. 101 
lme 3.650E+02 
esult STRESS TOTAL CAUCHY 
xes LOCAL 
ocation of results NODES 

lmnr 
2 1 

Nodnr 
22 
23 
44 
43 
2 3 
24 
45 
44 
24 
2 5 
4 6 
4 5 
2 5 
2 6 
4 7 
4 6 
2 6 
2 7 
4 8 
4 7 
2 7 
2 8 
4 9 
48 
2 8 
2 9 
5 O 
4 9 
2 9 
3 O 
51 
50 
3 O 
3 1 
52 
51 
3 1 
32 
53 
52 
32 
3 3 
54 
53 
3 3 
34 
55 
54 
34 
3 5 
56 
55 
3 5 
3 6 

sxx SYY Szz 
2.042E+05 4.7383+05 -2.1193-11 
9.440E+04 1.078E+05 -1.8083-11 

-1.274E+06 -3.0293+05 8.292E-11 
-1.165E+06 6.319E+04 4.3063-11 
-1.7883+05 2.5823+04 -1.6873-11 
-1.357E+05 1.696E+05 -2.3683-11 
-1.259E+06 -1.6753+05 -8.8743-11 
-1.303E+06 -3.113E+05 4.4263-11 
-2.5523+05 1.3383+05 1.8573-11 
-2.4973+05 1.521E+05 8.3293-12 
-1.277E+06 -1.5603+05 -4.8873-11 
-1.2823+06 -1.7433+05 -8.0583-11 
-2.4993+05 1.5203+05 2.4773-11 
-2.4913+05 1.5483+05 3.8703-12 
-1.289E+06 -1.5723+05 2.4183-11 
-1.2903+06 -1.6003+05 -9.5273-11 
-2.4713+05 1.5543+05 1.2833-11 
-2.4673+05 1.5673+05 3.5393-12 
-1.293E+06 -1.5723+05 -2.4293-12 
-1.2943+06 -1.5863+05 -3.3383-11 
-2.468E+05 1.5673+05 2.0263-11 
-2.466E+05 1.572E+05 5.8213-11 
-1.2943+06 -1.5703+05 -7.0913-11 
-1.294E+06 -1.5753+05 2.3653-11 
-2.4663+05 1.5723+05 -1.1823-11 
-2.4673+05 1.5723+05 -6.8943-11 
-1.2943+06 -1.5703+05 1.404E-10 
-1.2943+06 -1.5703+05 -2.621E-11 
-2.4663+05 1.5723+05 -5.0883-11 
-2.4663+05 1.5713+05 -2.020E-11 
-1.294E+06 -1.5713+05 1.3423-11 
-1.294E+06 -1.570E+05 9.1543-11 
-2.466E+05 1.5713+05 4.5653-12 
-2.466E+05 1.5713+05 -3.4423-11 
-1.294E+06 -1.5713+05 3.1253-11 
-1.294E+06 -1.570E+05 -4.112E-11 
-2.4663+05 1.5713+05 1.5013-11 
-2.4663+05 1.571E+05 -1.7773-11 
-1.294E+06 -1.571E+05 1.5283-10 
-1.2943+06 -1.571E+05 6.7443-12 
-2.466E+05 1.5713+05 -1.9353-11 
-2.466E+05 1.571E+05 5.1303-12 
-1.294E+06 -1.571E+05 3.992E-11 
-1.294E+06 -1.571E+05 3.250E-11 
-2.466E+05 1.571E+05 7.5113-12 
-2.466E+05 1.571E+05 -1.2693-12 
-1.294E+06 -1.570E+05 3.7743-11 
-1.294E+06 -1.571E+05 -5.7003-11 
-2.466E+05 1.571E+05 6.7153-12 
-2.4663+05 1.572E+05 -5.8143-12 
-1.2943+06 -1.570E+05 -2.7363-12 
-1.2943+06 -1.571E+05 -2.8063-11 
-2.467E+05 1.572E+05 -4.7023-12 
-2.4663+05 1.5723+05 -1.9403-11 



Elmnr Nodnr 
73 

5 1 53 
54 
75 
74 

52 54 
55 
76 
75 

53 55 
56 
77 
76 

54 56 
57 
78 
77 

55 57 
58 
79 
78 

56 58 
59 
8 O 
7 9 

57 5 9 
6 O 
8 1 
8 O 

58 6 O 
61 
82 
8 1 

59 61 
62 
83 
82 

60 62 
63 
84 
83 

S z z  
1.979E-l0 
-1.162E-l0 
3.982E-l0 
3.024E-l0 
-5.638E-10 
-2.276E-10 
-1.476E-11 
3.618E-10 
2.0383-10 
-6.681E-10 
5 -233E-l0 
-6.052E-10 
5.239E-l0 
-4.401E-10 
4.015E-10 
-5.002E-10 
3.151E-10 
-8.9203-11 
-3.5193-10 
4.4643-10 
-1.7433-10 
-1.449E-10 
-5.687E-l1 
-1.991E-l0 
1.463E-l0 
7.480E-l0 
-1.351E-l0 
2.818E-10 
-1.536E-10 
-2.4273-10 
-7.0843-11 
-2.745E-10 
9.102E-11 
1.730E-l0 
-4.062E-l0 
4.904E-l0 
-3.313E-10 
-6.376E-10 
1.884E-l0 

-5.4343-10 
4.774E-l0 







rabeloutput: krimpmodel3.tb 

Znalysis type NONLIN 
;tep nr. 252 
i'ime 3.400E+03 
iesult DISPLA TOTAL TRANSL 
Ixe s GLOBAL 

Jodnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 o 
2 1 
22 
23 
24 
25 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 O 
3 1 
32 
33 
34 
35 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 O 
4 1 
42 
43 
44 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

TDtX TDtY 
-4.069E-05 -1.338E-06 
-4.043E-05 -2.032E-05 
-3.923E-05 -3.849E-05 
-3.778E-05 -5.445E-05 
-3.631E-05 -6.826E-05 
-3.484E-05 -7.993E-05 
-3.337E-05 -8.9493-05 
-3.190E-05 -9.6923-05 
-3.044E-05 -1.022E-04 
-2.897E-05 -1.0543-04 
-2.7503-05 -1.065E-04 
-2.603E-05 -1.054E-04 
-2.456E-05 -1.022E-04 
-2.309E-05 -9.6923-05 
-2.163E-05 -8.949E-05 
-2.016E-05 -7.9933-05 
-1.869E-05 -6.826E-05 
-1.722E-05 -5.445E-05 
-1.5768-05 -3.8493-05 
-1.457E-05 -2.0323-05 
-1.431E-05 -1.3383-06 
-2.198E-05 -9.1903-07 
-2.1843-05 -2.0613-05 
-2.226E-05 -3.8643-05 
-2.2913-05 -5.4573-05 
-2.357E-05 -6.8383-05 
-2.423E-05 -8.0063-05 
-2.4883-05 -8.961E-05 
-2.554E-05 -9.704E-05 
-2.619E-05 -1.023E-04 
-2.684E-05 -1.0553-04 
-2.7503-05 -1.066E-04 
-2.815E-05 -1.0553-04 
-2.8813-05 -1.0233-04 
-2.946E-05 -9.704E-05 
-3.012E-05 -8.961E-05 
-3.077E-05 -8.0063-05 
-3.143E-05 -6.8383-05 
-3.208E-05 -5.4573-05 
-3.274E-05 -3.864E-05 
-3.316E-05 -2.0613-05 
-3.302E-05 -9.1903-07 
0.000E+00 0.000E+00 
-2.637E-06 -2.044E-05 
-5.330E-06 -3.817E-05 
-8.070E-06 -5.407E-05 
-1.084E-05 -6.787E-05 
-1.361E-05 -7.954E-05 
-1.639E-05 -8.909E-05 
-1.917E-05 -9.652E-05 
-2.195E-05 -1.018E-04 
-2.472E-05 -1.050E-04 
-2.750E-05 -1.061E-04 
-3.028E-05 -1.050E-04 
-3.305E-05 -1.018E-04 



Elmnr Nodnr Sxx 
12 1.211E+06 
3 3 -5.847E+05 
32 -5.847E+05 

3 0 3 1 -4.231E+05 
32 -4.231E+05 
53 -2.219E+06 
52 -2.219E+06 

3 1 32 -4.231E+05 
3 3 -4.231E+05 
54 -2.219E+06 
53 -2.219E+06 

50 52 1.885E+06 
53 1.885E+06 
74 4.388E+05 
73 4.388E+05 

51 53 1.885E+06 
54 1.885E+06 
75 4.388E+05 
74 4.388E+05 

70 73 5.690E+05 
74 5.690E+05 
95 -8.772E+05 
94 -8.772E+05 

71 74 5.690E+05 
75 5.690E+05 
96 -8.772E+05 
95 -8.772E+05 

s z z  
-2.740E-l1 
5.686E-12 
-1.918E-11 
-2.720E-l1 
-1.720E-l1 
-1.141E-10 
-3.950E-l1 
-4.981E-11 
3.603E-l1 
-9.5383-12 
2.237E-10 
7.975E-10 
9.1483-10 
-3.383E-10 
-3.393E-10 
-7.180E-l0 
8.9933-10 
-8.420E-l2 
-4.335E-l0 
1.619E-l0 
-3.096E-l0 
-5.331E-l0 
-6.382E-11 
2.223E-l0 
-7.7403-11 
1.761E-l0 
-2.291E-10 



'abeloutput: krimpmodel 3 (schuifspanningen) 

nalysis type NONL I N 
tep nr. 252 
ime 3.400E+03 
esult STRESS TOTAL CAUCHY 
xes LOCAL 
ocation of results NODES 

lmnr 
2 1 

Nodnr 
22 
2 3 
44 
4 3 
23 
24 
4 5 
44 
24 
2 5 
46 
4 5 
2 5 
2 6 
4 7 
4 6 
2 6 
2 7 
4 8 
4 7 
2 7 
2 8 
4 9 
4 8 
2 8 
2 9 
50 
4 9 
2 9 
3 O 
5 1 
50 
3 O 
3 1 
52 
51 
3 1 
32 
53 
52 
32 
3 3 
54 
53 
3 3 
34 
55 
54 
34 
35 
56 
55 
3 5 
3 6 

sxx SYY s z z  SXY 
3.5033+05 8.1273+05 6.9293-13 1.5543+05 
1.6193+05 1.849E+05 1.8443-11 1.5543+05 
-2.1863+06 -5.1953+05 -5.8603-11 1.5543+05 
-1.998E+06 1.083E+05 6.7753-11 1.5543+05 
-3.0683+05 4.4303+04 1.003E-11 5.5823+04 
-2.3283+05 2.9103+05 1.4083-12 5.5823+04 
-2.1603+06 -2.8733+05 1.1043-10 5.5823+04 
-2.2343+06 -5.3403+05 -2.8523-11 5.5823+04 
-4.3783+05 2.2953+05 -2.2993-11 -9.1863+03 
-4.2833+05 2.6093+05 8.5443-11 -9.1863+03 
-2.1903+06 -2.6763+05 -1.8193-10 -9.1863+03 
-2.1993+06 -2.990E+05 9.2083-11 -9.1863+03 
-4.2873+05 2.6083+05 1.3323-11 -4.3503+03 
-4.2733+05 2.6553+05 -6.3353-11 -4.3503+03 
-2.2113+06 -2.6973+05 9.8633-11 -4.3503+03 
-2.2133+06 -2.7443+05 -6.8223-11 -4.3503+03 
-4.2393+05 2.6653+05 3.1823-11 -4.2863+02 
-4.2323+05 2.6893+05 -3.2413-12 -4.2863+02 
-2.2183+06 -2.6973+05 -2.0223-10 -4.2863+02 
-2.2193+06 -2.7213+05 -8.0973-11 -4.2863+02 
-4.233E+05 2.688E+05 2.3303-11 1.2913+02 
-4.2313+05 2.6963+05 2.9763-11 1.2913+02 
-2.220E+06 -2.6943+05 4.432E-11 1.2913+02 
-2.2203+06 -2.7013+05 4.6033-12 1.2913+02 
-4.2313+05 2.6963+05 6.6053-11 1.0843+02 
-4.2313+05 2.6963+05 -1.3253-10 1.0843+02 
-2.2193+06 -2.6943+05 2.2993-10 1.0843+02 
-2.2193+06 -2.6933+05 -9.8673-11 1.0843+02 
-4.2313+05 2.696E+05 -1.4673-10 4.4623+01 
-4.2313+05 2.6953+05 1.6953-11 4.4623+01 
-2.2193+06 -2.694E+05 -2.0183-11 4.4623+01 
-2.2193+06 -2.6933+05 2.0073-10 4.4623+01 
-4.2313+05 2.695E+05 -4.6053-12 1.1783+01 
-4.231E+05 2.6943+05 -1.0023-10 1.1783+01 
-2.2193+06 -2.6943+05 1.9473-10 1.1783+01 
-2.2193+06 -2.6933+05 -1.4303-10 1.178E+01 
-4.2313+05 2.6943+05 -2.7203-11 1.5633+00 
-4.2313+05 2.6943+05 -1.7203-11 1.5633+00 
-2.2193+06 -2.6943+05 -1.1413-10 1.5633+00 
-2.2193+06 -2.6943+05 -3.9503-11 1.5633+00 
-4.2313+05 2.6943+05 -4.9813-11 -1.5633+00 
-4.2313+05 2.6943+05 3.603E-11 -1.5633+00 
-2.2193+06 -2.6943+05 -9.5383-12 -1.5633+00 
-2.219E+06 -2.694E+05 2.2373-10 -1.5633+00 
-4.2313+05 2.694E+05 -2.956E-12 -1.1783+01 
-4.2313+05 2.6953+05 -1.7273-11 -1.1783+01 
-2.2193+06 -2.693E+05 6.6313-11 -1.1783+01 
-2.2193+06 -2.694E+05 -4.1143-11 -1.1783+01 
-4.2313+05 2.6953+05 -9.9873-11 -4.4623+01 
-4.2313+05 2.6963+05 -2.4323-11 -4.4623+01 
-2.2193+06 -2.6933+05 6.2733-11 -4.4623+01 
-2.2193+06 -2.6943+05 2.6923-10 -4.4623+01 
-4.2313+05 2.6963+05 1.1833-12 -1.0843+02 
-4.2313+05 2.6963+05 2.9703-12 -1.0843+02 



Elmnr Nodnr 
73 

51 53 
54 
75 
74 

52 54 
55 
76 
75 

53 55 
56 
77 
7 6 

54 56 
57 
78 
77 

55 57 
5 8 
7 9 
78 

56 58 
5 9 
8 O 
7 9 

57 59 
6 O 
8 1 
8 O 

58 6 O 
6 1 
82 
8 1 

5 9 6 1 
62 
83 
82 

60 62 
63 
84 
83 

S z z  SXY 
-3.3933-10 -2.046E+00 
-7.180E-10 2.046E+00 
8.9933-10 2.046E+00 
-8.4203-12 2.0463+00 
-4.335E-10 2.0463+00 
4.5963-10 1.405E+01 
-7.500E-10 1.405E+01 
1.547E-l0 1.405E+01 
2.333E-l0 1.405E+01 
3.8263-10 5.050E+01 
-8.641E-10 5.050E+01 
7.9653-11 5.050E+01 
1.707E-10 5.050E+01 
7.103E-10 1.0663+02 
5.7463-10 1.0663+02 
-1.028E-10 1.0663+02 
-3.6233-10 1.0663+02 
2.030E-10 3.8533+01 
-7.7483-10 3.853E+01 
7.3433-10 3.853E+01 
-3.391E-10 3.853E+01 
1.112E-09 -4.4693+02 
-5.3473-10 -4.4693+02 
8.544E-l0 -4.4693+02 
-3.753E-l0 -4.4693+02 
-1.115E-10 -1.4273+03 
7.4453-10 -1.427E+03 
-5.5633-10 -1.4273+03 
3.7873-10 -1.427E+03 
3.2583-10 -7.8293+03 
-2.0823-10 -7.8293+03 
2.815E-l0 -7.829E+03 
-2.906E-l0 -7.829E+03 
3.4453-10 -8.5133+04 
-5.4173-10 -8.513E+04 
4.526E-l0 -8.5133+04 
3.067E-10 -8.5133+04 
3.482E-10 -2.117E+05 
3.971E-10 -2.1173+05 
-4.578E-11 -2.117E+05 
1.936E-l0 -2.1173+05 









Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
Onderdeel : Bijlage 2.3: handberekening krimpmodel 1, t = 20 dagen Datum : 21-12-05 

Berekening spanningen t.g.v. krimp-enlof temperatuursbelasting 

Gegevens deel 1 : 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 31000 N/rnmA2 

= 0.01 mm/m' 

A =  1000 mmA2 
EA = 3E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 3E+10 NrnmA2 
W =  16667 mmA3 

Gegevens deel 2: 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 38500 N/mmA2 
e' = O mm/m' 

A =  1000 mmA2 
EA = 3 9E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 3 2E+10 NmmA2 
W =  16666 7 mmA3 

Deel 1 

. . . . . . . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening N* en M* t.g.v. krimp of temperatuursverschil: 

Ae'r = 0.0074 rnmlm' 
N* = Ae'r * EAI = 2.3E+02 N ofwel 0.22785 kN 

M* = N* a l  = 1.3E+04 Nmm ofwel 0.01 kNm 

Bepaling El van de gehele doorsnede: 

Bepaling M1 en M2: 

M1 = M* (EI)l/(El)s : 1 4E+03 Nmm ofwel 0.00 kNm 
M2 = M* (E1)2/(EI)s : 1.8E+03 Nmm ofwel 0.00 kNm 

Bepaling N1 en N2: 

N1 = N* - N* (EA)l/(EA)s - M*/(El)s * (EA)I *a l  = 3.2E+01 N ofwel 0.03 kN 

N2 = N* (EA)2/(EA)s - M*/(El)s * (EA)2 *a2 = 3.2E+01 N ofwel 0.03 kN 

Bepaling van de spanningen: 
Plaats vanaf onderkant Spanning 

O 007  
100 -014 
100 o 12 
200 -0 05 
p- 

Spanning in x-richting 

- Sxx 

-020 -010 0.00 O10 O20 

Spanning (NlmmA2) 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
Onderdeel : Bijlage 2.3: handberekening krimpmodel 2, t = 365 dagen Datum : 21-12-05 

Berekening spanningen t.g.v. krimp-enlof temperatuursbelasting 

Gegevens deel 1: 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 31000 N/mmA2 

= 0.07 mmlm' 

A = 1000 mmA2 
EA = 3E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 3E+10 NmmA2 
W =  16667 mmA3 

Gegevens deel 2: Deel 1 
b = . . . . . . . .  . . . . . . . . .  h = 100 mm 

. . . . . . . .  E = 38500 NlmmA2 . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  E! = O mmlm' . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  
A = 1000 mmA2 . . . . . . . .  . . . . . . . .  
EA= 39E+07 N . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  I = 833333 mmA4 
El = 3 2E+10 NmmA2 
W =  16666 7 mmA3 

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening N* en M* t.g.v. krimp of temperatuursverschil: 

A E ' ~  = 0.0667 mmlm' 
N* = AE'~ * EAI = 2.1E+03 N ofwel 2.0677 kN 

M* = N n a l  = 1.1E+05 Nmm ofwel 0.11 kNm 

Bepaling El van de gehele doorsnede: 

Bepaling M1 en M2: 

M1 = M* (EI)I/(El)s : 1.3E+04 Nmm ofwel 0.01 kNm 
M2 = M* (E1)2l(EI)s : 1.6E+04 Nmm ofwel 0.02 kNm 

Bepaling N1 en N2: 

N1 = N* - N* (EA)I/(EA)s - M*l(El)s * (EA)l 'al = 2.9E+02 N ofwel 0.29 kN 

N2 = N* (EA)2/(EA)s - M*/(El)s * (EA)2 *a2 = 2.9E+02 N ofwel 0.29 kN 

Bepaling van de spanningen: 
Plaats vanaf onderkant Spanning 

O 0 6 7  
100 -125 
100 1 06 
200 -048 

p- 

Spanning in x-richting 

-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 

Spanning (NlrnmA2) 

- Sxx 
l 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
Onderdeel : Bijlage 2.3: handberekening krimpmodel 3, t = 3400 dagen Datum : 21-12-05 

Berekening spanningen t.g.v. krimp-enlof temperatuursbelasting 

Gegevens deel 1 : 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 31000 N/mmA2 
E' = 0.1 1 mmlm' 

A = 1000 mmA2 
EA = 3E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 3E+10 NmmA2 
W =  16667 mmA3 

Gegevens deel 2: Deel 1 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 38500 NlmrnA2 
&' = O mmlrn' 

A =  1000 mmA2 12 
EA= 3 9E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 3 2E+10 NmmA2 
W =  16666 7 mmA3 

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening N* en M* t.g.v. krimp of temperatuursverschil: 

A E ' ~  = 0.1 14 mm/m' 
N* = AE'I * EAI = 3.5E+03 N ofwel 3.534 kN 

M* = N* a l  = 2.OE+05 Nmm ofwel 0.20 kNm 

Bepaling El van de gehele doorsnede: 

Bepaling M1 en M2: 

M1 = M* (EI)I/(El)s : 2.2E+04 Nmm ofwel 
M2 = M* (E1)2/(EI)s : 2.7E+04 Nmm ofwel 

Bepaling N1 en N2: 

N1 = N* - N* (EA)l/(EA)s - M*I(El)s * (EA)I *a l  = 4.9E+02 N ofwel 0.49 kN 

N2 = N* (EA)Z/(EA)s - M*l(El)s (EA)2 *a2 = 4.9E+02 N ofwel 0.49 kN 

Bepaling van de spanningen: 
Plaats vanaf onderkant Spanning 

O 115  
100 -213 
100 1 82 
200 -0 83 

Spanning in x-richting 

-4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 

Spanning (NlmmA2) 

- Sxx 

pp 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 

Bijlage 3: Resultaten (test-)modellen voor kruip 

In deze bijlage: 

3.1 : Maxwell-keten en viscoelastische fenomenen 

3.2: Computerberekeningen van de testmodellen voor kruip 

- Tabeloutput van alle modellen 
- Vervormingsplaatje 
- Spanningsplaatje van spanning in x-richting van alle modellen 
- Grafiek van verplaatsing in y-richting in het midden van het model als functie van de 

tijd 

3.3: Computerberekeningen van de kruipmodellen 

- Tabeloutput van alle modellen 
- Spanningsplaatje van spanning in x-richting van alle modellen 
- Grafiek van verplaatsing in y-richting in het midden van het model als functie van de 

tijd 

3.4: Handberekeningen van de kruipmodellen 

3.5: Spanningberekening van niet-homogene doorsneden 

Gebruikte symbolen: 

Sxx = normaalspanning in x-richting 
Syy = normaalspanning in y-richting 
Szz = normaalspanning in z-richting 
Sxy = schuifspanning in xy-vlak 
(T)DtX = verplaatsing in x-richting 
(T)DtY = verplaatsing in y-richting 
(T)DtZ = verplaatsing in z-richting 

Gebruikte eenheden: 

Spanningen in ~ l r n m ~  
Vervormingen iri mm 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 

Bijlage 3.1 : Maxwell-keten en viscoelastische fenomenen 

In deze bijlage wordt beschreven hoe de Maxwell-keten gebruikt kan worden bij het analy- 
seren van tijdsafhankelijk gedrag van beton [13]. De Maxwell-keten is een viscoelastisch 
model, waarmee viscoelastische fenomenen als kruip en relaxatie kunnen worden gemodel- 
leerd rnel behulp van veren en dempers. 
Het Maxwell-element bestaat uit een lineaire veer en een lineaire demper, die in serie zijn 
geschakeld (zie figuur B 3.1). 

Demper Veer 

-v 
17 E 

Figuur B3. l: Een-dimensioizaal Maxwell-element met veer en demper 

De totale rek die optreedt is de som van de elastische rek (ce) van de veer en de viscoelasti- 

sche rek van de demper (E"). In formulevorm: E=  (E" + E") 

De elastische rek kan worden beschreven als: le= o / E  , waarbij E de elasticiteitsmodulus 

is van de veer. De viscoelastische rek kan beschreven worden door: E"= o/q , waarbij q de 
viscositeit is van de demper. 

o 
Op het tijdstip t = O (aanbrengen belasting) geldt dat er een rek optreedt die gelijk is aan E . 
Het totale systeem gaat nu reageren volgens de formule: 

- ( t  - tO \  

Hierin is h de relaxatietijd, uitgedrukt als q / E .  De relaxatietijd is de tijd die nodig is om de 

spanning terug te brengen naar een waarde van e-l van de waarde die optreedt gelijk na het 
o aanbrengen van de belasting (o(O)= ( E  . E ) ). 

Als er meerdere tijdstappen worden aangebracht kan met behulp van het superpositie begin- 
sel de formule voor de spanning gevonden worden: 

- ( t  - t [ ] )  - ( t  - t ' l  - ( t -  t " )  

Voor de limiet van deze functie geldt: 
- ( t  - T) 

h 
*(t)= i(.. e . &(T) d~ 

o 



Opgelegde vervormingen bi.] prcfab betonncn vloeren met een opgestorte laag 

-(t  - T )  

De expressie E . e wordt ook geschreven als E ( t  - r ) ,  waarbi E ( t  - r )  de relaxatie- 
functie is. 

De gegeven afleiding geldt voor een eendimensionaal model. Meestal zijn modellen twee-of 
drie-dimensionaal. De bijbehorende Maxwell-keten, opgebouwd uit meerdere Maxwell-ele- 
menten, staat in figuur B3.2 weergegeven. 

4 
Figuur B3.2: Maxwell-keten, opgebouwd uit Maxwell-elementen 

Het gebruik van de Maxwell-keten binnen Diana gebeurt in stappen. In eerste instantie is de 
spanning gelijk aan: 

/Z -(f - T )  

Neemt de tijd toe met At, dan wordt de spanning: 

Waarbij D de matrix is die de vervormingen koppelt aan de relaxatiefunctie, door middel 
van de Poissonconstante v .  

l D= 
( l  + v ) . ( l - 2 v )  

- - 
1-v  v v o o o 

v l - v  v o o o 
v v l - v  o o O 

1 - 2 v  o o o -  o o 
2 

o o o 1 - 2 v  o - 
2 

o 

o o o o 1 - 2 v  o -  
2 - 





abeloutput: testkruiplin.tb 

nalysis type LINSTA 
oad case nr. 1 
esult DISPLA TOTAL TRANSL 
xes GLOBAL 

odnr 
1 
2 

DtX DtY 
-1.963E-01 -1.657E-02 
-1.948E-01 -1.177E-01 
-1.883E-01 -2.214E-01 
-1.749E-01 -3.200E-01 
-1.574E-01 -4.095E-01 
-1.363E-01 -4.887E-01 
-1.121E-01 -5.556E-01 
-8.560E-02 -6.091E-01 
-5.726E-02 -6.481E-01 
-2.772E-02 -6.718E-01 
2.4193-03 -6.797E-01 
3.256E-02 -6.718E-01 
6.210E-02 -6.481E-01 
9.044E-02 -6.091E-01 
1.170E-01 -5.556E-01 
1.411E-01 -4.887E-01 
1.6223-01 -4.095E-01 
1.798E-01 -3.200E-01 
1.932E-01 -2.214E-01 
1.997E-01 -1.177E-01 
2.012E-01 -1.657E-02 
-9.809E-02 -1.448E-02 
-9.699E-02 -1.184E-01 
-9.113E-02 -2.246E-01 
-8.464E-02 -3.235E-01 
-7.613E-02 -4.140E-01 
-6.580E-02 -4.9383-01 
-5.3963-02 -5.614E-01 
-4.092E-02 -6.1543-01 
-2.697E-02 -6.5473-01 
-1.243E-02 -6.786E-01 
2.419E-03 -6.866E-01 
1.727E-02 -6.786E-01 
3.181E-02 -6.547E-01 
4.576E-02 -6.154E-01 
5.880E-02 -5.614E-01 
7.064E-02 -4.9383-01 
8.097E-02 -4.140E-01 
8.948E-02 -3.235E-01 
9.597E-02 -2.2463-01 
1.018E-01 -1.184E-01 
1.029E-01 -1.448E-02 
0.000E+00 0.000E+00 
2.419E-04 -1.223E-01 
4.839E-04 -2.258E-01 
7.258E-04 -3.252E-01 
9.677E-04 -4.159E-01 
1.210E-03 -4.960E-01 
1.452E-03 -5.638E-01 
1.694E-03 -6.180E-01 
1.935E-03 -6.574E-01 
2.177E-03 -6.813E-01 
2.419E-03 -6.894E-01 
2.661E-03 -6.813E-01 
2.903E-03 -6.574E-01 
3.145E-03 -6.180E-01 



3 1 8.721E+00 -1.611E+00 
11 11 1.913E+01 1.469E+00 

12 1.914E+01 1.516E+00 
3 3 8 -721E+O0 -1.611E+00 

proefkruiplin 

Elmnr Nodnr Sxx SYY 
32 8.708E+00 -1.657E+00 

3 O 3 1 9.557E+00 1.174E+00 
3 2 9.552E+00 1.159E+00 
53 3.978E-01 -1.826E+00 
52 -3.932E-01 -1.811E+00 

3 1 32 9.552E+00 1.159E+00 
3 3 9.557E+00 1.174E+00 
54 -3.932E-G1 -1.811E+00 
53 -3.978E-01 -1.826E+00 

50 52 3.932E-01 8.107E-O1 
53 3.978E-G1 . 8.26OE-01 
74 -9.552E+00 -2.159E+00 
73 -9.557E+00 -2.174E+00 

51 53 3.978E-01 8.260E-01 
54 3.932E-01 8.107E-01 
75 -9.557E+00 -2.174E+00 
74 -9.552E+00 -2.159E+00 

70 73 -8.721E+00 6.108E-01 
74 -8.708E+00 6.570E-01 
95 -1.913E+01 -2.469E+00 
94 -1.914E+01 -2.516E+00 

71 74 -8.708E+00 6.570E-01 
75 -8.721E+00 6.108E-01 
96 -1.914E+01 -2.516E+00 
95 1.913E+01 -2.469E+00 





i l". 7 'l, -~', -. 4 c .  , , 

2. 'l, . 7 , 
I,< r.: . 8 , )  

r11 c, . ;- 
O , o\ 
rr: .d v: 
a 0 t..<' l 

(i U 
"J i, - d I l C ,  
a, . . ca L, 
'T.*? x :i 



'abeloutput: testkruip20.tb 

.nalysis type NONLIN 
tep nr. 33 
'ime 2.000E+01 
esul t DISPLA TOTAL TRANSL 
xes GLOBAL 

odnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 o 
2 1 
22 
2 3 
24 
25 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 O 
3 1 
32 
3 3 
34 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 O 
4 1 
42 
43 
44 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

TDtX TDtY 
-2.123E-01 -1.7923-02 
-2.107E-01 -1.273E-01 
-2.036E-01 -2.394E-01 
-1.892E-01 -3.461E-01 
-1.702E-01 -4.429E-01 
-1.474E-01 -5.284E-01 
-1.213E-01 -6.009E-01 
-9.257E-02 -6.587E-01 
-6.192E-02 -7.008E-01 
-2.998E-02 -7.265E-01 
2.616E-03 -7.350E-01 
3.521E-02 -7.2653-01 
6.716E-02 -7.008E-01 
9.780E-02 -6.587E-01 
1.265E-01 -6.009E-01 
1.526E-01 -5.284E-01 
1.754E-01 -4.429E-01 
1.944E-01 -3.461E-01 
2.089E-01 -2.394E-01 
2.159E-01 -1.273E-01 
2.175E-01 -1.792E-02 
-1.061E-01 -1.566E-02 
-1.049E-01 -1.280E-01 
-9.854E-02 -2.429E-01 
-9.153E-02 -3.4983-01 
-8.233E-02 -4.477E-01 
-7.116E-02 -5.340E-01 
-5.835E-02 -6.071E-01 
-4.425E-02 -6.655E-01 
-2.917E-02 -7.080E-01 
-1.344E-02 -7.338E-01 
2.616E-03 -7.425E-01 
1.8673-02 -7.3383-01 
3.440E-02 -7.080E-01 
4.948E-02 -6.655E-01 
6.358E-02 -6.071E-01 
7.639E-02 -5.340E-01 
8.756E-02 -4.477E-01 
9.676E-02 -3.498E-01 
1.038E-01 -2.429E-01 
1.101E-01 -1.280E-01 
1.113E-01 -1.566E-02 
0.000E+00 0.000E+00 
2.616E-04 -1.323E-01 
5.233E-04 -2.442E-01 
7.849E-04 -3.517E-01 
1.047E-03 -4.498E-01 
1.308E-03 -5.364E-01 
1.570E-03 -6.097E-01 
1.831E-03 -6.683E-01 
2.093E-03 -7.109E-01 
2.355E-03 -7.368E-01 
2.616E-03 -7.455E-01 
2.878E-03 -7.368E-01 
3.140E-03 -7.109E-01 



Elmnr Nodnx- Sxx SYY Szz 
12 1.914E+01 1.516E+00 -4.078E-l7 
3 3 8.721E+00 -1.611E+00 1.365E-l6 
32 8.708E+00 -1.657E+00 2.3453-16 

3 O 3 1 9.557E+00 1.174E+00 5.149E-16 
32 9.552E+00 1.159E+00 9.062E-17 
52 -3.978E-01 -1.826E+00 -1.316E-l6 
52 3.932E-01 -1.811E+00 -1.775E-l6 

3 1 3 2 9.552E+00 1.159E+00 1.756E-l6 
3 3 9.557E+00 1.174E+00 4.802E-l7 
54 -3.932E-01 -1.811E+00 -1.594E-l6 
53 -3.978E-01. -1.826E+00 -1.647E-l6 

50 52 3.932E-01 8.107E-01 -1.547E-l6 
53 3.978E-01 8.260E-01 -6.300E-17 
74 -9.552E+00 -2.159E+00 -2.161E-l6 
73 -9.557E+00 -2.174E+00 2.685E-16 

5 1 53 3.978E-01 8.260E-01 -2.480E-l6 
54 3.932E-01 8.107E-01 1.733E-l6 
75 -9.557E+00 -2.174E+00 -6.9133-17 
74 -9.552E+00 -2.159E+00 6.430E-l6 

70 73 -8.721E+00 6.108E-01 -3.297E-l6 
74 -8.708E+00 6.570E-01 -7.959E-l7 
95 -1.913E+01 -2.469E+00 -5.7453-16 
94 -1.914E+01 -2.516E+00 2.050E-l7 

71 74 -8.708E+00 6.570E-01 -6.101E-16 
75 8.721E+00 6.108E-01 -1.119E-15 
96 1.914E+01 -2.516E+00 8.217E-l6 
95 -1.913E+01 -2.469E+00 2.385E-l6 



abeloutput: testkruip365.tb 

nalysis type N O N L I N  
t e p  nr. 102 
i m e  3.650E+02 
e s u l t  D I S P L A  TOTAL TRANSL 
xes GLOBAL 

odnr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 o 
2 1 
22 
23 
24 
2 5 
2 6 

T D t X  T D t Y  
-3.441E-01 -2.905E-02 
-3.415E-01 -2.064E-01 
-3.301E-01 -3.880E-01 
-3.066E-01 -5.610E-01 
-2.759E-01 -7.179E-01 
-2.389E-01 -8.566E-01 
-1.966E-01 -9.739E-01 
-1.500E-01 -1.068E+00 
-1.004E-01 -1.136E+00 
-4.859E-02 -1.178E+00 
4.241E-03 -1.191E+00 
5.708E-02 -1.178E+00 
1.089E-01 -1.136E+00 
1.585E-01 -1.068E+00 
2.050E-01 -9.7393-01 
2.473E-01 -8.5663-01 
2.844E-01 -7.179E-01 
3.151E-01 -5.610E-01 
3.386E-01 -3.8803-01 
3.500E-01 -2.064E-01 
3.526E-01 -2.905E-02 
-1.719E-01 -2.538E-02 
-1.700E-01 -2.075E-01 
-1.597E-01 -3.937E-01 
-1.484E-01 -5.6703-01 
-1.335E-01 -7.257E-01 
-1.153E-01 -8.656E-01 
-9.458E-02 -9.841E-01 
-7.172E-02 -1.079E+00 
-4.728E-02 -1.148E+00 
-2.178E-02 -1.189E+00 
4.241E-03 -1.204E+00 
3.026E-02 -1.189E+00 
5.576E-02 -1.148E+00 
8.020E-02 -1.079E+00 
1.031E-01 -9.8413-01 
1.238E-01 -8.656E-01 
1.419E-01 -7.257E-01 
1.568E-01 -5.670E-01 
1.682E-01 -3.937E-01 
1.785E-01 -2.075E-01 
1.804E-01 -2.538E-02 
0.000E+00 0.000E+00 
4.241E-04 -2.144E-01 
8.482E-04 -3.958E-01 
1.272E-03 -5.701E-01 
1.696E-03 -7.291E-01 
2.120E-03 -8.695E-01 
2.544E-03 -9.883E-01 
2.969E-03 -1.083E+00 
3.393E-03 -1.152E+00 
3.817E-03 -1.194E+00 
4.241E-03 -1.208E+00 
4.665E-03 -1.194E+00 
5.089E-03 -1.152E+00 

T D t  Z 



Elmnr Nodnr 
12 
3 3 
3 2 

3 o 3 1 
32 
53 
52 

3 1 3 2 
3 3 
54 
53 

5 O 52 
53 
74 
73 

5 1 53 
54 
75 
74 

7 o 73 
74 
95 
94 

7 1 74 
7 5 
96 
95 

sxx 
1.914E+01 
8.721E+00 
8.708E+00 
9.557E+00 
9.552E+00 
-3.978E-01 
-3.932E-01 
9.552E+OO 
9.557Ei-00 
3.932E-01 
-3.978E-01 
3.932E-01 
3.978E-01 
9.552E+00 
-9.557E+00 
3.978E-01 
3.932E-01 
-9.557E+00 
9.552E+00 
-8.721E+00 
-8.708E+00 
-1.913E+01 
-1.914E+01 
-8.708E+00 
-8.721E+00 
-1.914E+01 
-1.313E+01 

szz SXY 
1.836E-l6 7.841E-02 
5.248E-16 7.841E-02 
1.489E-l5 7.841E-02 
6.666E-l6 -1.716E-01 
8.466E-l6 -1.716E-01 
-1.760E-l6 -1.716E-01 
-1.565E-16 -1.716E-01 
4.604E-16 1.716E-01 
-1.237E-l5 1.716E-01 
1.658E-16 1.716E-01 
-1.9683-16 1.716E-01 
-2.894E-l6 -1.716E-01 
1.331E-16 -1.716E-01 
1.534E-l6 -1.716E-01 
1.300E-15 -1.716E-01 
5.126E-l7 1.716E-01 
1.997E-l6 1.716E-01 
1.662E-17 1.716E-01 
-3.319E-16 1.716E-01 
1.091E-l5 -7.841E-02 
1.629E-l5 -7.841E-02 
-1.787E-l6 -7.841E-02 
-2.010E-l5 -7.841E-02 
8.5983-17 7.841E-02 
-1.719E-l5 7.841E-02 
2.989E-l6 7.841E-02 
-4.775E-l6 7.841E-02 



abeloutput: testkruip7300.tb 

nalysi 
tep nr 
ime 
esult 
xes 

odnr 

s type NONLIN 
107 
7.300E+03 
DISPLA TOTAL TRANSL 
GLOBAL 

TDtX TDtY 



Elmnr Nodnr Sxx SYY Szz SXY 
12 1.914E+01 1.516E+00 -8.642E-17 7.841E-02 
33 8.721E+00 -1.611E+00 4.927E-16 7.841E-02 
32 8.708E+00 -1.657E+00 5.472E-l6 7.8413-02 

3 O 3 1 9.557E+00 1.174E+00 5.7393-16 -1.716E-01 
32 9.552E+00 1.159E+00 -1.157E-l5 -1.716E-01 
53 -3.978E-01 -1.8263+00 3.239E-16 -1.716E-01 
52 -3.932E-01 -1.811E+00 -2.319E-16 -1.716E-01 

3 1 32 9.552E+00 1.159E+00 -3.9633-16 1.716E-01 
3 3 9.557E+00 1.174E+00 7.820E-16 1.716E-01 
54 -3.932E-01 -1.811E+00 2.342E-l6 1.716E-01 
53 3.978E-01 -1.826E+00 4.792E-l7 1.716E-01 

5 O 52 3.932E-01 8.107E-01 -5.180E-l6 -1.716E-01 
53 3.978E-01 8.260E-01 -3.697E-17 -1.716E-01 
74 -9.552E+00 -2.159E+00 5.4483-16 -1.716E-01 
73 -9.557E+00 -2.174E+00 1.376E-15 -1.716E-01 

51 53 3.978E-01 8.260E-01 7.089E-l7 1.716E-01 
54 3.932E-01 8.107E-01 3.6343-16 1.716E-01 
75 -9.557E+00 -2.174E+00 -7.120E-l6 1.716E-01 
74 -9.552E+00 -2.159E+00 -2.5663-16 1.716E-01 

70 73 -8.721E+00 6.108E-01 -1.481E-l5 -7.841E-02 
74 -8.708E+00 6.570E-01 2.525E-16 -7.8413-02 
95 -1.913E+01 -2.469E+00 -1.4623-16 -7.8413-02 
94 -1.914E+01 -2.516E+00 -2.113E-l6 -7.841E-02 

7 1 74 -8.708E+00 6.570E-01 -1.268E-16 7.841E-02 
75 -8.721E+00 6.108E-01 2.444E-l5 7.841E-02 
96 -1.914E+01 -2.516E+00 -1.383E-l5 7.841E-02 
95 -1.913E+01 -2.4693+00 -1.568E-l5 7.841E-02 







abeloutput: kruiplin.tb 

nalysis type LINSTA 
oad case nr. 1 
esul t DISPLA TOTAL TRANSL 
xes GLOBAL 

DtX DtY 
-1.786E-01 -1.425E-02 
-1.773E-01 -1.058E-01 
-1.716E-01 -1.992E-01 
-1.601E-01 -2.879E-01 
-1.451E-01 -3.685E-01 
-1.271E-01 -4.396E-01 
-1.065E-01 -4.999E-01 
-8.381E-02 -5.4803-01 
-5.963E-02 -5.831E-01 
-3.442E-02 -6.0443-01 
-8.698E-03 -6.115E-01 
1.702E-02 -6.0443-01 
4.223E-02 -5.8313-01 
6.6413-02 -5.480E-01 
8.906E-02 -4.9993-01 
1.097E-01 -4.396E-01 
1.277E-01 -3.685E-01 
1.427E-01 -2.879E-01 
1.5423-01 -1.9923-01 
1.599E-01 -1.058E-01 
1.612E-01 -1.425E-02 
-8.958E-02 -1.241E-02 
-8.864E-02 -1.064E-01 
-8.3823-02 -2.019E-01 
-7.863E-02 -2.908E-01 
-7.180E-02 -3.722E-01 
-6.350E-02 -4.4403-01 
-5.398E-02 -5.048E-01 
-4.351E-02 -5.533E-01 
-3.231E-02 -5.8863-01 
-2.062E-02 -6.101E-01 
-8.698E-03 -6.1733-01 
3.227E-03 -6.101E-01 
1.491E-02 -5.8863-01 
2.611E-02 -5.5333-01 
3.659E-02 -5.0483-01 
4.610E-02 -4.440E-01 
5.440E-02 -3.722E-01 
6.123E-02 -2.908E-01 
6.642E-02 -2.019E-01 
7.124E-02 -1.064E-01 
7.218E-02 -1.241E-02 
0.000E+00 0.000E+00 
-2.129E-04 -1.098E-01 
-5.966E-04 -2.028E-01 
-1.117E-03 -2.921E-01 
-1.827E-03 -3.736E-01 
-2.707E-03 -4.456E-01 
-3.729E-03 -5.065E-01 
-4.869E-03 -5.551E-01 
-6.096E-03 -5.905E-01 
-7.383E-03 -6.121E-01 
-8.698E-03 -6.193E-01 
-1.001E-02 -6.121E-01 
-1.130E-02 -5.9053-01 
-1.253E-02 -5.5513-01 



Elmnr Nodnr 
32 

3 o 3 1 
3 2 
53 
52 

3 1 32 
3 3 
54 
53 

50 52 
53 
74 

sxx SYY 
8.627E+00 -1.849E+00 
9.587E+00 1.350E+00 
9.583E+00 1.337E+00 
-1.620E+00 -2.024E+00 
-1.616E+00 -2.010E+00 
9.583E+00 1.337E+00 
9.5873+00 1.350E+00 
-1.616E+00 -2.010E+00 
-1.620E+00 -2.024E+00 
-6.248E-01 6.359E-01 
-6.198E-01 6.527E-01 
-9.479E+00 -2.005E+00 
-9.484E+00 -2.0223+00 
-6.198E-01 6.527E-01 
-6.248E-01 6.359E-01 
-9.484E+00 -2.0223+00 
-9.479E+00 -2.005E+00 
-8.7443+00 4.4483-01 
-8.731E+00 4.893E-01 
-1.806E+01 -2.3093+00 
-1.807E+01 -2.3543+00 
-8.731E+00 4.893E-01 
-8.744E+00 4.448E-01 
-1.807E+01 -2.3543+00 
-1.806E+01 -2.309E+00 



'abeloutput: kruiplinschuif.tb (schuifspanningen) 

nalysis type LINSTA 
oad case nr. 1 
esult STRESS TOTAL 
xes LOCAL 
ocation of results NODES 

lmnr 
2 1 

Nodnr 
22 
23 
44 
4 3 
23 
24 
4 5 
44 
24 
25 
46 
45 
2 5 
2 6 
4 7 
4 6 
2 6 

Sxx SYY 
3.943E+00 1.074E+01 
-7.2993-02 -2.6523+00 
-1.047E+00 -2.9443+00 
2.969E+00 1.044E+01 
3.212E+00 -1.666E+00 
3.8653+00 5.112E-01 
-5.3843-01 -8.098E-01 
-1.1923+00 -2.9883+00 
4.1783+00 6.050E-01 
4.070E+00 2.4513-01 
-7.6163-01 -1.204E+00 
-6.5363-01 -8.4443-01 
5.4553+00 6.6073-01 
5.4243+00 5.5713-01 
-9.5433-01 -1.356E+OO 
-9.2333-01 -1.2533+00 
6.6723+00 9.3163-01 
6.6173+00 7.4913-01 
-1.152E+00 -1.5823+00 
-1.0973+00 -1.3993+00 
7.6423+00 1.0563+00 
7.607E+00 9.410E-01 
-1.3073+00 -1.7333+00 
-1.2733+00 -1.6183+00 
8.423E+00 1.186E+00 
8.3943+00 1.0903+00 
-1.4353+00 -1.8593+00 
-1.4063+00 -1.7633+00 
9.0073+00 1.2743+00 
8.987E+00 1.207E+00 
-1.5303+00 -1.948E+00 
-1.510E+00 -1.8813+00 
9.3953+00 1.3303+00 
9.3833+00 1.289E+00 
-1.591E+00 -2.0033+00 
-1.5793+00 -1.963E+00 
9.5873+00 1.350E+00 
9.5833+00 1.337E+00 
-1.6203+00 -2.0243+00 
-1.6163+00 -2.010E+00 
9.5833+00 1.337E+OO 
9.5873+00 1.3503+00 
-1.6163+00 -2.010E+00 
-1.620E+00 -2.0243+00 
9.3833+00 1.289E+00 
9.395E+00 1.330E+00 
-1.5793+00 -1.963E+OO 
-1.5913+00 -2.003E+00 
8.987E+00 1.207E+00 
9.0073+00 1.274E+00 
-1.5103+00 -1.881E+00 
-1.5303+00 -1.9483+00 
8.3943+00 1.0903+00 
8.4233+00 1.186E+00 
-1.406E+00 -1.7633+00 

CAUCHY 

Szz SXY 
0.000E+00 -3.818E+00 
0.000E+00 -3.818E+00 
0.0003+00 -3.8183+00 
0.000E+00 -3.8183+00 
0.0003+00 -2.4973+00 
0.000E+00 -2.4973+00 
0.000E+00 -2.4973+00 
0.000E+00 -2.4973+00 
0.0003+00 -2.5923+00 
0.000E+00 -2.5923+00 
0.0003+00 -2.5923+00 
0.000E+00 -2.5923+00 
0.0003+00 -2.2803+00 
0.0003+00 -2.2803+00 
0.0003+00 -2.2803+00 
0.0003+00 -2.280E+00 
0.000E+00 -1.9253+00 
0.0003+00 -1.9253+00 
0.0003+00 -1.9253+00 
0.0003+00 -1.9253+00 
0.0003+00 -1.5743+00 
0.0003+00 -1.5743+00 
0.000E+00 -1.5743+00 
0.000E+00 -1.574E+00 
0.0003+00 -1.2253+00 
0.000E+00 -1.2253+00 
0.000E+00 -1.2253+00 
0.0003+00 -1.2253+00 
0.0003+00 -8.7463-01 
0.0003+00 -8.7463-01 
0.000E+00 -8.7463-01 
0.0003+00 -8.7463-01 
0.0003+00 -5.2483-01 
0.0003+00 -5.2483-01 
0.0003+00 -5.2483-01 
0.000E+00 -5.2483-01 
0.0003+00 -1.749E-01 
0.000E+00 -1.749E-01 
0.0003+00 -1.7493-01 
0.0003+00 -1.7493-01 
0.000E+00 1.7493-01 
0.000E+00 1.7493-01 
0.000E+00 1.7493-01 
0.000E+00 1.7493-01 
0.000E+00 5.2483-01 
0.000E+00 5.2483-01 
0.000E+00 5.2483-01 
0.000E+00 5.248E-01 
0.000E+00 8.746E-01 
0.000E+00 8.746E-01 
0.000E+00 8.7463-01 
0.000E+00 8.7463-01 
0.0003+00 1.2253+00 
0.000E+00 1.2253+00 
0.000E+00 1.2253+00 



2lmnr Nodnr Sxx SYY 
51 53 -6.1983-01 6.527E-01 

54 -6.2483-01 6.359E-01 
75 -9.4843+00 -2.022E+00 
74 -9.479E+00 -2.005E+00 

52 54 -6.049E-01 6.4193-01 
55 -6.201E-01 5.913E-01 
76 -9.295E+00 -2.011E+00 
75 -9.280E+00 -1.961E+00 

53 55 -5.801E-01 6.0333-01 
56 -6.053E-01 5.195E-01 
77 -8.912E+00 -1.973E+00 
76 -8.887E+00 -1.8893+00 

54 56 -5.453E-01 5.3753-01 
57 -5.810E-01 4.184E-01 
78 -8.335E+00 -1.908E+00 
77 -8.300E+00 -1.7893+00 

55 57 -5.012E-01 4.4243-01 
58 -5.448E-01 2.9703-01 
79 -7.563E+00 -1.808E+00 
78 -7.519E+00 -1.663E+00 

56 58 -4.474E-01 3.2623-01 
59 -5.090E-01 1.208E-01 
80 -6.599E+00 -1.706E+00 
79 -6.5383+00 -1.501E+00 

57 59 -3.942E-01 1.5523-01 
60 -4.355E-01 1.7803-02 
81 -5.401E+00 -1.4723+00 
80 -5.360E+00 -1.335E+00 

58 60 -3.053E-01 5.685E-02 
61 -4.132E-01 -3.030E-01 
82 -4.158E+00 -1.426E+00 
81 -4.050E+00 -1.067E+00 

5 9 61 -3.205E-01 -2.751E-01 
G2 1.521E-01 1.300E+00 
83 -3.157E+00 3.074E-01 
82 -3.629E+00 -1.268E+00 

G O  62 2.685E-01 1.335E+OO 
63 -3.249E+00 -1.039E+01 
84 -3.472E+00 -1.046E+01 
83 4.5313-02 1.268E+00 





abeloutput: kruip20.tb 

nalysis type NONLIN 
tep nr. 3 3 
ime 2.000E+01 
esult DISPLA TOTAL TRANSL 
xes GLOBAL 

odnr  T D t X  TDtY 
-1.904E-01 -1.505E-02 
-1.890E-01 -1.126E-01 
-1.830E-01 -2.120E-01 
-1.708E-01 -3.064E-01 
-1.550E-01 -3.921E-01 
-1.360E-01 -4.6798-01 
-1.142E-01 -5.320E-01 
-9.031E-02 -5.832E-01 
-6.479E-02 -6.205E-01 
-3.819E-02 -6.4323-01 
-1.104E-02 -6.508E-01 
1.610E-02 -6.432E-01 
4.2703-02 -6.2053-01 
6.823E-02 -5.8323-01 
9.213E-02 -5.320E-01 
1.139E-01 -4.679E-01 
1.329E-01 -3.921E-01 
1.487E-01 -3.064E-01 
1.609E-01 -2.120E-01 
1.670E-01 -1.126E-01 
1.683E-01 -1.505E-02 
-9.555E-02 -1.310E-02 
-9.456E-02 -1.132E-01 
-8.950E-02 -2.149E-01 
-8.4093-02 -3.095E-01 
-7.696E-02 -3.961E-01 
-6.828E-02 -4.7253-01 
-5.835E-02 -5.371E-01 
-4.740E-02 -5.888E-01 
-3.570E-02 -6.264E-01 
-2.350E-02 -6.492E-01 
-1.104E-02 -6.569E-01 
1.412E-03 -6.492E-01 
1.362E-02 -6.264E-01 
2.532E-02 -5.888E-01 
3.626E-02 -5.371E-01 
4.620E-02 -4.725E-01 
5.487E-02 -3.961E-01 
6.200E-02 -3.095E-01 
6.742E-02 -2.1493-01 
7.247E-02 -1.132E-01 
7.346E-02 -1.310E-02 
0.000E+00 0.000E+00 
-2.9703-04 -1.168E-01 
-8.039E-04 -2.157E-01 
-1.478E-03 -3.108E-01 
-2.388E-03 -3.975E-01 
-3.504E-03 -4.741E-01 
-4.796E-03 -5.389E-01 
-6.231E-03 -5.9073-01 
-7.776E-03 -6.283E-01 
-9.392E-03 -6.512E-01 
-1.104E-02 -6.589E-01 
-1.270E-02 -6.512E-01 
-1.431E-02 -6.283E-01 



3lmnr Nodnr Sxx 
12 2.051E+01 
3 3 8.623E+00 
32 8.609E+00 

3 O 3 1 9.588E+00 
3 2 9.584E+00 
53 -1.838E+00 
52 -1.835E+00 

3 1 32 9.584E+00 
3 3 9.588E+00 
54 -1.835E+00 
53 -1.8383+00 

50 52 -7.689E-01 
53 -7.638E-01 
74 -9.463E+00 
73 -9.469E+00 

51 53 -7.638E-01 
54 -7.689E-01 
75 -9.469E+00 
74 -9.463E+00 

70 73 -8.742E+00 
74 -8.729E+00 
95 -1.790E+01 
94 -1.791E+01 

71 74 -8.729E+00 
75 -8.7423+00 
96 -1.791E+01 
95 -1.790E+01 



n a l y s i s  type  NONLIN 
Lep n r .  3 3 
i me 2.000E+01 
? .su l t  STRESS TOTAL CAUCHY 
<e s LOCAL 
~ c a t i o n  of r e s u l t s  NODES 

Lmnr 
2 1 

Nodnr 
22 
2 3 
44 
4 3 
2 3 
24 
4 5 
44 
24 
2 5 
4 6 
45 
2 5 
2 6 
4 7 
4 6 
2 6 

sxx SYY Szz 
3.982E+00 1.084E+01 -3.807E-18 
-7.508E-02 -2.681E+00 -1.257E-17 
-1.118E+00 -2.9943+00 2.5283-16 
2.939E+00 1.053E+01 -9.258E-16 
3.214E+00 -1.695E+00 1.462E-16 
3.882E+00 5.3283-01 2.899E-16 
-6.2043-01 -8.1803-01 -3.5243-17 
-1.2893+00 -3.045E+00 -3.1203-17 
4.1753+00 6.2073-01 9.226E-17 
4.0683+00 2.619E-01 1.3173-16 
-8.6403-01 -1.218E+00 -5.7983-18 
-7.5643-01 -8.588E-01 -2.8213-17 
5.4553+00 6.7803-01 1.3443-16 
5.425E+00 5.7803-01 1.0203-16 
-1.0853+00 -1.3753+00 7.8363-17 
-1.0553+00 -1.2753+00 -2.526E-17 
6.6733+00 9.5243-01 7.2843-17 
6.6193+00 7.726E-01 -1.9963-16 
-1.307E+00 -1.605E+00 -5.9933-17 
-1.253E+00 -1.425E+00 7.680E-18 
7.642E+00 1.080E+00 -2.026E-16 
7.6093+00 9.6733-01 -3.1623-16 
-1.4833+00 -1.7603+00 1.7303-16 
-1.4493+00 -1.6483+00 7.0013-17 
8.423E+00 1.2123+00 -3.6743-16 
8.3963+00 1.1193+00 -1.3943-16 
-1.6283+00 -1.8883+00 5.5493-17 
-1.600E+00 -1.7953+00 1.7303-16 
9.007E+00 1.3023+00 -5.9833-17 
8.988E+00 1.2373+00 -2.7343-16 
-1.735E+00 -1.980E+00 6.0413-17 
-1.716E+00 -1.915E+00 2.4333-17 
9.396E+00 1.3603+00 2.1133-16 
9.3843+00 1.320E+00 3.5213-16 
-1.805E+00 -2.0373+00 -1.8613-16 
-1.794E+00 -1.9973+00 -3.7733-18 
9.5883+00 1.3813+00 7.5213-16 
9.5843+00 1.3683+00 -3.6563-16 
-1.838E+00 -2.0583+00 1.3423-16 
-1.835E+00 -2.0453+00 -2.012E-16 
9.584E+00 1.3683+00 -6.602E-l6 
9.588E+00 1.381E+00 5.2863-16 
-1.835E+00 -2.0453+00 -1.760E-l6 
-1.838E+00 -2.058E+00 1.301E-16 
9.384E+00 1.320E+00 3.927E-16 
9.396E+00 1.3603+00 -3.467E-l6 
-1.794E+00 -1.997E+00 1.1993-17 
-1.805E+00 -2.0373+00 -8.0023-17 
8.988E+00 1.237E+00 -3.053E-17 
9.0073+00 1.3023+00 -2.911E-17 
-1.7163+00 -1.9153+00 9.9263-18 
-1.7353+00 -1.9803+00 -5.4393-19 
8.396E+00 1.119E+00 -2.8163-17 
8.423E+00 1.212E+00 -3.2633-16 



ilmnr Nodnr Sm Szz 
-2.0003+00 -3.1553-16 
6.271E-01 -4.2393-16 
6.101E-01 -3.168E-16 
-2.000E+00 5.4753-16 
-1.983E+00 9.935E-16 
6.169E-01 6.532E-18 
5.6583-01 -2.963E-16 
-1.990E+00 5.328E-17 
-1.939E+00 -1.997E-16 
5.794E-01 8.2413-17 
4.946E-01 9.059E-18 
-1.952E+00 -5.1123-16 
-1.867E+00 -1.4073-16 
5.151E-01 1.607E-16 
3.947E-01 1.4523-16 
-1.8893+00 8.524E-17 
-1.7693+00 -8.6333-17 
4.221E-01 1.8523-16 
2.7493-01 6.372E-17 
-1.791E+00 -1.645E-16 
-1.644E+00 -6.591E-16 
3.0833-01 1.9993-16 
1.018E-01 -1.226E-16 
-1.691E+00 1.4613-16 
-1.484E+00 -5.351E-16 
1.411E-01 2.121E-16 
1.750E-03 -1.087E-16 
-1.459E+OO 3.6823-16 
-1.320E+00 -1.5413-16 
4.6333-02 6.0813-17 
-3.126E-01 -1.7493-17 
-1.414E~00 7.197E-17 
-1.055E+00 1.797E-16 
-2.808E-01 1.39lE-16 
1.248E+00 7.009E-17 
2.784E-01 7.8773-17 
-1.250E+00 -4.601E-16 
1.288E+00 -6.865E-17 
-1.031E+01 1.0923-16 
-1.036E+01 4.4293-16 
1.236E+00 -1.378E-16 
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: l a lys i s  type NONLIN 
t ep  nr. 102 
1 me 3.650E+02 
?sult DISPLA TOTAL TIIANSL 
~e S GLOBAL 

TDtX TDtY 
2.868E-01 -2.154E-02 
-2.848E-01 -1.678E-01 
-2.760E-01 -3.1653-01 
-2.585E-01 -4.575E-01 
-2.359E-01 -5.854E-01 
-2.087E-01 -6.985E-01 
-1.776E-01 -7.942E-01 
-1.435E-01 -8.707E-01 
-1.071E-01 -9.2643-01 
-6.910E-02 -9.603E-01 
-3.036E-02 -9.717E-01 
8.388E-03 -9.603E-01 
4.636E-02 -9.264E-01 
8.280E-02 -8.707E-01 
1.169E-01 -7.942E-01 
1.480E-01 -6.9853-01 
1.752E-01 -5.8543-01 
1.978E-01 -4.575E-01 
2.153E-01 -3.165E-01 
2.241E-01 -1.678E-01 
2.261E-01 -2.154E-02 
-1.443E-01 -1.868E-02 
-1.4293-01 -1.688E-01 
-1.360E-01 -3.205E-01 
-1.287E-01 -4.6173-01 
-1.191E-01 -5.9093-01 
-1.074E-01 -7.049E-01 
-9.405E-02 -8.014E-01 
-7.931E-02 -8.785E-01 
-6.3563-02 -9.346E-01 
-4.713E-02 -9.687E-01 
-3.036E-02 -9.8023-01 
-1.3593-02 -9.6873-01 
2.845E-03 -9.346E-01 
1.860E-02 -8.785E-01 
3.333E-02 -8.014E-01 
4.671E-02 -7.049E-01 
5.839E-02 -5.909E-01 
6.798E-02 -4.617E-01 
7.524E-02 -3.205E-01 
8.219E-02 -1.688E-01 
8.359E-02 -1.868E-02 
0.000E+00 0.000E+00 
-9.847E-04 -1.739E-01 
-2.502E-03 -3.215E-01 
-4.450E-03 -4.633E-01 
-6.992E-03 -5.926E-01 
-1.006E-02 -7.069E-01 
-1.357E-02 -8.036E-01 
-1.745E-02 -8.808E-01 
-2.160E-02 -9.370E-01 
-2.593E-02 -9.711E-01 
-3.036E-02 -9.826E-01 
-3.478E-02 -9.711E-01 
-3.911E-02 -9.370E-01 



Elmnr Nodnr 
12 
33 
32 

3 o 3 1 
32 
53 
52 

3 1 32 
33 
54 
53 

5 O 52 
53 
74 
73 

5 1 53 
54 
75 
74 

70 73 
74 
95 
94 

Sxx S Y Y  Szz SXY 
2.170E+01 1.9293+00 7.840E-16 8.6203-02 
8.4903+00 -2.0353+00 5.3633-16 8.6203-02 
8.4753+00 -2.0843+00 1.5723-16 8.620E-02 
9.571E+00 1.568E+00 1.447E-16 -1.7823-01 
9.5683+00 1.5583+00 -7.7513-16 -1.7823-01 
-3.1783+00 -2.2663+00 3.1043-16 -1.782E-01 
-3.1743+00 -2.255E+00 -1.6623-16 -1.782E-01 
9.5683+00 1.558E+00 -1.5923-16 1.782E-01 
9.5713+00 1.5683+00 6.3303-16 1.782E-01 
-3.1743+00 -2.2553+00 -1.464E-16 1.782E-01 
-3.1783+00 -2.266E+00 -2.6843-17 1.7823-01 
-1.4873+00 4.7593-01 -4.041E-16 -1.638E-01 
-1.4823+00 4.9383-01 5.6193-16 -1.6383-01 
-9.3523+00 -1.867E+00 -1.4843-15 -1.6383-01 
-9.3573+00 -1.885E+00 6.980E-16 -1.638E-01 
-1.4823+00 4.938E-01 1.1843-16 1.638E-01 
-1.4873+00 4.759E-01 4.4283-16 1.6383-01 
-9.3573+00 -1.8853+00 -3.523E-16 1.6383-01 
-9.3523+00 -1.8673+00 -4.304E-16 1.638E-01 
-8.704E+00 2.935E-O1 -1.1173-15 -7.1763-02 
-8.691E+00 3.363E-01 -1.582E-15 -7.1763-02 
-1.703E+01 -2.1643+00 1.9983-15 -7.1763-02 
-1.7043+01 -2.207E+00 -5.7873-16 -7.1763-02 
-8.691E+00 3.3633-01 -1.8483-15 7.1763-02 
-8.7043+00 2.9353-01 -5.499E-16 7.1763-02 
-1.704E+01 -2.2073+00 1.555E-15 7.1763-02 
-1.7033+01 -2.1643+00 1.069E-15 7.1763-02 



i na lys i s  type NONLIN 
itep n r .  102 
'irne 3.650E+02 
i e s u l t  STRESS TOTAL CAUCHY 
,xe s LOCAL 
,ocat ion o f  results NODES 

mnr 
2 1 

Nodnr 
2 2  
2 3 
44 
43 
23 
24 
45 
44 
24 
25 
4 6 
4 5 
2 5 
2 6 
4 7 
46 
2 6 

sxx SYY szz SXY 
4.1993+00 1.1443+01 -4.0303-16 -3.9563+00 
-8.5873-02 -2.8403+00 9.2203-17 -3.9563+00 
-1.5433+00 -3.2773+00 -1.3683-17 -3.9563+00 
2.7413+00 1.100E+01 7.6673-17 -3.9563+00 
3.2203+00 -1.8483+00 1.9163-17 -2.5063+00 
3.9723+00 6.5943-01 9.7963-17 -2.5063+00 
-1.1213+00 -8.6853-01 -1.000E-16 -2.5063+00 
-1.8733+00 -3.376E+00 -2.3743-16 -2.5063+00 
4.1523+00 7.1343-01 -1.9603-16 -2.6383+00 
4.0473+00 3.6373-01 4.1543-17 -2.6383+00 
-1.4923+00 -1.2983+00 -1.0153-16 -2.6383+00 
-1.3873+00 -9.483E-01 9.0983-17 -2.6383+00 
5.4403+00 7.817E-01 -2.7573-16 -2.3213+00 
5.4173+00 7.0493-01 -4.6723-16 -2.3213+00 
-1.884E+00 -1.4853+00 9.8013-17 -2.3213+00 
-1.8613+00 -1.4093+00 9.9663-17 -2.3213+00 
6.6603+00 1.0783+00 -5.3833-17 -1.9613+00 
6.6113+00 9.1533-01 -2.9393-16 -1.9613+00 
-2.2573+00 -1.7453+00 2.3323-17 -1.9613+00 
-2.2083+00 -1.5833+00 -5.3823-17 -1.9613+00 
7.6273+00 1.220E+00 4.2713-16 -1.6043+00 
7.5993+00 1.127E+00 6.3693-16 -1.6043+00 
-2.5603+00 -1.9213+00 -6.948E-17 -1.6043+00 
-2.5333+00 -1.8283+00 -1.7963-16 -1.6043+00 
8.4073+00 1.3693+00 4.7293-16 -1.2483+00 
8.3833+00 1.291E+00 -5.8913-16 -1.2483+00 
-2.8103+00 -2.0673+00 1.9973-16 -1.2483+00 
-2.7863+00 -1.9893+00 -2.6963-16 -1.2483+00 
8.9903+00 1.4733+00 -6.7343-16 -8.9133-01 
8.9743+00 1.4193+00 -2.2833-16 -8.9133-01 
-2.9953+00 -2.1723+00 -8.2243-17 -8.9133-01 
-2.9793+00 -2.1183+00 3.3703-16 -8.9133-01 
9.378E+00 1.5413+00 7.3633-16 -5.347E-01 
9.3693+00 1.5083+00 -2.5973-16 -5.3473-01 
-3.118E+00 -2.2383+00 7.2483-18 -5.3473-01 
-3.108E+00 -2.2053+00 -2.8353-16 -5.3473-01 
9.571E+00 1.5683+00 1.4473-16 -1.7823-01 
9.568E+00 1.5583+00 -7.7513-16 -1.7823-01 
-3.1783+00 -2.2663+00 3.1043-16 -1.7823-01 
-3.174E+00 -2.2553+00 -1.6623-16 -1.7823-01 
9.5683+00 1.5583+00 -1.5923-16 1.7823-01 
9.5713+00 1.5683+00 6.3303-16 1.7823-01 
-3.1743+00 -2.2553+00 -1.4643-16 1.782E-01 
-3.1783+00 -2.2663+00 -2.6843-17 1.7823-01 
9.3693+00 1.5083+00 5.6503-16 5.3473-01 
9.378E+00 1.5413+00 2.8243-17 5.3473-01 
-3.108E+00 -2.205E+00 -7.9263-19 5.3473-01 
-3.118E+00 -2.2383+00 -2.9403-16 5.3473-01 
8.974E+00 1.4193+00 -4.9333-16 8.9133-01 
8.9903+00 1.4733+00 2.7853-16 8.9133-01 
-2.979E+00 -2.118E+00 -2.3853-16 8.9133-01 
-2.9953+00 -2.1723+00 3.0443-16 8.9133-01 
8.3833+00 1.2913+00 -1.7663-16 1.2483+00 
8.407E+00 1.3693+00 -4.4203-16 1.2483+00 



Z l m n r  N o d n r  Sxx S Y Y  
-9.3573+00 -1.8853+00 
-1.4823+00 4.9383-01 
-1.4873+00 4.7593-01 
-9.357E+00 -1.8853+00 
-9.3523+00 -1.8673+00 
-1.4503+00 4.8693-01 
-1.467E+00 4.329E-01 
-9.1713+00 -1.878Et00 
-9.155E+00 -1.8243+00 
-1.393E+00 4.5503-01 
-1.4203+00 3.654E-01 
-8.7933+00 -1.847E+OO 
-8.7663+00 -1.757E+00 
-1.309E+00 3.9853-01 
-1.3483+00 2.7173-01 
-8.224E+00 -1.791E+00 
-8.1863+00 -1.6653+00 
-1.200E+00 3.1583-01 
-1.2473+00 1.604E-01 
-7.4623+00 -1.704E+00 
-7.415E+00 -1.5493+00 
-1.0683+00 2.1433-01 
-1.131E+00 3.4193-03 
-6.5093+00 -1.6103+00 
-6.4463+00 -1.399E+00 
-9.1923-01 6.6903-02 
-9.637E-01 -8.137E-02 
-5.329E+00 -1.391E+00 
-5.2853+00 -1.243E+OO 
-7.233E-01 -9.271E-03 
-8.291E-01 -3.619E-01 
-4.111E+00 -1.346E+00 
-4.005E+00 -9.9373-01 
-6.5563-01 -3.0993-01 
-2.7233-01 9.6773-01 
-3.1053+00 1.178E-01 
-3.4893+00 -1.1603+00 
-5.723E-02 1.032E+00 
-3.3173+00 -9.8353+00 
-3.2313+00 -9.809E+00 
2.936E-02 1.058E+00 

Szz 
6.9803-16 
1.1843-16 
4.4283-16 
-3.5233-16 
-4.3043-16 
-5.9653-16 
-4.2843-16 
6.1723-16 
1.0743-15 
-1.1213-16 
6.4833-16 
-7.953E-16 
3.451E-16 
2.0903-16 
-6.9793-17 
4.4333-16 
-3.9243-18 
-1.5653-16 
4.8943-17 
-5.7443-16 
-4.8973-16 
-3.7433-17 
2.4013-16 
-4.154E-16 
-8.3183-17 
-2.1703-16 
2 -4223-17 
1.8223-16 
2 -460E-16 
1.6513-16 
-2.0263-16 
8.1903-17 
-5.1213-16 
-7.1843-17 
3.2403-17 
1.5543-16 
2.0503-16 
2.3943-16 
-6.6773-18 
8.6363-16 
-4.320E-16 





'abeloutput: kruip7300.tb 

nalysis type NONL I N 
tep nr. 107 
ime 7.300E+03 
esult DISPLA TOTAL TRANSL 
xe s GLOBAL 

odnr T D t X  TDtY 
-3.686E-01 -2.704E-02 
-3.660E-01 -2.147E-01 
-3.549E-01 -4.052E-01 
-3.329E-01 -5.857E-01 
-3.044E-01 -7.495E-01 
-2.703E-01 -8.943E-01 
-2.313E-01 -1.017E+00 
-1.884E-01 -1.115E+00 
-1.427E-01 -1.186E+00 
-9.496E-02 -1.230E+00 
-4.630E-02 -1.244E+00 
2.357E-03 -1.230E+00 
5.005E-02 -1.186E+00 
9.581E-02 -1.115E+00 
1.387E-01 -1.017E+00 
1.777E-01 -8.9433-01 
2.118E-01 -7.4953-01 
2.403E-01 -5.8573-01 
2.623E-01 -4.052E-01 
2.734E-01 -2.1473-01 
2.760E-01 -2.704E-02 
-1.856E-01 -2.342E-02 
-1.839E-01 -2.159E-01 
-1.753E-01 -4.102E-01 
-1.665E-01 -5.910E-01 
-1.5483-01 -7.5643-01 
-1.405E-01 -9.023E-01 
-1.241E-01 -1.026E+00 
-1.061E-01 -1.125E+00 
-8.687E-02 -1.196E+00 
-6.679E-02 -1.240E+00 
-4.630E-02 -1.255E+00 
-2.581E-02 -1.240E+00 
-5.727E-03 -1.196E+00 
1.352E-02 -1.125E+00 
3.153E-02 -1.026E+00 
4.788E-02 -9.023E-01 
6.215E-02 -7.5643-01 
7.3873-02 -5.910E-01 
8.273E-02 -4.102E-01 
9.129E-02 -2.1593-01 
9.304E-02 -2.342E-02 
0.000E+00 0.000E+00 
-1.543E-03 -2.224E-01 
-3.888E-03 -4.114E-01 
-6.885E-03 -5.928E-01 
-1.078E-02 -7.584E-01 
-1.546E-02 -9.046E-01 
-2.080E-02 -1.028E+00 
-2.670E-02 -1.127E+00 
-3.300E-02 -1.199E+00 
-3.958E-02 -1.243E+00 
-4.630E-02 -1.258E+00 
-5.302E-02 -1.243E+00 
-5.960E-02 -1.199E+00 



Elmnr Nodnr Sxx S Y Y  S z z  SXY 
12 2.2123+01 1.9993+00 -4.9253-16 8.7453-02 
3 3 8.4303+00 -2.107E+00 3.027E-16 8.7453-02 
32 8.4143+00 -2.1583+00 2.7033-16 8.7453-02 

3 O 3 1 9.5533+00 1.6373+00 2.1653-16 -1.791E-01 
32 9.550E+00 1.6263+00 1.7563-16 -1.7913-01 
53 -3.6763+00 -2.3413+00 1.920E-16 -1.7913-01 
52 -3.673E+00 -2.331E+00 -3.2213-16 -1.791E-01 

3 1 3 2 9.550E+00 1.6263+00 8.679E-16 1.791E-01 
33 9.553E+00 1.637E+00 2.5713-16 1.7913-01 
54 -3.673E+00 -2.331E+00 5.473E-17 1.791E-01 
53 -3.6763+00 -2.3413+00 -7.6703-17 1.7913-01 

50 52 -1.6613+00 4.394E-01 -2.6913-16 -1.6263-01 
53 -1.6553+00 4.5753-01 -3.0723-16 -1.6263-01 
74 -9.3033+00 -1.8373+00 -9.5243-16 -1.6263-01 
73 -9.3083+00 -1.8553+00 -5.1023-16 -1.6263-01 

51 53 -1.6553+00 4.5753-01 -4.1753-16 1.6263-01 
54 -1.661E+00 4.394E-01 2.9043-16 1.6263-01 
75 -9.3083+00 -1.855E+00 8.2893-16 1.6263-01 
74 -9.303E+00 -1.8373+00 1.7203-16 1.6263-01 

70 73 -8.674E+00 2.5933-01 3.260E-18 -7.0913-02 
74 -8.6613+00 3.0163-01 -3.8743-16 -7.0913-02 
95 -1.6773+01 -2.1323+00 -1.7443-15 -7.0913-02 
94 -1.6783+01 -2.1743+00 -6.6913-16 -7.0913-02 

71 74 -8.6613+00 3.0163-01 4.1633-16 7.0913-02 
75 -8.6743+00 2.5933-01 -7.0713-16 7.0913-02 
96 -1.678E+01 -2.1743+00 -4.4183-16 7.0913-02 
95 -1.677E+01 -2.1323+00 -6.812E-16 7.0913-02 



nalysis type NONLIN 
tep nr. 107 
I me 7.3003+03 
esult STRESS TOTAL CAUCHY 
xes LOCAL 
ocation of results NODES 

l mnr 
2 1 

Nodnr 
22 
23 
44 
43 
2 3 
24 
45 
44 
24 
2 5 
46 
4 5 
2 5 
2 6 
4 7 
4 6 
2 6 
2 7 
4 8 
4 7 
2 7 
2 8 
4 9 
4 8 
2 8 
2 9 
5 O 
4 9 
2 9 
3 O 
51 
5 O 
3 O 
3 1 
52 
5 1 
3 1 
32 
53 
52 
3 2 
3 3 
54 
53 
3 3 
34 
55 
54 
34 
3 5 
56 
55 
3 5 
3 6 

sxx SYY szz s XY 
4.2673+00 1.1643+01 -1.3363-15 -3.9903+00 
-8.8723-02 -2.8853+00 3.1713-16 -3.9903+00 
-1.6933+00 -3.3663+00 7.0873-18 -3.9903+00 
2.6633+00 1.115E+01 1.1993-16 -3.9903+00 
3.2183+00 -1.8933+00 -2.2623-16 -2.5083+00 
3.9973+00 7.027E-01 -4.9873-16 -2.5083+00 
-1.3053+00 -8.8773-01 2.6053-16 -2.5083+00 
-2.0833+00 -3.4833+00 1.0313-17 -2.5083+00 
4.138E+00 7.4513-01 -2.2853-17 -2.6503+00 
4.0353+00 4.0083-01 2.6043-16 -2.6503+00 
-1.7253+00 -1.3273+00 -4.3893-17 -2.6503+00 
-1.6213+00 -9.8283-01 -5.8983-17 -2.6503+00 
5.4283+00 8.1883-01 1.9613-16 -2.3313+00 
5.4083+00 7.511E-01 5.5083-16 -2.3313+00 
-2.1813+00 -1.5253+00 -1.6073-16 -2.3313+00 
-2.1603+00 -1.458E+00 -1.0623-16 -2.3313+00 
6.6473+00 1.1233+00 3.2373-16 -1.9703+00 
6.6003+00 9.6763-01 -4.9303-16 -1.9703+00 
-2.6103+00 -1.7963+00 -3.5183-17 -1.9703+00 
-2.5643+00 -1.640E+00 -3.3693-17 -1.9703+00 
7.6113+00 1.271E+00 -3.8623-16 -1.6123+00 
7.5863+00 1.1853+00 1.2783-16 -1.6123+00 
-2.961E+00 -1.9793+00 -2.4273-17 -1.6123+00 
-2.9353+00 -1.8933+00 9.1873-17 -1.6123+00 
8.3903+00 1.4273+00 5.4283-16 -1.2543+00 
8.3683+00 1.3543+00 1.4073-16 -1.2543+00 
-3.2493+00 -2.1313+00 -4.5353-17 -1.2543+00 
-3.2273+00 -2.0593+00 -1.8453-16 -1.2543+00 
8.9733+00 1.5353+00 3.3493-16 -8.9563-01 
8.9583+00 1.4863+00 -8.4243-1'8 -8.9563-01 
-3.4643+00 -2.2413+00 -2.3113-16 -8.9563-01 
-3.4493+00 -2.1913+00 2.1683-17 -8.9563-01 
9.3603+00 1.606E+00 -1.3163-16 -5.3733-01 
9.3513+00 1.576E+OO -6.0423-16 -5.3733-01 
-3.606E+00 -2.3113+00 6.6863-17 -5.3733-01 
-3.5973+00 -2.2813+00 -1.6043-16 -5.3733-01 
9.553E+00 1.6373+00 2.1653-16 -1.7913-01 
9.5503+00 1.6263+00 1.756E-16 -1.7913-01 
-3.6763+00 -2.3413+00 1.9203-16 -1.7913-01 
-3.6733+00 -2.3313+00 -3.2213-16 -1.7913-01 
9.5503+00 1.6263+00 8.6793-16 1.791E-01 
9.5533+00 1.6373+00 2.5713-16 1.7913-01 
-3.673E+00 -2.3313+00 5.4733-17 1.7913-01 
-3.676E+00 -2.3413+00 -7.6703-17 1.7913-01 
9.3513+00 1.5763+00 7.2493-16 5.3733-01 
9.360E+00 1.6063+00 -2.5363-16 5.3733-01 
-3.597E+00 -2.2813+00 6.9623-17 5.3733-01 
-3.6063+00 -2.3113+00 -1.4273-16 5.3733-01 
8.9583+00 1.4863+00 1.8143-16 8.9563-01 
8.973E+00 1.5353+00 -7.7843-16 8.9563-01 
-3.4493+00 -2.1913+00 1.1443-16 8.9563-01 
-3.4643+00 -2.2413+00 -5.3883-17 8.9563-01 
8.3683+00 1.3543+00 -1.0193-15 1.2543+00 
8.3903+00 1.4273+00 -3.3683-16 1.2543+00 



2lmnr Nodnr Sxx SYY Szz 
73 -9.3083+00 -1.8553+00 -5.1023-16 

51 53 -1.6553+00 4.5753-01 -4.175E-16 
54 -1.6613+00 4.3943-01 2.9043-16 
75 -9.3083+00 -1.8553+00 8.2893-16 
74 -9.3033+00 -1.8373+00 1.7203-16 

52 54 -1.6213+00 4.5143-01 -1.5323-16 
55 -1.6373+00 3.9693-01 4.2823-16 
76 -9.123E+00 -1.849E+00 3.2093-16 
75 -9.107E+00 -1.794E+00 1.243E-16 

53 55 -1.557E+00 4.210E-01 -6.6133-16 
56 -1.584E+00 3.3043-01 1.7633-16 
77 -8.7473+00 -1.819E+00 8.8603-16 
76 -8.720E+00 -1.7283+00 5.5493-16 

54 56 -1.463E+00 3.6663-01 1.8953-17 
57 -1.5023+00 2.3853-01 2.4423-16 
78 -8.1813+00 -1.765E+00 2.703E-17 
77 -8.1433+00 -1.6373+00 -7.2583-16 

55 57 -1.341E+00 2.8663-01 -2.1293-16 
58 -1.3883+00 1.2963-01 4.631E-16 
79 -7.4233+00 -1.6813+00 -7.2103-16 
78 -7.3763+00 -1.5243+00 2.8963-17 

56 58 -1.1933+00 1.883E-01 1.1523-16 
59 -1.2563+00 -2.2963-02 -2.5123-16 
80 -6.4743+00 -1.5883+00 1.7663-16 
79 -6.4113+00 -1.3773+00 -4.1513-16 

57 59 -1.025E+00 4.6353-02 9.557E-17 
60 -1.070E+00 -1.0383-01 -1.7953-16 
81 -5.3013+00 -1.3733+00 5.8483-16 
80 -5.2563+00 -1.2233+00 1.2373-16 

58 60 -8.0743-01 -2.5003-02 -3.2373-17 
61 -9.123E-01 -3.750E-01 3.7353-16 
82 -4.090E+00 -1.328E+00 -6.0483-16 
81 -3.985E+00 -9.7833-01 -2.766E-l6 

5 9 61 -7.213E-01 -3.176E-01 -2.393E-16 
62 -3.599E-01 8.871E-01 2.4903-17 
83 -3.087E+OO 6.9103-02 1.011E-16 
82 -3.448E+00 -1.136E+00 2.7363-16 

60 62 -1.2473-01 9.577E-01 -4.5733-16 
63 -3.318E+00 -9.688E+00 1.0853-15 
84 -3.169~+00 -9.6443+00 2.656E-16 
83 2.478E-02 1.002E+00 -2.216E-17 
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Oplegelde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
Onderdeel : Bijlage 3.4: Kruipmodel 1, t= O dagen Datum : 16-01-02 

Berekening van spanningen bij niet-homogene doorsneden 

Gegeven Deel 1 
b = . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  h = 

. . . . . . . .  E = . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  A =  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  
3.1 E+07 N 4E+07 N EA = EA = . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  833333 mmA4 833333 mmA4 . . . . . . . .  I = I = . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  El = 2.6E+10 NmmA2 El = 3E+10 NmmA2 

W =  16666.7 mmA3 W =  mmA3 
n = E 2 I E l  = 1.241 94 M = kNm Waarbij E2 > E l  

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening van het ideele traagheidsmoment: 

Maximale spanningen: 

Maximale spanning laag 1: (Tboven = May1li = -17.8 NlmmA2 

Maximale spanning laag 2: (Tonder = n * (M*y/li) = 19.83 NlmmA2 

Spanningen op grenslaag tussen lagen: 

agrens = 100 mm 

Bepaling van de spanningen: 

l 

Plaats vanaf onderkant Spanning 
O 19.83 NlmmA2 

1 O0 -1 . l 3  NlmmA2 
1 O0 -0.91 NlmmA2 
200 -17.78 NlmmA2 

Spanning in x-richting 

" 

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 

l Spanning (NlmmA2) 



Oplegelde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
3nderdeel : Bijlage 3.4: Kruipmodel 2, t= 20 dagen Datum : 17-01-06 

Berekening van spanningen bij niet-homogene doorsneden 

Gegevens deel 1 : 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 28602 NlmmA2 
A = 1000 mmA2 
EA = 2 9E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 2 4E+10 NmmA2 
W =  16666 7 mmA3 
n = E 2 / E I  = 1 28571 

Gegevens deel 2: Deel 1 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 36774 N/mmA2 
A =  1000 mmA2 
EA = 4E+07 N 12 
I = 833333 mmA4 
El = 3E+10 NmmA2 
W =  16667 mmA3 
M = 1 25 kNm Waarbij E2 > E1 

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening van het ideele traagheidsmoment: 

Maximale spanningen: 

Maximale spanning laag 1: Oboven = M*y/li = -17.6 NlmmA2 

Maximale spanning laag 2: Oonder = n * (M*ylli) = 20.01 NlmmA2 

Spanningen op grenslaag tussen lagen: 

agrens = 100 mm 

Bepaling van de spanningen: Plaats vanaf onderkant Spanning 
O 20 01 N/mmA2 

1 O0 -1 33 NlmmA2 
1 O0 -1 04 NlmmA2 
200 -1 7 64 N/mmA2 

Spanning in x-richting 

qnn 

- Sxx l 1 

" 

-20.00 -10.00 O O0 10.00 20.00 30.00 

Spanning (NlmmA2) l 



Oplegelde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
Onderdeel : Bijlage 3.4: Kruipmodel 3. t= 365 dagen Datum : 17-01-06 

Berekening van spanningen bij niet-homogene doorsneden 

Gegevens deel 1: 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 17621 N/mmA2 
A = 1000 mmA2 
EA = 1 8E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 1 5E+10 NmmA2 
W =  16666 7 mmA3 
n = E 2 / E l  = 1 53306 

Gegevens deel 2: Deel l 
b = 10 mm . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  h = 100 mm 
E = 27014 N/mmA2 . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  A = 1000 mmA2 . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  

3E+07 N EA = . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  I = 833333 mmA4 . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  El = 2E+10 NmmA2 
W =  16667 mmA3 
M = 1.25 kNm Waarbij E2 > E1 

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening van het ideele traagheidsmoment: 

Maximale spanningen: 

Maximale spanning laag 1: Oboven = M*y/li = -16.9 N/mmA2 

Maximale spanning laag 2: Oonder = n * (M*y/li) = 21.01 N/mmA2 

Spanningen op grenslaag tussen lagen: 

agrens = 100 mm 

Bepaling van de spanningen: Plaats vanaf onderkant Spanning 
O 21 01 N/mmA2 

1 O0 -2 47 N/mmA2 
1 O0 -1 61 N/mmA2 
200 -16 92 N/mmA2 

p- 

Spanning in x-richting 

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 

Spanning (NlmmA2) 



Oplegelde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 
Onderdeel : Bijlage 3.4: Kruipmodel 4, t= 7300 dagen Datum : 17-01-06 

Berekening van spanningen bij niet-homogene doorsneden 

Gegevens deel 1 : 
b = 10 mm 
h = 100 mm 
E = 13107 NlmrnA2 
A = 1000 rnmA2 
EA = 1 3E+07 N 
I = 833333 mmA4 
El = 1 1E+10 NmrnA2 
W =  16666 7 rnrnA3 
n = E 2 / E l  = 1 66468 

Gegevens deel 2: Deel 1 
b = 10 mm . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  h = 100 mm 
E = 21819 NlmmA2 . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  A = 1000 mmA2 . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  

2E+07 N EA = . . . . . . . .  . . . . . . . .  
833333 mmA4 . . . . . . . .  I = . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  El = 2E+10 NrnmA2 

W =  16667 mmA3 
M = 1.25 kNm Waarbij E2 > E1 

Bepaling positie elastisch zwaartepunt van de samengestelde doorsnede: 

Berekening van het ideele traagheidsmoment: 

Maximale spanningen: 

Maximale spanning laag 1: Oboven = M*ylli = -16.6 NlmmA2 

Maximale spanning laag 2: Oonder = n * (M*y/li) = 21.51 NlmmA2 

Spanningen op grenslaag tussen lagen: 

agrens = 100 mm 

Bepaling van de spanningen: Plaats vanaf onderkant Spanning 
O 21 51 N/mmA2 

1 O0 -3 06 NlmmA2 
1 O0 -1 84 NlmmA2 
200 -16 60 NlmmA2 

pp 

Spanning in x-richting 

" - - - - - - - Sxx 

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 

Spanning (NlmmA2) 





Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 

Bijlage 3.5: Spanningberekening van niet-homogene doorsneden 

Bij spanningsberekeningen met een homogene doorsnede wordt gebruik gemaakt van de 
formule o = (M . ?] ) / I  om de spanningen in de doorsnede te kunnen berekenen. Bij niet- 
homogene doorsneden, doorsneden met meerdere lagen die verschillende laageigenschap- 
pen hebben, kan een afgeleide van deze formule worden gebruikt om de spanningen in de 
doorsnede te berekenen. In deze paragraaf van bijlage 3 zal deze rekenmethode worden 
behandeld. 

Er wordt uitgegaan van een doorsnede met twee verschillende lagen (zie figuur B3.3). 

laag 2 M 
m - - - - - - - - -  

I laag I L 
Figuur B3.3: Samengestelde doorsnede met verschillende laageigenschappen 

Bij de berekening wordt uitgegaan van E l > E z .  De verhouding tussen de elasticiteitmoduli 

is gegeven als: n= E , / E 2 ,  waarbij n > 1,O 

De eerste stap is het bepalen van het zwaartepunt. Hiervoor dient een fictieve zwaartelijn te 
worden aangehouden (meestal een lijn tegen de onder-of bovenkant van de doorsnede). 
Met behulp van de ideele doorsnede kan het zwaartepunt bepaald worden. De ideele door- 
snede (Ai) kan worden bepaald met: 

A, = n . A ,  + A 2  

Hieruit volgt voor het zwaartepunt: 
A ,  . a ,  . n + A 2 . a 2  

a ,  = 
A i 

Waarin: 
a, = de afstand van de fictieve zwartelijn tot aan het zwaartepunt van de 

samengestelde doorsnede 
q = de afstand van het zwaartepunt van laag 1 tot de fictieve zwaartelijn 
a2 = de afstand van het zwaartepunt van laag 2 tot de fictieve zwaartelijn 

Vervolgens kan het ideele AKOM (Ii) worden bepaald: 

I i  = I, . n + 1 2  



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 

De maximale spanningen kunnen nu berekend worden met: 

Waarin: 

(T I ; I~ZCZ.X- = maximale spanning in laag 1 

( T 2 ; ~ 1 2 ~ ~  = maximale spanning in laag 2 
M = het optredende moment 
y ,  = afstand van het zwaartepunt van de totale doorsnede tot de uiterste vezels 

van laag 1 
y2 = afstand van het zwaartepunt van de totale doorsnede tot de uiterste vezels 

van laag 2 

De spanningen op de grenslaag van de twee lagen kan worden berekend met: 

Waarin: 

OI  ;gre~ls /nng = spanning op grenslaag vanaf de zijde van laag 1 

(T2;greris~rrng = spanning op grenslaag vanaf de zijde van laag 2 
ygrens = afstand van het zwaartepunt van de totale doorsnede tot de grenslaag 

Er treedt dus een spanningssprong op, op de grenslaag van de doorsnede. 



Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 

Bijlage 4: Scheurvormingsanalyse 

In deze bijlage: 

4.1 : Krimpanalyse 

4.2: Kruipanalyse 
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Opgelegde vervormingen bij prefab betonnen vloeren met een opgestorte laag 

Bijlage 5: Resultaten discrete scheurmodel 

In deze bijlage: 

5.1 : Resultaten model op twee steunpunten 

5.2: Resultaten model op meerdere steunpunten 



Bijlage 5.1: Verplaatsingen model op twee steunpunten 

Verplaatsingen in mm van scheurmodel op 2 steunpunten (uiteinden, bij hechtlaag) 

e zijde van va 

dx 
I 9.73E-02 

9.73E-02 
1.06E-01 
1.08E-01 
2.02E-01 
2.05E-01 
1.99E-01 
2.1 6E-01 
2.29E-01 
2.48E-01 
2.41 E-01 
2.61 E-01 
2.86E-01 
3.1 1 E-01 

Voor knopen 
Tijdstip 

1 9  

2 2  

83  

8 9  

155 

205 

20 jaar 

;t scharnier) 
delta dx 

2.00E-05 
scheurwijdte 

2.02237E-05 

1933 en 2094 
Knoopnummei 

1933 
2094 
1933 
2094 
1933 
2094 
1933 
2094 
1933 
2094 
1933 
2094 
1933 
2094 

(knopen van 

dy 
2.1 2E-03 
2.1 3E-03 
1.63E-03 
2.55E-03 
3.1 1 E-03 
4.81 E-03 
3.92E-04 
6.55E-04 
4.52E-04 
7.55E-04 
4.75E-04 
7.95E-04 
5.65E-04 
9.45E-04 

hechtlaag aan ( 

delta dy 
3.00E-OE 

9.20E-04 

1.71 E-03 

2.63E-04 

3.03E-04 

3.1 9E-04 

3.79E-04 

Voor knopen 
Tijdstip 

1 9  

2 2  

83  

8 9  

155 

205 

20 jaar 

de zijde van 
dx 

-2.68E-02 
-2.68E-02 
-2.86E-02 
-3.02E-02 
-5.44E-02 
-5.74E-02 
-5.12E-02 
-6.81 E-02 
-5.90E-02 
-7.85E-02 
-6.21 E-02 
-8.26E-02 
-7.39E-02 
-9.82E-02 

2093 en 2254 
Knoopnummei 

2093 
2254 
2093 
2254 
2093 
2254 
2093 
2254 
2093 
2254 
2093 
2254 
2093 
2254 

rolscharnier) 
delta dx 

1.00E-05 

1.62E-03 

3.07E-03 

1.69E-02 

1.94E-02 

2.05E-02 

2.43E-02 

scheurwijdte 
1.04403E-05 

0.001 863008 

0.00351 21 7 

0.01 6872053 

0.01 9432366 

0.020462491 

0.024322959 

(knopen van 

dy 
2.1 2E-03 
2.1 3E-03 
1.63E-03 
2.55E-03 
3.1 1 E-03 
4.81 E-03 
3.92E-04 
6.55E-04 
4.52E-04 
7.55E-04 
4.75E-04 
7.95E-04 
5.65E-04 
9.45E-04 

hechtlaag aan 
delta dy 

3.00E-06 

9.20E-04 

1.71 E-03 

2.63E-04 

3.03E-04 

3.1 9E-04 

3.79E-04 





F: 
Q) 
bi) 

-0 





I 
OOE O 





Bijlage 5.2: Verplaatsingen model op drie steunpunten met I = 4 meter 

Verplaatsingen in mm van het scheurmodel op 3 steunpunten, met I = 4m (uiteinden, bij hechtlaag) 

Voor knopen 3853 en 4174 (knopen van hechtlaag aan linker uiteinde van het model) 

Voor k n o ~ e n  4173 en 4494 

Tijdstip 
18  

2 1 

7 4  

7 8  

155 

205 

20 jaar 

Tijdstip 
18 

2 1 

7 4  

7 8  

155 

205 

20 jaar 

Knoopnumme 
41 73 
4494 
41 73 
4494 
41 73 
4494 
41 73 
4494 
41 73 
4494 
41 73 
4494 
41 73 
4494 

(knopen van hechtlaag aan rechter uiteinde van het model) 

Knoopnummei 
3853 
41 74 
3853 
4 174 
3853 
41 74 
3853 
41 74 
3853 
41 74 
3853 
4 174 
3853 
41 74 

dy 
2.59E-03 
2.59E-03 
2.28E-03 
2.88E-03 
4.1 2E-03 
5.77E-03 
1.93E-03 
2.58E-03 
2.32E-03 
3.10E-03 
2.44E-03 
3.26E-03 
2.90E-03 
3.88E-03 

delta dy 
3.00E-06 

5.95E-04 

1.65E-03 

6.50E-04 

7.82E-04 

8.23E-04 

9.78E-04 

dy 
2.59E-03 

d x 
4.61 E-02 
4.61 E-02 
5.03E-02 
5.1 8E-02 
9.46E-02 
9.76E-02 
9.1 7E-02 
1.04E-01 
1 . l  OE-01 
1.25E-01 
1 . l  6E-01 
1.32E-01 
1.38E-01 
1.56E-01 

delta dy 
3.00E-06 

delta dx 
1.00E-05 

1.58E-03 

2.95E-03 

1.22E-02 

1.46E-02 

1.54E-02 

1.83E-02 

scheurwijdte 
1.044E-05 

0.001 68832 

0.00337863 

0.01 21 8735 

0.01 462093 

0.01 5421 98 

0.01 83261 1 

d x 
-9.09E-02 

delta dx 
1.00E-05 

scheurwijdte 
1.044E-05 











Bijlage 5.2: Verplaatsingen model op drie steunpunten met I = 3 meter 

Verplaatsingen in mm van het scheurmodel op 3 steunpunten, met I = 3m (uiteinden, bij hechtlaag) 

echtlaag aan I 
delta dy 

3.00E-06 

Voor knopen 
Tijdstip 

1 8  

2 1 

7 2 

7 4  

155 

205 

20 jaar 

2893 en 3134 
Knoopnummei 

2893 
31 34 
2893 
31 34 
2893 
31 34 
2893 
3 1 34 
2893 
3 1 34 
2893 
31 34 
2893 
31 34 

nker uiteinde 
d x 

3.42E-02 
3.43E-02 
3.72E-02 
3.87E-02 
6.87E-02 
7.17E-02 
6.05E-02 
7.96E-02 
7.35E-02 
9.69E-02 
7.76E-02 
1.02E-01 
9.26E-02 
1.22E-01 

van het model) 

(knopen van I 

dy 
2.77E-03 
2.77E-03 
2.57E-03 
2.90E-03 
4.44E-03 
6.06E-03 
1.53E-03 
1.59E-03 
1.86E-03 
1.94E-03 
1.96E-03 
2.05E-03 
2.34E-03 
2.44E-03 

van het model) 
delta dx 

2.00E-05 

1.58E-03 

2.92E-03 

1.92E-02 

2.33E-02 

2.46E-02 

2.94E-02 

rechter uiteinde 
dx 

-6.86E-02 
-6.86E-02 
-7.53E-02 
-7.69E-02 
-1.40E-01 
-1.43E-01 
-1.37E-01 
-1.56E-01 
-1.66E-01 
-1.90E-01 
-1.76E-01 
-2.00E-01 
-2.10E-01 
-2.39E-01 

scheurwijdte 
2.0224E-05 

0.001 61 533 

0.00333977 

0.01 91 601 1 

0.02331 01 3 

0.0245801 4 

0.0293601 6 

Voor knopen 
Tijdstip 

1 8  

2 1 

7 2 

7 4  

155 

205 

20 jaar 

(knopen van 

dy 
2.77E-03 
2.77E-03 
2.57E-03 
2.90E-03 
4.44E-03 
6.06E-03 
1.53E-03 
1.59E-03 
1.86E-03 
1.94E-03 
1.96E-03 
2.05E-03 
2.34E-03 
2.44E-03 

3133 en 3374 
Knoopnummei 

3133 
3374 
3133 
3374 
31 33 
3374 
31 33 
3374 
31 33 
3374 
31 33 
3374 
31 33 
3374 

hechtlaag aan 
delta dy 

3.00E-06 

3.36E-04 

1.62E-03 

6.40E-05 

7.80E-05 

8.20E-05 

9.80E-05 
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