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Samenvatting 
 

Inleiding 
 
In dit afstudeerproject wordt gezocht naar de maximale dwarskrachtcapaciteit en naar de 
maximale wringcapaciteit van voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton 
met een hoog percentage dwarskracht-/wringwapening in de vorm van beugels. Er wordt dus 
gezocht naar de dwarskracht en naar het wringend moment waarbij de liggers bezwijken op 
het stuiken van de betondrukdiagonalen. 
 
Dit afstudeerproject borduurt voort op het afstudeerproject van S.W.H. Droste aan de 
Technische Universiteit Eindhoven in september 1997. In zijn afstudeerproject is gezocht 
naar de maximale dwarskracht- en/of wringcapaciteit van voorgespannen liggers van Hoge 
Sterkte Beton met een hoog beugelwapeningspercentage. Bovendien hadden deze liggers 
een I-vormige doorsnede met een kokervormig lijf. 
 
In dit afstudeerproject worden dwarskracht- en wringproeven uitgevoerd op voorgespannen 
kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton met een hoog percentage dwarskracht-
/wringwapening in de vorm van beugels om zo de maximale dwarskrachtcapaciteit en de 
maximale wringcapaciteit te bepalen. Deze liggers zijn dus zó ontworpen dat ze bezwijken 
op het stuiken van de betondrukdiagonalen en niet op een andere manier. Het ontwerp en de 
vervaardiging van deze liggers zijn ook deel van dit afstudeerproject. 
 

Ontwerp van de liggers 
 

Algemeen 
 
De voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton zijn voor de dwarskracht- 
en voor de wringproeven gelijk. De liggers worden zó ontworpen dat ze zowel bij de 
dwarskracht- als bij de wringproeven bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen 
en niet op een andere manier. De liggers worden eerst ontworpen voor de 
dwarskrachtproeven. Later wordt dit ontwerp eventueel aangepast voor de wringproeven. 
Het uitgangspunt is de doorsnedegrootheden van de kokervormige liggers zo veel mogelijk 
gelijk te maken aan de doorsnedegrootheden van de I-vormige liggers van S.W.H. Droste. 
 

Ontwerp voor de dwarskrachtproeven 
 
De uitgangspunten bij het ontwerp zijn: 
• De asymmeterische driepuntsbuigproef bij de dwarskrachtproeven, zie figuur 1 
• De kokervormige betondoorsnede, zie figuur 2 
• De materiaaleigenschappen: Betonkwaliteit B55 (Lichtgewicht Beton), 

Voorspanstaalsoort FeP 1860 (voorspanstreng 7-draads), Betonstaalsoort FeB 500 HKN 
• De hoek tussen de beugelwapening en de lengte-as bedraagt 90o; de hoek tussen de 

betondrukdiagonalen en de lengte-as bedraagt 35o 
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figuur 1 
 

 
figuur 2 
 
De variabelen in het ontwerp zijn: 
• De hoogte van de flenzen 
• De dikte van de lijven 
• De hoeveelheid langswapening (in de vorm van voorspanwapening) 
• De grootte van de voorspankrachten 
• De hoeveelheid beugelwapening 
 
De randvoorwaarden bij het ontwerp zijn: 
• Bij de dwarskrachtproeven moeten de liggers bezwijken op het stuiken van de 

betondrukdiagonalen en niet op het vloeien van de beugelwapening of op het bereiken 
van het bezwijkmoment. 

• De doorsnedegrootheden van de kokervormige liggers moeten zo veel mogelijk gelijk zijn 
aan de doorsnedegrootheden van de I-vormige liggers van S.W.H. Droste. 
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Het uiteindelijke ontwerp van de ligger is te zien in figuur 3. 
 

 
figuur 3 
 

Ontwerp voor de wringproeven 
 
De uitgangspunten bij het ontwerp zijn: 
• De wringproeven, zie figuur 4 
• Het ontwerp van de ligger voor de dwarskrachtproeven, zie figuur 3 
• De materiaaleigenschappen: Betonkwaliteit B55 (Lichtgewicht Beton), 

Voorspanstaalsoort FeP 1860 (voorspanstreng 7-draads), Betonstaalsoort FeB 500 HKN 
• De hoek tussen de beugelwapening en de lengte-as bedraagt 90o; de hoek tussen de 

betondrukdiagonalen en de lengte-as bedraagt 35o 

 
 
figuur 4 
 
De randvoorwaarden bij het ontwerp zijn: 
• Bij de wringproeven moeten de liggers bezwijken op het stuiken van de 

betondrukdiagonalen en niet op het vloeien van de beugelwapening of op het vloeien van 
de langswapening (in de vorm van voorspanwapening). 
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Het ontwerp van de ligger voor de dwarskrachtproeven blijkt ook te voldoen voor de 
wringproeven. 
 
De liggers worden vervaardigd bij Hurks Beton in Veldhoven. In totaal worden 12 liggers 
gemaakt, 10 van Lichtgewicht Beton en 2 van Normaal Beton, allemaal met een 
betonkwaliteit B55. De balken van Normaal Beton worden later ter vergelijking beproefd. 
 

Dwarkrachtproeven op de liggers 
 

Algemeen 
 
De dwarkracht- en de wringproeven vinden plaats in het Pieter van Musschenbroek 
Laboratorium van de TU/eindhoven. De dwarskrachtproeven zijn asymmetrische 
driepuntsbuigproeven, zie figuur 1. Wanneer de proef volgens verwachting verloopt, zal de 
ligger in het gebied a1 bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen. Er worden in 
totaal vijf dwarskrachtproeven uitgevoerd: vier op liggers van Lichtgewicht Beton en één op 
een ligger van Normaal Beton. 
 
Tijdens de dwarskrachtproeven worden op verschillende meetpunten metingen gedaan. 
Gemeten worden: 
• De doorbuiging van de ligger in het midden van de overspanning en onder de vijzel 
• De horizontale rekken op verschillende plaatsen in de voorgetrokken buigdrukzone en in 

de voorgedrukte buigtrekzone 
• De rekken op verschillende plaatsen in de lijven in drie richtingen: horizontaal, verticaal 

en diagonaal. Aan de hand van deze metingen kunnen de waarden en de richtingen van 
de hoofdspanningen bepaald worden. 

• De eventuele intrekking van enkele voorspanstrengen 
 

Theoretische resultaten 
 
De resultaten van de dwarskrachtproeven tot aan het ontstaan van de eerste scheuren zijn 
te voorspellen met behulp van de lineaire elasticiteitstheorie. Berekend wordt: 
• Waar en wanneer theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan 
• Waar en wanneer theoretisch de eerste buigtrekscheuren ontstaan 
• De theoretische doorbuiging van de ligger 
• De theoretische horizontale rekken in de voorgetrokken buigdrukzone en in de 

voorgedrukte buigtrekzone 
• De theoretische hoofdspanningen en hun richtingen in de lijven 
 
Aan de hand van de voorschriften in NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 wordt berekend: 
• De theoretische maximale dwarskrachtcapaciteit: de dwarskracht waarbij de ligger 

theoretisch bezwijkt op het stuiken van de betondrukdiagonalen 
 

Resultaten dwarskrachtproeven 
 
Wanneer de resultaten van de dwarskrachtproeven vergeleken worden met de theoretische 
resultaten blijkt: 
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• De doorbuiging van de ligger, de horizontale rekken in de buigdruk- en in de 
buigtrekzone èn de hoofdspanningen en hun richtingen in de lijven komen -tot aan het 
ontstaan van de eerste scheuren- (redelijk) goed overeen. 

• De eerste scheuren ontstaan tijdens de dwarskrachtproeven eerder dan theoretisch 
voorspeld was. 

• De dwarskracht waarbij de ligger tijdens de dwarskrachtproeven bezwijkt, bedraagt 88 tot 
97% van de theoretische maximale dwarskrachtcapaciteit. Ondanks deze goede 
resultaten, bezwijken de liggers van Lichtgewicht Beton niet op het stuiken van de 
betondrukdiagonalen. Deze bezwijken doordat het beton aan de buitenzijde van één of 
twee hoeken los komt van de beugelwapening. Dit gebeurt wel in het gebied a1. De ligger 
van Normaal Beton bezwijkt wel op het stuiken van de betondrukdiagonalen in het gebied 
a1. Direct hierna bezwijken de hoeken aan de bovenzijde van de ligger. 

 

Wringproeven op de liggers 
 

Algemeen 
 
Bij de wringproeven worden de liggers belast met een wringend moment zoals te zien is in 
figuur 4. Wanneer de proef volgens verwachting verloopt, zal de ligger bezwijken op het 
stuiken van de betondrukdiagonalen in de lijven. Er worden in totaal vier wringproeven 
uitgevoerd: drie op liggers van Lichtgewicht Beton en één op een ligger van Normaal Beton. 
 
Tijdens de wringproeven worden op verschillende meetpunten metingen gedaan. Gemeten 
worden: 
• De eventuele vervorming van de kokervormige doorsnede in zijn vlak. Dit wordt gemeten 

op drie punten in het gebied tussen de aangrijppunten van het wringend moment: naast 
de aangrijppunten van het wringend moment en midden tussen deze aangrijppunten in. 

• De rotatie (aan de onderzijde) van de ligger. Dit wordt gemeten op dezelfde drie punten. 
• De eventuele welving aan de koppen van de ligger 
 

Theoretische resultaten 
 
Enkele resultaten van de wringproeven tot aan het ontstaan van de eerste scheuren zijn te 
voorspellen met behulp van de lineaire elasticiteitstheorie. Berekend wordt: 
• Waar en wanneer theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan 
• De theoretische richting van de hoofddrukspanningen in de lijven en in de flenzen 
 
Aan de hand van de voorschriften in NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 wordt berekend: 
• De theoretische maximale wringcapaciteit: het wringend moment waarbij de ligger 

theoretisch bezwijkt op het stuiken van de betondrukdiagonalen in de lijven 
 

Resultaten wringproeven 
 
Wanneer de resultaten van de wringproeven vergeleken worden met de theoretische 
resultaten blijkt: 
• De plaats waar de eerste scheuren ontstaan, komt goed overeen. 
• De richting van de scheuren (en dus van de hoofddrukspanningen) in de lijven en in de 

flenzen komt -voor zover dit bepaald kan worden- redelijk goed overeen. 
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• De eerste scheuren ontstaan tijdens de wringproeven eerder dan theoretisch voorspeld 
was. 

• Het wringend moment waarbij de ligger tijdens de wringproeven bezwijkt, bedraagt 71 tot 
81% van de theoretische maximale wringcapaciteit. Zowel de liggers van Lichtgewicht 
Beton als de ligger van Normaal Beton bezwijken niet op het stuiken van de 
betondrukdiagonalen. Ze bezwijken doordat het beton aan de buitenzijde van één of 
meerdere hoeken los komt van de beugelwapening. 

 
De resultaten van de verschillende hiervoor genoemde metingen worden ook behandeld. 
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Inleiding 
 

Algemeen 
 
In dit afstudeerproject wordt gezocht naar de maximale dwarskrachtcapaciteit en naar de 
maximale wringcapaciteit van voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton 
met een hoog percentage dwarskracht-/wringwapening in de vorm van beugels. 
 
Op dwarskracht of op wringing belaste betonnen liggers kunnen op verschillende manieren 
bezwijken. Eén van deze manieren is het stuiken van de betondrukdiagonalen. 
Normaalgesproken worden liggers zó ontworpen dat ze niet op deze manier bezwijken 
omdat deze manier geen waarschuwing geeft. In dit afstudeerproject wordt gezocht naar de 
dwarskracht en naar het wringend moment waarbij voorgespannen kokervormige liggers van 
Lichtgewicht Beton bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen. 
 
Dit afstudeerproject borduurt voort op het afstudeerproject van S.W.H. Droste aan de 
Technische Universiteit Eindhoven in september 1997. In zijn afstudeerproject is gezocht 
naar de maximale dwarskracht- en/of wringcapaciteit van voorgespannen liggers van Hoge 
Sterkte Beton met een hoog beugelwapeningspercentage. 
 
Mijn -aan dit afstudeerproject voorafgaande- T9-verslag bevat het resultaat van het 
vooronderzoek voor dit afstudeerproject. In dit T9-verslag wordt het theoretisch 
afschuifgedrag van voorgespannen elementen en het theoretisch wringgedrag van 
voorgespannen kokervormige elementen beschreven. Ook worden verschillende 
voorschriften die hierop betrekking hebben, behandeld. In dit afstudeerproject worden 
dwarskracht- en wringproeven uitgevoerd op voorgespannen kokervormige liggers van 
Lichtgewicht Beton met een hoog percentage dwarskracht-/wringwapening in de vorm van 
beugels om zo de maximale dwarskrachtcapaciteit en de maximale wringcapaciteit te 
bepalen. Deze liggers zijn dus zó ontworpen dat ze bezwijken op het stuiken van de 
betondrukdiagonalen. Het ontwerp en de vervaardiging van deze liggers zijn ook deel van dit 
afstudeerproject. 
 

Probleemstelling 
 
Naar aanleiding van het hiervoor genoemde afstudeerproject van S.W.H. Droste rees de 
vraag wat de maximale dwarskrachtcapaciteit en de maximale wringcapaciteit zou zijn van 
voorgespannen liggers met een hoog beugelwapeningspercentage van Lichtgewicht Beton in 
plaats van Hoge Sterkte Beton. Dit is de reden dat mijn afstudeerproject ontstaan is. Er is 
echter wel voor gekozen de I-vormige doorsnede met een kokervormig lijf van de liggers van 
S.W.H. Droste te vervangen door een kokervormige doorsnede. 
 
Gezocht wordt dus naar de maximale dwarskrachtcapaciteit en naar de maximale 
wringcapaciteit van voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton met een 
hoog percentage dwarskracht-/wringwapening in de vorm van beugels. Hiervoor worden 
dwarskracht- en wringproeven uitgevoerd. De liggers moeten dus zó ontworpen worden dat 
ze bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen en niet op een andere manier. 
 

Doelstelling 
 
De doelstelling van dit afstudeerproject luidt: 
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• Het uitvoeren van dwarskracht- en wringproeven op voorgespannen kokervormige liggers 
van Lichtgewicht Beton met een hoog percentage dwarskracht-/wringwapening in de 
vorm van beugels om zo de maximale dwarskrachtcapaciteit en de maximale 
wringcapaciteit te bepalen. 

• Het ontwerpen van deze liggers zodat ze dus bezwijken op het stuiken van de 
betondrukdiagonalen en niet op een andere manier. 
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Hoofdstuk 1: Ontwerp voorgespannen kokervormige liggers van 
Lichtgewicht Beton belast op afschuiving 
 

1.1 Algemeen 
 
In dit onderzoek wordt gezocht naar de maximale dwarskrachtcapaciteit en naar de 
maximale wringcapaciteit van voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton 
met een hoog percentage dwarskracht-/wringwapening in de vorm van beugels. Er wordt dus 
gezocht naar de dwarskracht en naar het wringend moment waarbij de liggers bezwijken op 
het stuiken van de betondrukdiagonalen. Om te voorkomen dat de liggers bezwijken op het 
vloeien van de wapening moet voldoende dwarskracht-/buig-/wringwapening worden 
toegepast. 
 
In het afstudeeronderzoek van S.W.H. Droste aan de Technische Universiteit Eindhoven in 
september 1997 is al gezocht naar de maximale dwarskracht- en/of wringcapaciteit van 
voorgespannen liggers van Hoge Sterkte Beton met een hoog beugelwapeningspercentage. 
Deze liggers hadden een I-vormige doorsnede met een kokervormig lijf. 
 
In dit onderzoek met Lichtgewicht Beton is gekozen voor liggers met een kokervormige 
doorsnede. Het uitgangspunt is echter wel de doorsnedegrootheden van de kokervormige 
liggers zo veel mogelijk gelijk te maken aan de doorsnedegrootheden van de I-vormige 
liggers. 
 
In dit hoofdstuk worden de voorgespannen kokervormige liggers ontworpen indien deze 
liggers alleen op afschuiving belast zouden worden. In het volgende hoofdstuk wordt dit 
ontwerp eventueel aangepast voor belasting op wringing. Voor het ontwerp op 
afschuifbelasting worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens de volgende stappen uitgevoerd: 
• Inschatten van de waarde van de maximale dwarskrachtcapaciteit aan de hand van de 

voorschriften en van vergelijkbare onderzoeken. 
• Bepalen van de afmetingen van de betondoorsnede. Hierbij wordt gelet op het op te 

nemen moment dat veroorzaakt wordt door de maximale dwarskracht. Ook wordt gelet 
op de doorsnede-grootheden die zo veel mogelijk gelijk moeten zijn aan die van de I-
vormige liggers. 

• Bepalen van de hoeveelheid voorspanstrengen. Hierbij wordt weer gelet op het op te 
nemen moment dat veroorzaakt wordt door de maximale dwarskracht. 

• Berekenen van de doorsnede-grootheden van de hiervoor ontworpen doorsnede van de 
ligger. 

• Berekenen en controleren van de optredende aanvangsspanningen in de 
voorspanwapening en in het beton. 

• Berekenen van de werkvoorspanning in de voorspanwapening en in het beton. 
• Controleren of het moment dat veroorzaakt wordt door de maximale dwarskracht 

inderdaad opgenomen kan worden door de ligger. 
• Bepalen van de benodigde hoeveelheid dwarskrachtwapening in de vorm van beugels 

aan de hand van de voorschriften. 
 
Bij de dwarskrachtproeven wordt op de liggers een asymmetrische driepuntsbuigproef 
uitgevoerd. Bij deze proef ontstaat in de doorsneden van de ligger een dwarskracht volgens 
figuur 1.1. De dwarskracht ten gevolge van het eigen gewicht van de ligger wordt 
verwaarloosd. 
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figuur 1.1 Asymmetrische driepuntsbuigproef op en dwarskrachten in de ligger 
 
a1 Is de kleinste afstand tussen het hart van een oplegging en het hart van het aangrijppunt 
van de puntlast FS. Deze afstand bedraagt ongeveer 2,5 keer de nuttige hoogte, d, van de 
doorsnede van de ligger (zie figuur 1.2). 
 

 
figuur 1.2 Verhoudingen asymmetrische driepuntsbuigproef 
 
Voor figuur 1.2 geldt: 
d  = nuttige hoogte doorsnede 
 
Voor de hoek α, de hoek tussen de dwarskrachtwapening in de ligger en de x-as (lengte-as) 
van de ligger, geldt zowel in NEN 6720 als in Eurocode 2 deel 1-1 de eis: 

o45≥α  
Voor de ligger in dit onderzoek geldt: 

o90=α  
 
Voor de hoek θ, de hoek tussen de betondrukdiagonalen in de ligger en de x-as van de 
ligger, gelden de volgende eisen: 
 
In NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 ‘Beton met grove lichte toeslagmaterialen’ geldt de 
eis: 

FS

VS2 = a1/(a1+a2)*FSVS1 = a2/(a1+a2)*FS

a1 a2

dwarskrachten t.g.v. puntlast FS

VS1

VS2

FS

VS2VS1

d

a1=2,5*d a2>2,5*d
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o

1

o

60
k

30 ≤θ≤  

waarbij: 

2300
*6,04,0k1

ρ+=  

ρ  = 1850 kg/m3 (zie ‘Materiaaleigenschappen’ hierna) 
88,0k1 =  

oo 6034 ≤θ≤  
 
In Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 geldt de eis: 

oo 2,688,21 ≤θ≤  
 
De hoek θ zal in een voorgespannen ligger kleiner zijn dan 45o. In dit ontwerp wordt 
uitgegaan van een hoek θ waarvoor geldt: 

o35=θ  
 

1.2 Materiaaleigenschappen 
 

1.2.1 Algemeen 
 
Wat betreft de te gebruiken materiaaleigenschappen van het Lichtgewicht Beton, het 
voorspanstaal en het betonstaal voor de dwarskrachtwapening geldt het volgende bij de 
ontwerpberekeningen in dit onderzoek: 
• Er wordt uitgegaan van NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 ‘Beton met grove lichte 

toeslagmaterialen’. 
• In NEN 6720 wordt bij sterkteberekeningen gerekend met rekenwaarden lange duur van 

de sterkten van beton. Aangezien het hier een praktisch onderzoek met korte-duur-
proeven betreft, wordt bij de ontwerpberekeningen gerekend met gemiddelde waarden 
korte duur van de sterkten van beton. Met welke materiaaleigenschappen van het 
Lichtgewicht Beton precies gerekend wordt, wordt in bijlage 1 behandeld. Bij het 
voorspanstaal en het betonstaal wordt gerekend met representatieve waarden in plaats 
van rekenwaarden omdat de gemiddelde waarden niet bekend zijn. 

 
Hierna worden de materialen waarvan uitgegaan wordt en hun eigenschappen uiteengezet: 
 

1.2.2 Lichtgewicht Beton (zie ook bijlage 1) 
 
Betonkwaliteit = B55 (Lichtgewicht Beton) 
ρ  = volumieke massa (droog) 
 = 1850 kg/m3 

 
ck'f  = karakteristieke kubusdruksterkte korte duur 

 = 55 N/mm2 (B55) 
cm'f  = gemiddelde kubusdruksterkte korte duur 

 ≈ 63 N/mm2 
cm'f*85,0 = gemiddelde cilinderdruksterkte korte duur (éénassig) 

 = 54 N/mm2 
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1cm k*f  = gemiddelde treksterkte korte duur 
cmcm 'f*05,005,1f +=  

88,0k1 =  
1cm k*f  = 4 N/mm2 

 
( ) 1cm k*f*h6,1 − = gemiddelde buigtreksterkte korte duur 

cmcm 'f*05,005,1f +=  
88,0k1 =  

( ) 1cm k*f*h6,1 − = 4 N/mm2 
 

b'E  = elasticiteitsmodulus 
 ( ) 2cm k*'f*25022250 +=  

5,1

2 2300
k 





 ρ=  

 72,0=  
b'E  = 27413 N/mm2 

 
Het spanning-rekdiagram van het Lichtgewicht Beton is te zien in figuur 1.3. 
 

 
figuur 1.3 Spanning-rekdiagram van het Lichtgewicht Beton 
 

1.2.3 Voorspanstaal 
 
Voorspanstaalsoort = FeP 1860, voorspanstreng 7-draads 

kpφ  = kendiameter voorspanstreng 
 = 12,9 mm 

pA  = oppervlakte doorsnede voorspanstreng 
 = 100 mm2 

purepf  = representatieve treksterkte 
 = 1860 N/mm2 

purepf*9,0 = representatieve waarde van de spanning bij de knik in het spanning-rekdiagram 

ε'bu=3,5*10-3ε'bpl=1,97*10-3

0,85*f'cm
=54 N/mm2

E'b=27413 N/mm2

σ'b

ε'b
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 = 1675 N/mm2 

pE  = elasticiteitsmodulus 
 = 2*105 N/mm2 

Het spanning-rekdiagram van het voorspanstaal is te zien in figuur 1.4. 
 

 
figuur 1.4 Spanning-rekdiagram van het voorspanstaal 
 

1.2.4 Betonstaal voor dwarskrachtwapening 
 
Betonstaalsoort = FeB 500 HKN 

bφ  = diameter betonstaalstaaf 
 = 10 mm 

svA  = oppervlakte doorsnede dwarskrachtwapening (dubbelsnedig) 
 79*2=  = 158 mm2 

srepf  = representatieve treksterkte 
 = 500 N/mm2 

sE  = elasticiteitsmodulus 
 = 2*105 N/mm2 
Het spanning-rekdiagram van het betonstaal is te zien in figuur 1.5. 
 

εpu=3,5%εp(0,9*fpurep)=0,84%

Ep=200000 N/mm2

0,9*fpurep=1675 N/mm2
fpurep=1860 N/mm2

σp

εp
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figuur 1.5 Spanning-rekdiagram van het betonstaal 
 

1.3 Inschatting maximale dwarskrachtcapaciteit 
 

1.3.1 NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 
 

2τ  = door de betondrukdiagonalen opneembare schuifspanning 
θθ ≤= k*0,6k*k*'f*k*2,0 nb1  

2V  = maximale dwarskrachtcapaciteit 
d*b*2τ=  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt f’b (rekenwaarde cilinderdruksterkte 
Lichtgewicht Beton lange duur) vervangen door 0,85*f’cm (gemiddelde cilinderdruksterkte 
Lichtgewicht Beton korte duur). 

d*b*k*k*'f*85,0*k*2,0V ncm12 θ=  
waarbij: 

88,0k1 =  
cm'f*85,0 = 54 N/mm2 

0,1
'f
'1*

3
5k

b

bmd
n ≤




 σ
−=  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt σ’bmd (gemiddelde betondrukspanning 
t.g.v. rekenwaarde voorspanning) vervangen door σ’bm (gemiddelde betondrukspanning t.g.v. 
voorspanning). Ook wordt f’b vervangen door 0,85*f’cm. 

0,1
'f*85,0

'
1*

3
5k

cm

bm
n ≤




 σ
−=  

0,1k =θ  (α = 90o) 
wbb =  = totale breedte van de lijven 

aanname: 
cmbm 'f*85,0*4,0' ≤σ  

0,1kn =  
 
Voor V2 geldt dus: 

d*b*5,9V w2 =  

εsu=2,75%

Es=200000 N/mm2

fsrep=500 N/mm2

σs

εs
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1.3.2 Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 
 

red.2RdV  = maximale dwarskrachtcapaciteit 

2Rd
cd

eff.cp
2Rd V

f
1*V*67,1 ≤




 σ
−=  

waarbij: 

θ+
α+θν= 2cdw2Rd gcot1

gcotgcot*f**z*bV  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt σcp.eff (effectieve gemiddelde 
betondrukspanning t.g.v. rekenwaarde voorspanning) vervangen door σ’bm (gemiddelde 
betondrukspanning t.g.v. voorspanning). Ook wordt fcd (rekenwaarde cilinderdruksterkte 
Lichtgewicht Beton) vervangen door 0,85*f’cm (gemiddelde cilinderdruksterkte Lichtgewicht 
Beton korte duur). 

θ+
α+θν= 2cmw2Rd gcot1

gcotgcot*'f*85,0**z*bV  

waarbij: 
z  = inwendige hefboomsarm 
 d*9,0=  

425,0
235
f6,0 lck ≥−=ν  

lckf  = karakteristieke cilinderdruksterkte van het Lichtgewicht Beton (éénassig) 
ck'f*85,0=  

= 47 N/mm2 
425,0=ν  

cm'f*85,0 = 54 N/mm2 
o35=θ  
o90=α  

aanname: 
cmbm 'f*85,0*4,0' ≤σ  

2Rdred.2Rd VV =  
 
Voor VRd2.red geldt dus: 

d*b*6,9V wred.2Rd =  
 

1.3.3 Vergelijkbare onderzoeken 
 

Stroband, TU Delft 
 
Stroband heeft in mei 1996 aan de Technische Universiteit Delft een onderzoek uitgevoerd, 
getiteld: ‘Experimenteel onderzoek naar het afschuifdraagvermogen van Hoge Sterkte 
Beton’. Dit onderzoek omvatte dwarskrachtproeven op 5 liggers met verschillende 
percentages dwarskrachtwapening. Gezocht werd naar de dwarskrachtcapaciteit van de 
verschillende liggers. Deze liggers met een I-vormige doorsnede en vervaardigd van Hoge 
Sterkte Beton (B105) waren niet voorgespannen. 
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De grootste dwarskrachtcapaciteit werd gevonden bij de ligger met het hoogste percentage 
dwarskrachtwapening. Op grond van de curve door de verschillende resultaten bleek dit ook 
de bovengrenswaarde te zijn. Voor deze maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, geldt: 

d*b*23V w2 =  
 
Met f’cm = 115 N/mm2 geldt: 

d*b*'f*2,0V wcm2 =  
Uitgaande van de formule uit NEN 6720: 

d*b*k*k*'f*85,0*2,0V wncm2 θ=  
geldt voor de liggers van Stroband: 

0,1kn =  (σ’bm = 0 N/mm2) 
0,1k =θ  (α = 90o) 

en ontstaat de formule: 
d*b*k*k*'f*2,0V wncm2 θ=  

 
Voor de liggers in dit onderzoek zou dit betekenen, met f’cm = 63 N/mm2, kn = 1,0 en kθ = 1,0: 

d*b*6,12V w2 =  
 

Droste, TU Eindhoven 
 
Zoals hiervoor al gezegd is, heeft S.W.H. Droste in september 1997 aan de Technische 
Universiteit Eindhoven een onderzoek uitgevoerd, getiteld:’ Voorgespannen HSB-liggers 
belast op dwarskracht en/of wringing’. Dit onderzoek omvatte dwarskrachtproeven op 3 
(identieke) voorgespannen liggers met een hoog percentage dwarskrachtwapening. Gezocht 
werd naar de maximale dwarskrachtcapaciteit. Deze liggers waren gemaakt van Hoge 
Sterkte Beton en hadden een I-vormige doorsnede met een kokervormig lijf. 
 
Voor de gevonden gemiddelde maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, geldt: 

d*b*2,24V w2 =  
 
Met f’cm = 117 N/mm2 geldt: 

d*b*'f*2,0V wcm2 =  
Uitgaande van de formule uit NEN 6720: 

d*b*k*k*'f*85,0*2,0V wncm2 θ=  
geldt voor de liggers van Droste: 

0,1kn =  (σ’bm < 0,4*0,85*f’cm) 
0,1k =θ  (α = 90o) 

en ontstaat dezelfde formule als voor de liggers van Stroband: 
d*b*k*k*'f*2,0V wncm2 θ=  

 
Voor de liggers in dit onderzoek zou dit met f’cm = 63 N/mm2, kn = 1,0 en kθ = 1,0 dus weer 
betekenen: 

d*b*6,12V w2 =  
 

1.3.4 Conclusie 
 
De waarden voor de maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, volgens de verschillende 
methoden zijn dus: 
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NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39   d*b*5,9V w2 =  
Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 d*b*6,9V wred.2Rd =  
Onderzoek Stroband, TU Delft   d*b*6,12V w2 =  
Onderzoek Droste, TU Eindhoven   d*b*6,12V w2 =  
 
Voor het ontwerpen van de doorsnede van de voorgespannen kokervormige ligger wordt 
voor de maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, aangehouden: 

d*b*0,13V w2 =  
 

1.4 Bepaling doorsnede-afmetingen 
 
Figuur 1.6 geeft de geschematiseerde betondoorsnede van de kokervormige ligger in dit 
onderzoek. Deze betondoorsnede heeft een aantal nog nader te bepalen afmetingen, 
namelijk: 
• de totale hoogte van de betondoorsnede, h 
• de totale breedte van de betondoorsnede, b 
• de dikte van één lijf, t, en dus de totale breedte van de lijven samen, bw 
• de hoogte van één flens, hfl 
 
De waarden van deze afmetingen zullen in deze paragraaf bepaald worden. De doorsnede-
grootheden van de kokervormige liggers dienen zo veel mogelijk gelijk te zijn aan de 
doorsnede-grootheden van de I-vormige liggers in het onderzoek van S.W.H. Droste. Figuur 
1.7 toont de betondoorsnede van deze I-vormige ligger. Bovendien wordt er naar gestreefd 
dat de betondrukzone volledig in de bovenflens van de kokervormige doorsnede ligt. 
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figuur 1.6 Betondoorsnede kokervormige ligger met nog nader te bepalen afmetingen 
 

t 45 45 t

hfl

45

45

hfl

b

h
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figuur 1.7 Betondoorsnede I-vormige ligger in het onderzoek van S.W.H. Droste 
 
Voor het bepalen van de waarden van de verschillende afmetingen van de betondoorsnede 
van de kokervormige ligger gelden de volgende uitgangspunten: 
• De totale hoogte en de totale breedte van de betondoorsnede van de kokervormige ligger 

zijn gelijk aan die van de betondoorsnede van de I-vormige ligger in het onderzoek van 
Droste: 
h  = 500 mm 
b  = 450 mm 

• De minimale dikte van één lijf bedraagt 50 mm: 
t  ≥ 50 mm 

wb  ≥ 100 mm 
• De minimale hoogte van één flens volgt uit onderstaande berekeningen. 
• Gekozen wordt voor die waarden van bw en hfl waarbij de oppervlakte van de 

betondoorsnede (Ab) en het AKOM van de betondoorsnede (Iyb) van de kokervormige 
ligger zoveel mogelijk gelijk zijn aan de waarden van Ab resp. Iyb van de I-vormige ligger 
in het onderzoek van Droste, waarvoor geldt: 

bA  = 127500 mm2 
ybI  = 4057079111 mm4 

 
a1 Is de kleinste afstand tussen het hart van een oplegging en het hart van het aangrijppunt 
van de puntlast FS. Deze afstand bedraagt ongeveer 2,5 keer de nuttige hoogte, d, van de 
doorsnede van de ligger, waarvoor geldt: 

140458045140

80

65

240

20

95

450

500
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h*9,0d =  
 = 450 mm 

d*5,2  = 1125 mm 
Voor a1 wordt gekozen voor 1150 mm. 
 
De maximale dwarskracht in de ligger, V2, veroorzaakt een maximaal moment in de ligger, 
Mmax, waar de puntlast aangrijpt, waarvoor geldt: 

1150*VM 2max =  
waarbij: 

d*b*0,13V w2 =  
 
Voor Mmax geldt dus: 

1150*450*b*0,13M wmax =  
 
Om te voorkomen dat de ligger bezwijkt op buiging voordat deze bezwijkt op dwarskracht 
moet de doorsnede van de kokervormige ligger Mmax kunnen opnemen. Het moment ten 
gevolge van het eigen gewicht van de ligger wordt verwaarloosd. Mmax kan geschematiseerd 
worden als een drukkracht in de bovenflens en een trekkracht in de onderflens van de 
doorsnede waarin Mmax optreedt. Deze optredende druk- en trekkracht worden gedefiniëerd 
als FSc resp. FSp, waarvoor geldt: 

z
MFF max

SpSc ==  

waarbij: 
z  = inwendige hefboomsarm 
 d*9,0=  
 = 405 mm 
 
Voor FSc en FSp geldt dus: 

405
1150*450*b*0,13FF w

SpSc ==       formule 1.1 

 
Er wordt naar gestreefd dat de drukkracht FSc volledig opgenomen kan worden door de 
bovenflens. De maximaal opneembare drukkracht in de bovenflens bij buiging wordt 
gedefiniëerd als FRc, waarvoor geldt (zie figuur 1.3 en figuur 1.8): 

b*'f*85,0*h*F cmflRc α=  
waarbij: 

( ) ( )
5,3

97,15,397,1*2
1 −+=α  

 72,0=  
cm'f*85,0 = 54 N/mm2 
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figuur 1.8 Rekken in de betondrukzone bij bezwijken als de drukzone de gehele bovenflens beslaat 
 
Voor figuur 1.8 geldt: 

ux  = hoogte van de betondrukzone bij bezwijken 
 
Voor FRc geldt dus: 

450*54*h*72,0F flRc =         formule 1.2 
 
Als eis wordt gesteld: 

ScRc FF ≥  
Formule 1.1 en formule 1.2 worden ingevuld in deze eis: 

405
1150*450*b*0,13

450*54*h*72,0 w
fl ≥  

Dit geeft een eis voor de minimale hoogte van één flens, hfl.min: 

450*54*72,0*405
1150*450*b*0,13h w

min.fl =  

 
Ab is als volgt te berekenen: 

( ) 45*45*2h*2h*bh*b*2A flwflb +−+=  
 ( ) 45*45*2h*2500*bh*450*2 flwfl +−+=  
 
Iyb is als volgt te berekenen: 

( )
















 −−++

−+













 −+=

45*45**15h
2
h45*45**4

h*2h*b*h*b*
2
h

2
hh*b**2I

2
1

2

fl
3

36
1

3
flw12

1
fl

2
fl3

fl12
1

yb

 

( )
















 −−++

−+













 −+=

45*45**15h
2

50045*45**4

h*2500*b*h*450*
2
h

2
500h*450**2

2
1

2

fl
3

36
1

3
flw12

1
fl

2
fl3

fl12
1

 

 

ε'bpl = 1,97*10-3

ε'bu = 3,5*10-3

xu = hfl
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Nu worden de waarden van V2, Mmax, FSc, FRc.min, hfl.min, Ab en Iyb berekend voor verschillende 
waarden van bw: 
 

 
tabel 1.1 Waarden van verschillende grootheden bij verschillende waarden van bw 
 
Gekozen wordt voor: 

wb  = 100 mm 
flh  = 105 mm 

 
Deze waarden leveren de volgende waarden van Ab en Iyb op: 

bA  = 127550 mm2 
ybI  = 4045054792 mm4 

Als deze waarden van Ab en Iyb vergeleken worden met de waarden van Ab en Iyb van de I-
vormige ligger in het onderzoek van Droste, volgt: 

( ) 000,1
127500
127550

DrosteA
A

b

b ==  

( ) 997,0
4057079111
4045054792

DrosteI
I

yb

yb ==  

Deze waarden komen dus goed overeen. 
 
Figuur 1.9 toont de betondoorsnede van de kokervormige ligger in dit onderzoek. 
 

bw = 2*t V2 Mmax FS FRc.min hfl.min Ab Iyb

[mm] [kN] [kN*m] [kN] [kN] [mm] [mm2] [mm4]

100 585.0 672.8 1661.1 1661.1 95.7 121068 3909982798
110 643.5 740.0 1827.2 1827.2 105.3 130664 4069530736
120 702.0 807.3 1993.3 1993.3 114.9 139876 4203756000
130 760.5 874.6 2159.4 2159.4 124.5 148706 4315373340
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figuur 1.9 Betondoorsnede kokervormige ligger 
 

1.5 Bepaling hoeveelheid voorspanstrengen 
 
In paragraaf 1.4 is het maximaal optredend moment in de ligger, Mmax, berekend. Mmax kan 
geschematiseerd worden als een drukkracht in de bovenflens en een trekkracht in de 
onderflens van de doorsnede waarin Mmax optreedt. Deze optredende druk- en trekkracht 
worden gedefiniëerd als FSc resp. FSp, waarvoor geldt (zie paragraaf 1.4): 

405
1150*450*b*0,13FF w

SpSc ==       formule 1.3 

waarbij: 
wb  = 100 mm 

 
De drukkracht FSc en de trekkracht FSp moeten opgenomen kunnen worden door de 
bovenflens resp. de onderflens. De maximaal opneembare drukkracht in de bovenflens bij 
buiging, FRc, is in de vorige paragraaf al bepaald. De maximaal opneembare trekkracht in de 
onderflens wordt gedefiniëerd als FRp. Deze trekkracht wordt opgenomen door de 
voorspanstrengen in de onderflens. Voor FRp geldt: 

ppurepo.pRp A*f*nF =  
waarbij: 

o.pn  = aantal voorspanstrengen in de onderflens 

50 45 45 50260

105

45

45

105

200

450

500
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purepf  = 1860 N/mm2 

pA  = 100 mm2 
 
Voor FRp geldt dus: 

100*1860*nF o.pRp =         formule 1.4 
 
Als eis wordt gesteld: 

SpRp FF ≥  
Formule 1.3 en formule 1.4 worden ingevuld in deze eis: 

405
1150*450*100*0,13100*1860*n o.p ≥  

Dit geeft een eis voor het minimale aantal voorspanstrengen in de onderflens, np.o.min: 

100*1860*405
1150*450*100*0,13n min.o.p =  

 9,8=  
Wanneer gerekend wordt met 0,9*fpurep in plaats van met fpurep geldt voor np.o.min: 

100*1675*405
1150*450*100*0,13n min.o.p =  

 9,9=  
 
Er wordt gekozen voor 11 voorspanstrengen 7-draads ∅ kp = 12,9 mm FeP 1860 in de 
onderflens van de ligger. 
 
De kokerligger zal niet alleen op afschuiving belast worden maar ook op wringing. Hiervoor 
zal ook langswapening in de (hoeken van de) bovenflens aangebracht moeten worden. Er 
wordt voor gekozen voor deze wapening ook voorspanwapening te gebruiken. Deze 
voorspanwapening zal slechts licht voorgespannen worden. Er worden 10 voorspanstrengen 
7-draads ∅ kp = 12,9 mm FeP 1860 in de (hoeken van de) bovenflens aangebracht. 
 
Voor het totaal aantal voorspanstrengen in de ligger, np.tot, geldt dus: 

21n tot.p =  
 
Figuur 1.10 toont de doorsnede van de kokervormige ligger in dit onderzoek met de 
voorspanstrengen. 
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figuur 1.10 Doorsnede kokervormige ligger met voorspanstrengen 
 

1.6 Berekening doorsnede-grootheden 
 
Nu de doorsnede van de voorgespannen kokervormige ligger bekend is, kunnen de 
verschillende doorsnede-grootheden berekend worden. Het betreft de volgende doorsnede-
grootheden: 

bnA  = oppervlakte van de netto betondoorsnede 

bpA  = oppervlakte van de E-zware doorsnede 

o.bnS  = lineair oppervlakte moment van de netto betondoorsnede t.o.v. de onderzijde van 
de doorsnede 

o.bpS  = lineair oppervlakte moment van de E-zware doorsnede t.o.v. de onderzijde van de 
doorsnede 

bnz  = afstand van de zwaartelijn van de netto betondoorsnede tot de onderzijde van de 
doorsnede 

bpz  = afstand van de zwaartelijn van de E-zware doorsnede tot de onderzijde van de 
doorsnede 

ybnI  = AKOM van de netto betondoorsnede 

ybpI  = AKOM van de E-zware doorsnede 

35 503535353535353535 3550
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41

41
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b.ybnW  = weerstandsmoment van de netto betondoorsnede aan de bovenzijde van de 
doorsnede 

b.ybpW  = weerstandsmoment van de E-zware doorsnede aan de bovenzijde van de 
doorsnede 

o.ybnW  = weerstandsmoment van de netto betondoorsnede aan de onderzijde van de 
doorsnede 

o.ybpW  = weerstandsmoment van de E-zware doorsnede aan de onderzijde van de 
doorsnede 

 
Deze grootheden moeten berekend worden voor zowel het moment waarop de voorspanning 
afgelaten wordt als 28 dagen na de stort. Aangezien de elasticiteitsmodulus van het 
Lichtgewicht Beton verschillend is op deze twee tijdstippen zullen bepaalde doorsnede-
grootheden ook verschillen. De waarden van de verschillende doorsnede-grootheden zijn te 
vinden in tabel 1.2. De berekening hiervan staat in bijlage 2. 
 

 
tabel 1.2 Doorsnede-grootheden op het moment van voorspannen en na 28 dagen 
 

1.7 Berekening aanvangsspanningen 
 

1.7.1 Algemeen 
 
In deze paragraaf worden de aanvangsspanningen in de voorspanwapening en in het beton 
berekend. Dit zijn de spanningen na het aflaten van de voorspanning. Deze 
aanvangsspanningen kunnen op twee manieren berekend worden. Bij de eerste methode 
wordt de totale kracht in de voorspanstrengen samen vóór het aflaten beschouwd als één 
uitwendige excentrische belasting. Bij de tweede methode wordt gekeken naar de 
vervormingen van de voorspanwapening en het beton na het aflaten. 
 
De aanvangsspanningen worden berekend op verschillende hoogten in de doorsnede van de 
ligger: aan de boven- en de onderzijde van de doorsnede en op elke hoogte in de doorsnede 
waar zich voorspanstrengen bevinden. Deze hoogten worden aangegeven met een z-

grootheid eenheid mom. v. voorspannen na 28 dagen
Abn [mm2] 125450 125450
Abp [mm2] 143237 140780
Sbn.o [mm3] 31393900 31393900
Sbp.o [mm3] 35574692 34997180
zbn [mm] 250.3 250.3
zbp [mm] 248.4 248.6
Iybn [mm4] 3965996296 3965996296
Iybp [mm4] 4635181461 4542797785
Wybn.b [mm3] 15879884 15879884
Wybp.b [mm3] 18420071 18069627
Wybn.o [mm3] 15848118 15848118
Wybp.o [mm3] 18662972 18273903
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coördinaat (zie figuur 1.11). Het nulpunt van de z-as ligt op de zwaartelijn van de doorsnede; 
de waarden van de z-coördinaten zijn dus afhankelijk van de ligging van deze zwaartelijn. 
 

 
figuur 1.11 Z-coördinaten van verschillende hoogten in de doorsnede 
 

1.7.2 Methode 1 
 
Voor de berekening van de aanvangsspanningen volgens methode 1 zijn de volgende 
grootheden van belang: 

( )znp  = aantal voorspanstrengen op de hoogte z 
( )zFpo  = kracht per voorspanstreng op de hoogte z vóór het aflaten 

tot.poF  = totale kracht in de voorspanstrengen samen vóór het aflaten 

tot.poz  = afstand van het zwaartepunt van Fpo.tot tot de zwaartelijn van de E-zware doorsnede 
( )zpoσ  = spanning in de voorspanwapening op de hoogte z vóór het aflaten 
( )zboσ  = spanning in het beton op de hoogte z vóór het aflaten 

( )zFpi  = aanvangskracht per voorspanstreng op de hoogte z 

tot.piF  = totale aanvangskracht in de voorspanstrengen samen 
( )zpiσ  = aanvangsspanning in de voorspanwapening op de hoogte z 
( )zbiσ  = aanvangsspanning in het beton op de hoogte z 

 
De aanvangsspanningen worden nu als volgt berekend: 
Fpo.tot wordt beschouwd als één uitwendige excentrische belasting die aangrijpt op de hoogte 
zpo.tot. Deze drukkracht veroorzaakt zowel een normaalkracht als een moment in de ligger en 
dus normaalspanningen in de doorsnede. Deze spanningen moeten opgeteld worden bij de 

z=0 zwaartelijn doorsnedey-as

z-as

zo

z5

z4

z3

z2

z1

zb



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 32 

spanningen in de doorsnede vóór het aflaten. Deze som geeft de aanvangsspanningen in de 
doorsnede. Voor de berekening van de normaalspanningen veroorzaakt door Fpo.tot wordt 
gebruik gemaakt van de E-zware doorsnede-grootheden op het moment van voorspannen. 
 
Voor de spanningen in de doorsnede vóór het aflaten geldt: 

( ) ( ) ( )3po2po1po zzz σ=σ=σ  = 200 N/mm2 

( ) ( )5po4po zz σ=σ   = 1100 N/mm2 

( )zboσ  = 0 N/mm2 

 
De waarden van de verschillende krachten en spanningen op verschillende hoogten in de 
doorsnede zijn te vinden in tabel 1.3. De berekening hiervan staat in bijlage 3, paragraaf 
B3.1. 
 

 
tabel 1.3 Aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede volgens methode 1 
 

1.7.3 Methode 2 
 
Voor de berekening van de aanvangsspanningen volgens methode 2 zijn de volgende 
grootheden van belang: 

( )z'pε∆ = verschil in rek in de voorspanwapening tussen de rek vóór en de rek na het aflaten 
op de hoogte z 

( )z'bε  = rek in het beton na het aflaten op de hoogte z 

tot.piz  = afstand van het zwaartepunt van Fpi.tot tot de zwaartelijn van de netto 
betondoorsnede 

 
De aanvangsspanningen worden nu als volgt berekend (zie figuur 1.12): 
Er wordt uitgegaan van de situatie na het aflaten van de voorspanning. Op elke hoogte z1 tot 
en met z5 ondervindt het beton normaalspanningen en dus een rek veroorzaakt door de 
aanvangskrachten in de voorspanstrengen op de verschillende hoogten, Fpi(z). Ook 
ondervindt de voorspanwapening op elke hoogte z1 tot en met z5 een verschil in rek 
veroorzaakt door het verschil in spanningen in de voorspanwapening vóór en na het aflaten. 
Het verschil in rek in de voorspanwapening op een bepaalde hoogte z moet gelijk zijn aan de 
rek in het beton op dezelfde hoogte z. Voor de berekening van de normaalspanningen 
veroorzaakt door Fpi(z) wordt gebruik gemaakt van de netto betondoorsnede-grootheden op 
het moment van voorspannen. 
 

z z np σpo Fpo σbi σpi Fpi

[-] [mm] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [kN]
zb -251.6 1.04
z1 -210.6 4 200 20 -0.73 193.82 19.4
z2 -187.6 4 200 20 -1.73 185.39 18.5
z3 -146.6 2 200 20 -3.50 170.37 17.0
z4 184.4 5 1100 110 -17.82 949.11 94.9
z5 207.4 6 1100 110 -18.82 940.69 94.1
zo 248.4 -20.59

totaal 1410 1224.7
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figuur 1.12 Verschil in rek tussen de situatie vóór en na het aflaten van de voorspanning 
 
De waarden van de verschillende krachten en spanningen op verschillende hoogten in de 
doorsnede zijn te vinden in tabel 1.4. De berekening hiervan staat in bijlage 3, paragraaf 
B3.2. 
 

 
tabel 1.4 Aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede volgens methode 2 
 

z-as

z5

z4

z3

z2

z1

∆ε'p = ε'b

na aflaten voorspanning
vóór aflaten voorspanning

zwaartelijn netto betondoorsnede

zo

zb

z z np Fpo Fpi σpi σbi

[-] [mm] [-] [kN] [kN] [N/mm2] [N/mm2]
zb -249.7 1.04
z1 -208.7 4 20 19.4 193.82 -0.73
z2 -185.7 4 20 18.5 185.40 -1.73
z3 -144.7 2 20 17.0 170.37 -3.50
z4 186.3 5 110 94.9 949.09 -17.83
z5 209.3 6 110 94.1 940.67 -18.82
zo 250.3 -20.60

totaal 1410 1224.7
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1.7.4 Vergelijking methodes 
 
Wanneer de berekende aanvangsspanningen volgens de verschillende methodes 
vergeleken worden, blijkt dat deze nagenoeg gelijk zijn aan elkaar. De kleine verschillen 
worden veroorzaakt door afrondingen van bijvoorbeeld de ligging van de zwaartelijnen. De 
berekening volgens methode 1 is echter een stuk eenvoudiger dan de berekening volgens 
methode 2. Wanneer de berekening volgens methode 2 met de resulterende krachten Fpo.tot 
en Fpi.tot gedaan zou worden (eenvoudiger), geeft deze geen exacte uitkomsten. 
 

1.8 Contrôle aanvangsspanningen 
 

1.8.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt bekeken of de -in paragraaf 1.7 berekende- aanvangsspanningen in 
het beton toelaatbaar zijn. 
 

1.8.2 Toelaatbaarheid aanvangsdrukspanningen 
 
In NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 wordt de volgende eis gesteld aan de 
aanvangsdrukspanningen in Lichtgewicht Beton: 

bbtbi 'f*75,0'f' ≤≤σ  
waarbij: 

bi'σ  = aanvangsdrukspanning in het beton 
Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt f’bt (rekenwaarde cilinderdruksterkte 
Lichtgewicht Beton lange duur op het moment van voorspannen) vervangen door 0,85*f’cmt 
(gemiddelde cilinderdruksterkte Lichtgewicht Beton korte duur op het moment van 
voorspannen). Ook wordt f’b (rekenwaarde cilinderdruksterkte Lichtgewicht Beton lange duur) 
vervangen door 0,85*f’cm (gemiddelde cilinderdruksterkte Lichtgewicht Beton korte duur). 

cmcmtbi 'f*85,0*75,0'f*85,0' ≤≤σ  
waarbij: 

bi'σ  ≤ 20,59 N/mm2 

cmt'f*85,0 = onbekend 
Echter, 0,85*f’cmt is zeker groter dan 0,85*f’ckt (karakteristieke cilinderdruksterkte Lichtgewicht 
Beton korte duur op het moment van voorspannen). De betonkwaliteit van het Lichtgewicht 
Beton op het moment van voorspannen is B35, dus f’ckt = 35 N/mm2. 

cmt'f*85,0 > 30 N/mm2 

cm'f*85,0 = 54 N/mm2 
 
Voor de eis aan de aanvangsdrukspanningen in Lichtgewicht Beton geldt dus: 

403059,20 ≤≤  
De aanvangsdrukspanningen in het beton voldoen dus aan de eis. 
 

1.8.3 Toelaatbaarheid aanvangstrekspanningen 
 
In NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 wordt de volgende eis gesteld aan de 
aanvangstrekspanningen in Lichtgewicht Beton: 

1brbi k*f≤σ  
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waarbij: 
biσ  = aanvangstrekspanning in het beton 

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt fbr*k1 (gemiddelde buigtreksterkte 
Lichtgewicht Beton lange duur) vervangen door (1,6-h)*fcm*k1 (gemiddelde buigtreksterkte 
Lichtgewicht Beton korte duur). 

( ) 1cmbi k*f*h6,1 −≤σ  
waarbij: 

biσ  ≤ 1,04 N/mm2 
( ) 1cm k*f*h6,1 − = 4 N/mm2 
 
Voor de eis aan de aanvangstrekspanningen in Lichtgewicht Beton geldt dus: 

404,1 ≤  
De aanvangstrekspanningen in het beton voldoen dus aan de eis. 
 

1.9 Berekening werkvoorspanning 
 
Vanaf het moment van voorspannen heerst er in het beton over vrijwel de hele hoogte een 
drukspanning. In het voorspanstaal heerst een trekspanning.  
 
De liggers worden echter pas veel later beproefd. Dit heeft twee gevolgen: 
• In het beton zal op het moment van beproeven zowel krimp als kruip zijn opgetreden. 

Door deze verkorting van het beton zal het voorspanstaal ook verkorten en zal er dus 
een lagere trekspanning in het voorspanstaal heersen. 

• In het voorspanstaal zal op het moment van beproeven relaxatie hebben 
plaatsgevonden. Er zal dus een lagere trekspanning heersen. 

 
Er wordt aangenomen dat de elasticiteitsmodulus en de doorsnede-grootheden op het 
moment van beproeven gelijk zijn aan de doorsnede-grootheden na 28 dagen. De ligging 
van de zwaartelijn van de netto betondoorsnede en de z-coördinaten van verschillende 
hoogten in de doorsnede op het moment van beproeven zijn te zien in figuur 1.13. 
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figuur 1.13 Z-coördinaten van verschillende hoogten in de doorsnede op het moment van beproeven 
 
Voor de trekspanning in het voorspanstaal op het moment van beproeven op de hoogte z, de 
werkvoorspanning σpw(z), geldt: 

( ) ( ) ( ) ( )zzzz ppkrpipw σ∆+σ∆+σ=σ  
waarbij: 

( )zpiσ  = aanvangsspanning in de voorspanwapening op de hoogte z 
( )zpkrσ∆ = verschil in trekspanning in de voorspanwapening op de hoogte z t.g.v. de krimp en 

de kruip in het beton 
( )zpσ∆  = verschil in trekspanning in de voorspanwapening op de hoogte z t.g.v de relaxatie 

van het voorspanstaal 
 
Bij deze berekening wordt van het volgende uitgegaan: 

ct  = ouderdom van het beton op het moment van voorspannen 
 = 24 uur 

pt  = ouderdom van het beton op het moment van beproeven 
 = 42 dagen 
t  = belastingstijd 
 cp tt −=  
 = 41 dagen 
 
De werkvoorspanning in de voorspanwapening, σpw(z), is dus lager dan de 
aanvangsspanning in de voorspanwapening, σpi(z). De (druk)spanning in het beton op het 
moment van beproeven op de hoogte z, de werkvoorspanning σbw(z), zal ook lager zijn. De 
voorspanning in het beton wordt namelijk veroorzaakt door de voorspanning in de 
voorspanwapening. 

zo= 250,3

z5= 209,3
z4= 186,3

zb= -249,7

z1= -208,7
z2= -185,7

z3= -144,7

z=0 zwaartelijn netto betondoorsnedey-as

z-as
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De waarden van de verschillende krachten en spanningen op verschillende hoogten in de 
doorsnede zijn te vinden in tabel 1.5. De berekening hiervan staat in bijlage 4. 
 

 
tabel 1.5 Werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
 

1.10 Contrôle aanname grootte σσσσ’bm 

 
In paragraaf 1.3 is de volgende aanname gedaan over de grootte van de gemiddelde 
betondrukspanning ten gevolge van de voorspanning, σ’bm: 

cmbm 'f*85,0*4,0' ≤σ  
waarbij: 

cm'f*85,0 = 54 N/mm2 

 
Nu de waarden van de werkvoorspanningen bekend zijn, kan gekeken worden of deze 
aanname juist was. 
 
Voor σ’bm geldt: 

bn

tot.pw
bm A

F
' =σ  

waarbij: 
tot.pwF  = 946915 N 

bnA  = 125450 mm2 
 
Voor σ’bm geldt dus: 

bm'σ  = 7,5 N/mm2 
 
Voor de aanname over de grootte van de gemiddelde betondrukspanning ten gevolge van de 
voorspanning geldt dus: 

4,215,7 ≤  
De aanname in paragraaf 1.3 was dus juist. 
 

z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.92
z1 -208.7 4 193.82 -38.83 0 154.99 15.5 -0.47
z2 -185.7 4 185.39 -48.14 0 137.25 13.7 -1.25
z3 -144.7 2 170.37 -64.71 0 105.66 10.6 -2.64
z4 186.3 5 949.11 -198.51 -5.80 744.80 74.5 -13.87
z5 209.3 6 940.69 -207.81 -5.40 727.48 72.7 -14.65
zo 250.3 -16.04

totaal 946.9
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1.11 Contrôle opname buigend moment 
 

1.11.1 Inleiding 
 
In paragraaf 1.4 is Mmax berekend. Mmax is het maximaal optredend moment in de ligger bij de 
maximale dwarskracht in de ligger, V2, waarvoor geldt: 

maxM  = 672,8 kN*m 
 
Dit moment is geschematiseerd als een drukkracht in de bovenflens en een trekkracht in de 
onderflens van de doorsnede waarin Mmax optreedt. Hierna zijn de hoogte van de 
(boven)flens en het aantal voorspanstrengen in de onderflens zó bepaald dat de doorsnede 
het geschematiseerde Mmax kan opnemen en de ligger dus niet bezwijkt op buiging voordat 
deze bezwijkt op dwarskracht. 
 
Nu zijn de totale doorsnede en de werkvoorspanningen in de voorspanwapening en in het 
beton bekend. Op dit moment is dus het exacte bezwijkmoment van de ligger te bepalen. Dit 
bezwijkmoment, Mu, moet groter zijn dan Mmax om te voorkomen dat de ligger op buiging 
bezwijkt voordat deze op dwarskracht bezwijkt. 
 

1.11.2 Berekening bezwijkmoment 
 
Bij het bezwijkmoment, Mu, is de rek aan de bovenzijde van de doorsnede zo groot dat het 
beton bezwijkt op stuik. Deze rek, ε’bu, bedraagt -3,5*10-3. Om bros bezwijken te voorkomen, 
moet de voorspanwapening in de onderflens al vloeien bij het bezwijkmoment, Mu. 
 
Figuur 1.14 toont de krachten en momenten in de doorsnede bij het bezwijkmoment, Mu. 
Voor deze krachten en momenten geldt: 
• Er heerst horizontaal evenwicht, dus: 

( ) ( )( ) 0zF*znF pMupbMu =+ ∑  
• Er heerst momenten-evenwicht, dus: 

( ) ( ) ( )( )∑ =+ uppMupbMubMu Mza*zF*zna*F      formule 1.5 
waarbij: 

bMuF  = totale drukkracht in het beton bij het bezwijkmoment, Mu 
( )znp  = aantal voorspanstrengen op de hoogte z 

( )zFpMu  = kracht per voorspanstreng op de hoogte z bij het bezwijkmoment, Mu 

bMua  = afstand van het zwaartepunt van FbMu tot de bovenzijde van de doorsnede 
( )zap  = afstand van het zwaartepunt van FpMu(z) tot de bovenzijde van de doorsnede 
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figuur 1.14 Krachten en momenten in de doorsnede bij het bezwijkmoment 
 
De waarden van de krachten zijn afhankelijk van de hoogte van de drukzone, xu. Er moet dus 
gezocht worden naar de waarde van xu waarbij horizontaal evenwicht heerst. Wanneer xu en 
dus de krachten bekend zijn, is het bezwijkmoment, Mu, te berekenen met formule 1.5. 
 
De manier waarop de krachten berekend kunnen worden en de berekening van de gezochte 
waarde van xu en van het bezwijkmoment, Mu, staan in bijlage 5. Tabel 1.6 toont de waarden 
van de spanningen en krachten in de voorspanwapening en in het beton op verschillende 
hoogten in de doorsnede bij het bezwijkmoment, Mu. 
 

 
tabel 1.6 Spanningen en krachten bij het bezwijkmoment op verschillende hoogten in de doorsnede 

np*FpMu

np*FpMu

FbMu

np*FpMu

np*FpMu

np*FpMu

Mu

xu

ap

ap

abMu

z-as

z np σpMu FpMu σbMu

[-] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -54.00
z1 4 -265.64 -26.6 -54.00
z2 4 -122.87 -12.3 -36.90
z3 2 131.65 13.2 0.00
z4 5 1723.88 172.4 0.00
z5 6 1728.86 172.9 0.00
zo 0.00

totaal 1770.2
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Voor tabel 1.6 geldt: 

( )zpMuσ = spanning in de voorspanwapening op de hoogte z bij het bezwijkmoment, Mu 
( )zbMuσ = spanning in het beton op de hoogte z bij het bezwijkmoment, Mu 

 
Verder geldt: 

ux  = 104 mm 
bMuF  = -1779,4 kN 
bMua  = 39,3 mm 
uM  = 777,3 kN*m 

 
De voorspanwapening in de onderflens vloeit bij het bezwijkmoment, Mu. 
 

1.11.3 Contrôle opname buigend moment 
 

maxM  = 672,8 kN*m 
uM  = 777,3 kN*m 

Het maximaal optredend moment in de ligger bij de maximale dwarskracht in de ligger, V2, is 
dus kleiner dan het bezwijkmoment van de ligger. De ligger zal dus op dwarskracht 
bezwijken voordat deze op buiging bezwijkt. 
 

1.12 Bepaling hoeveelheid dwarskrachtwapening 
 

1.12.1 Inleiding 
 
In de ligger moet voldoende dwarskrachtwapening in de vorm van beugels aanwezig zijn om 
te voorkómen dat, bij belasting op afschuiving, deze dwarskrachtwapening bezwijkt vóórdat 
de betondrukdiagonalen bezwijken. De dwarskracht waarbij de drukdiagonalen bezwijken, de 
maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, is in paragraaf 1.4 bepaald: 

2V  = 585,0 kN 
 
Figuur 1.15 toont de positie van een beugel in de doorsnede van de kokervormige ligger. 
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figuur 1.15 Doorsnede kokervormige ligger met voorspanstrengen en beugel 
 

1.12.2 NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 
 

uτ  = schuifspanning waarbij de dwarskrachtwapening bezwijkt 
 s1 τ+τ=  
waarbij: 

1bn
3

oh1b1 k*f*4,0*k*k*k*f*4,0 ≥τ+ω=τ λ  

bmdn '*15,0 σ=τ  
( )

d*b
gcotgcot*sin*f*z*

s
A ssv

s
α+θα

=τ  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt fb*k1 (rekenwaarde treksterkte 
Lichtgewicht Beton lange duur) vervangen door fcm*k1 (gemiddelde treksterkte Lichtgewicht 
Beton korte duur). Ook wordt fs (rekenwaarde treksterkte betonstaal) vervangen door fsrep 
(representatieve treksterkte betonstaal). 

1cmn
3

oh1cm1 k*f*4,0*k*k*k*f*4,0 ≥τ+ω=τ λ  

bmdn '*15,0 σ=τ  
( )
d*b

gcotgcot*sin*f*z
*

s
A srepsv

s

α+θα
=τ  

 

25

450

25

25

80

80

25

25252525

400 2525
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uV  = dwarskracht waarbij de dwarskrachtwapening bezwijkt 
 d*b*uτ=  
 
Bij de verdere berekening van de minimaal noodzakelijke hoeveelheid dwarskrachtwapening 
wordt τ1 achterwege gelaten. Hierdoor wordt meer dwarskrachtwapening berekend dan 
nodig is om V2 op te vangen. Voor τu geldt dus: 

( )
d*b

gcotgcot*sin*f*z
*

s
A srepsv

su

α+θα
=τ=τ  

 
Voor Vu geldt dus: 

( )α+θα= gcotgcot*sin*f*z*
s

AV srep
sv

u  

waarbij: 
svA  = oppervlakte doorsnede dwarskrachtwapening (dubbelsnedig) 

= 158 mm2 
s  = onderlinge afstand tussen de beugels 

d*9,0z =  
h*9,0d =  

h  = 500 mm 
d = 450 mm 
z  = 405 mm 

srepf  = 500 N/mm2 
o90=α  
o35=θ  

 
Voor Vu geldt dus: 

s
45693595Vu =  

 
Als eis wordt gesteld: 

2u VV ≥  

585000
s

45693595 ≥  

s  ≤ 78 mm 
 

1.12.3 Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 
 

3RdV  = dwarskracht waarbij de dwarskrachtwapening bezwijkt 

 ( ) αα+θ= sin*gcotgcot*f*z*
s

A
ywd

sw  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt fywd (rekenwaarde vloeispanning 
betonstaal) vervangen door fsrep (representatieve treksterkte betonstaal). 

( ) αα+θ= sin*gcotgcot*f*z*
s

A
V srep

sw
3Rd  

waarbij: 
svsw AA =  = 158 mm2 

z  = 405 mm 
srepf  = 500 N/mm2 
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o35=θ  
o90=α  

 
Voor VRd3 geldt dus: 

s
45693595V 3Rd =  

 
Als eis wordt gesteld: 

23Rd VV ≥  

585000
s

45693595 ≥  

s  ≤ 78 mm 
 

1.12.4 Conclusie 
 
De eisen voor de onderlinge afstand tussen de beugels, s, volgens de verschillende 
voorschriften zijn dus: 
 
NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39   s  ≤ 78 mm 
Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 s  ≤ 78 mm 
 
Voor de ligger in dit onderzoek wordt gekozen voor: 
s  = 75 mm 
 
In verband met de kopsplijtspanningen worden de beugels in de koppen van de liggers 
dichter op elkaar geplaatst, zie figuur 1.16. 

 
 
figuur 1.16 Afstanden tussen de beugels in de koppen van de liggers 

beugels s=75 mm5 beugels
s=37,5 mm

25

h=500
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Hoofdstuk 2: Ontwerp voorgespannen kokervormige liggers van 
Lichtgewicht Beton belast op wringing 
 

2.1 Algemeen 
 
In dit onderzoek wordt gezocht naar de maximale dwarskrachtcapaciteit en naar de 
maximale wringcapaciteit van voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton 
met een hoog percentage dwarskracht-/wringwapening in de vorm van beugels. In hoofdstuk 
1 zijn de liggers ontworpen indien deze liggers alleen op afschuiving belast zouden worden. 
 
In dit hoofdstuk wordt gekeken of dit ontwerp ook voldoet indien de liggers belast worden op 
wringing. Eventueel wordt het ontwerp aangepast. Voor de contrôle van het ontwerp worden 
in dit hoofdstuk achtereenvolgens de volgende stappen uitgevoerd: 
• Inschatten van de waarde van de maximale wringcapaciteit aan de hand van de 

voorschriften en van de maximale dwarskrachtcapaciteit. 
• Bepalen en controleren van de benodigde hoeveelheid langswapening aan de hand van 

de voorschriften. 
• Bepalen en controleren van de benodigde hoeveelheid beugelwapening aan de hand van 

de voorschriften. 
 
Bij de wringproeven worden de liggers belast met een wringend moment, Ts, zoals te zien is 
in figuur 2.1. De ligger kan over de gehele lengte vrij welven; er is sprake van zuivere 
wringing. In de doorsneden van de ligger tussen de aangrijppunten van het wringend 
moment TS ontstaat een constant wringend moment. De dwarskracht en het buigend 
moment ten gevolge van het eigen gewicht van de ligger worden verwaarloosd. 
 

 
figuur 2.1 Wringproef op en wringende momenten in de ligger 
 
Bij het ontwerp voor de voorgespannen kokerligger belast op wringing wordt aangenomen 
dat in zowel de lijven als de flenzen voor de hoek θ geldt: 

o35=θ  
 
Figuur 2.2 toont de doorsnede van de voorgespannen kokervormige ligger zoals deze in 
hoofdstuk 1 ontworpen is. Enkele afmetingsgrootheden krijgen in dit hoofdstuk echter een 
andere naam. Dit is ook te zien in figuur 2.2. 
 

TsTs

wringende momenten



ontwerp, vervaardiging en beproeving van de liggers   45 

 
figuur 2.2 Doorsnede voorgespannen kokervormige ligger als ontworpen in hoofdstuk 1 
 
Voor figuur 2.2 geldt: 

lt  = dikte van het lijf 
ft  = dikte van de flens 

 

2.2 Inschatting maximale wringcapaciteit 
 

2.2.1 NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 
 

2τ  = door de betondrukdiagonalen opneembare schuifspanning 

θθ ≤= k*0,6k*k*'f*k*2,0 nb1  
2T  = maximale wringcapaciteit 

t2 A*2*b*τ=  
Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt f’b (rekenwaarde cilinderdruksterkte 
Lichtgewicht Beton lange duur) vervangen door 0,85*f’cm (gemiddelde cilinderdruksterkte 
Lichtgewicht Beton korte duur). 

tncm12 A*2*b*k*k*'f*85,0*k*2,0T θ=  
waarbij: 

tb =  

tf=105

45

200

45

tf=105

b=450

h=500

tl=504526045tl=50
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Aangezien de dikte van het lijf, tl, kleiner is dan de dikte van de flens, tf, zullen de 
drukdiagonalen in de lijven eerder bezwijken dan de drukdiagonalen in de flenzen. Voor de 
maximale wringcapaciteit, T2, geldt dus: 

tlncm12 A*2*t*k*k*'f*85,0*k*2,0T θ=  
waarbij: 

88,0k1 =  
cm'f*85,0 = 54 N/mm2 

0,1kn =  
0,1k =θ  (α = 90o) 

lt  = 50 mm 
( ) ( )lft tb*thA −−=  = 158000 mm2 

 
Voor T2 geldt dus: 

2T  = 149,4 kN*m 
 

2.2.2 Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 
 

1RdT  = maximale wringcapaciteit 

 
θ+θ

ν
=

tangcot
A*t*f**2 kcd  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt fcd (rekenwaarde cilinderdruksterkte 
Lichtgewicht Beton) vervangen door 0,85*f’cm (gemiddelde cilinderdruksterkte Lichtgewicht 
Beton korte duur). 

θ+θ
ν

=
tangcot

A*t*'f*85,0**2T kcm
1Rd  

 
Aangezien de dikte van het lijf, tl, kleiner is dan de dikte van de flens, tf, zullen de 
drukdiagonalen in de lijven eerder bezwijken dan de drukdiagonalen in de flenzen. Voor de 
maximale wringcapaciteit, TRd1, geldt dus: 

θ+θ
ν

=
tangcot

A*t*'f*85,0**2T klcm
1Rd  

waarbij: 

35,0
200
f7,0*7,0 ck ≥



 −=ν  

ckf  = karakteristieke cilinderdruksterkte van het Lichtgewicht Beton (éénassig) 
 = 47 N/mm2 

35,0=ν  
cm'f*85,0 = 54 N/mm2 

lt  = 50 mm 

450*2500*2
450*500

u
A

+
=  = 118 mm 

u
At l ≤  

( ) ( )lfk tb*thA −−=  = 158000 mm2 
o35=θ  
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Voor TRd1 geldt dus: 
1RdT  = 139,1 kN*m 

 

2.2.3 Vergelijking maximale dwarskrachtcapaciteit 
 
(Zie T9-verslag paragraaf 1.3 en 2.3) 
Volgens het theoretisch afschuifgedrag geldt voor de maximale dwarskrachtcapaciteit, V2: 

( ) b
2

2 'f**b*sin*gcotgcot*zV νθα+θ=      formule 2.1 
 
Volgens het theoretisch wringgedrag geldt voor de maximale wringcapaciteit, T2: 

θνθ= sin*z*2*'f**t*cos*zT fbl2  
waarbij: 

lz  = inwendige hefboomsarm van de lijven 
fz  = inwendige hefboomsarm van de flenzen 

 
Bij deze twee formules is geen rekening gehouden met de negatieve invloed van de 
voorspanning op de maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, en op de maximale wringcapaciteit, 
T2. 
 
Door in formule 2.1 in te vullen: 

lzz =  
o90=α  

lt*2b =  
geldt voor de maximale dwarskrachtcapaciteit, V2: 

bll2 'f**t*2*sin*cos*zV νθθ=       formule 2.2 
 
Aangezien de dikte van het lijf, tl, kleiner is dan de dikte van de flens, tf, zullen de 
drukdiagonalen in de lijven eerder bezwijken dan de drukdiagonalen in de flenzen. Voor de 
maximale wringcapaciteit, T2, geldt dus: 

θνθ= sin*z*2*'f**t*cos*zT fbll2       formule 2.3 
 
Door formule 2.2 in formule 2.3 in te vullen, ontstaat de volgende formule voor de maximale 
wringcapaciteit, T2: 

f22 z*VT =          formule 2.4 
 
In paragraaf 1.4 is de maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, bepaald: 

2V  = 585,0 kN 
Verder geldt: 

ff d*9,0z =  
fd  = nuttige hoogte van de flenzen 

 b*9,0=  
fz  = 364,5 mm 

 
Volgens formule 2.4 zou voor de maximale wringcapaciteit, T2, dus gelden: 

2T  = 213,2 kN*m 
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2.2.4 Conclusie 
 
De waarden voor de maximale wringcapaciteit, T2, volgens de verschillende methoden zijn 
dus: 
 
NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39   2T  = 149,4 kN*m 
Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 1RdT  = 139,1 kN*m 
Vergelijking maximale dwarskrachtcapaciteit  2T  = 213,2 kN*m 
 
Voor het ontwerpen van de doorsnede van de voorgespannen kokervormige ligger wordt 
voor de maximale wringcapaciteit, T2, aangehouden: 

2T  = 213,2 kN*m 
 

2.3 Bepaling hoeveelheid langswapening 
 

2.3.1 Algemeen 
 
In deze paragraaf wordt gekeken of de in hoofdstuk 1 ontworpen ligger genoeg 
langswapening heeft om het wringend moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven 
bezwijken, T2, op te kunnen vangen. 
 
De langswapening in de ligger wordt gevormd door de voorspanwapening. De hoeken aan 
de bovenzijde van de kokerligger hebben elk vijf voorspanstrengen. De onderflens van de 
ligger heeft 11 voorspanstrengen. Aangenomen wordt dat in elk lijf en in elke flens van de 
kokerligger vijf voorspanstrengen werken als langswapening. 
 
De capaciteit van de voorspanstrengen om als langswapening trekspanningen op te nemen 
wordt bepaald door het verschil tussen de representatieve waarde van de vloeispanning en 
de aanwezige werkvoorspanningen in de voorspanstrengen. De voorspanstrengen in de 
onderflens van de ligger hebben de grootste werkvoorspanningen en zijn dus maatgevend. 
Het beton in deze onderflens staat onder druk vanwege de voorspanning; dit heeft een 
positieve invloed op de capaciteit van de onderflens om trekkrachten op te nemen. Met deze 
invloed wordt hier echter geen rekening gehouden. 
 

2.3.2 Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 
 

slA  = doorsnede van de totale hoeveelheid benodigde langswapening 

yld

k

k
2Rd

f

gcot*
A*2

u*T θ
=  

2RdT  = wringend moment waarbij de langswapening vloeit 

 
k

kyldsl

u
tan*A*2*f*A θ

=  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt fyld (rekenwaarde vloeispanning 
langswapening) vervangen door 0,9*fpurep – σpw.max (representatieve waarde vloeispanning 
voorspanstaal min maximaal aanwezige werkvoorspanning in voorspanstaal). 
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( )
k

kmax.pwpurepsl
2Rd u

tan*A*2*f*9,0*A
T

θσ−
=  

waarbij: 
psl A*5*4A =  

pA  = 100 mm2 

slA  = 2000 mm2 
purepf*9,0 = 1675 N/mm2 

( )4pwmax.pw zσ=σ  = 744,80 N/mm2 
o35=θ  
( ) ( )lfk tb*2th*2u −+−=  = 1590 mm 

kA  = 158000 mm2 
 
Voor TRd2 geldt dus: 

2RdT  = 258,9 kN*m 
 

2.3.3 Conclusie 
 

2T  = wringend moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven bezwijken 
 = 213,2 kN*m 

2Rdl TT =  = wringend moment waarbij de langswapening vloeit 
 = 258,9 kN*m 

l2 TT <  
 
De in hoofdstuk 1 ontworpen ligger heeft dus genoeg langswapening om het wringend 
moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven bezwijken, T2, op te kunnen vangen. 
 

2.4 Bepaling hoeveelheid beugelwapening 
 

2.4.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt gekeken of de in hoofdstuk 1 ontworpen ligger genoeg 
beugelwapening heeft om het wringend moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven 
bezwijken, T2, op te kunnen vangen. 
 

2.4.2 NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39 
 

uτ  = schuifspanning waarbij de beugelwapening bezwijkt 
 s1 τ+τ=  
waarbij: 

1bn
3

oh1b1 k*f*4,0*k*k*k*f*4,0 ≥τ+ω=τ λ  

bmdn '*15,0 σ=τ  
( )

d*b
gcotgcot*sin*f*z*

s
A ssv

s
α+θα

=τ  
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Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt fb*k1 (rekenwaarde treksterkte 
Lichtgewicht Beton lange duur) vervangen door fcm*k1 (gemiddelde treksterkte Lichtgewicht 
Beton korte duur). Ook wordt fs (rekenwaarde treksterkte betonstaal) vervangen door fsrep 
(representatieve treksterkte betonstaal). 

1cmn
3

oh1cm1 k*f*4,0*k*k*k*f*4,0 ≥τ+ω=τ λ  

bmdn '*15,0 σ=τ  
( )
d*b

gcotgcot*sin*f*z
*

s
A srepsv

s

α+θα
=τ  

 
uT  = wringend moment waarbij de beugelwapening bezwijkt 

 tu A*2*b*τ=  
 
Bij de verdere berekening van het wringend moment waarbij de beugelwapening bezwijkt, Tu, 
wordt τ1 achterwege gelaten. Hierdoor wordt de waarde van Tu kleiner berekend dan deze in 
werkelijkheid is. Voor τu geldt dus: 

( )
d*b

gcotgcot*sin*f*z
*

s
A srepsv

su

α+θα
=τ=τ  

 
Voor Tu geldt dus: 

( )
t

srepsv
u A*2*

d
gcotgcot*sin*f*z

*
s

AT
α+θα

=  

waarbij: 
stsv AA =  = oppervlakte doorsnede beugelwapening (enkelsnedig) 

= 79 mm2 
s  = onderlinge afstand tussen de beugels 
 = 75 mm 

d*9,0z =  

9,0
d
z =  

srepf  = 500 N/mm2 
o90=α  
o35=θ  

tA  = 158000 mm2 
 
Voor Tu geldt dus: 

uT  = 213,9 kN*m 
 

2.4.3 Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 
 

2RdT  = wringend moment waarbij de beugelwapening bezwijkt 

 θ= gcot*
s

A*f*A*2 sw
ywdk  

Bij de ontwerpberekeningen in dit onderzoek wordt fywd (rekenwaarde vloeispanning 
betonstaal) vervangen door fsrep (representatieve treksterkte betonstaal). 

θ= gcot*
s

A
*f*A*2T sw

srepk2Rd  

waarbij: 
kA  = 158000 mm2 
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srepf  = 500 N/mm2 

stsw AA =  = 79 mm2 
s  = 75 mm 

o35=θ  
 
Voor TRd2 geldt dus: 

2RdT  = 237,7 kN*m 
 

2.4.4 Conclusie 
 
De waarden voor het wringend moment waarbij de beugelwapening bezwijkt, Ts, volgens de 
verschillende methoden zijn dus: 
 
NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39   uT  = 213,9 kN*m 
Eurocode 2 deel 1-1 en Eurocode 2 deel 1-4 2RdT  = 237,7 kN*m 
 
Voor het wringend moment waarbij de beugelwapening bezwijkt, Ts, wordt aangehouden: 

sT  = 213,9 kN*m 
 

2T  = wringend moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven bezwijken 
 = 213,2 kN*m 
 

s2 TT <  
 
Het wringend moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven bezwijken, T2, is weliswaar 
kleiner dan het wringend moment waarbij de beugelwapening bezwijkt, Ts, maar het verschil 
is zeer klein. Hiervoor is echter al vermeld dat de waarde van Ts kleiner berekend is dan 
deze in werkelijkheid is. 
 
De in hoofdstuk 1 ontworpen ligger heeft dus genoeg beugelwapening om het wringend 
moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven bezwijken, T2, op te kunnen vangen. 
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Hoofdstuk 3: Vervaardiging van de liggers 
 

3.1 Algemeen 
 
De voorgespannen kokervormige balken worden niet in het Pieter van Musschenbroek-
laboratorium van de TU/eindhoven gemaakt, waar ze later beproefd worden. Hiervoor is de 
te draaien hoeveelheid beton per stort te groot. Ook zijn de aan te brengen voorspanningen 
te groot omdat niet op de vloeren maar op een frame afgespannen moet worden. Er wordt 
besloten de balken te laten maken bij Hurks Beton in Veldhoven. 
 
In totaal worden 12 balken vervaardigd, zoals ontworpen in hoofdstuk 1 en 2. 10 Balken 
hiervan worden vervaardigd van Lichtgewicht Beton, betonkwaliteit B55. Ook worden 2 
balken vervaardigd van Normaal Beton, betonkwaliteit B55. Deze balken van Normaal Beton 
worden later ter vergelijking beproefd. 
 

3.2 Gebruikte materialen 
 
De mengselsamenstelling van het Lichtgewicht Beton met de betonkwaliteit B55 is te vinden 
in tabel 3.1. 
 

 
tabel 3.1 Mengselsamenstelling van het Lichtgewicht Beton 
 
* Exclusief het door het Lytaq 4/12 geabsorbeerde water 
 
De mengselsamenstelling van het Normaal Beton met de betonkwaliteit B55 is te vinden in 
tabel 3.2. 
 

grondstof hoeveelheid
type naam [kg/m3]

zand Wemb 0/4 613
grind Lytaq 4/12 904
cement Anneliese pc 372
vulstof Calcitec 25
water 123
plastificeerder OFT III 2.62
plastificeerder ON-2 1.87
W/C-factor* 0.34
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tabel 3.2 Mengselsamenstelling van het Normaal Beton 
 
Voor de voorspanwapening wordt de voorspanstaalsoort FeP 1860, voorspanstreng 7-
draads, φkp = 12,9 mm gebruikt. Voor de beugelwapening wordt de betonstaalsoort FeB 500 
HKN, φb = 10 mm gebruikt. De materiaaleigenschappen hiervan zijn te vinden in paragraaf 
1.2. 
 

3.3 Opstelling 
 
Figuur 3.1 en figuur 3.2 tonen de opstelling voordat er gestort wordt. Er worden steeds twee 
balken tegelijkertijd vervaardigd. Deze twee balken worden in elkaars verlengde in één 
stalen bekisting vervaardigd. In deze bekisting bevinden zich vier stalen kopschotten. Deze 
kopschotten hebben drie functies: 
• Ze vormen de bekisting aan de koppen van de balken. Tijdens het storten moeten de 

posities van de kopschotten in de stalen bekisting dus gewaarborgd zijn. 
• Ze positioneren de 21 voorspanstrengen in de balken. Elk kopschot heeft 21 gaten op de 

juiste posities waardóór de voorspanstrengen gaan. 
• Ze positioneren de houten bekisting die voor de holle ruimte in de kokervormige balken 

zorgt. Elk kopschot heeft een gat in de vorm van deze holle ruimte. Per balk vormen acht 
losse houten planken de bekisting. Hun positie wordt gewaarborgd door twee 
doorgezaagde plankjes die later weggeslagen kunnen worden. De houten 
bekistingsplanken kunnen daarna verwijderd worden. 

 

grondstof hoeveelheid
type naam [kg/m3]

zand Wemb 0/4 880
grind Spies 4/16 1148
cement Anneliese pc 255
cement Lumbres HO 72
water 87
plastificeerder FM 951 2.62
W/C-factor 0.44
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Pagina 54: figuur 3.1 Opstelling voordat er gestort wordt 
Pagina 55: figuur 3.2 Kop van een balk in deze opstelling 
 
De stalen beugels van de dwarskracht-/wringwapening zijn met behulp van stalen 
langsstaven in de hoeken verwerkt tot een wapeningskorf. Deze langsstaven zijn van 
dezelfde staalkwaliteit als de beugels. De positie van de wapeningskorf wordt gewaarborgd 
door (in te storten) betonnen afstandhouders tussen de wapeningskorf en de stalen 
bekisting. Ook de voorspanstrengen voorkomen het verplaatsen van de wapeningskorf. 
 
De 21 voorspanstrengen worden gespannen tussen twee in de vloer verankerde spanjukken. 
Zoals hiervoor al gezegd is, worden de voorspanstrengen gepositioneerd met behulp van de 
vier kopschotten. Aan één zijde liggen de conische wiggen niet direct aan het spanjuk, maar 
aan een ‘zwevend’ spanblok dat met behulp van vier stalen blokken gescheiden is van het 
spanjuk. Dit om de voorspanning later geleidelijk op de balken over te kunnen dragen. De 10 
bovenste voorspanstrengen worden elk voorgespannen op 20 kN; de 11 onderste 
voorspanstrengen op 110 kN.
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Figuur 3.3 t/m figuur 3.6 tonen foto’s van de opstelling. 
• Figuur 3.3 toont een overzicht van de bekisting en de wapening van de twee te storten 

balken. In het midden zijn de twee kopschotten tussen de twee balken te zien. 
• Figuur 3.4 toont een bovenaanzicht van de bekisting en de wapening van een te storten 

balk bij een kopschot. Bij de koppen van de balken wordt meer beugelwapening 
toegepast dan elders in de balk. 

• Figuur 3.5 toont een aanzicht van een kopschot. Het kopschot positioneert de houten 
bekisting en de voorspanstrengen. 

• Figuur 3.6 toont de voorspanstrengen, met conische wiggen afgespannen aan het 
spanblok. Het spanblok is met behulp van vier stalen blokken gescheiden van het 
spanjuk. 

 

 
 
figuur 3.3 Overzicht van de opstelling 
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figuur 3.4 Bovenaanzicht bij de kop van een balk 
 

 
 
figuur 3.5 Aanzicht van een kopschot 
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figuur 3.6 Voorspanstrengen, afgespannen aan het spanblok 
 

3.4 Storten en verharden 
 
Het storten van de balken gebeurt met behulp van een kubel. Bij iedere stort worden 2 
balken, 10 kubussen van 150*150*150 mm en 4 prisma’s van 500*100*100 mm gestort. 
Deze kubussen en prisma’s worden gebruikt voor resp. kubusdruksterktemetingen en E-
modulusmetingen op verschillende tijdstippen. Er worden vier stalen en zes kunststoffen 
kubus-mallen gebruikt; de prisma-mallen zijn van staal. Het beton voor een hele stort wordt 
in één keer gedraaid. 
 
In totaal wordt er zes keer gestort. Bij de eerste vijf storten wordt Lichtgewicht Beton 
gebruikt. Bij de zesde stort wordt Normaal Beton gebruikt. Er worden zo dus 10 balken van 
Lichtgewicht Beton en 2 balken van Normaal Beton vervaardigd. Voor alle storten wordt 
dezelfde stalen bekisting gebruikt; de storten vinden dus op verschillende dagen plaats. 
 
Alle proefstukken -balken, kubussen èn prisma’s- krijgen een unieke codering. Ook alle 
proeven die later op de proefstukken uitgevoerd worden, hebben elk een eigen codering. In 
bijlage 6 wordt deze codering behandeld. 
 
Na elke stort worden 2 kubussen en 1 prisma bij de 2 balken geplaatst; dit zijn resp. K1, K2 
en P1. Dit geheel wordt afgedekt met plastic. Hierdoor gaat tijdens het verharden minder 
warmte verloren en verloopt de hydratatie sneller. De overige kubussen en prisma’s (K3 t/m 
K10 en P2 t/m P4) worden elders opgeslagen; zij worden niet afgedekt. De bij de balken 
geplaatste kubussen (K1 en K2) hebben een stalen mal, net als de kubussen met de 
codering K3 en K4. 
 



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 60 

3.5 Tijdstip van aflaten van de voorspanning 
 
De voorspanning wordt afgelaten wanneer de kubusdruksterkte van het beton ongeveer 35 
N/mm2 bedraagt. Het tijdstip waarop dit het geval is, wordt bepaald met behulp van 
rijpheidsmetingen en kubusdruksterktemetingen. 
 
Vanaf het storten wordt tijdens het verharden elk uur de rijpheid gemeten van een balk, van 
één van de twee kubussen (K2) bij de balken, van het prisma (P1) bij de balken en van twee 
kubussen (K4 en K5, resp. met een stalen en een kunststof mal) en een prisma (P2) die 
elders opgeslagen zijn. Deze rijpheid wordt vergeleken met de rijpheidsgrafiek van het 
toegepaste beton. Deze rijpheidsgrafiek geeft het verloop van de kubusdruksterkte versus de 
rijpheid. Ter contrôle worden de bij de balken geplaatste kubussen (K1 en K2) gedrukt om de 
kubusdruksterkte te bepalen wanneer men denkt dat het beton van de balken een 
kubusdruksterkte van 35 N/mm2 heeft. 
 
De rijpheid van de elders opgeslagen en niet afgedekte kubussen en prisma’s loopt 
langzamer op dan van de met plastic afgedekte proefstukken. Toch wordt de 
kubusdruksterkte van twee van deze elders opgeslagen kubussen (K3 en K4) bepaald rond 
de tijd dat de voorspanning wordt afgelaten. 
 
De resultaten van deze rijpheidsmetingen en kubusdruksterktemetingen staan in bijlage 7. 
Uit deze resultaten volgen de volgende conclusies, die in bijlage 7, paragraaf B7.3 
uitgebreider besproken worden: 
• De rijpheid en dus de kubusdruksterkte van de balken en van de erbij geplaatste 

proefstukken -die met plastic afgedekt zijn- loopt sneller op dan van de elders 
opgeslagen proefstukken. 

• Wanneer de voorspanning wordt afgelaten, bedraagt de kubusdruksterkte van het beton 
van de balken van de storten S2LB en S3LB ongeveer 35 N/mm2, zoals de bedoeling 
was. De kubusdruksterkte van het beton van de balken van de storten S4LB, S5LB en 
S6NB bedraagt bij het aflaten meer dan 40 N/mm2. 

• Het beton van de storten S4LB, S5LB en S6NB bereikt sneller een hogere 
kubusdruksterkte dan het beton van de storten S1LB, S2LB en S3LB. De C-waarden van 
het beton van de verschillende storten zijn gelijk en de kubusdruksterkte versus de 
rijpheid bij de verschillende storten verschilt niet veel. De temperatuur van het beton van 
de storten S4LB, S5LB en S6NB is bij het verharden dus hoger dan de temperatuur van 
het beton van de storten S1LB, S2LB en S3LB. 

 

3.6 Aflaten van de voorspanning 
 

3.6.1 Wijze van aflaten van de voorspanning 
 
Zoals in paragraaf 3.3 al gezegd is, moet de voorspanning geleidelijk op de balken 
overgedragen worden. Als dit abrupt gebeurt, is de kans groot dat dit nadelige gevolgen 
heeft voor de hechting van de voorspanstrengen aan het beton in de koppen van de balken. 
Om de voorspanning geleidelijk over te dragen, wordt gebruikt gemaakt van vier 
hydraulische vijzels. Deze vijzels worden tussen het spanjuk en het spanblok geplaatst (zie 
figuur 3.1). Ze worden aangespannen tot de vier stalen blokken tussen het spanjuk en het 
spanblok verwijderd kunnen worden. Om dit te bereiken, moet de spanning in de 
voorspanstrengen dus iets toenemen. Hierna worden de vier hydraulische vijzels geleidelijk 
ontspannen. Het is de bedoeling dat de totale voorspanning in de niet ingestorte delen van 
de voorspanstrengen hierdoor verwijderd wordt. Als dit gebeurd is, is de voorspanning 
compleet en geleidelijk op de balken overgedragen. De voorspanstrengen kunnen dan bij de 
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koppen van de balken doorgeslepen worden en de balken kunnen elders opgeslagen 
worden. 
 
De voorspanning in de voorspanstrengen moet in alle niet ingestorte delen van de 
voorspanstrengen verwijderd worden. Als dit niet het geval is, moeten de voorspanstrengen 
op sommige plaatsen onder spanning doorgeslepen worden en wordt de voorspanning niet 
geleidelijk op de balken overgedragen. De niet ingestorte delen van de voorspanstrengen 
moeten dus kunnen verkorten. Hiertoe moeten de balken niet gefixeerd zijn in de stalen 
bekisting (die niet verplaatst kan worden). De stalen kopschotten mogen tijdens het 
ontspannen van de vijzels dus niet meer gefixeerd zijn in de stalen bekisting. Ook wordt één 
van de wanden van de stalen bekisting verwijderd voordat de vijzels ontspannen worden. 
 

3.6.2 Onvolkomenheden 
 
Na het compleet ontspannen van de vier hydraulische vijzels blijkt er echter nog 
voorspanning in de niet ingestorte delen van de 11 onderste voorspanstrengen te bestaan. 
Deze voorspanstrengen waren voorgespannen op 110 kN. Na het ontspannen van de vijzels 
bestaat in elke streng nog een voorspanning van ongeveer 60 kN. De verklaring hiervoor is 
te vinden in bijlage 8. De voorspanning wordt dus slechts gedeeltelijk geleidelijk op de balken 
overgedragen. Hierna moeten de onderste voorspanstrengen onder spanning doorgeslepen 
worden. Dit kan een nadelige invloed hebben op de hechting aan het beton in de koppen van 
de balken. Het doorslijpen gebeurt tussen balk 1 (B1) en het spanjuk waar de vijzels zich 
bevinden. De kans op een minder goede hechting is dus het grootst bij de kop aan de 
actieve zijde van balk 1 (B1). De voorspanning in de niet ingestorte delen van de 10 
bovenste voorspanstrengen is na het compleet ontspannen van de vijzels wel geheel 
verdwenen. Deze voorspanstrengen waren voorgespannen op 20 kN. Figuur 3.7 toont een 
foto van de voorspanstrengen tussen het spanjuk en de balken na het compleet ontspannen 
van de hydraulische vijzels. 
 

 
 
figuur 3.7 Voorspanstrengen na het ontspannen van de hydraulische vijzels 
 
Bij het aflaten van de voorspanning op de balken van stort 3 (S3LBB1 en S3LBB2) is één 
van de onderste hydraulische vijzels lek. Deze vijzel kan niet aangespannen worden 
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waardoor de stalen klos bij deze vijzel niet verwijderd kan worden. Hierdoor blijft na het 
ontspannen van de overige drie vijzels een nog grotere voorspanning in de onderste 
voorspanstrengen bestaan. De niet ingestorte delen van de bovenste voorspanstrengen zijn 
dan wel geheel ontspannen. 
 
Bij stort 6 wordt in de ruimte in de stalen bekisting tussen balk 1 (S6NBB1) en balk 2 
(S6NBB2) per ongeluk ook wat beton gestort. Er ontstaat hier een ‘plaat’ beton met een dikte 
van ongeveer 5 cm. Hierdoor liggen de twee balken op een vaste afstand van elkaar en 
kunnen de niet ingestorte delen van de voorspanstrengen tussen de twee balken niet 
verkorten. De voorspanstrengen moeten hier dus ook onder spanning doorgeslepen worden. 
Dit kan een nadelige invloed hebben op de hechting aan het beton in de koppen aan de 
passieve zijde van balk 1 en aan de actieve zijde van balk 2. 
 

3.6.3 Rentreemetingen 
 
Een voorspanstreng zal nooit direct vanaf de kop van bv. een balk voor 100% aan het beton 
gehecht zijn. Hiervoor is een overdrachtslengte, lo, nodig. De spanning in de voorspanstreng 
loopt over deze overdrachtslengte op van geen spanning tot de aanvangsspanning, σpi. 
Hierdoor verkort de voorspanstreng en treedt rentree (intrekking) op. 
 
Bij de fabricage van de balken in dit onderzoek zijn de onderste voorspanstrengen onder 
spanning doorgeslepen. Dit kan een nadelige invloed hebben op de hechting van deze 
voorspanstrengen aan het beton in de koppen van de balken. De overdrachtslengte, lo, is 
dan langer waardoor meer rentree optreedt. De kans hierop is het grootst bij de kop aan de 
actieve zijde van balk 1 (B1). 
 
De manier waarop de rentree in dit onderzoek wordt bepaald en de resultaten hiervan zijn te 
vinden in bijlage 9. De conclusies hiervan luiden: 
• Vanwege de verschillende onvolkomenheden bij de rentreemetingen zijn niet echt 

conclusies te trekken uit de resultaten. 
• Er is geen opvallend verschil tussen de gemeten rentree van de voorspanstrengen in de 

koppen aan de actieve zijden van balk 1 en van balk 2. 
 

3.7 Opslag van de proefstukken 
 
Na het aflaten van de voorspanning worden de balken op het buitenterrein van Hurks Beton 
BV opgeslagen. Wanneer alle 12 balken vervaardigd zijn, worden deze vervoerd naar het 
Pieter van Musschenbroek Laboratorium van de TU/e. Hier worden ze opgeslagen tot ze 
beproefd worden; dit gebeurt niet in een speciale klimaatkamer. 
 
Na het aflaten van de voorspanning worden de kubussen K5 t/m K10 en de prisma’s P1 t/m 
P4 van de betreffende stort direct naar het Pieter van Musschenbroek Laboratorium van de 
TU/e vervoerd. De E-modulus van het beton moet nl. zo snel mogelijk na het aflaten van de 
voorspanning bepaald worden en dit gebeurt in het laboratorium van de TU/e. In het 
laboratorium van de TU/e worden de kubussen en de prisma’s –ontdaan van hun mallen- 
opgeslagen in een speciale klimaatkamer. Vanaf 30 oktober 2000 worden de kubussen 
buiten de klimaatkamer bij de balken opgeslagen; vanaf 12 september 2001 worden ook de 
prisma’s buiten de klimaatkamer bij de balken opgeslagen. 
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3.8 E-modulus tijdens het aflaten van de voorspanning 
 

3.8.1 Algemeen 
 
Zoals hiervoor al gezegd is, worden zo snel mogelijk na het aflaten van de voorspanning E-
modulusmetingen uitgevoerd. De hier uit bepaalde E-modulus van het beton van de 
betreffende stort wordt beschouwd als de E-modulus van dit beton tijdens het aflaten van de 
voorspanning. De werkelijke E-modulus tijdens het aflaten van de voorspanning is lager dan 
de bepaalde E-modulus. Het blijkt dat de E-modulusmetingen ongeveer 1,5 uur na het 
aflaten van de voorspanning uitgevoerd worden. 
 
Voor de bepalingen van de E-modulus tijdens het aflaten van de voorspanning worden van 
elke stort de prisma’s P1 en P2 gebruikt. Het prisma P1 is tijdens het verharden van het 
beton bij de balken geplaatst en is afgedekt met plastic. Het prisma P2 is tijdens het 
verharden elders opgeslagen en niet afgedekt. Hierdoor is de kubusdruksterkte en dus de E-
modulus van het prisma P1 waarschijnlijk groter dan van het prisma P2. 
 

3.8.2 Bepaling E-modulus 
 
De wijze waarop de E-modulus van het beton tijdens het aflaten van de voorspanning 
bepaald wordt en de uitgebreide meetresultaten van de E-modulusmetingen zijn te vinden in 
bijlage 10. Tabel 3.3 toont per E-modulusmeting de bepaalde E-modulus tijdens het aflaten 
van de voorspanning, E’bt. Ook toont de tabel de gemiddelde E-modulus tijdens het aflaten 
van de voorspanning van het Lichtgewicht Beton (van de prisma’s P1, P2 en van alle 
prisma’s) en van het Normaal Beton. 
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tabel 3.3 E-moduli tijdens het aflaten van de voorspanning 
 

3.8.3 Conclusies 
 
• De E-modulus van prisma P1 van een bepaalde stort is groter dan de E-modulus van 

prisma P2 van dezelfde stort. Dit komt doordat het prisma P1 tijdens het verharden van 
het beton afgedekt was met plastic. Hierdoor gaat minder warmte verloren en verloopt de 
hydratatie sneller. Het prisma P2 was niet afgedekt. 

• De gemiddelde E-modulus tijdens het aflaten van de voorspanning van het Lichtgewicht 
Beton is kleiner dan van het Normaal Beton. 

 

3.9 Doorsnede-grootheden op het moment van voorspannen 
 
Nu de E-moduli tijdens het aflaten van de voorspanning bekend zijn, kunnen de werkelijke 
doorsnede-grootheden op het moment waarop de voorspanning afgelaten wordt, berekend 
worden. Er wordt gerekend met de E-moduli van de prisma’s 1 (P1) omdat de balken en 
deze prisma’s afgedekt bij elkaar lagen tijdens het verharden. 
 
De waarden van de verschillende doorsnede-grootheden op het moment van voorspannen 
zijn te vinden in tabel 3.4. De berekening hiervan staat in bijlage 11. De uitleg van de 
afkortingen van de verschillende doorsnede-grootheden is terug te vinden in paragraaf 1.6. 
 

E-modulusmeting E'bt

[N/mm2]

S1LBPT24u 16372
S2LBP1T22u 18135
S2LBP2T22u 15036
S3LBP1T24u 17866
S3LBP2T24u 17589
S4LBP1T20u 20149
S4LBP2T20u 15893
S5LBP1T20u 19876
S5LBP2T20u 15990

gemiddeld LBP1 19007
gemiddeld LBP2 16127
gemiddeld LB 17434

S6NBP1T21u 30994
S6NBP2T21u 23403
gemiddeld NB 27199
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tabel 3.4 Werkelijke doorsnede-grootheden op het moment van voorspannen 
 

3.10 Aanvangsspanningen 
 
Nu kunnen de werkelijke aanvangsspanningen in de voorspanwapening en in het beton 
berekend worden. De manier waarop (methode 1) en de hoogten in de doorsnede van de 
balk waarop de aanvangsspanningen berekend worden, staan al beschreven in paragraaf 
1.7.1 en 1.7.2. Ook de uitleg van de afkortingen van de verschillende krachten en 
spanningen is hier terug te vinden. 
 
De waarden van de verschillende krachten en spanningen op verschillende hoogten in de 
doorsnede zijn te vinden in tabel 3.5 tot en met tabel 3.10. De berekening hiervan staat in 
bijlage 12. 

grootheid eenheid S1LBB1/2 S2LBB1/2 S3LBB1/2 S4LBB1/2 S5LBB1/2 S6NBB1/2

E'bt(P1) [N/mm2] 16372 18135 17866 20149 19876 30994

n [-] 12.22 11.03 11.19 9.93 10.06 6.45
Abn [mm2] 125450 125450 125450 125450 125450 125450

Abp [mm2] 151104 148610 148958 146295 146581 139001

Sbn.o [mm3] 31393900 31393900 31393900 31393900 31393900 31393900

Sbp.o [mm3] 37423707 36837517 36919479 36293399 36360694 34579033

zbn [mm] 250.3 250.3 250.3 250.3 250.3 250.3

zbp [mm] 247.7 247.9 247.9 248.1 248.1 248.8

Iybn [mm4] 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296

Iybp [mm4] 4930867664 4837141922 4850247622 4750130593 4760892626 4475897773

Wybn.b [mm3] 15879884 15879884 15879884 15879884 15879884 15879884

Wybp.b [mm3] 19541289 19185954 19235644 18856022 18896832 17815810

Wybn.o [mm3] 15848118 15848118 15848118 15848118 15848118 15848118
Wybp.o [mm3] 19909082 19513962 19569204 19147255 19192606 17992242
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tabel 3.5 Werkelijke aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede van de balken 
S1LBB1 en S1LBB2 
 

 
tabel 3.6 Werkelijke aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede van de balken 
S2LBB1 en S2LBB2 
 

S1LBB1/2
z z np σpo Fpo σbi σpi Fpi

[-] [mm] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [kN]
zb -252.3 0.88
z1 -211.3 4 200 20 -0.78 190.49 19.0
z2 -188.3 4 200 20 -1.71 179.12 17.9
z3 -147.3 2 200 20 -3.37 158.85 15.9
z4 183.7 5 1100 110 -16.76 895.21 89.5
z5 206.7 6 1100 110 -17.70 883.83 88.4
zo 247.7 -19.35

totaal 1410 1157.5

S2LBB1/2
z z np σpo Fpo σbi σpi Fpi

[-] [mm] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [kN]
zb -252.1 0.93
z1 -211.1 4 200 20 -0.77 191.56 19.2
z2 -188.1 4 200 20 -1.72 181.08 18.1
z3 -147.1 2 200 20 -3.41 162.40 16.2
z4 183.9 5 1100 110 -17.09 911.58 91.2
z5 206.9 6 1100 110 -18.04 901.10 90.1
zo 247.9 -19.73

totaal 1410 1178.0
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tabel 3.7 Werkelijke aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede van de balken 
S3LBB1 en S3LBB2 
 

 
tabel 3.8 Werkelijke aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede van de balken 
S4LBB1 en S4LBB2 
 

S3LBB1/2
z z np σpo Fpo σbi σpi Fpi

[-] [mm] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [kN]
zb -252.1 0.92
z1 -211.1 4 200 20 -0.77 191.41 19.1
z2 -188.1 4 200 20 -1.71 180.80 18.1
z3 -147.1 2 200 20 -3.40 161.90 16.2
z4 183.9 5 1100 110 -17.04 909.25 90.9
z5 206.9 6 1100 110 -17.99 898.64 89.9
zo 247.9 -19.68

totaal 1410 1175.1

S4LBB1/2
z z np σpo Fpo σbi σpi Fpi

[-] [mm] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [kN]
zb -251.9 0.98
z1 -210.9 4 200 20 -0.75 192.54 19.3
z2 -187.9 4 200 20 -1.72 182.92 18.3
z3 -146.9 2 200 20 -3.45 165.77 16.6
z4 184.1 5 1100 110 -17.39 927.34 92.7
z5 207.1 6 1100 110 -18.36 917.73 91.8
zo 248.1 -20.09

totaal 1410 1197.6
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tabel 3.9 Werkelijke aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede van de balken 
S5LBB1 en S5LBB2 
 

 
tabel 3.10 Werkelijke aanvangsspanningen en –krachten op verschillende hoogten in de doorsnede van de 
balken S6NBB1 en S6NBB2 

S5LBB1/2
z z np σpo Fpo σbi σpi Fpi

[-] [mm] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [kN]
zb -251.9 0.97
z1 -210.9 4 200 20 -0.75 192.42 19.2
z2 -187.9 4 200 20 -1.72 182.69 18.3
z3 -146.9 2 200 20 -3.44 165.35 16.5
z4 184.1 5 1100 110 -17.36 925.36 92.5
z5 207.1 6 1100 110 -18.32 915.64 91.6
zo 248.1 -20.05

totaal 1410 1195.2

S6NBB1/2
z z np σpo Fpo σbi σpi Fpi

[-] [mm] [-] [N/mm2] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [kN]
zb -251.2 1.14
z1 -210.2 4 200 20 -0.70 195.50 19.5
z2 -187.2 4 200 20 -1.73 188.83 18.9
z3 -146.2 2 200 20 -3.57 176.94 17.7
z4 184.8 5 1100 110 -18.45 980.97 98.1
z5 207.8 6 1100 110 -19.48 974.31 97.4
zo 248.8 -21.32

totaal 1410 1264.2
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Hoofdstuk 4: Dwarskrachtproeven op de liggers 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden op de -in hoofdstuk 1 en 2 ontworpen- liggers dwarskrachtproeven 
uitgevoerd. Deze vinden plaats in het Pieter van Musschenbroek Laboratorium van de 
TU/eindhoven. De dwarskrachtproeven zijn asymmetrische driepuntsbuigproeven waarbij in 
de doorsneden van de liggers een dwarskracht ontstaat volgens figuur 4.1. De dwarskracht 
ten gevolge van het eigen gewicht van de ligger wordt verwaarloosd. 
 

 
figuur 4.1 Asymmetrische driepuntsbuigproef op en dwarskrachten in de ligger 
 
a1 Is de kleinste afstand tussen het hart van een oplegging en het hart van het aangrijppunt 
van de vijzelkracht FS. Deze afstand bedraagt ongeveer 2,5 keer de nuttige hoogte, d, van 
de doorsnede van de ligger (zie figuur 4.2). 
 

 
figuur 4.2 Verhoudingen asymmetrische driepuntsbuigproef 
 
Voor figuur 4.2 geldt: 
d  = 450 mm 

d*5,2  = 1125 mm 
Voor de kleinste afstand tussen het hart van een oplegging en het hart van het aangrijppunt 
van de vijzelkracht FS, a1, is in paragraaf 1.4 gekozen voor 1150 mm. 

FS

VS2VS1

d

a1=2,5*d a2>2,5*d

FS

VS2 = a1/(a1+a2)*FSVS1 = a2/(a1+a2)*FS

a1 a2

dwarskrachten t.g.v. puntlast FS

VS1

VS2
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Wanneer de proef volgens verwachting verloopt, zal de ligger in het gebied a1 bezwijken op 
het stuiken van de betondrukdiagonalen. Uit de verhouding van a1 ten opzichte van a2 kan 
de vijzelkracht bij bezwijken worden bepaald. Tijdens de dwarskrachtproef wordt de 
vervorming op een aantal plaatsen geregistreerd. 
 
Er worden in totaal vijf dwarskrachtproeven uitgevoerd: vier proeven op balken van 
Lichtgewicht Beton en één proef op een balk van Normaal Beton. De codering van de 
verschillende dwarskrachtproeven is de volgende (in volgorde van beproevingsdatum) (zie 
ook bijlage 6): 
S1LBB1VT36d 
S4LBB2VT29d 
S6NBB2VT28d 
S5LBB2VT184d 
S5LBB1VT191d 
 

4.2 Proefopstelling 
 

4.2.1 Afstanden 
 
Figuur 4.3 toont de symbolen voor de verschillende afstanden in de proefopstelling van de 
dwarskrachtproeven. 
 

 
figuur 4.3 Afstanden in de proefopstelling 
 
Tabel 4.1 toont per dwarskrachtproef de waarden van de verschillende afstanden. De 
redenen waarom sommige afstanden veranderd worden gedurende de periode waarin de 
dwarskrachtproeven plaatsvinden, worden in paragraaf 4.5 behandeld. 
 

l = 4100 mm

a2a1

a1

u2

u2

u2

u1

u1

u1

o

1/2*o1/2*o-a1
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tabel 4.1 Waarden van de afstanden in de proefopstelling 
 

4.2.2 Proefopstelling 
 
De proefopstelling van de dwarskrachtproeven wordt opgebouwd uit de in het Pieter van 
Musschenbroek-laboratorium aanwezige HE 300 B-profielen. Deze profielen hebben een 
lengte van een veelvoud van 300 mm, met een maximum lengte van 3300 mm. De profielen 
zijn in de flenzen over de gehele lengte voorzien van gaten met een h.o.h.-afstand van 100 
mm. Ook de aangelaste kopplaten zijn voorzien van gaten. De verbindingen worden 
gerealiseerd met behulp van bouten M24 10.9. De proefopstelling kan niet aan de vloer 
verankerd worden. Figuur 4.4 tot en met figuur 4.7 tonen resp. één langsdoorsnede (AA) en 
drie breedtedoorsneden (BB, CC, DD) van de proefopstelling. De getallen in de profielen 
geven de lengte van het profiel aan. Figuur 4.8 toont een foto van de proefopstelling. 
 

dwarskrachtproef a1 a2 o 1/2*o 1/2*o-a1 u1 u2

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

S1LBB1VT36d 1150 1800 2950 1475 325 550 600
S4LBB2VT29d 1050 1800 2850 1425 375 700 550
S6NBB2VT28d 1050 1800 2850 1425 375 700 550
S5LBB2VT184d 1150 1800 2950 1475 325 300 850
S5LBB1VT191d 1150 1800 2950 1475 325 300 850



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 72 

 
figuur 4.4 Langsdoorsnede AA van de proefopstelling 
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figuur 4.5 Breedtedoorsnede BB van de proefopstelling 
 

3300

3000

1500

900

600

1500

600

600

1500

1500

900

33003300

12001200

3000

3300A

A

betonnen balk

schotel
opleggingsbalk HE 200 B

zachtboard

doorsnede BB



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 74 

 
figuur 4.6 Breedtedoorsnede CC van de proefopstelling 
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figuur 4.7 Breedtedoorsnede DD van de proefopstelling 
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figuur 4.8 Proefopstelling 
 
Doorsnede BB toont de linker oplegging (oplegging 1) van de balk. Deze oplegging is een 
scharnier. De balk is direct opgelegd op zachtboard en rust via een vulplaat op een 
opleggingsbalk. Deze opleggingsbalk (HE 200 B) ligt op een schotel. Dit geheel rust via 
enkele vulplaten op de constructie. De constructie is onder deze oplegging met vier 
flenzenkoppelaars verstevigd. 
 
Doorsnede CC toont het aangrijppunt van de vijzelkracht. De vijzelkracht wordt geleverd 
door een 1000 kN-vijzel. De vijzelkracht wordt via een stalen belastingsblok en enkele 
vulplaten overgedragen op de balk waarbij direct op de balk zachtboard ligt. De constructie is 
boven de 1000 kN-vijzel met vier flenzenkoppelaars verstevigd. 
 
Doorsnede DD toont de rechter oplegging (oplegging 2) van de balk. Deze oplegging is een 
rol. De balk is direct opgelegd op zachtboard. De balk rust via enkele vulplaten en een HE 
300 B-profiel (lengte = 600 mm) op een opleggingsbalk (HE 200 B). Deze opleggingsbalk is 
als een schommel met stalen strippen aan de bovenzijde van de constructie bevestigd. 
 
De exacte manier waarop de vijzelkracht van het belastingsblok op de balk en van de balk 
op de opleggingen wordt overgedragen, wordt bepaald door de oplegvlakken en dus door de 
vorm van het zachtboard op deze drie punten. Deze vormen worden gedurende de periode 
waarin de dwarskrachtproeven plaatsvinden, veranderd. De redenen hiervoor worden in 
paragraaf 4.5 behandeld. Figuur 4.9 toont per dwarskrachtproef de bovenaanzichten van de 
vormen van het zachtboard. De grijze vlakken zijn de oplegvlakken; hiervan zijn ook de 
maten gegeven. Bij de proeven S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d zijn de oplegvlakken bij 
het aangrijppunt van de belasting breder dan het belastingsblok. Door het gebruik van 
vulplaten worden toch de hele oplegvlakken benut. 
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figuur 4.9 Oplegvlakken 
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4.2.3 Meetprogramma 
 
Tijdens de dwarskrachtproeven worden op verschillende meetpunten metingen gedaan. 
Figuur 4.10 toont deze meetpunten die zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de 
balk zitten. Bij elk meetpunt staat het (kanaal)nummer van het meetpunt; tussen haakjes 
staat het (kanaal)nummer van het meetpunt aan de achterzijde. Figuur 4.11 toont de posities 
van de verschillende meetpunten. Zie tabel 4.1 en tabel 4.2 voor de waarden van de 
verschillende afstanden per dwarskrachtproef. 
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figuur 4.10 Meetpunten 
 

ac
tie

ve
 z

ijd
e

pa
ss

ie
ve

 z
ijd

e

20
(3

2)
21

(3
3)

22
(3

4)

26
(3

8)
27

(3
9)

28
(4

0)
23

(3
5)

24
(3

6)

25
(3

7)

52
(5

3)
51

(5
4)

50
(6

0)

31
(4

3)
30

(4
2)

29
(4

1)

5,
 8

, 76

7
8

6
5

1
2

3
4

ro
ze

tv
or

m
ig

e 
re

ks
tro

ok

LV
D

T

re
ks

tro
ok



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 80 

 
figuur 4.11 Posities van de meetpunten 
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tabel 4.2 Waarden van de afstanden in de proefopstelling 
 
De volgende metingen worden gedaan: 
• Bij de meetpunten 2 en 3 wordt de doorbuiging van de balk resp. in het midden van de 

overspanning en onder de vijzel gemeten. Deze doorbuigingen moeten gecorrigeerd 
worden met de zakking van de balk bij de opleggingen. Bij de meetpunten 1 en 4 wordt 
deze zakking resp. bij oplegging 2 en bij oplegging 1 gemeten. 

• Bij de meetpunten 5 tot en met 8 wordt de eventuele intrekking van enkele 
voorspanstrengen gemeten. Het kan namelijk voorkomen dat er verankeringsbreuk 
optreedt. 

• Bij de meetpunten 29, 30 en 31 en bij de meetpunten 41, 42 en 43 worden de horizontale 
rekken in de voorgetrokken buigdrukzone van de balk gemeten. Hiervoor worden 
rekstroken gebruikt. Bij de meetpunten 50, 51 en 52 en bij de meetpunten 60, 54 en 53 
worden de horizontale rekken in de voorgedrukte buigtrekzone gemeten. Hiervoor 
worden LVDT’s gebruikt omdat hier scheuren kunnen ontstaan. 

• Bij de meetpunten 20 tot en met 28 en bij de meetpunten 32 tot en met 40 worden de 
rekken in de lijven van de balk steeds in drie richtingen gemeten: horizontaal, verticaal en 
diagonaal (45o met de x-as). Hiervoor worden rozetvormige rekstroken gebruikt. Aan de 
hand van deze metingen kunnen de waarden en de richtingen van de hoofdspanningen 
en dus de richtingen van de drukdiagonalen bepaald worden. 

 

4.3 Materiaaleigenschappen 
 

4.3.1 Algemeen 
 
Van het beton van de balken waarop dwarskracht- of de later te behandelen wringproeven 
uitgevoerd worden, worden de kubusdruksterkte en de E-modulus bepaald. Deze 
materiaaleigenschappen worden bepaald zowel 28 dagen na de stort als op het moment 
waarop de balk beproefd wordt. De kubusdruksterktemetingen worden uitgevoerd op 
kubussen van dezelfde stort als de betreffende balk. De E-modulusmetingen worden 
uitgevoerd op prisma’s van dezelfde stort als de betreffende balk. Aan de hand van de 
resultaten van de kubusdruksterktemetingen kunnen ook de treksterkte en de buigtreksterkte 
bepaald worden. 
 

dwarskrachtproef 1/2*a1 m1 m2

[mm] [mm] [mm]

S1LBB1VT36d 575 150 65
S4LBB2VT29d 525 150 70
S6NBB2VT28d 525 150 70
S5LBB2VT184d 575 200 65
S5LBB1VT191d 575 200 65
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4.3.2 Kubusdruksterkte 
 

Algemeen 
 
Van elke stort zijn zes kubussen (K5 t/m K10) aanwezig in het Pieter van Musschenbroek 
Laboratorium. Deze zijn tot 30 oktober 2000 opgeslagen in een speciale klimaatkamer. 
Hierna zijn ze buiten de klimaatkamer bij de balken opgeslagen. 
 
De kubussen K5 en K6 worden gebruikt voor de bepaling van de kubusdruksterkte 28 dagen 
na de stort. De kubussen K7 en K8 worden gebruikt voor de bepaling van de 
kubusdruksterkte tijdens de eerste balkproef. De kubussen K9 en K10 worden gebruikt voor 
de bepaling van de kubusdruksterkte tijdens de tweede balkproef. Deze balkproeven kunnen 
overigens ook de later te behandelen wringproeven zijn. Van de storten S1LB, S2LB en 
S3LB zijn per ongeluk de kubussen K5 t/m K7 gebruikt voor de bepaling van de 
kubusdruksterkte 28 dagen na de stort. Van stort S1LB zijn hierna de overige kubussen K8 
t/m K10 gebruikt voor de bepaling van de kubusdruksterkte tijdens de eerste balkproef. De 
kubusdruksterkte tijdens de tweede balkproef van stort S1LB kan dus niet meer bepaald 
worden. De eerste balkproef van stort S6NB vindt 28 dagen na de stort plaats; de 
kubusdruksterkte en de E-modulus van het beton van stort S6NB hoeven dus maar op twee 
tijdstippen bepaald te worden. Voor de bepaling van de kubusdruksterkte 28 dagen na de 
stort worden dan ook de kubussen K5 t/m K7 gebruikt. Voor de bepaling van de 
kubusdruksterkte tijdens de tweede balkproef worden de kubussen K8 t/m K10 gebruikt. 
 

Bepaling kubusdruksterkte 
 
Voor het bepalen van de kubusdruksterkte wordt een betonnen kubus van 150*150*150 mm 
in een drukbank geplaatst. De drukbank voert symmetrisch een drukkracht uit op het 
bovenvlak (150*150 mm) van de kubus. Deze drukkracht loopt krachtsgestuurd op met een 
belastingsnelheid van 10 kN/sec. De drukkracht wordt opgevoerd tot de kubus bezwijkt; de 
kubusdruksterktemeting is dus destructief. De drukbank onthoudt de maximale drukkracht op 
de kubus, Fmax. De kubusdruksterkte van het beton, f’c, is nu als volgt te bepalen: 

150*150
F

'f max
c =  

 
Tabel 4.3 toont per kubusdruksterktemeting 28 dagen na een stort de bepaalde 
kubusdruksterkte, f’c. Ook toont de tabel de gemiddelde kubusdruksterkte 28 dagen na een 
bepaalde stort, f’cm. Tabel 4.4 toont per kubusdruksterktemeting tijdens een dwarskrachtproef 
de bepaalde kubusdruksterkte, f’c. Ook toont de tabel de gemiddelde kubusdruksterkte 
tijdens een bepaalde dwarskrachtproef, f’cm. De kubusdruksterkten tijdens de wringproeven 
worden in paragraaf 5.3.2 behandeld. 
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tabel 4.3 Kubusdruksterkten 28 dagen na de stort 
 

 
tabel 4.4 Kubusdruksterkten tijdens de dwarskrachtproeven 

kubusdrukst.meting f'c f'cm

[N/mm2] [N/mm2]

S1LBK5T28d 61.5 62.3
S1LBK6T28d 62.6
S1LBK7T28d 62.9

S2LBK5T28d 63.9 64.7
S2LBK6T28d 65.3
S2LBK7T28d 65.0

S3LBK5T28d 58.8 61.0
S3LBK6T28d 62.7
S3LBK7T28d 61.6

S4LBK5T28d 63.7 63.2
S4LBK6T28d 62.7

S5LBK5T28d 62.8 62.3
S5LBK6T28d 61.7
gemiddeld LBT28d 62.7

S6NBK5T28d 83.2 82.5
S6NBK6T28d 83.4
S6NBK7T28d 80.8
gemiddeld NBT28d 82.5

kubusdrukst.meting f'c f'cm

[N/mm2] [N/mm2]

S1LBK8T36d 63.2 62.1
S1LBK9T36d 61.6
S1LBK10T36d 61.7

S4LBK7T29d 65.6 64.1
S4LBK8T29d 62.5

S6NBK5T28d 83.2 82.5
S6NBK6T28d 83.4
S6NBK7T28d 80.8

S5LBK7T184d 64.9 66.9
S5LBK8T184d 68.9

S5LBK9T191d1 69.3 70.1
S5LBK10T191d1 70.8



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 84 

 
Voor tabel 4.4 geldt: 
1 Deze metingen vinden plaats op 2 november 2000: De kubussen zijn enkele dagen 

uit de speciale klimaatkamer. 
 

Conclusies 
 
• De kubusdruksterkte van het Lichtgewicht Beton 28 dagen na de stort is voor alle storten 

S1LB t/m S5LB ongeveer gelijk. 
• De kubusdruksterkte van het Normaal Beton 28 dagen na de stort is een stuk hoger dan 

van het Lichtgewicht Beton. 
• De kubusdruksterkte van het Lichtgewicht Beton van stort S5LB loopt nog enigszins op 

na 28 dagen. 
 

4.3.3 Treksterkte 
 
Aan de hand van de hiervoor bepaalde kubusdruksterkte is de treksterkte van het beton te 
bepalen. Bepaald wordt de treksterkte tijdens een dwarskrachtproef. Aangezien het hier een 
praktisch onderzoek met korte-duur-proeven betreft, wordt gezocht naar de gemiddelde 
treksterkte korte duur, fcm(*k1), waarvoor geldt: 

cmcm 'f*05,005,1f +=  (f’ck ≤ 65 N/mm2: S1LB, S4LB en S5LB) 
 cm'f*02,03 +=  (f’ck ≥ 75 N/mm2: S6NB) 
waarbij: 

cm'f  = gemiddelde kubusdruksterkte korte duur tijdens een bepaalde dwarskrachtproef 
(zie tabel 4.4) 

 
1k  = factor voor Lichtgewicht Beton 

88,0=  
 
Tabel 4.5 toont de gemiddelde treksterkte korte duur van het beton tijdens een bepaalde 
dwarskrachtproef, fcm(*k1). 
 

4.3.4 Buigtreksterkte 
 
Aan de hand van de hiervoor bepaalde kubusdruksterkte is ook de buigtreksterkte van het 
beton te bepalen. Bepaald wordt de buigtreksterkte tijdens een dwarskrachtproef. Aangezien 
het hier een praktisch onderzoek met korte-duur-proeven betreft, wordt gezocht naar de 
gemiddelde buigtreksterkte korte duur, (1,6-h)*fcm(*k1), waarvoor geldt: 

cmcm 'f*05,005,1f +=  (f’ck ≤ 65 N/mm2: S1LB, S4LB en S5LB) 
 cm'f*02,03 +=  (f’ck ≥ 75 N/mm2: S6NB) 
waarbij: 

cm'f  = gemiddelde kubusdruksterkte korte duur tijdens een bepaalde dwarskrachtproef 
(zie tabel 4.4) 

 
1k  = factor voor Lichtgewicht Beton 

88,0=  
 
Tabel 4.5 toont de gemiddelde buigtreksterkte korte duur van het beton tijdens een bepaalde 
dwarskrachtproef, (1,6-h)*fcm(*k1). 
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tabel 4.5 Treksterkten en buigtreksterkten tijdens de dwarskrachtproeven 
 

4.3.5 E-modulus 
 

Algemeen 
 
Van elke stort zijn vier prisma’s (P1 t/m P4) aanwezig in het Pieter van Musschenbroek 
Laboratorium. Deze zijn tot 12 september 2001 opgeslagen in een speciale klimaatkamer. 
Hierna zijn ze buiten de klimaatkamer bij de balken opgeslagen. 
 
De prisma’s P1 en P2 worden gebruikt voor de bepaling van de E-modulus 28 dagen na de 
stort. De prisma’s P3 en P4 worden gebruikt voor de bepaling van de E-modulus zowel 
tijdens de eerste balkproef als tijdens de tweede balkproef. Deze balkproeven kunnen 
overigens ook de later te behandelen wringproeven zijn. 
 

Bepaling E-modulus 
 
De wijze waarop de E-modulus van het beton bepaald wordt, is te vinden in bijlage 10, 
paragraaf B10.1. De uitgebreide meetresultaten van de E-modulusmetingen zijn te vinden in 
bijlage 13. Tabel 4.6 toont per E-modulusmeting 28 dagen na een stort de bepaalde E-
modulus, E’b. Ook toont de tabel de gemiddelde E-modulus 28 dagen na een bepaalde stort, 
E’bm. Tabel 4.7 toont per E-modulusmeting tijdens een dwarskrachtproef de bepaalde E-
modulus, E’b. Ook toont de tabel de gemiddelde E-modulus tijdens een bepaalde 
dwarskrachtproef, E’bm. De E-moduli tijdens de wringproeven worden in paragraaf 5.3.4 
behandeld. 
 

dwarskrachtproef f'cm fcm(*k1) (1,6-h)*fcm(*k1)

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

S1LBB1VT36d 62.1 3.7 4.0
S4LBB2VT29d 64.1 3.7 4.1
S6NBB2VT28d 82.5 4.6 5.1
S5LBB2VT184d 66.9 3.9 4.3
S5LBB1VT191d 70.1 4.0 4.4
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tabel 4.6 E-moduli 28 dagen na de stort 
 

 
tabel 4.7 E-moduli tijdens de dwarskrachtproeven 
 

Conclusies 
 
• De E-modulus van het Lichtgewicht Beton 28 dagen na de stort is voor alle storten S1 t/m 

S5 ongeveer gelijk. 
• De E-modulus van het Normaal Beton 28 dagen na de stort is een stuk hoger dan van 

het Lichtgewicht Beton. 
 

E-modulusmeting E'b E'bm

[N/mm2] [N/mm2]

S1LBP1T28d 24235 23973
S1LBP2T28d 23711

S2LBP1T28d 24823 24558
S2LBP2T28d 24292

S3LBP1T28d 23552 23861
S3LBP2T28d 24170

S4LBP1T28d 24107 24421
S4LBP2T28d 24734

S5LBP1T28d 24384 24638
S5LBP2T28d 24891
gemiddeld LBT28d 24290

S6NBP1T28d 41982 41695
S6NBP2T28d 41407
gemiddeld NBT28d 41695

E-modulusmeting E'b E'bm

[N/mm2] [N/mm2]

S1LBP4T36d 23562 23562

S4LBP3T29d 25286 24950
S4LBP4T29d 24613

S6NBP1T28d 41982 41695
S6NBP2T28d 41407

S5LBP3T184d 24828 25131
S5LBP4T184d 25433

S5LBP3T195d 24727 25220
S5LBP4T195d 25713
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4.4 Doorsnede-grootheden tijdens de dwarskrachtproeven 
 
Nu de gemiddelde E-moduli tijdens de dwarskrachtproeven, E’bm, bekend zijn, kunnen de 
werkelijke doorsnede-grootheden tijdens de dwarskrachtproeven berekend worden. 
 
De waarden van de verschillende doorsnede-grootheden tijdens de dwarskrachtproeven zijn 
te vinden in tabel 4.8. De berekening hiervan is nagenoeg gelijk aan de berekening van de 
werkelijke doorsnede-grootheden op het moment van voorspannen, zie bijlage 11. Het enige 
verschil is het volgende: 

bm

p

'E
E

n =  

pE  = 2*105 N/mm2 

bm'E  = gemiddelde E-modulus tijdens een bepaalde dwarskrachtproef (zie tabel 4.7) 
De uitleg van de afkortingen van de verschillende doorsnede-grootheden is terug te vinden in 
paragraaf 1.6. 
 

 
tabel 4.8 Werkelijke doorsnede-grootheden tijdens de dwarskrachtproeven 
 

4.5 Werkvoorspanningen tijdens de dwarskrachtproeven 
 

4.5.1 Algemeen 
 
Nu kunnen de werkelijke werkvoorspanningen in de voorspanwapening en in het beton 
tijdens de dwarskrachtproeven berekend worden. De manier waarop en de hoogten in de 
doorsnede van de balk waarop de werkvoorspanningen berekend worden, staan al 
beschreven in paragraaf 1.9. Ook de uitleg van de afkortingen van de verschillende krachten 
en spanningen is hier terug te vinden. 
 

grootheid eenheid S1LBB1VT36d S4LBB2VT29d S6NBB2VT28d S5LBB2VT184d S5LBB1VT191d

E'bm [N/mm2] 23562 24950 41695 25131 25220

n [-] 8.49 8.02 4.80 7.96 7.93
Abn [mm2] 125450 125450 125450 125450 125450

Abp [mm2] 143275 142284 135523 142162 142103

Sbn.o [mm3] 31393900 31393900 31393900 31393900 31393900

Sbp.o [mm3] 35583697 35350613 33761570 35322116 35308254

zbn [mm] 250.3 250.3 250.3 250.3 250.3

zbp [mm] 248.4 248.5 249.1 248.5 248.5

Iybn [mm4] 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296

Iybp [mm4] 4636621672 4599337660 4345085666 4594779073 4592561542

Wybn.b [mm3] 15879884 15879884 15879884 15879884 15879884

Wybp.b [mm3] 18425533 18284111 17319400 18266819 18258407

Wybn.o [mm3] 15848118 15848118 15848118 15848118 15848118
Wybp.o [mm3] 18669039 18512002 17441715 18492803 18483464
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4.5.2 Benodigde grootheden 
 
Voor de berekening van de werkvoorspanningen zijn de volgende grootheden nodig: 

bnA  = oppervlakte van de netto betondoorsnede 
bnz  = afstand van de zwaartelijn van de netto betondoorsnede tot de onderzijde van de 

doorsnede 
ybnI  = AKOM van de netto betondoorsnede 

( )1P'E bt = E-modulus prisma 1 (P1) op het moment van voorspannen (zie tabel 3.3) 
bm'E  = gemiddelde E-modulus 28 dagen na de stort (zie tabel 4.6) 

ct  = ouderdom van het beton op het moment van voorspannen 
pt  = ouderdom van het beton op het moment van beproeven 

t  = belastingstijd 
 cp tt −=  
 
De waarden van de verschillende grootheden zijn te vinden in tabel 4.9. 

 
 
tabel 4.9 Waarden van verschillende grootheden 
 

4.5.3 Werkvoorspanningen 
 
De waarden van de verschillende krachten en spanningen op verschillende hoogten in de 
doorsnede tijdens de dwarskrachtproeven, zijn te vinden in tabel 4.10 tot en met tabel 4.14. 
De berekening hiervan staat in bijlage 14. 
 

grootheid eenheid S1LBB1VT36d S4LBB2VT29d S6NBB2VT28d S5LBB2VT184d S5LBB1VT191d
Abn [mm2] 125450 125450 125450 125450 125450
Zbn [mm] 250.3 250.3 250.3 250.3 250.3
Iybn [mm4] 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296
E'bt(P1) [N/mm2] 16372 20149 30994 19876 19876
E'bm [N/mm2] 23937 24421 41695 24638 24638
tc [dagen] 1 1 1 1 1
tp [dagen] 36 29 28 184 191

t [dagen] 35 28 27 183 190
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tabel 4.10 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens dwarskrachtproef S1LBB1VT36d 
 

 
tabel 4.11 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens dwarskrachtproef S4LBB2VT29d 
 

S1LBB1VT36d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.68
z1 -208.7 4 190.49 -35.98 0 154.51 15.5 -0.58
z2 -185.7 4 179.12 -45.98 0 133.13 13.3 -1.28
z3 -144.7 2 158.85 -63.81 0 95.04 9.5 -2.53
z4 186.3 5 895.21 -207.73 -4.35 683.13 68.3 -12.65
z5 209.3 6 883.83 -217.73 -3.93 662.18 66.2 -13.36
zo 250.3 -14.61

totaal 872.9

S4LBB2VT29d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.83
z1 -208.7 4 192.54 -33.39 0 159.15 15.9 -0.54
z2 -185.7 4 182.92 -41.90 0 141.02 14.1 -1.32
z3 -144.7 2 165.78 -57.04 0 108.74 10.9 -2.69
z4 186.3 5 927.35 -179.30 -5.65 742.40 74.2 -13.81
z5 209.3 6 917.73 -187.80 -5.24 724.69 72.5 -14.59
zo 250.3 -15.97

totaal 947.8
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tabel 4.12 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens dwarskrachtproef S6NBB2VT28d 
 

 
tabel 4.13 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens dwarskrachtproef S5LBB2VT184d 
 

S6NBB2VT28d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.91
z1 -208.7 4 195.50 -25.53 0 169.96 17.0 -0.60
z2 -185.7 4 188.83 -33.63 0 155.19 15.5 -1.45
z3 -144.7 2 176.94 -48.09 0 128.85 12.9 -2.95
z4 186.3 5 980.97 -164.71 -7.41 808.86 80.9 -15.11
z5 209.3 6 974.31 -172.82 -7.04 794.45 79.4 -15.95
zo 250.3 -17.46

totaal 1036.9

S5LBB2VT184d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.76
z1 -208.7 4 192.42 -57.77 0 134.65 13.5 -0.38
z2 -185.7 4 182.69 -72.03 0 110.66 11.1 -1.02
z3 -144.7 2 165.35 -97.44 0 67.91 6.8 -2.15
z4 186.3 5 925.36 -302.60 -9.49 613.28 61.3 -11.32
z5 209.3 6 915.64 -316.86 -8.13 590.65 59.1 -11.96
zo 250.3 -13.09

totaal 772.7
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tabel 4.14 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens dwarskrachtproef S5LBB1VT191d 
 

4.6 Veranderende proefopstellingen 
 

4.6.1 Inleiding 
 
In paragraaf 4.2 is behandeld dat de waarden van sommige afstanden in de proefopstelling 
veranderd worden gedurende de periode waarin de dwarskrachtproeven plaatsvinden. Ook 
worden de oplegvlakken bij het aangrijppunt van de vijzelkracht en bij de opleggingen 
veranderd. De redenen hiervoor ontstaan gedurende de periode waarin de 
dwarskrachtproeven plaatsvinden ten gevolge van enkele proefresultaten. In deze paragraaf 
worden deze proefresultaten en de hieruit volgende veranderende proefopstellingen 
behandeld. Dit gebeurt chronologisch per dwarskrachtproef. De uitgebreide behandeling van 
de proefresultaten gebeurt in paragraaf 4.8. 
 

4.6.2 S1LBB1VT36d 
 
De eerste dwarskrachtproef S1LBB1VT36d wordt uitgevoerd met de proefopstelling waarvan 
uitgegaan wordt: 
• De kleinste afstand tussen het hart van een oplegging en het hart van het aangrijppunt 

van de vijzelkracht, a1, bedraagt 1150 mm. De afstand tussen het hart van de andere 
oplegging en het hart van het aangrijppunt van de vijzelkracht, a2, bedraagt 1800 mm. De 
totale overspanning, o, bedraagt dus 2950 mm. Aangezien de totale lengte van de balk, l, 
4100 mm bedraagt, is de totale lengte van de twee uitkragingen, u1 en u2, samen 1150 
mm. Deze lengte wordt bijna evenredig verdeeld over de twee uitkragingen: u1 bedraagt 
550 mm en u2 bedraagt 600 mm. (Zie figuur 4.3 en tabel 4.1) 

• De oplegvlakken bij het aangrijppunt van de vijzelkracht en bij de opleggingen hebben 
het formaat 100 x 450 mm2 en beslaan dus de hele breedte van de balk (zie figuur 4.9). 

• De afstand tussen het hart van de rekstroken en de LVDT’s van resp. de meetpunten 30, 
31, 42 en 43 en de meetpunten 51, 52, 53 en 54 en het hart van het aangrijppunt van de 
vijzelkracht bedraagt 150 mm (zie figuur 4.10, figuur 4.11 en tabel 4.2). 

S5LBB1VT191d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.76
z1 -208.7 4 192.42 -57.77 0 134.65 13.5 -0.38
z2 -185.7 4 182.69 -72.03 0 110.66 11.1 -1.02
z3 -144.7 2 165.35 -97.44 0 67.91 6.8 -2.15
z4 186.3 5 925.36 -302.60 -9.49 613.28 61.3 -11.32
z5 209.3 6 915.64 -316.86 -8.13 590.65 59.1 -11.96
zo 250.3 -13.09

totaal 772.7
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• Van drie voorspanstrengen wordt de eventuele intrekking aan de kop aan de passieve 
zijde van de balk gemeten; dit zijn de metingen bij de meetpunten 5, 6 en 7 (zie figuur 
4.10). 

 
Uit de resultaten van de metingen bij de meetpunten 5, 6 en 7 blijkt dat alle drie de 
voorspanstrengen intrekken. Ook met het blote oog is goed waarneembaar dat aan de kop 
aan de passieve zijde van de balk de voorspanstrengen intrekken. Aan de kop aan de 
actieve zijde van de balk is dit niet het geval. 
 

4.6.3 S4LBB2VT29d 
 
Verondersteld wordt dat de hechting van de voorspanstrengen aan het beton in de koppen 
van de balken nadelige gevolgen heeft ondervonden van het (gedeeltelijk) abrupt overdragen 
van de voorspanning op de balken (zie paragraaf 3.6). Hierdoor zou de overdrachtslengte, lo, 
groter zijn dan wanneer de voorspanning geleidelijk overgedragen was. Door de uitkraging u1 
te vergroten, is de kans kleiner dat de voorspanstrengen aan de kop aan de passieve zijde 
van de balk intrekken. Bovendien wordt gekozen voor het beproeven van balk S4LBB2 i.p.v. 
balk S4LBB1 omdat de nadelige gevolgen van het abrupt overdragen van de voorspanning 
het grootst zouden zijn bij balk 1 (B1) (zie paragraaf 3.6). 
 
Bij de tweede dwarskrachtproef S4LBB2VT29d wordt de proefopstelling als volgt veranderd: 
• De uitkraging u1 wordt vergroot van 550 mm naar 700 mm. Om deze verlenging mogelijk 

te maken, wordt de uitkraging u2 verkleind van 600 mm naar 550 mm en wordt de 
afstand a1 verkleind van 1150 mm naar 1050 mm. Dit laatste is noodzakelijk omdat 
geacht wordt dat de afstand a2 niet verkleind kan worden (verhouding a1:a2) en dat de 
uitkraging u2 niet kleiner kan zijn dan 550 mm. 

• Van vier i.p.v. drie voorspanstrengen wordt de eventuele intrekking aan de kop aan de 
passieve zijde van de balk gemeten; dit zijn de metingen bij de meetpunten 5, 6, 7 en 8. 

 
Uit de resultaten van de metingen bij de meetpunten 5, 6, 7 en 8 blijkt dat weer alle vier de 
voorspanstrengen intrekken. Ook met het blote oog is goed waarneembaar dat aan de kop 
aan de passieve zijde van de balk weer de voorspanstrengen intrekken. Aan de kop aan de 
actieve zijde van de balk is dit weer niet het geval. 
 

4.6.4 S6NBB2VT28d 
 
Nu wordt een balk van Normaal Beton beproefd. Deze balk zal bij een hogere vijzelkracht 
bezwijken omdat de maximale dwarskrachtcapaciteit, V2, van een balk van Normaal Beton 
groter is dan van een balk van Lichtgewicht Beton (van dezelfde betonkwaliteit). Om te 
voorkomen dat het beton onder het oplegvlak bij het aangrijppunt van de vijzelkracht bezwijkt 
op de hogere drukspanning, wordt dit oplegvlak vergroot (zie figuur 4.9). 
 
Verder wordt de proefopstelling van de dwarskrachtproef S4LBB2VT29d gehandhaafd. 
 
Bij de derde dwarskrachtproef S6NBB2VT28d wordt de proefopstelling als volgt veranderd: 
• Het oplegvlak bij het aangrijppunt van de belasting wordt vergroot van 100 x 450 mm2 

naar 200 x 450 mm2 en beslaat dus nog steeds de hele breedte van de balk. 
 
Uit de resultaten van de metingen bij de meetpunten 5, 6, 7 en 8 blijkt dat weer alle vier de 
voorspanstrengen intrekken. Ook met het blote oog is goed waarneembaar dat aan de kop 
aan de passieve zijde van de balk weer de voorspanstrengen intrekken. Aan de kop aan de 
actieve zijde van de balk is dit weer niet het geval. 
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4.6.5 S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d 
 
Omdat de voorspanstrengen aan de kop aan de passieve zijde van de balk ook bij de 
vergrote uitkraging u1 nog steeds intrekken, wordt verondersteld dat niet de 
overdrachtslengte lo de oorzaak van de intrekking is. Er wordt verondersteld dat het volgende 
de oorzaak van de intrekking is: 
 
Er wordt gekeken naar de oplegging aan de passieve zijde van de balk (oplegging 1), de 
zijde waar de voorspanstrengen aan de kop intrekken. Het oplegvlak bij de oplegging wordt 
gevormd door zachtboard dat de hele breedte van de balk beslaat. Dit zachtboard wordt 
gezien als een verend oppervlak. Figuur 4.12 toont aan de linkerzijde de balk en het verend 
oppervlak. Aan de rechterzijde is de situatie te zien wanneer de dwarskracht in de (lijven van 
de) balk overgedragen wordt op de oplegging. Het verend oppervlak veroorzaakt een 
moment in de onderflens van de balk. Dit veroorzaakt weer momenten in de lijven. Aan de 
bovenzijde van de onderflens en aan de buitenzijden van de lijven ontstaan dus 
buigtrekspanningen. 
 

 
figuur 4.12 Situatie bij oplegging 1 bij de eerste drie dwarskrachtproeven 
 
Bij alle drie de dwarskrachtproeven, S1LBB1VT36d, S4LBB2VT29d en S6NBB2VT28d, is 
een scheur in de lengterichting van de balk te zien in het midden van de bovenzijde van de 
onderflens. Deze scheur loopt tot aan de voorspanstreng van meting 6 (zie figuur 4.13). 
Deze scheur wordt verondersteld veroorzaakt te worden door de buigtrekspanningen aan de 
bovenzijde van de onderflens. De voorspanstreng van meting 6 ligt door de scheur niet meer 
ingeklemd en trekt in (zie figuur 4.14). Hierna ontstaan er enerzijds meer scheuren in de 
onderflens en anderzijds wordt de belasting op de overige voorspanstrengen vergroot. Dit 
leidt tot het intrekken van meer voorspanstrengen. 
 

buigtrek

buigtrekbuigtrek
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figuur 4.13 Scheur in de onderflens 
 

 
 
figuur 4.14 Intrekken van een voorspanstreng 
 
Bovendien zijn bij alle drie de dwarskrachtproeven horizontale scheuren te zien aan de 
buitenzijden van de lijven (zie figuur 4.15). Deze worden verondersteld veroorzaakt te 
worden door de buigtrekspanningen aan de buitenzijden van de lijven. Tenslotte zijn 
scheuren in de lengterichting van de balk te zien aan de binnenzijden van de bovenste 
hoeken; hier ontstaan ook buigtrekspanningen. 
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figuur 4.15 Horizontale scheuren in de lijven 
 
Om bovenstaand probleem bij de volgende dwarskrachtproeven te voorkomen, wordt de 
vorm van het zachtboard en dus het oplegvlak veranderd (zie figuur 4.9). Het oplegvlak 
bestaat nu uit twee delen die precies onder de lijven van de balk liggen. De dwarskracht in 
de (lijven van de) balk wordt nu direct overgedragen op de oplegging zonder dat hierbij 
momenten in de balk ontstaan (zie figuur 4.16). Natuurlijk moet het oplegvlak groot genoeg 
zijn om te voorkomen dat het beton boven het oplegvlak bezwijkt op de drukspanning. Ook 
de oplegvlakken bij de andere oplegging (oplegging 2) en bij het aangrijppunt van de 
vijzelkracht worden op deze manier gevormd. 
 

 
figuur 4.16 Situatie bij oplegging 1 bij de laatste twee dwarskrachtproeven 
 
Bij de vierde en de vijfde dwarskrachtproef S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d wordt de 
proefopstelling als volgt veranderd: 
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• Het oplegvlak bij elk van de opleggingen wordt veranderd van 100 x 450 mm2 naar een 
oplegvlak uit twee delen van elk 200 x 50 mm2 die zich onder de lijven bevinden. 

• Het oplegvlak bij het aangrijppunt van de vijzelkracht wordt veranderd van 200 x 450 
mm2 naar een oplegvlak uit twee delen van elk 300 x 50 mm2 die zich boven de lijven 
bevinden. 

• De verplaatsing van het linkerlijf ten opzichte van het rechterlijf bij de oplegging aan de 
passieve zijde van de balk (oplegging 1) wordt gemeten; dit is de meting bij meetpunt 9. 

 
Uit de resultaten van de metingen bij de meetpunten 5, 6, 7 en 8 bij de vierde en de vijfde 
dwarskrachtproef S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d blijkt dat géén van de vier 
voorspanstrengen intrekken. Er is, zowel aan de kop aan de passieve zijde als aan de kop 
aan de actieve zijde van de balk, ook geen intrekking van voorspanstrengen te zien. Uit de 
resultaten van de meting bij meetpunt 9 blijkt dat de lijven bij oplegging 1 wel ten opzichte 
van elkaar verplaatsen. Deze verplaatsing is echter vrij klein. Bovendien is deze niet 
vergelijken met de verplaatsing bij de eerste drie dwarskrachtproeven omdat deze meting 
daar niet uitgevoerd is. 
 

4.7 Theoretische resultaten 
 

4.7.1 Inleiding 
 
De resultaten van de dwarskrachtproeven tot aan het ontstaan van de eerste scheuren zijn 
te voorspellen met behulp van de lineaire elasticiteitstheorie. In deze paragraaf wordt het 
volgende bekeken: 
• waar en wanneer theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan 
• waar en wanneer theoretisch de eerste buigtrekscheuren ontstaan 
• de theoretische doorbuiging 
• de theoretische hoofdspanningen bij de rozetvormige rekstroken 
• de theoretische rekken in de buigdruk- en in de buigtrekzone 
• wanneer de balken theoretisch bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen 
 

4.7.2 Hoofdspanningen 
 
In de balken heersen tijdens de dwarskrachtproeven verschillende krachten en bijbehorende 
spanningen ten gevolge van de excentrische voorspanning en van de vijzelkracht FS. Figuur 
4.17 toont deze krachten en spanningen tot aan het ontstaan van de eerste scheuren. De 
krachten en spanningen ten gevolge van het eigen gewicht van de balk worden 
verwaarloosd. 
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figuur 4.17 Krachten en spanningen tot aan het ontstaan van de eerste scheuren 
 
Voor elk punt van de balken geldt: 

xσ  = normaalspanning in de richting van de x-as 

 ( )
ybp

S
bw I

z*a*V
z +σ=  

waarbij: 
( )zbwσ  = werkvoorspanning in het beton op de hoogte z t.g.v. de excentrische voorspanning; 

er wordt aangenomen dat deze werkvoorspanning tussen de opleggingen constant is. 
SV  = dwarskracht in de doorsnede van de balk t.g.v. de vijzelkracht FS 

a  = horizontale afstand van de doorsnede van de balk tot het hart van de oplegging 
ybpI  = AKOM van de E-zware doorsnede 

 
yσ  = normaalspanning in de richting van de y-as 

 = 0 N/mm2 
zσ  = normaalspanning in de richting van de z-as 

 = 0 N/mm2 

FS

VS2 = a1/(a1+a2)*FSVS1 = a2/(a1+a2)*FS

a1 a2

VS1

VS2

momenten en buigspanningen t.g.v. vijzelkracht FS

dwarskrachten en schuifspanningen t.g.v. vijzelkracht FS

momenten en buigspanningen t.g.v. exc. voorsp.

normaalkrachten en -spanningen t.g.v. (exc.) voorsp.

VS1*a1 = VS2*a2
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xτ  = schuifspanning om de richting van de x-as 
 = 0 N/mm2 

yτ  = schuifspanning om de richting van de y-as 

 
( )
( )zb*I

zS*V

ybp

yS=  

waarbij: 
( )zSy  = lineair oppervlaktemoment van het afschuivende deel van de doorsnede t.o.v. de 

zwaartelijn y van de E-zware doorsnede op de hoogte z 
( )zb  = breedte van de doorsnede op de hoogte z 

 
zτ  = schuifspanning om de richting van de z-as 

 = 0 N/mm2 
 
In figuur 4.18 zijn deze spanningen en hun positieve richtingen te zien. 
 

 
figuur 4.18 Normaal- en schuifspanningen en hun positieve richtingen 
 
Ten gevolge van deze spanningen ontstaan in elk punt van de balken hoofdtrek- en 
hoofddrukspanningen. Aangezien σy, τx en τz gelijk zijn aan nul heerst er in elk punt van de 
balken een vlakspanningstoestand. Bovendien is σz gelijk aan nul. Voor de hoofdtrek- en 
hoofddrukspanningen, resp. σ1 en σ2, en voor de hoek die de richtingen van de 
hoofddrukspanningen maken met de x-as, θ, geldt: 

2
y

2
xx

1 42
τ+

σ
+

σ
=σ         formule 4.1 

2
y

2
xx

2 42
τ+

σ
−

σ
=σ         formule 4.2 

( )
x

y*2
tan

σ
τ

=γ          formule 4.3 

2
γ−=θ   voor σx = negatief en τy = positief 

 
2

90 γ−=  voor σx = positief en τy = positief 

 

z-as

y-as

x-as

σz

σy

σxτz

τy
τx
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4.7.3 Trekscheuren 
 
Bij het vergroten van de vijzelkracht ontstaan trekscheuren wanneer de hoofdtrekspanningen 
de treksterkte van het beton overschrijden. Om te zien waar en wanneer theoretisch de 
eerste trekscheuren ontstaan, worden de theoretische hoofdtrekspanningen in een aantal 
punten van de balk berekend. Deze hoofdtrekspanningen worden vergeleken met de 
gemiddelde treksterkte korte duur van het beton, fcm(*k1) (zie tabel 4.5). 
 
De punten van de balk waarin de theoretische hoofdtrekspanningen berekend worden en de 
grafieken zijn te vinden in bijlage 15. Ter illustratie toont figuur 4.19 de grafiek van 
dwarskrachtproef S1LBB1VT36d. 
 

 
figuur 4.19 
 
Uit de grafieken in bijlage 15 kan het volgende geconcludeerd worden: 

• Bij de dwarskrachtproeven S1LBB1VT36d, S4LBB2VT29d en S6NBB2VT28d treden de 
eerste trekscheuren theoretisch op aan de bovenzijde van de lijven in de doorsnede bij 
oplegging 1. Bij de dwarskrachtproeven S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d is dit ook 
het geval. Bij deze twee dwarskrachtproeven zullen theoretisch echter ongeveer 
gelijktijdig trekscheuren optreden aan de onderzijde van de lijven in de doorsnede bij het 
aangrijppunt van vijzelkracht. 

• Tabel 4.15 toont per dwarskrachtproef de vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste 
trekscheuren ontstaan, FS.trekscheur. 

 

theoretische hoofdtrekspanningen S1LBB1VT36d
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onderfl. midden, vzl.
treksterkte (3,7 N/mm2)
FS.trekscheur (340 kN)
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4.7.4 Buigtrekscheuren 
 
Bij het vergroten van de vijzelkracht ontstaan buigtrekscheuren wanneer de 
hoofdtrekspanningen aan de onderzijde van de balk de buigtreksterkte van het beton 
overschrijden. 
 
Aan de onderzijde van de balk is τy gelijk aan nul. Voor de hoofdtrek- en 
hoofddrukspanningen, resp. σ1 en σ2, en voor de hoek die de richtingen van de 
hoofddrukspanningen maken met de x-as, θ, geldt daarom: 
Voor σx = negatief: 

1σ  = 0 N/mm2 
x2 σ=σ  

( ) 0tan =γ  
o0=θ  

Voor σx = positief: 
x1 σ=σ  

2σ  = 0 N/mm2 
( ) 0tan =γ  

o90=θ  
 
σ1 heeft de grootste (positieve) waarde aan de onderzijde van de doorsnede bij het 
aangrijppunt van de vijzelkracht; voor deze waarde van σ1 geldt: 

( )
ybp

o11S
obw1 I

z*a*V
z +σ=σ  

waarbij: 
( )obw zσ = werkvoorspanning in het beton aan de onderzijde van de doorsnede (zie tabel 4.10 

t/m tabel 4.14) 
oz  = z-coördinaat aan de onderzijde van de doorsnede 

 
Theoretisch ontstaan de eerste buigtrekscheuren wanneer deze theoretische 
hoofdtrekspanning σ1 de gemiddelde buigtreksterkte korte duur van het beton, (1,6-h)*fcm(*k1) 
(zie tabel 4.5) overschrijdt: 

( ) ( ) ( )1cm
ybp

o11S
obw k*f*h6,1

I
z*a*V

z −=+σ  

Deze buigtrekscheuren ontstaan dus aan de onderzijde van de doorsnede bij het 
aangrijppunt van de vijzelkracht. 
 
Tabel 4.15 toont per dwarskrachtproef de vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste 
buigtrekscheuren ontstaan, FS.buigtrekscheur. 
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tabel 4.15 Vijzelkrachten waarbij theoretisch de eerste trek- en buigtrekscheuren ontstaan 
 
De waarde van FS.buigtrekscheur is bij alle dwarskrachtproeven groter dan de waarde van 
FS.trekscheur. De waarden van FS.buigtrekscheur zijn waarschijnlijk dus niet juist zijn omdat ze 
berekend zijn voor ongescheurde balken. 
 

4.7.5 Doorbuiging 
 
De doorbuiging van de balk wordt veroorzaakt door buiging en door dwarskracht. De 
theoretische doorbuiging wordt berekend in het midden van de overspanning en onder de 
vijzel. Voor de theoretische doorbuiging tot aan het ontstaan van de eerste trekscheuren 
geldt: 

midden.Mw = doorbuiging in het midden van de overspanning t.g.v. buiging 
( )( )

ybpbm

2
1

2
211S

I*'E*48
a*4aa*3*a*F −+=  

vijzel.Mw  = doorbuiging onder de vijzel t.g.v. buiging 

( ) ybpbm21

2
2

2
1S

I*'E*aa*3
a*a*F

+
=  

midden.Vw = doorbuiging in het midden van de overspanning t.g.v. dwarskracht 

 
( )

wbm

1S

b*h*2*'E
1*2*a*F ν+

=  

vijzel.Vw  = doorbuiging onder de vijzel t.g.v. dwarskracht 

 
( )

( ) wbm21

12S

b*h*'E*aa
1*2*a*a*F

+
ν+

=  

midden.totw = totale doorbuiging in het midden van de overspanning 
 midden.Vmidden.M ww +=  

vijzel.totw = totale doorbuiging onder de vijzel 
 vijzel.Vvijzel.M ww +=  
waarbij: 

bm'E  = gemiddelde E-modulus tijdens een bepaalde dwarskrachtproef (zie tabel 4.7) 

ybpI  = AKOM van de E-zware doorsnede tijdens de dwarskrachtproeven (zie tabel 4.8) 
15,0=ν  

h  = hoogte van de doorsnede van de balk 
 = 500 mm 

wb  = totale breedte van de lijven 
 = 100 mm 

dwarskrachtproef FS.trekscheur FS.buigtrekscheur

[kN] [kN]

S1LBB1VT36d 340 496
S4LBB2VT29d 345 561
S6NBB2VT28d 415 594
S5LBB2VT184d 345 457
S5LBB1VT191d 355 461
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De grafieken van de theoretische doorbuiging tot aan het ontstaan van de eerste 
trekscheuren zijn te vinden in bijlage 16. 
 

4.7.6 Hoofdspanningen bij de rozetvormige rekstroken 
 
Met formule 4.1 tot en met formule 4.3 zijn de theoretische hoofdspanningen en hun 
richtingen tot aan het ontstaan van de eerste trekscheuren te berekenen. Dit wordt gedaan 
voor de punten van de balk waar bij de dwarskrachtproeven de rozetvormige rekstroken 
zitten. Deze grafieken zijn te vinden in bijlage 17. 
 

4.7.7 Rekken in buigdruk- en buigtrekzone 
 
Voor de theoretische rekken in de voorgetrokken buigdrukzone en in de voorgedrukte 
buigtrekzone geldt tot aan het ontstaan van de eerste trekscheuren het volgende: 
 
Aan de onder- en aan de bovenzijde van de balk is τy gelijk aan nul. Voor de hoofdtrek- en 
hoofddrukspanningen, resp. σ1 en σ2, en voor de hoek die de richtingen van de 
hoofddrukspanningen maken met de x-as, θ, geldt daarom: 
 
Voor σx = negatief: 

1σ  = 0 N/mm2 
x2 σ=σ  

( ) 0tan =γ  
o0=θ  

 
Voor σx = positief: 

x1 σ=σ  
2σ  = 0 N/mm2 

( ) 0tan =γ  
o90=θ  

 
waarbij: 

( )
ybp

S
bwx I

z*a*V
z +σ=σ  

 
Tijdens de dwarskrachtproeven worden alleen de rekken t.g.v. de vijzelkracht gemeten. De 
rekken t.g.v. de excentrische voorspanning worden niet gemeten. Voor de hoofdtrek- en 
hoofddrukrekken t.g.v. de vijzelkracht, resp. ε1 en ε2, en voor de hoek die de richtingen van 
de hoofddrukrekken maken met de x-as, θ, geldt: 
 

Voor 
ybp

S

I
z*a*V

 = negatief (bovenflens): 











+ν−=ε 0

I
z*a*V

**
'E
1

ybp

S

bm
1  











ν−=ε 0*

I
z*a*V

*
'E
1

ybp

S

bm
2        formule 4.4 



ontwerp, vervaardiging en beproeving van de liggers   103 

( ) 0tan =γ  
o0=θ  

 

Voor 
ybp

S

I
z*a*V

 = positief (onderflens): 











ν−=ε 0*

I
z*a*V

*
'E
1

ybp

S

bm
1        formule 4.5 











+ν−=ε 0

I
z*a*V

**
'E
1

ybp

S

bm
2  

( ) 0tan =γ  
o90=θ  

 
waarbij: 

bm'E  = gemiddelde E-modulus tijdens een bepaalde dwarskrachtproef (zie tabel 4.7) 
 
Met formule 4.4 en formule 4.5 zijn de theoretische horizontale (hoofd)rekken t.g.v. de 
vijzelkracht tot aan het ontstaan van de eerste trekscheuren te berekenen. Dit wordt gedaan 
voor de punten van de balk waar bij de dwarskrachtproeven de rekstroken (in de 
voorgetrokken buigdrukzone) en de LVDT’s (in de voorgedrukte buigtrekzone) zitten. Deze 
grafieken zijn te vinden in bijlage 18. 
 

4.7.8 Maximale dwarskrachtcapaciteit 
 
Nu wordt gezocht naar de theoretische maximale dwarskrachtcapaciteit: de dwarskracht 
waarbij de balk theoretisch bezwijkt op het stuiken van de betondrukdiagonalen. Dit wordt 
gedaan aan de hand van de voorschriften in NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39, zie ook 
paragraaf 1.3.1. 
 
Aangezien het hier een praktisch onderzoek met korte-duur proeven betreft, geldt voor de 
theoretische maximale dwarskrachtcapaciteit, V2: 

( ) d*b*k*k*'f*85,0*k*2,0V ncm12 θ=  
waarbij: 

1k  = factor voor Lichtgewicht Beton 
88,0=  

cm'f*85,0 = gemiddelde cilinderdruksterkte korte duur tijdens een bepaalde 
 dwarskrachtproef 

cm'f  = gemiddelde kubusdruksterkte korte duur tijdens een bepaalde dwarskrachtproef 
(zie tabel 4.4) 

0,1
'f*85,0

'
1*

3
5k

cm

bm
n ≤




 σ
−=  

bm'σ  = gemiddelde betondrukspanning t.g.v. voorspanning 

bn

tot.pw

A
F

=  

tot.pwF  = totale werkvoorspankracht tijdens de dwarskrachtproeven (zie tabel 4.10 t/m tabel 
4.14) 

0,1k =θ  (α = 90o) 
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wbb =  = totale breedte van de lijven 
 = 100 mm 
d = nuttige hoogte van de doorsnede van de balk 
 = 447,5 mm 
 
De maximale dwarskrachtcapaciteit wordt het eerst bereikt in het gebied a1. 
Voor de vijzelkracht waarbij theoretisch de maximale dwarskrachtcapaciteit bereikt wordt, 
FS.max, geldt: 

( )
2

212
max.S a

aa*V
F

+
=  

 
Voor de schuifspanning waarbij theoretisch de maximale dwarskrachtcapaciteit bereikt wordt, 
τ2, geldt: 

( ) θ==τ k*k*'f*85,0*k*2,0
d*b

V
ncm1

2
2       formule 4.6 

 
Tabel 4.16 toont per dwarskrachtproef de waarden van 0,85*f’cm, σ’bm, kn, V2, FS.max en τ2. 

 
 
tabel 4.16 Waarden van verschillende grootheden m.b.t. de theoretische maximale dwarskrachtcapaciteit 
 

4.8 Resultaten dwarskrachtproeven 
 

4.8.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf worden de resultaten van de dwarskrachtproeven behandeld. Deze 
resultaten worden vergeleken met de in de vorige paragraaf ‘voorspelde’ resultaten. 
 

4.8.2 Intrekken voorspanstrengen 
 
Bij de meetpunten 5 tot en met 8 wordt de eventuele intrekking van de voorspanstrengen 
aan de kop aan de passieve zijde van de balk gemeten (zie figuur 4.10). De grafieken van 
deze eventuele intrekking zijn te vinden in bijlage 19. 
 
In paragraaf 4.6 is al behandeld dat de voorspanstrengen bij de eerste drie 
dwarskrachtproeven (S1LBB1VT36d, S4LBB2VT29d en S6NBB2VT28d) wel intrekken en bij 
de laatste twee dwarskrachtproeven (S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d) niet. In die 
paragraaf is ook een mogelijke oorzaak hiervoor behandeld. 
 

dwarskrachtproef 0.85*f'cm σ'bm kn V2 FS.max τ2

[N/mm2] [N/mm2] [-] [kN] [kN] [N/mm2]

S1LBB1VT36d 52.8 7.0 1.0 415.9 681.7 9.3
S4LBB2VT29d 54.5 7.6 1.0 429.1 679.3 9.6
S6NBB2VT28d 70.1 8.3 1.0 627.4 993.4 14.0
S5LBB2VT184d 56.8 6.2 1.0 447.7 733.8 10.0
S5LBB1VT191d 59.6 6.2 1.0 469.1 768.8 10.5
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Met het intrekken van de voorspanstrengen neemt de voorspanning in de balk af. De afname 
van de voorspanning begint vanaf de kop aan de passieve zijde van de balk. Hoe verder het 
intrekken van de voorspanstrengen, hoe verder in de balk de voorspanning afneemt. Het 
intrekken begint bij één voorspanstreng, de afname van de voorspanning is dan nog klein. 
Hoe meer voorspanstrengen intrekken, hoe meer de voorspanning afneemt. 
 
De vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan, FS.trekscheur, is afhankelijk 
van de mate van voorspanning. Hoe lager de voorspanning, hoe kleiner FS.trekscheur. Uit de 
grafieken van bijlage 19 blijkt dat voor de dwarskrachtproeven S1LBB1VT36d en 
S4LBB2VT29d geldt dat bij FS.trekscheur  de middelste voorspanstrengen reeds ingetrokken zijn. 
FS.trekscheur kan bij deze proeven dus lager zijn dan hiervoor bepaald is. Uit de grafieken van 
bijlage 19 blijkt verder dat de voorspanstrengen bij dwarskrachtproef S6NBB2VT28d nog niet 
intrekken bij FS.trekscheur. 
 
De vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste buigtrekscheuren ontstaan, FS.buigtrekscheur, is ook 
afhankelijk van de mate van voorspanning. Hoe lager de voorspanning, hoe kleiner 
FS.buigtrekscheur. Uit de grafieken van bijlage 19 blijkt dat voor de dwarskrachtproeven 
S1LBB1VT36d, S4LBB2VT29d en S6NBB2VT28d geldt dat bij FS.buigtrekscheur  meerdere 
gemeten voorspanstrengen reeds ingetrokken zijn. FS.buigtrekscheur kan bij deze proeven dus 
lager zijn dan hiervoor bepaald is. 
 

4.8.3 Doorbuiging 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Bij de meetpunten 2 en 3 wordt de doorbuiging van de balk resp. in het midden van de 
overspanning en onder de vijzel gemeten. Deze doorbuigingen moeten gecorrigeerd worden 
met de zakking van de balk bij de opleggingen. Bij de meetpunten 1 en 4 wordt deze zakking 
resp. bij oplegging 2 en bij oplegging 1 gemeten. De werkelijke doorbuiging in het midden 
van de overspanning en onder de vijzel wordt nu bepaald door van de gemeten doorbuiging 
bij resp. meetpunt 2 en 3 de gemiddelde zakking bij de meetpunten 1 en 4 af te trekken. De 
grafieken van deze werkelijke doorbuiging zijn te vinden in bijlage 20. 
 

Analyse 
 
De grafieken lopen in het begin lineair; de balk is dan ongescheurd en de buigstijfheid is 
constant. Bij een bepaalde vijzelkracht treden de eerste trekscheuren op waardoor de 
buigstijfheid van de balk afneemt. Hierdoor vertonen de grafieken een knik en gaan ze 
flauwer oplopen. Bij het ontstaan van meer trekscheuren neemt de buigstijfheid verder af; de 
grafieken gaan steeds flauwer oplopen (kromming). Bij een bepaalde vijzelkracht treden de 
eerste buigtrekscheuren op waardoor de buigstijfheid van de balk sterker afneemt. De 
grafieken vertonen weer een knik en gaan nog flauwer oplopen. Bij het verder vergroten van 
de vijzelkracht ontstaan meer buigtrekscheuren en worden de buigtrekscheuren groter. De 
buigstijfheid neemt verder af en de grafieken lopen nog flauwer op (kromming). Ter illustratie 
toont figuur 4.20 de grafiek van dwarskrachtproef S1LBB1VT36d. 
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figuur 4.20 
 
De doorbuiging tot aan het ontstaan van de eerste trekscheuren zou gelijk moeten zijn aan 
de theoretische doorbuiging. Dit blijkt bij alle dwarskrachtproeven ook het geval te zijn. 
 
Er wordt dus aangenomen dat de eerste trekscheuren ontstaan bij de vijzelkracht waarbij de 
eerste knik in de grafieken optreedt. Deze vijzelkracht zou dus gelijk moeten zijn aan de 
vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan, FS.trekscheur. Het blijkt echter 
dat de vijzelkracht waarbij de eerste knik in de grafieken optreedt zo’n 80% is van FS.trekscheur. 
Uitzondering hierop is de proef S5LBB2VT184d; hierbij bedraagt dit percentage zelfs zo’n 
55%. 
 
Er wordt dus aangenomen dat de eerste buigtrekscheuren ontstaan bij de vijzelkracht 
waarbij de tweede knik in de grafieken optreedt. Deze vijzelkracht zou dus gelijk moeten zijn 
aan de vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste buigtrekscheuren ontstaan, FS.buigtrekscheur. In 
paragraaf 4.7.4 is al vermeld dat de daar berekende waarden van FS.buigtrekscheur waarschijnlijk 
niet juist zijn. Toch worden ze hier gebruikt voor de vergelijking met de vijzelkracht waarbij de 
tweede knik in de grafieken optreedt. Het blijkt dat bij de dwarskrachtproeven 
S1LBB1VT36d, S4LBB2VT29d en S5LBB2VT184d de vijzelkracht waarbij de tweede knik in 
de grafieken optreedt zo’n 85 tot 90% is van FS.buigtrekscheur. Bij de dwarskrachtproeven 
S6NBB2VT28d en S5LBB1VT191d blijkt dit percentage bijna 100% te zijn. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat de waarden van de vijzelkracht waarbij de knikken 
optreden niet altijd exact te bepalen zijn. 
 
Hiervoor is gezegd dat het intrekken van de voorspanstrengen de vijzelkracht waarbij 
theoretisch de eerste trekscheuren en waarbij theoretisch de eerste buigtrekscheuren 
ontstaan, zou kunnen verlagen. Uit de grafieken van bijlage 20 blijkt in dit opzicht geen 
opvallend verschil tussen de dwarskrachtproeven waarbij de voorspanstrengen wel en 
waarbij ze niet intrekken. Echter, de uitkraging aan de passieve zijde van de balk is veel 
kleiner bij de dwarskrachtproeven waarbij de voorspanstrengen niet intrekken. Hierdoor kan 
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het zijn dat de voorspanning vanaf oplegging 1 nog niet volledig en uitgewaaierd is. Dit kan 
de vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan, verlagen. 
 

4.8.4 Hoofdspanningen bij de rozetvormige rekstroken 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Bij de meetpunten 20 tot en met 28 en bij de meetpunten 32 tot en met 40 worden de rekken 
in de lijven steeds in drie richtingen gemeten: horizontaal, verticaal en diagonaal (45o met de 
x-as). Hiervoor worden rozetvormige rekstroken gebruikt. 
 
Aan de hand van de resultaten van deze metingen kan het volgende bepaald worden tot aan 
het ontstaan van de eerste trekscheuren: 
• De hoofdtrek- en de hoofddrukspanningen ter plekke van de rozetvormige rekstroken 
• De hoek die de richtingen van deze hoofddrukspanningen maken met de x-as 
De manier waarop dit bepaald kan worden en de grafieken zijn te vinden in bijlage 17. 
 

Analyse 
 
Wanneer deze grafieken vergeleken worden met de grafieken van de theoretische 
hoofdspanningen en hun richtingen (ook in bijlage 17) blijkt dat de grafieken bij alle 
dwarskrachtproeven qua vorm redelijk goed overeenkomen. 
 
Wanneer één van de grafieken afwijkt van zijn vloeiende lijn wordt aangenomen dat dit 
veroorzaakt wordt door het ontstaan van trekscheuren. Deze trekscheuren hoeven niet dóór 
de rozetvormige rekstroken te lopen. De vijzelkracht waarbij één van de grafieken afwijkt van 
zijn vloeiende lijn zou gelijk moeten zijn aan of zou groter moeten zijn dan de vijzelkracht 
waarbij de eerste knik in de doorbuigingsgrafieken optreedt. Het blijkt echter dat de 
vijzelkracht waarbij één van de grafieken afwijkt van zijn vloeiende lijn zo’n 60 tot 90% is van 
de vijzelkracht waarbij de eerste knik in de doorbuigingsgrafieken optreedt. Uitzondering 
hierop is de proef S5LBB2VT184d; hierbij bedraagt dit percentage ongeveer 125%. Verder 
blijkt dat de vijzelkracht waarbij één van de grafieken afwijkt van zijn vloeiende lijn zo’n 50 tot 
70% is van de vijzelkracht waarbij theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan. 
 
Nu wordt gekeken naar de grafieken in het lineair elastische gebied, dus tot de vijzelkracht 
waarbij één van de grafieken afwijkt van zijn vloeiende lijn. De grafieken komen qua vorm 
dus redelijk goed overeen met de grafieken van de theoretische hoofdspanningen en hun 
richtingen. De met de meetresultaten bepaalde hoofdtrekspanningen zijn bij een bepaalde 
vijzelkracht echter hoger dan de theoretische waarden. De met de meetresultaten bepaalde 
hoofddrukspanningen zijn lager dan de theoretische waarden. De met de meetresultaten 
bepaalde hoeken die de richtingen van de hoofddrukspanningen maken met de x-as zijn 
ongeveer gelijk aan de theoretische waarden. 
 
Het eventuele intrekken van de voorspanstrengen begint pas bij een vijzelkracht die hoger is 
dan de vijzelkracht waarbij één van de grafieken afwijkt van zijn vloeiende lijn. Het intrekken 
is dus niet van invloed in het lineair elastische gebied. 
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4.8.5 Rekken in buigdruk- en buigtrekzone 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Bij de meetpunten 29, 30 en 31 en bij de meetpunten 41, 42 en 43 worden de horizontale 
rekken in de voorgetrokken buigdrukzone van de balk gemeten. Hiervoor worden rekstroken 
gebruikt. Bij de meetpunten 50, 51 en 52 en bij de meetpunten 60, 54 en 53 worden de 
horizontale rekken in de voorgedrukte buigtrekzone gemeten. Hiervoor worden LVDT’s 
gebruikt omdat hier scheuren kunnen ontstaan. De grafieken van deze rekken zijn te vinden 
in bijlage 21. 
 

Analyse 
 
De grafieken lopen in het begin lineair; de balk is dan ongescheurd. Bij een bepaalde 
vijzelkracht treden de eerste trekscheuren op. Hierdoor worden de rekken in de buigdruk- en 
buigtrekzone groter en gaan de grafieken flauwer oplopen. Wanneer later buigtrekscheuren 
ontstaan, worden de rekken nog groter en gaan de grafieken nog flauwer oplopen. Wanneer 
een buigtrekscheur ter plekke van een LVDT ontstaat, wordt de rek bij deze LVDT heel 
groot. Na het ontstaan van de buigtrekscheuren worden de rekken in de buigtrekzone sneller 
groter dan de rekken in de buigdrukzone. Het is vrij moeilijk om in de grafieken de waarden 
van de vijzelkrachten te bepalen waarbij de grafieken flauwer op gaan lopen. Ter illustratie 
toont figuur 4.21 de grafiek van de rekken in de buigdrukzone van de dwarskrachtproef 
S1LBB1VT36d. 

 
 
figuur 4.21 
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De rekken tot aan het ontstaan van de eerste trekscheuren zouden gelijk moeten zijn aan de 
theoretische rekken. Dit blijkt ook bij de meeste dwarskrachtproeven het geval te zijn. 
 

4.8.6 Maximale dwarskrachtcapaciteit 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Aan de hand van de grafieken in bijlage 20 is de vijzelkracht waarbij de balk bezwijkt, te 
bepalen. Dit is de maximaal bereikte vijzelkracht tijdens de dwarskrachtproef. Tabel 4.17 
geeft per dwarskrachtproef: 
• De vijzelkracht waarbij de balk tijdens de dwarskrachtproef bezwijkt, Fproef.max 
• De vijzelkracht waarbij theoretisch de maximale dwarskrachtcapaciteit bereikt wordt, 

FS.max (zie tabel 4.16) 
• De schuifspanning waarbij de balk tijdens de dwarskrachtproef bezwijkt, τproef.max. 

Hiervoor geldt: 

( ) d*b*aa
a*F

w21

2max.proef
max.proef +

=τ  

waarbij: 
wb  = totale breedte van de lijven 

 = 100 mm 
d = nuttige hoogte van de doorsnede van de balk 
 = 447,5 mm 

• De schuifspanning waarbij theoretisch de maximale dwarskrachtcapaciteit bereikt wordt, 
τ2 (zie tabel 4.16) 

• In paragraaf 4.7.8 staat de volgende formule voor τ2 (formule 4.6): 

( ) θ==τ k*k*'f*85,0*k*2,0
d*b

V
ncm1

2
2  

Nu wordt gekeken naar het volgende: 
( ) θβ=τ k*k*'f*85,0*k* ncm1max.proef  

waarbij (zie paragraaf 4.7.8): 
88,0k1 =  
0,1k n =  
0,1k =θ  

Tabel 4.17 geeft per dwarskrachtproef de waarden van 0,85*f’cm en β. 
• Het percentage van Fproef.max/FS.max, τproef.max/τ2 en β/0,2; dit percentage is per 

dwarskrachtproef constant 
 

 
tabel 4.17 Waarden van verschillende grootheden m.b.t. het bezwijken van de balk 

dwarskrachtpr. Fproef.max FS.max τproef.max τ2 0.85*f'cm β perc.

[kN] [kN] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%]

S1LBB1VT36d 662.9 681.7 9.0 9.3 52.8 0.19 97.2
S4LBB2VT29d 646.8 679.3 9.1 9.6 54.5 0.19 95.2
S6NBB2VT28d 884.7 993.4 12.5 14.0 70.1 0.18 89.1
S5LBB2VT184d 709.0 733.8 9.7 10.0 56.8 0.19 96.6
S5LBB1VT191d 679.5 768.8 9.3 10.5 59.6 0.18 88.4
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Analyse 
 
Theoretisch moeten de balken bezwijken bij de vijzelkracht waarbij theoretisch de maximale 
dwarskrachtcapaciteit bereikt wordt, FS.max. Dit moet gebeuren in het gebied a1 door het 
stuiken van de betondrukdiagonalen in de lijven. 
 
De vijzelkracht waarbij de balken tijdens de dwarskrachtproeven bezwijken, Fproef.max, blijkt 
zo’n 88 tot 97% te zijn van FS.max (zie tabel 4.17). 
 
Ondanks de goede overeenkomsten tussen FS.max en Fproef.max bezwijken de meeste balken 
niet door het stuiken van de betondrukdiagonalen in de lijven. Alleen bij dwarskrachtproef 
S6NBB2VT28d, de dwarkrachtproef op de balk van Normaal Beton, bezwijkt de balk op het 
stuiken van de betondrukdiagonalen in de lijven in het gebied a1 (zie figuur 4.22). 
Tegelijkertijd bezwijken op dezelfde plaats in de balk de bovenste hoeken. Het 
daadwerkelijke bezwijken van de balk gebeurt bij deze proef in een fractie van een seconde. 
 

 
 
figuur 4.22 Balk na dwarskrachtproef S6NBB2VT28d 
 
Bij de overige dwarskrachtproeven bezwijkt de balk op een andere manier (zie figuur 4.23): 
De balk bezwijkt in het gebied a1 in de buurt van oplegging 1 (S1LBB1VT36d, 
S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d) of in de buurt van het aangrijppunt van de vijzelkracht 
(S4LBB2VT29d). Hier ontstaan dusdanige scheuren dat het beton aan de buitenzijde van 
één of beide hoeken van de beugelwapening los komt. Dit gebeurt over een bepaalde lengte 
van de balk. Bij enkele dwarskrachtproeven bezwijken direct hierna op dezelfde plaats in de 
balk één of beide lijven; er ontstaan grote scheuren en er komen stukken beton los. Het 
daadwerkelijke bezwijken van de balk gebeurt bij deze proeven in een periode van één of 
enkele seconden. 
 



ontwerp, vervaardiging en beproeving van de liggers   111 

 
 
figuur 4.23 Balk na dwarskrachtproef S5LBB1VT191d 
 
De oorzaak voor deze vorm van bezwijken is waarschijnlijk de volgende (zie figuur 4.24): 
Volgens het vakwerkmodel moeten de drukkrachten in de drukdiagonalen bij de hoeken van 
de balk gedeeltelijk opgevangen worden door trekkrachten in de beugelwapening in de lijven. 
Voor de drukkrachten in het beton aan de binnenzijde van de beugelwapening is dit geen 
probleem. Voor de drukkrachten in het beton aan de buitenzijde van de beugelwapening wel. 
Deze kunnen niet opgevangen worden en ‘stoten’ de betondekking van de hoeken af. Bij 
oplegging 1 en bij het aangrijppunt van de vijzelkracht heersen plaatselijk grote spanningen 
in het beton. Waarschijnlijk bezwijken de hoeken daarom daar als eerste. 
 

 
figuur 4.24 Situatie bij de hoeken van de balk 
 
Er is geen opvallend verschil te constateren tussen de bezwijkvormen en de vijzelkracht bij 
bezwijken, van de dwarskrachtproeven S1LBB1VT36d en S4LBB2VT29d enerzijds en van 
de dwarskrachtproeven S5LBB2VT184d en S5LBB1VT191d anderzijds. Het intrekken van 
de voorspanstrengen en de veranderde oplegvlakken hebben dus waarschijnlijk geen 
invloed op deze resultaten. 
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Hoofdstuk 5: Wringproeven op de liggers 
 

5.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden op de -in hoofdstuk 1 en 2 ontworpen- liggers wringproeven 
uitgevoerd. Deze vinden plaats in het Pieter van Musschenbroek Laboratorium van de 
TU/eindhoven. Bij de wringproeven worden de liggers belast met een wringend moment, Ts, 
zoals te zien is in figuur 5.1. De ligger kan over de gehele lengte vrij welven; er is sprake van 
zuivere wringing. In de doorsneden van de ligger tussen de aangrijppunten van het wringend 
moment ontstaat een constant wringend moment. De dwarskracht en het buigend moment 
ten gevolge van het eigen gewicht van de ligger worden verwaarloosd. 
 

 
figuur 5.1 Wringproef op en wringende momenten in de ligger 
 
Wanneer de proef volgens verwachting verloopt, zal de ligger bezwijken op het stuiken van 
de betondrukdiagonalen in de lijven. Tijdens de wringproef wordt de vervorming op een 
aantal plaatsen geregistreerd. 
 
Er worden in totaal vier wringproeven uitgevoerd: drie proeven op balken van Lichtgewicht 
Beton en één proef op een balk van Normaal Beton. De codering van de verschillende 
wringproeven is de volgende (in volgorde van beproevingsdatum) (zie ook bijlage 6): 
S2LBB2TT660d 
S2LBB1TT667d 
S3LBB2TT672d 
S6NBB1TT665d 
 

5.2 Proefopstelling 
 

5.2.1 Schematisering 
 
Figuur 5.2 toont de schematisering  van de proefopstelling van de wringproeven. 
 

wringende momenten t.g.v. TS

TSTS

TS
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figuur 5.2 Schematisering van de proefopstelling 
 
Aan de passieve zijde van de balk wordt een wringend moment aangebracht (actie). Aan de 
actieve zijde van de balk wordt het roteren van de balk tegengehouden. Hier ontstaat dus 
een tegengesteld wringend moment (reactie). Het aangrijpen van de actie en van de reactie 
gebeurt over een lengte van 300 mm. Zowel bij het aangrijppunt van de actie als van de 
reactie kan de balk vrij welven. Uit de tekeningen van de proefopstelling (zie paragraaf 5.2.2) 
zal blijken dat de kokervormige doorsnede bij deze aangrijppunten bijna niet kan vervormen 
in zijn vlak. Het eigen gewicht van de balk wordt in twee punten afgedragen. Naast het 
aangrijppunt van de actie steunt de balk op een rol in zowel de x-richting als de y-richting; de 
balk kan hier roteren. Daarnaast kan de balk in het aangrijppunt van de reactie zijn eigen 
gewicht afdragen. 
 

5.2.2 Proefopstelling 
 
De proefopstelling van de wringproeven wordt opgebouwd uit de in het Pieter van 
Musschenbroek-laboratorium aanwezige HE 300 B-profielen. Deze profielen hebben een 
lengte van een veelvoud van 300 mm, met een maximum lengte van 3300 mm. De profielen 
zijn in de flenzen over de gehele lengte voorzien van gaten met een h.o.h.-afstand van 100 
mm. Ook de aangelaste kopplaten zijn voorzien van gaten. De verbindingen worden 
gerealiseerd met behulp van bouten M24 10.9. De proefopstelling kan niet aan de vloer 
verankerd worden. Figuur 5.3 tot en met figuur 5.6 tonen resp. één langsdoorsnede (AA) en 
drie breedtedoorsneden (BB, CC, DD) van de proefopstelling. De getallen in de profielen 
geven de lengte van het profiel aan. Figuur 5.7 toont een foto van de proefopstelling. 
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figuur 5.3 Langsdoorsnede AA van de proefopstelling 
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figuur 5.4 Breedtedoorsnede BB van de proefopstelling 
 

15001500
A

A

betonnen balk

doorsnede BB

15001500

30003000

12001500

1200 1500

2100

110 kN-vijzel
stalen staaf

krachtmeetdoos

klembout
stalen klemplaat



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 116 

 
figuur 5.5 Breedtedoorsnede CC van de proefopstelling 
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figuur 5.6 Breedtedoorsnede DD van de proefopstelling 
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figuur 5.7 Proefopstelling 
 
Doorsnede BB toont het punt waar het wringend moment aangebracht wordt (aangrijppunt 
van de actie). Het wringend moment wordt geleverd door twee 110 kN-vijzels. Deze vijzels 
zijn beide aan één kant aan de constructie verbonden en aan de andere kant via een stalen 
staaf aan een krans. Al deze verbindingen zijn scharnierend. Deze krans omsluit met behulp 
van klembouten en stalen klemplaten de kokervormige doorsnede van de balk. De krans is 
opgebouwd uit HE 300 B-profielen. De twee vijzels leveren elk een trekkracht; deze krachten 
worden even groot gehouden. De afstand tussen de werklijnen van de krachten is 2100 mm. 
Halverwege de stalen staven worden de krachten in de staven gemeten met behulp van een 
krachtmeetdoos. 
 
Doorsnede CC toont het punt waar de balk steunt op een rol en bovendien kan roteren. De 
balk is hier opgelegd op een schotel; deze is opgelegd op een kogelplaat. Dit geheel rust op 
de constructie. 
 
Doorsnede DD toont het punt waar het roteren van de balk tegengehouden wordt 
(aangrijppunt van de reactie). Ook hier omsluit een krans met behulp van klembouten en 
stalen klemplaten de kokervormige doorsnede van de balk. Deze krans is geïntegreerd in de 
constructie. In dit punt kan de balk zijn eigen gewicht dus ook afdragen. 
 
Zoals hiervoor al gezegd is, kan de balk zowel bij het aangrijppunt van de actie als van de 
reactie vrij welven. De weerstand tussen de balk en de klemplaten zou dit enigszins kunnen 
belemmeren. Deze platen zorgen er ook voor dat de kokervormige doorsnede bijna niet kan 
vervormen in zijn vlak. 
 
Het roteren van de constructie wordt voorkomen door vier schuine stalen balken; één aan 
elke zijde van de constructie. Deze balken worden belast op trek. 
 



ontwerp, vervaardiging en beproeving van de liggers   119 

5.2.3 Meetprogramma 
 

Algemeen 
 
Tijdens de wringproeven worden op verschillende meetpunten metingen gedaan. Het 
meetprogramma bij de eerste twee wringproeven (S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d) is 
anders dan bij de laatste twee wringproeven (S3LBB2TT672d en S6NBB1TT665d). De 
verschillende meetprogramma’s en de reden voor de verandering worden in deze paragraaf 
behandeld. Figuur 5.8 en figuur 5.9 tonen de meetprogramma’s van resp. de eerste twee 
wringproeven en de laatste twee wringproeven. Figuur 5.10 toont de posities van de 
verschillende meetpunten. 
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figuur 5.8 Meetprogramma S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d 
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figuur 5.9 Meetprogramma S3LBB2TT672d en S6NBB1TT665d 
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figuur 5.10 Posities van de meetpunten 
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S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d 
 
In het gebied tussen het aangrijppunt van de actie en van de reactie worden op drie punten 
metingen gedaan. Dit gebeurt naast het aangrijppunt van de actie, naast het aangrijppunt 
van de reactie en midden tussen deze twee aangrijppunten in. Bij deze punten wordt een 
stijve stalen beugel aan de balk bevestigd. Deze meetbeugel is aan de onderzijde aan de 
balk gelijmd. Bij elke meetbeugel worden dezelfde metingen gedaan. Dit zijn: 
• Bij de meetpunten M0 tot en met M5 en bij de meetpunten 10 tot en met 15 wordt de 

eventuele vervorming van de kokervormige doorsnede in zijn vlak gemeten. Gemeten 
wordt de horizontale en de verticale verplaatsing van de twee bovenste hoeken van de 
doorsnede ten opzichte van de meetbeugel en dus ten opzichte van de onderzijde van de 
doorsnede. 

• Bij de meetpunten 7, 8 en 9 wordt de rotatie van de meetbeugel gemeten. Deze is gelijk 
aan de rotatie van de balk aan de onderzijde van de doorsnede. 

• Bij de meetpunten 4, 5 en 6 en bij de meetpunten 16, 17 en 18 wordt de verplaatsing van 
de meetbeugel gemeten. Gemeten wordt de horizontale en de verticale verplaatsing van 
de meetbeugel ten opzichte van de vloer (vast punt). Aan de hand van deze metingen 
kan de eventuele verplaatsing van het hart van de balk bepaald worden. 

 
Tijdens de wringproeven gebeurt het volgende: 
• De constructie van de proefopstelling zou eigenlijk oneindig stijf moeten zijn en zou dus 

niet moeten vervormen. Dit blijkt echter wel te gebeuren. Hierdoor komt bovendien één 
van de vier ‘poten’ van de constructie los van de grond. De metingen bij de meetpunten 
4, 5 en 6 en bij de meetpunten 16, 17 en 18 zijn hierdoor onbruikbaar. Het is nl. niet meer 
duidelijk wat de oorzaak van de hier gemeten verplaatsingen is. (In paragraaf 5.7.2 wordt 
verder ingegaan op het vervormen van de constructie van de proefopstelling.) 

• Wanneer er veel scheuren optreden in de onderflens van de balk laat de gelijmde 
meetbeugel los. Er kan dan niets meer gemeten worden. 

 

S3LBB2TT672d en S6NBB1TT665d 
 
In het gebied tussen het aangrijppunt van de actie en van de reactie worden op dezelfde drie 
punten stijve stalen meetbeugels aan de onderzijde aan de balk gelijmd. De volgende 
metingen worden gedaan: 
• Bij de meetpunten M0 tot en met M5 en bij de meetpunten 10 tot en met 15 wordt de 

eventuele vervorming van de kokervormige doorsnede in zijn vlak gemeten. Gemeten 
wordt de horizontale en de verticale verplaatsing van de twee bovenste hoeken van de 
doorsnede ten opzichte van de meetbeugel en dus ten opzichte van de onderzijde van de 
doorsnede. 

• De meetpunten 7, 8 en 9 bevinden zich naast de meetbeugels aan de onderzijde van de 
balk. Hier wordt de rotatie van de balk aan de onderzijde van de doorsnede gemeten. De 
rotatieopnemers worden gelijmd aan de balk. Aangezien deze een kleiner lijmoppervlak 
hebben dan de meetbeugels, zullen deze langer blijven hangen bij scheurvorming in de 
onderflens. 

• Bij de meetpunten 5 en 6 en bij de meetpunten 16 en 18 wordt de eventuele welving aan 
de koppen van de balk gemeten. Gemeten wordt de verplaatsing in de lengterichting van 
de balk (x-richting) van de onderste hoeken ten opzichte van de bovenste hoeken. 
Hiervoor worden stijve stalen beugels aan de bovenste hoeken gelijmd. 
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5.3 Materiaaleigenschappen 
 

5.3.1 Algemeen 
 
Van het beton van de balken waarop wringproeven uitgevoerd worden, worden de 
kubusdruksterkte en de E-modulus bepaald. Deze materiaaleigenschappen worden bepaald 
zowel 28 dagen na de stort als op het moment waarop de balk beproefd wordt. De 
kubusdruksterktemetingen worden uitgevoerd op kubussen van dezelfde stort als de 
betreffende balk. De E-modulusmetingen worden uitgevoerd op prisma’s van dezelfde stort 
als de betreffende balk. De kubusdruksterkten en de E-moduli 28 dagen na de stort zijn al 
bepaald in paragraaf 4.3.2 resp. 4.3.5. De kubusdruksterkten en de E-moduli op het moment 
waarop de balk beproefd wordt, worden in deze paragraaf bepaald. Aan de hand van de 
resultaten van de kubusdruksterktemetingen kan ook de treksterkte bepaald worden. 
 

5.3.2 Kubusdruksterkte 
 

Algemeen 
 
Van elke stort zijn zes kubussen (K5 t/m K10) aanwezig in het Pieter van Musschenbroek 
Laboratorium. Deze zijn tot 30 oktober 2000 opgeslagen in een speciale klimaatkamer. 
Hierna zijn ze buiten de klimaatkamer bij de balken opgeslagen. 
 
De wringproeven worden uitgevoerd op balken van de storten S2LB, S3LB en S6NB. Van 
zowel stort S2LB, S3LB als S6NB worden de kubussen K5 t/m K7 gebruikt voor de bepaling 
van de kubusdruksterkte 28 dagen na de stort. De eerste twee wringproeven, 
S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d, worden uitgevoerd op balken van dezelfde stort S2LB. 
Ze vinden kort na elkaar en lang na de stort plaats. Daarom worden de kubusdruksterkte en 
de E-modulus van het beton van deze balken in één keer bepaald, tussen de tijdstippen van 
de twee wringproeven in. Voor deze kubusdruksterktemetingen worden de overige kubussen 
K8 t/m K10 gebruikt. Voor de bepaling van de kubusdruksterkte tijdens de derde wringproef, 
S3LBB2TT672d, worden ook de overige kubussen K8 t/m K10 gebruikt. De kubusdruksterkte 
van het beton van balk S3LBB1 tijdens een volgende balkproef kan dus niet meer bepaald 
worden. Voor de bepaling van de kubusdruksterkte tijdens de vierde wringproef, 
S6NBB1TT665d, worden ook de overige kubussen K8 t/m K10 gebruikt. De 
dwarskrachtproef op balk S6NBB2 vindt nl. 28 dagen na de stort plaats waardoor de 
materiaaleigenschappen al bekend zijn. 
 

Bepaling kubusdruksterkte 
 
De manier waarop de kubusdruksterkte bepaald wordt, staat beschreven in paragraaf 4.3.2. 
Tabel 5.1 toont per kubusdruksterktemeting tijdens een wringproef de bepaalde 
kubusdruksterkte, f’c. Ook toont de tabel de gemiddelde kubusdruksterkte tijdens een 
bepaalde wringproef, f’cm. 
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tabel 5.1 Kubusdruksterkten tijdens de wringproeven 
 
Voor alle metingen in tabel 5.1 geldt dat de kubussen zo’n 15 maanden uit de speciale 
klimaatkamer zijn. 
 

Conclusies 
 
• Wanneer tabel 5.1 vergeleken wordt met tabel 4.3 blijkt dat de kubusdruksterkten nog 

(redelijk evenredig) oplopen na 28 dagen. 
• De kubusdruksterkte van het Normaal Beton blijft dus een stuk hoger dan van het 

Lichtgewicht Beton. 
 

5.3.3 Treksterkte 
 
Aan de hand van de hiervoor bepaalde kubusdruksterkte is de treksterkte van het beton te 
bepalen. Bepaald wordt de treksterkte tijdens een wringproef. Aangezien het hier een 
praktisch onderzoek met korte-duur-proeven betreft, wordt gezocht naar de gemiddelde 
treksterkte korte duur, fcm(*k1), waarvoor geldt: 

cmcm 'f*05,005,1f +=  (f’ck ≤ 65 N/mm2: S2LB en S3LB) 
 cm'f*02,03 +=  (f’ck ≥ 75 N/mm2: S6NB) 
waarbij: 

cm'f  = gemiddelde kubusdruksterkte korte duur tijdens een bepaalde wringproef (zie tabel 
5.1) 

 
1k  = factor voor Lichtgewicht Beton 

88,0=  
 
Tabel 5.2 toont de gemiddelde treksterkte korte duur van het beton tijdens een bepaalde 
wringproef, fcm(*k1). 
 

kubusdrukst.meting f'c f'cm

[N/mm2] [N/mm2]

S2LBK8T665d 75.0 71.4
S2LBK9T665d 68.4
S2LBK10T665d 70.9

S3LBK8T672d 73.6 71.5
S3LBK9T672d 70.9
S3LBK10T672d 70.1

S6NBK8T665d 99.6 98.7
S6NBK9T665d 99.3
S6NBK10T665d 97.4



  Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 126 

 
tabel 5.2 Treksterkten tijdens de wringproeven 
 

5.3.4 E-modulus 
 

Algemeen 
 
Van elke stort zijn vier prisma’s (P1 t/m P4) aanwezig in het Pieter van Musschenbroek 
Laboratorium. Deze zijn tot 12 september 2001 opgeslagen in een speciale klimaatkamer. 
Hierna zijn ze buiten de klimaatkamer bij de balken opgeslagen. 
 
De wringproeven worden uitgevoerd op balken van de storten S2LB, S3LB en S6NB. Voor 
de bepaling van de E-modulus tijdens de wringproeven worden de prisma’s P2 t/m P4 
gebruikt. Zoals in paragraaf 5.3.2 al gezegd is, wordt de E-modulus tijdens de eerste twee 
wringproeven in één keer bepaald, tussen de tijdstippen van de twee wringproeven in. 
 

Bepaling E-modulus 
 
De wijze waarop de E-modulus van het beton bepaald wordt, is te vinden in bijlage 10, 
paragraaf B10.1. De uitgebreide meetresultaten van de E-modulusmetingen zijn te vinden in 
bijlage 22. Tabel 5.3 toont per E-modulusmeting tijdens een wringproef de bepaalde E-
modulus, E’b. Ook toont de tabel de gemiddelde E-modulus tijdens een bepaalde wringproef, 
E’bm. 

 
 
tabel 5.3 E-moduli tijdens de wringproeven 

E-modulusmeting E'b E'bm

[N/mm2] [N/mm2]

S2LBP2T665d 23665 23978
S2LBP3T665d 24347
S2LBP4T665d 23923

S3LBP2T672d 25400 25211
S3LBP3T672d 25171
S3LBP4T672d 25062

S6NBP2T665d 46197 44822
S6NBP3T665d 43947
S6NBP4T665d 44323

wringproef f'cm fcm(*k1)

[N/mm2] [N/mm2]

S2LBB2TT660d 71.4 4.1
S2LBB1TT667d 71.4 4.1
S3LBB2TT672d 71.6 4.1
S6NBB1TT665d 98.7 5.0
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Voor alle metingen in tabel 5.3 geldt dat de prisma’s zo’n 5 maanden uit de speciale 
klimaatkamer zijn. 
 

Conclusies 
 
• Wanneer tabel 5.3 vergeleken wordt met tabel 4.6 blijkt dat de E-moduli weinig tot niet 

oplopen na 28 dagen. 
• De E-modulus van het Normaal Beton blijft dus een stuk hoger dan van het Lichtgewicht 

Beton. 
 

5.4 Doorsnede-grootheden tijdens de wringproeven 
 
Nu de gemiddelde E-moduli tijdens de wringproeven, E’bm, bekend zijn, kunnen de werkelijke 
doorsnede-grootheden tijdens de wringproeven berekend worden. 
 
De waarden van de verschillende doorsnede-grootheden zijn te vinden in tabel 5.4. De 
berekening hiervan is nagenoeg gelijk aan de berekening van de werkelijke doorsnede-
grootheden op het moment van voorspannen, zie bijlage 11. Het enige verschil is het 
volgende: 

bm

p

'E
E

n =  

pE  = 2*105 N/mm2 

bm'E  = gemiddelde E-modulus tijdens een bepaalde wringproef (zie tabel 5.3) 
De uitleg van de afkortingen van de verschillende doorsnede-grootheden is terug te vinden in 
paragraaf 1.6. 
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tabel 5.4 Werkelijke doorsnede-grootheden tijdens de wringproeven 
 

5.5 Werkvoorspanningen tijdens de wringproeven 
 

5.5.1 Algemeen 
 
Nu kunnen de werkelijke werkvoorspanningen in de voorspanwapening en in het beton 
tijdens de wringproeven berekend worden. De manier waarop en de hoogten in de 
doorsnede van de balk waarop de werkvoorspanningen berekend worden, staan al 
beschreven in paragraaf 1.9. Ook de uitleg van de afkortingen van de verschillende krachten 
en spanningen is hier terug te vinden. 
 

5.5.2 Benodigde grootheden 
 
Voor de berekening van de werkvoorspanningen zijn de volgende grootheden nodig: 

bnA  = oppervlakte van de netto betondoorsnede 
bnz  = afstand van de zwaartelijn van de netto betondoorsnede tot de onderzijde van de 

doorsnede 
ybnI  = AKOM van de netto betondoorsnede 

( )1P'E bt = E-modulus prisma 1 (P1) op het moment van voorspannen (zie tabel 3.3) 
bm'E  = gemiddelde E-modulus 28 dagen na de stort (zie tabel 4.6) 

ct  = ouderdom van het beton op het moment van voorspannen 

pt  = ouderdom van het beton op het moment van beproeven 
t  = belastingstijd 
 cp tt −=  

grootheid eenheid S2LBB2TT660d S2LBB1TT667d S3LBB2TT672d S6NBB1TT665d

E'bm [N/mm2] 23978 23978 25211 44822

n [-] 8.34 8.34 7.93 4.46
Abn [mm2] 125450 125450 125450 125450
Abp [mm2] 142966 142966 142109 134820
Sbn.o [mm3] 31393900 31393900 31393900 31393900
Sbp.o [mm3] 35511007 35511007 35309651 33596390
zbn [mm] 250.3 250.3 250.3 250.3
zbp [mm] 248.4 248.4 248.5 249.2
Iybn [mm4] 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296
Iybp [mm4] 4624994496 4624994496 4592785075 4318648982
Wybn.b [mm3] 15879884 15879884 15879884 15879884
Wybp.b [mm3] 18381431 18381431 18259255 17219059
Wybn.o [mm3] 15848118 15848118 15848118 15848118
Wybp.o [mm3] 18620064 18620064 18484405 17330492
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De waarden van de verschillende grootheden zijn te vinden in tabel 5.5. 
 

 
tabel 5.5 Waarden van verschillende grootheden 
 

5.5.3 Werkvoorspanningen 
 
De waarden van de verschillende krachten en spanningen op verschillende hoogten in de 
doorsnede tijdens de wringproeven, zijn te vinden in tabel 5.6 tot en met tabel 5.8. De 
berekening hiervan staat in bijlage 23. 
 

 
tabel 5.6 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens wringproef S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d 
 

grootheid eenheid S2LBB2TT660d S2LBB1TT667d S3LBB2TT672d S6NBB1TT665d
Abn [mm2] 125450 125450 125450 125450
Zbn [mm] 250.3 250.3 250.3 250.3
Iybn [mm4] 3965996296 3965996296 3965996296 3965996296
E'bt(P1) [N/mm2] 18135 18135 17866 30994
E'bm [N/mm2] 24558 24558 23861 41695
tc [dagen] 1 1 1 1
tp [dagen] 660 667 672 665

t [dagen] 659 666 671 664

S2LBB2TT660 en S2LBB1TT667d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.74
z1 -208.7 4 191.56 -62.75 0 128.81 12.9 -0.33
z2 -185.7 4 181.08 -78.11 0 102.97 10.3 -0.94
z3 -144.7 2 162.40 -105.46 0 56.94 5.7 -2.02
z4 186.3 5 911.58 -326.21 -2.46 582.90 58.3 -10.72
z5 209.3 6 901.10 -341.55 -2.01 557.54 55.8 -11.32
zo 250.3 -12.40

totaal 730.1
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tabel 5.7 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens wringproef S3LBB2TT672d 
 

 
tabel 5.8 Werkelijke werkvoorspanningen en werkvoorspankrachten op verschillende hoogten in de doorsnede 
tijdens wringproef S6NBB1TT665d 
 

5.6 Theoretische resultaten 
 

5.6.1 Inleiding 
 
Enkele resultaten van de wringproeven tot aan het ontstaan van de eerste scheuren zijn te 
voorspellen met behulp van de lineaire elasticiteitstheorie. In deze paragraaf wordt het 
volgende bekeken: 
• waar en wanneer theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan 
• de theoretische richting van de hoofddrukspanningen in de lijven en de flenzen 
• wanneer de balken theoretisch bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen in 

de lijven 
 

S3LBB2TT672d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 0.74
z1 -208.7 4 191.41 -62.80 0 128.61 12.9 -0.34
z2 -185.7 4 180.80 -78.19 0 102.61 10.3 -0.94
z3 -144.7 2 161.90 -105.60 0 56.30 5.6 -2.01
z4 186.3 5 909.25 -326.89 -2.41 579.95 58.0 -10.66
z5 209.3 6 898.64 -342.25 -1.96 554.43 55.4 -11.26
zo 250.3 -12.33

totaal 726.4

S6NBB1TT665d
z z np σpi ∆σpkr ∆σp σpw Fpw σbw

[-] [mm] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [kN] [N/mm2]
zb -249.7 1.03
z1 -208.7 4 195.50 -42.77 0 152.73 15.3 -0.40
z2 -185.7 4 188.83 -52.73 0 136.09 13.6 -1.20
z3 -144.7 2 176.94 -70.51 0 106.43 10.6 -2.63
z4 186.3 5 980.97 -213.97 -6.29 760.71 76.1 -14.18
z5 209.3 6 974.31 -223.95 -5.89 744.47 74.4 -14.99
zo 250.3 -16.42

totaal 963.8



ontwerp, vervaardiging en beproeving van de liggers   131 

5.6.2 Hoofdspanningen 
 
In de balken heersen tijdens de wringproeven verschillende krachten en bijbehorende 
spanningen ten gevolge van de excentrische voorspanning en van het wringend moment TS. 
Figuur 5.11 toont deze krachten en spanningen tot aan het ontstaan van de eerste scheuren. 
De krachten en spanningen ten gevolge van het eigen gewicht van de balk worden 
verwaarloosd. Figuur 5.12 toont de schuifspanningen ten gevolge van TS; de lengten van de 
pijlen in deze tekening zeggen niets over de grootten van de schuifspanningen. 
 

 
figuur 5.11 Krachten en spanningen tot aan het ontstaan van de eerste scheuren 
 

TSTS

normaalkrachten en -spanningen t.g.v. (exc.) voorsp.

wringende momenten t.g.v. TS

momenten en buigspanningen t.g.v. exc. voorsp.

TS

reactieactie
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figuur 5.12 Schuifspanningen ten gevolge van TS 
 
Voor elk punt van de balken geldt: 

xσ  = normaalspanning in de richting van de x-as 
 ( )zbwσ=  
waarbij: 

( )zbwσ  = werkvoorspanning in het beton op de hoogte z t.g.v. de excentrische voorspanning; 
er wordt aangenomen dat deze werkvoorspanning tussen de aangrijppunten van de 
actie en de reactie constant is. 

 
yσ  = normaalspanning in de richting van de y-as 

 = 0 N/mm2 
zσ  = normaalspanning in de richting van de z-as 

 = 0 N/mm2 
xτ  = schuifspanning om de richting van de x-as 

 = 0 N/mm2 
yτ  = schuifspanning om de richting van de y-as 

 
tl

S

A*2*t
T

=  voor het lijf met positieve y-coördinaat 

 
tl

S

A*2*t
T

−=  voor het lijf met negatieve y-coördinaat 

 0=   voor de boven- en de onderflens 
waarbij: 

lt  = dikte van het lijf 
( ) ( )lft tb*thA −−=  

τz

τz

τy

τy

τy

τz

τy

τz

TS

TS

actie

reactie

z-as

y-as

x-as
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h  = hoogte van de doorsnede van de balk 
ft  = dikte van de flens 

b  = breedte van de doorsnede van de balk 
 

zτ  = schuifspanning om de richting van de z-as 
 0=   voor de lijven 

 
tf

S

A*2*t
T

=  voor de bovenflens 

 
tf

S

A*2*t
T

−=  voor de onderflens 

 
In figuur 5.13 zijn deze spanningen en hun positieve richtingen te zien. 
 

 
figuur 5.13 Normaal- en schuifspanningen en hun positieve richtingen 
 
Ten gevolge van deze spanningen ontstaan in elk punt van de balken hoofdtrek- en 
hoofddrukspanningen. 
 
Aangezien in de lijven σy, τx en τz gelijk zijn aan nul heerst er in elk punt van de lijven een 
vlakspanningstoestand. Bovendien is σz gelijk aan nul. Voor de hoofdtrek- en 
hoofddrukspanningen in de lijven, resp. σ1.l en σ2.l, en voor de hoek die de richtingen van de 
hoofddrukspanningen maken met de x-as, θl, geldt (zie ook figuur 5.14): 
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Aangezien in de flenzen σy, τx en τy gelijk zijn aan nul heerst er in elk punt van de flenzen 
een vlakspanningstoestand. Bovendien is σz gelijk aan nul. Voor de hoofdtrek- en 
hoofddrukspanningen in de flenzen, resp. σ1.f en σ2.f, en voor de hoek die de richtingen van 
de hoofddrukspanningen maken met de x-as, θf, geldt (zie ook figuur 5.14): 
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figuur 5.14 Richting hoofddrukspanningen 
 

5.6.3 Trekscheuren 
 
Bij het vergroten van het wringend moment ontstaan trekscheuren wanneer de 
hoofdtrekspanningen de treksterkte van het beton overschrijden. Om te zien waar en 
wanneer theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan, worden de theoretische 
hoofdtrekspanningen in een aantal punten van de balk berekend. Deze hoofdtrekspanningen 
worden vergeleken met de gemiddelde treksterkte korte duur van het beton, fcm(*k1) (zie tabel 
5.2). 
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De punten van de balk waarin de theoretische hoofdtrekspanningen berekend worden en de 
grafieken zijn te vinden in bijlage 24. Ter illustratie toont figuur 5.15 de grafiek van de 
wringproeven S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d. 
 

 
figuur 5.15 
 
Uit de grafieken in bijlage 24 kan het volgende geconcludeerd worden: 
 
• Bij alle wringproeven treden de eerste trekscheuren theoretisch op aan de bovenzijde 

van de lijven. 
• Tabel 5.9 toont per wringproef het wringend moment waarbij theoretisch de eerste 

trekscheuren ontstaan, TS.trekscheur. 

 
 
tabel 5.9 
 

5.6.4 Richting hoofddrukspanningen 
 
Met formule 5.1 tot en met formule 5.6 zijn de theoretische richtingen van de 
hoofddrukspanningen in de lijven en in de flenzen tot aan het ontstaan van de eerste 
trekscheuren te berekenen. Dit wordt gedaan in dezelfde punten van de balk als waarin de 
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hoofdtrekspanningen in paragraaf 5.6.3 berekend zijn. Deze grafieken zijn te vinden in 
bijlage 25. Ter illustratie toont figuur 5.16 de grafiek van de wringproeven S2LBB2TT660d en 
S2LBB1TT667d. 
 

 
figuur 5.16 
 

5.6.5 Maximale wringcapaciteit 
 
Nu wordt gezocht naar de theoretische maximale wringcapaciteit: het wringend moment 
waarbij de balk theoretisch bezwijkt op het stuiken van de betondrukdiagonalen in de lijven. 
Dit wordt gedaan aan de hand van de voorschriften in NEN 6720 en CUR Aanbeveling 39, 
zie ook paragraaf 2.2.1. 
 
Aangezien het hier een praktisch onderzoek met korte-duur proeven betreft, geldt voor de 
theoretische maximale wringcapaciteit, T2: 

( ) tlncm12 A*2*t*k*k*'f*85,0*k*2,0T θ=  
waarbij: 

1k  = factor voor Lichtgewicht Beton 
88,0=  
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cm'f  = gemiddelde kubusdruksterkte korte duur tijdens een bepaalde wringproef (zie tabel 
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tot.pwF  = totale werkvoorspankracht tijdens de wringproeven (zie tabel 5.6 t/m tabel 5.8) 
0,1k =θ  (α = 90o) 

lt  = dikte van het lijf 
 = 50 mm 

( ) ( )lft tb*thA −−=  
h  = hoogte van de doorsnede van de balk 
 = 500 mm 

ft  = dikte van de flens 
 = 105 mm 
b  = breedte van de doorsnede van de balk 
 = 450 mm 

tA  = 158000 mm2 
 
Voor de schuifspanning in de lijven waarbij theoretisch de maximale dwarskrachtcapaciteit 
bereikt wordt, τ2.l, geldt: 

( ) θ==τ k*k*'f*85,0*k*2,0
A*2*t

T
ncm1

tl

2
l.2      formule 5.7 

 
Tabel 5.10 toont per wringproef de waarden van 0,85*f’cm, σ’bm, kn, T2 en τ2.l. 

 
 
tabel 5.10 Waarden van verschillende grootheden m.b.t. de theoretische maximale wringcapaciteit 
 

5.7 Resultaten wringproeven 
 

5.7.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf worden de resultaten van de wringproeven behandeld. Wanneer dit 
relevant is, worden deze resultaten vergeleken met de in de vorige paragraaf ‘voorspelde’ 
resultaten. Eerst worden echter het vervormen van de constructie van de proefopstelling en 
de gevolgen daarvan behandeld. 
 

5.7.2 Vervorming van de constructie van de proefopstelling 
 
Tijdens elke wringproef wordt een film gemaakt. Wanneer deze film versneld bekeken wordt, 
is duidelijk dat de constructie van de proefopstelling vervormt. Deze constructie zou eigenlijk 
oneindig stijf moeten zijn. De vervorming is bij elke wringproef ongeveer hetzelfde. 
Bovendien blijkt bij elke wringproef dat één van de vier ‘poten’ van de constructie los komt 

wringproef 0.85*f'cm σ'bm kn T2 τ2.l

[N/mm2] [N/mm2] [-] [kN*m] [N/mm2]

S2LBB2TT660d 60.7 5.8 1.0 168.8 10.7
S2LBB1TT667d 60.7 5.8 1.0 168.8 10.7
S3LBB2TT672d 60.8 5.8 1.0 169.1 10.7
S6NBB1TT665d 83.9 7.7 1.0 265.2 16.8
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van de grond. Er wordt verondersteld dat de manier waarop de constructie vervormt en dat 
het loskomen van de poot de volgende oorzaak hebben: 
 
Figuur 5.17 toont een schematisering van de constructie van de proefopstelling met daarin 
de betonnen balk. Aan de voorzijde zal het wringend moment aangebracht worden (actie). 
Aan de achterzijde wordt het roteren van de balk tegengehouden. Hier zal dus een 
tegengesteld wringend moment ontstaan (reactie). In deze schematisering wordt het eigen 
gewicht van de balk verwaarloosd. 
 

 
figuur 5.17 Schematisering van de proefopstelling 
 
Figuur 5.18 toont de proefopstelling wanneer het wringend moment aangebracht is. De kop 
van de balk aan de voorzijde is geroteerd ten opzichte van de kop aan de achterzijde. In de 
constructie van de proefopstelling ontstaan trek- en drukkrachten in de stalen balken. In 
figuur 5.18 zijn de balken met trekkrachten met blauw aangegeven; de balken met 
drukkrachten met rood. In de ideale situatie is deze constructie oneindig stijf waardoor deze 
niet roteert. 
 

 
figuur 5.18 Ideale situatie: De balk roteert, de contructie niet 
 
Figuur 5.19 toont de proefopstelling zoals deze zich in werkelijkheid gedraagt. De stalen 
balken met drukkrachten in de constructie van de proefopstelling zijn veel stijver dan de 
balken met trekkrachten (de schuine balken). De balken met trekkrachten worden langer 
waardoor de constructie roteert. 
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figuur 5.19 Werkelijke situatie: De balk èn de constructie roteren 
 
Tijdens de wringproeven blijven de ‘poten’ A, B en C op de grond staan. Poot D komt los van 
de grond. Dit komt doordat de constructie aan de voorzijde (aangrijppunt van de actie) 
zwaarder is dan aan de achterzijde (aangrijppunt van de reactie) (zie figuur 5.3). 
 
Tijdens de wringproeven S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d wordt bij de meetpunten 4, 5 
en 6 en bij de meetpunten 16, 17 en 18 de verplaatsing van de betonnen balk ten opzichte 
van de grond gemeten (zie paragraaf 5.2.3). Deze metingen worden gedaan om de 
eventuele verplaatsing van het hart van de balk te bepalen. Door het roteren van de 
constructie van de proefopstelling is het niet meer duidelijk wat de oorzaak van de gemeten 
verplaatsingen is. De metingen bij de meetpunten 4, 5 en 6 en bij de meetpunten 16, 17 en 
18 zijn hierdoor onbruikbaar. 
 
Tijdens alle wringproeven wordt bij de meetpunten 7, 8 en 9 de rotatie van de betonnen balk 
gemeten (zie paragraaf 5.2.3). Door het roteren van de constructie van de proefopstelling 
zijn de gemeten rotaties groter dan de rotaties van de balk zelf. Het verloop van de rotatie 
van de constructie is echter onbekend. Het exacte verloop van de rotaties van de balk zelf is 
hierdoor ook onbekend. Aan de films van de wringproeven is echter te zien dat de rotatie van 
de constructie veel kleiner is dan de rotatie van de balk zelf. De resultaten van de metingen 
bij de meetpunten 7, 8 en 9 zijn dus kwalitatief nog enigszins bruikbaar. 
 

5.7.3 Rotatie 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Bij de meetpunten 7, 8 en 9 wordt de rotatie van de balk aan de onderzijde van de 
doorsnede gemeten. Zoals in paragraaf 5.7.2 al vermeld is, worden deze gemeten rotaties 
deels veroorzaakt door de (onbekende) rotatie van de constructie van de proefopstelling. Het 
grootste deel van de gemeten rotaties wordt echter veroorzaakt door het roteren van de balk 
zelf. De resultaten van de metingen bij de meetpunten 7, 8 en 9 zijn kwalitatief enigszins 
bruikbaar. De grafieken van de rotaties zijn te vinden in bijlage 26. 
 

C
D

B

A
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Analyse 
 
De grafieken van de wringproeven S2LBB1TT667d, S3LBB2TT672d en S6NBB1TT665d 
duiden in het begin op erg weinig rotatie van de balk. De balk is dan ongescheurd en de 
rotatiestijfheid is groot. Bij een bepaald wringend moment treden de eerste trekscheuren op 
waardoor de wringstijfheid van de balk afneemt. Hierdoor vertonen de grafieken een knik; 
deze knik is duidelijk en scherp. Hierna begint de balk sterk te roteren. Ter illustratie toont 
figuur 5.20 de grafiek van wringproef S3LBB2TT672d. 
 

 
figuur 5.20 
 
Zoals te verwachten is, roteert de balk bij meetpunt 9 meer dan bij meetpunt 8 en bij 
meetpunt 8 weer meer dan bij meetpunt 7. De rotatie bij meetpunt 7 is relatief groot; de balk 
zelf heeft hier pas weinig kunnen roteren. Verklaringen hiervoor kunnen zijn: 
• de constructie van de proefopstelling roteert 
• de balk roteert bij het aangrijppunt van de reactie t.o.v. de constructie 
• er ontstaan veel scheuren bij het aangrijppunt van de reactie vanwege de hoge 

spanningen 
 
Er wordt aangenomen dat de eerste trekscheuren ontstaan bij het wringend moment waarbij 
de knik in de grafieken optreedt. Dit wringend moment zou dus gelijk moeten zijn aan het 
wringend moment waarbij theoretisch de eerste trekscheuren ontstaan, TS.trekscheur. Bij de 
wringproeven S2LBB1TT667d en S3LBB2TT672d treedt de knik op bij een wringend 
moment van zo’n 52 kN*m. Dit is zo’n 60% van TS.trekscheur. Bij de wringproef S6NBB1TT665d 
treedt de knik ook op bij een wringend moment van zo’n 52 kN*m. Dit is opvallend omdat dit 
maar zo’n 45% is van TS.trekscheur. 
 
De grafiek van de wringproef S2LBB2TT660d is duidelijk anders dan die van de andere 
wringproeven. Er is geen duidelijke knik waarneembaar. Bovendien roteert de balk bij 
meetpunt 7 meer dan bij meetpunt 9 tot een wringend moment van zo’n 60 kN*m. 
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5.7.4 Vervorming van de doorsnede 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Bij de meetpunten M0 tot en met M5 en bij de meetpunten 10 tot en met 15 wordt de 
eventuele vervorming van de kokervormige doorsnede in zijn vlak gemeten. Gemeten wordt 
de horizontale en de verticale verplaatsing van de twee bovenste hoeken van de doorsnede 
ten opzichte van de meetbeugel en dus ten opzichte van de onderzijde van de doorsnede. 
De grafieken van de verplaatsingen zijn te vinden in bijlage 27. 
 

Analyse 
 
Inleiding 
 
De grafieken van bijlage 27 worden per meetbeugel geanalyseerd. Eerst wordt gekeken naar 
de meetbeugel naast het aangrijppunt van de actie. Hierbij horen de metingen bij de 
meetpunten M0, M1, 10 en 11. Daarna wordt gekeken naar de meetbeugel in het midden 
van de balk. Hierbij horen de metingen bij de meetpunten M2, M3, 12 en 13. Daarna wordt 
gekeken naar de meetbeugel naast het aangrijppunt van de reactie. Hierbij horen de 
metingen bij de meetpunten M4, M5, 14 en 15. 
 
Meetbeugel naast aangrijppunt actie 
 
De volgende analyse geldt voor de wringproeven S2LBB2TT660d, S3LBB2TT672d en 
S6NBB1TT665d. De analyse voor de wringproef S2LBB1TT667d volgt daarna. Ter illustratie 
toont figuur 5.21 de grafiek van wringproef S3LBB2TT672d. 
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figuur 5.21 
 
In het begin treedt er erg weinig horizontale en verticale verplaatsing van de twee bovenste 
hoeken ten opzichte van de onderzijde van de doorsnede op. Bij een bepaald wringend 
moment gaan de hoeken verticaal verplaatsen. Deze verplaatsing is voor beide hoeken 
ongeveer gelijk. Dit wringend moment is ongeveer gelijk aan het wringend moment waarbij 
de rotatiegrafieken een knik vertonen. Hiervóór is aangenomen dat de eerste trekscheuren 
ontstaan bij dit wringend moment. De eerste trekscheuren ontstaan hoogstwaarschijnlijk in 
de lijven van de doorsnede (zie bijlage 24). Hierdoor worden de lijven hoger; dit verklaart de 
verticale verplaatsing van de hoeken. 
 
Door de scheuren in de lijven worden deze minder stijf. Door het wringend moment gaat de 
bovenflens zich horizontaal verplaatsen ten opzichte van de onderflens; de bovenflens gaat 
naar de negatieve y-richting. Deze verplaatsing is goed te zien in de grafieken. Vanaf een 
bepaald wringend moment wordt de horizontale verplaatsing bij meetpunt 10 meer negatief 
dan bij meetpunt 11. Aangenomen wordt dat bij dit wringend moment trekscheuren ontstaan 
in de bovenflens; hierdoor wordt deze breder. Dit wringend moment ligt bij de wringproef op 
de balk van Normaal Beton hoger dan bij de wringproeven op de balken van Lichtgewicht 
Beton. Dit is volgens verwachting (zie bijlage 24). Figuur 5.22 toont schematisch de 
vervorming van de doorsnede. 
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figuur 5.22 Schematische vervorming van de doorsnede naast het aangrijppunt van de actie 
 
Bij de wringproef S2LBB1TT667d verplaatst de bovenflens zich al horizontaal ten opzichte 
van de onderflens voordat de hoeken zich verticaal verplaatsen. Het breder worden van de 
bovenflens vindt wel na het verticaal verplaatsen van de hoeken plaats. Overigens is de 
verticale verplaatsing bij meetpunt M0 opvallend groot. 
 
Meetbeugel in midden van balk 
 
De volgende analyse geldt voor alle wringproeven. Ter illustratie toont figuur 5.23 de grafiek 
van wringproef S3LBB2TT672d. 
 

 
figuur 5.23 
 
Net als bij de meetbeugel naast het aangrijppunt van de actie treedt er in het begin erg 
weinig horizontale en verticale verplaatsing op van de twee bovenste hoeken ten opzichte 
van de onderzijde van de doorsnede. Bij een bepaald wringend moment gaan de hoeken 
verticaal verplaatsen. Voor deze verticale verplaatsing geldt hetzelfde als bij de meetbeugel 
naast het aangrijppunt van de actie, zie hiervoor. 
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Door de scheuren in de lijven worden deze minder stijf. De meetbeugel bevindt zich in het 
midden van de balk, tussen de tegengestelde actie en reactie. Hierdoor veroorzaakt het 
wringend moment geen horizontale verplaatsing van de bovenflens ten opzichte van de 
onderflens, zoals bij de meetbeugel naast het aangrijppunt van de actie wel het geval is. 
Vanaf een bepaald wringend moment wordt de horizontale verplaatsing bij meetpunt 12 
negatief en bij meetpunt 13 positief. Aangenomen wordt dat bij dit wringend moment 
trekscheuren ontstaan in de bovenflens; hierdoor wordt deze breder. Dit wringend moment 
ligt bij de wringproef op de balk van Normaal Beton hoger dan bij de wringproeven op de 
balken van Lichtgewicht Beton. Dit is volgens verwachting (zie bijlage 24). Bij de wringproef 
S2LBB1TT667d is dit wringend moment gelijk aan het wringend moment waarbij de hoeken 
verticaal verplaatsen. Figuur 5.24 toont schematisch de vervormingen van de doorsnede. 
 

 
figuur 5.24 Schematische vervorming van de doorsnede in het midden van de balk 
 
Meetbeugel naast aangrijppunt reactie 
 
De volgende analyse geldt voor de wringproeven S2LBB2TT660d, S3LBB2TT672d en 
S6NBB1TT665d. De analyse voor de wringproef S2LBB1TT667d volgt daarna. Ter illustratie 
toont figuur 5.25 de grafiek van wringproef S3LBB2TT672d. 
 

 
figuur 5.25 
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Net als bij de meetbeugel naast het aangrijppunt van de actie treedt er in het begin erg 
weinig horizontale en verticale verplaatsing op van de twee bovenste hoeken ten opzichte 
van de onderzijde van de doorsnede. Bij een bepaald wringend moment gaan de hoeken 
verticaal verplaatsen. Voor deze verticale verplaatsing geldt hetzelfde als bij de meetbeugel 
naast het aangrijppunt van de actie, zie hiervoor. 
 
Door de scheuren in de lijven worden deze minder stijf. Door het wringend moment gaat de 
bovenflens zich horizontaal verplaatsen ten opzichte van de onderflens; de bovenflens gaat 
naar de positieve y-richting. Deze verplaatsing is goed te zien in de grafieken. Vanaf een 
bepaald wringend moment wordt de horizontale verplaatsing bij meetpunt 15 meer positief 
dan bij meetpunt 14. Aangenomen wordt dat bij dit wringend moment trekscheuren ontstaan 
in de bovenflens; hierdoor wordt deze breder. Dit wringend moment ligt bij de wringproef op 
de balk van Normaal Beton hoger dan bij de wringproeven op de balken van Lichtgewicht 
Beton. Dit is volgens verwachting (zie bijalge 24). Figuur 5.26 toont schematisch de 
vervormingen van de doorsnede. 
 

 
figuur 5.26 Schematische vervorming van de doorsnede naast het aangrijppunt van de reactie 
 
Net als bij de meetbeugel naast het aangrijppunt van de actie, verplaatst de bovenflens bij de 
wringproef S2LBB1TT667d zich al horizontaal ten opzichte van de onderflens voordat de 
hoeken zich verticaal verplaatsen. Het breder worden van de bovenflens vindt wel na het 
verticaal verplaatsen van de hoeken plaats. 
 
Tenslotte het volgende: In paragraaf 5.2.1 is gezegd dat de kokervormige doorsnede bij de 
aangrijppunten van de actie en van de reactie bijna niet kan vervormen in zijn vlak. Dit wordt 
veroorzaakt door de uitvoering van deze aangrijppunten. Uit hetgeen in deze paragraaf 
behandeld is, blijkt dat de doorsneden bij de meetbeugels naast deze aangrijppunten goed 
kunnen vervormen. 
 

5.7.5 Welving (bij S3LBB2TT672d en S6NBB1TT665d) 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Bij de meetpunten 5 en 6 en bij de meetpunten 16 en 18 wordt de eventuele welving aan de 
koppen van de balk gemeten. Gemeten wordt de verplaatsing in de lengterichting van de 
balk (x-richting) van de onderste hoeken ten opzichte van de bovenste hoeken. De grafieken 
van de verplaatsingen zijn te vinden in bijlage 28, grafiek B28.1 en B28.4. Ter illustratie toont 
figuur 5.27 de grafiek van wringproef S3LBB2TT672d. 
 

z-as

y-as
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figuur 5.27 
 

Analyse 
 
Een mogelijke verklaring voor het verloop van de grafieken B28.1 en B28.4 is de volgende: 
 
De verplaatsing in de lengterichting van de balk van de onderste hoeken ten opzichte van de 
bovenste hoeken wordt veroorzaakt door twee mechanismen: 
 
Normaalgesproken zou de op zuivere wringing belaste, kokervormige balk -indien de 
doorsnede stijf is- welving vertonen als in figuur 5.28. 
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figuur 5.28 Welving in de kokervormige balk 
 
Tijdens de wringproeven ontstaan meer trekscheuren in de bovenste helft van de balk dan in 
de onderste helft (zie bijlage 24). De balk wordt in de bovenste helft dus langer dan in de 
onderste helft, zie figuur 5.29. 
 

 
figuur 5.29 Asymmetrische verlenging van de balk t.g.v. de trekscheuren 
 
Wanneer de door deze twee mechanismen veroorzaakte verplaatsingen in de lengterichting 
van de balk opgeteld worden, ontstaan de totale verplaatsingen als in figuur 5.30. 
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figuur 5.30 Totale verplaatsingen in de lengterichting van de balk 
 
Voor de totale verplaatsing in de lengterichting van de balk (x-richting) van de onderste 
hoeken ten opzichte van de bovenste hoeken geldt dus: 
• De positieve verplaatsing bij meetpunt 5 is groter dan de positieve verplaatsing bij 

meetpunt 6 
• De negatieve verplaatsing bij meetpunt 16 is groter dan de negatieve verplaatsing bij 

meetpunt 18 
• De absolute verplaatsing bij meetpunt 5 is even groot als de absolute verplaatsing bij 

meetpunt 16 
• De absolute verplaatsing bij meetpunt 6 is even groot als de absolute verplaatsing bij 

meetpunt 18 
Dit blijkt redelijk goed overeen te komen met het verloop van de grafieken B28.1 en B28.4. 
 
Voor de bij figuur 5.29 horende verplaatsing in de lengterichting van de balk van de onderste 
hoeken ten opzichte van de bovenste hoeken geldt: 
• De positieve verplaatsing bij meetpunt 5 en meetpunt 6 is de gemiddelde totale 

verplaatsing bij deze meetpunten 
• De negatieve verplaatsing bij meetpunt 16 en meetpunt 18 is de gemiddelde totale 

verplaatsing bij deze meetpunten 
Grafiek B28.2 en B28.5 in bijlage 28 tonen de gemiddelde verplaatsing bij de meetpunten 5 
en 6 en bij de meetpunten 16 en 18. 
 
Voor de bij figuur 5.28 horende verplaatsing in de lengterichting van de balk van de onderste 
hoeken ten opzichte van de bovenste hoeken geldt: 
• De positieve verplaatsing bij meetpunt 5 en bij meetpunt 18 is de verplaatsing ten 

opzichte van de gemiddelde totale verplaatsing bij resp. de meetpunten 5 en 6 en de 
meetpunten 16 en 18 

• De negatieve verplaatsing bij meetpunt 6 en bij meetpunt 16 is de verplaatsing ten 
opzichte van de gemiddelde totale verplaatsing bij resp. de meetpunten 5 en 6 en de 
meetpunten 16 en 18 

Grafiek B28.3 en B28.6 in bijlage 28 tonen de verplaatsing bij de meetpunten 5 en 6 en bij de 
meetpunten 16 en 18 ten opzichte van de gemiddelde verplaatsing bij resp. de meetpunten 5 
en 6 en de meetpunten 16 en 18. 
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5.7.6 Richting scheuren 
 
Aan het eind van de wringproeven wordt de globale richting van de scheuren in de lijven en 
in de flenzen opgemeten. Deze scheuren zijn ontstaan in de richting haaks op de 
hoofdtrekspanningen en dus in de richting van de hoofddrukspanningen. Zie ook figuur 5.14. 
Tabel 5.11 toont deze gemeten richtingen van de scheuren. 
 

 
tabel 5.11 Gemeten richtingen van de scheuren 
 
De theoretische richting van de hoofddrukspanningen is berekend tot aan het ontstaan van 
de eerste trekscheuren; zie bijlage 25. Deze eerste trekscheuren ontstaan theoretisch in de 
lijven; zie bijlage 24. De exacte theoretische richting van de hoofddrukspanningen in de 
flenzen bij het ontstaan van trekscheuren daar is niet bekend. Aan de hand van de grafieken 
in bijlage 25 is echter wel het volgende te concluderen over de theoretische richtingen van 
de scheuren: 
• De hoek die de richtingen van de scheuren maken met de x-as is het kleinst in de 

onderflens 
• De hoek die de richtingen van de scheuren maken met de x-as is het grootst in de 

bovenflens 
Dit blijkt overeen te komen met de gemeten richtingen van de scheuren. 
 
Bovendien kan vermeld worden dat tijdens de wringproeven de eerste trekscheuren aan de 
bovenzijden van de lijven ontstaan. Dit komt overeen met de theoretische voorspelling; zie 
bijlage 24. 
 

5.7.7 Maximale wringcapaciteit 
 

Verwerking meetresultaten 
 
Nu moet het wringend moment waarbij de balk bezwijkt, bepaald worden. Dit is het maximaal 
bereikte wringend moment tijdens de wringproef. Voor de wringproeven S3LBB2TT672d en 
S6NBB1TT665d is dit te bepalen aan de hand van de grafieken in bijlage 26. Voor de 
wringproeven S2LBB2TT660d en S2LBB1TT667d geldt dit niet; hierbij stopt de rotatiemeting 
voordat de balk bezwijkt. Voor deze wringproeven wordt het maximaal bereikte wringend 
moment bepaald aan de hand van de metingen van de trekkrachten in de vijzels. Tabel 5.12 
geeft per wringproef: 
• Het wringend moment waarbij de balk tijdens de wringproef bezijkt, Tproef.max 
• De theoretische maximale wringcapaciteit, T2 (zie tabel 5.10) 
• De schuifspanning in de lijven waarbij de balk tijdens de wringproef bezwijkt, τproef.max.l. 

Hiervoor geldt: 

hoek met x-as lijf neg. y-coörd. lijf pos. y-coörd. bovenflens onderflens

S2LBB2TT660d 33 32 40 26
S2LBB1TT667d 31 28 45 ?
S3LBB2TT672d 35 35 47 27
S6NBB1TT665d 36 35 46 24
gemiddeld 34 33 45 26
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tl

max.proef
l.max.proef A*2*t

T
=τ  

waarbij: 
lt  = dikte van het lijf 

 = 50 mm 
( ) ( )lft tb*thA −−=  

 = 158000 mm2 
• De schuifspanning in de lijven waarbij theoretisch de maximale wringcapaciteit bereikt 

wordt, τ2.l (zie tabel 5.10) 
• In paragraaf 5.6.5 staat de volgende formule voor τ2.l (formule 5.7): 

( ) θ==τ k*k*'f*85,0*k*2,0
A*2*t

T
ncm1

tl

2
l.2  

Nu wordt gekeken naar het volgende: 
( ) θβ=τ k*k*'f*85,0*k* ncm1l.max.proef  

waarbij (zie paragraaf 5.6.5): 
88,0k1 =  
0,1k n =  
0,1k =θ  

Tabel 5.12 geeft per wringproef de waarden van 0,85*f’cm en β. 
• Het percentage van Tproef.max/T2, τproef.max.l/τ2.l en β/0,2; dit percentage is per wringproef 

constant 
 

 
tabel 5.12 Waarden van verschillende grootheden m.b.t. het bezwijken van de balk 
 

Analyse 
 
Theoretisch moeten de balken bezwijken bij de theoretische maximale wringcapaciteit, T2. 
Dit moet gebeuren door het stuiken van de betondrukdiagonalen in de lijven. 
 
Het wringend moment waarbij de balken tijdens de wringproeven bezwijken, Tproef.max, blijkt 
zo’n 71 tot 81% te zijn van T2 (zie tabel 5.12). De balken bezwijken niet door het stuiken van 
de betondrukdiagonalen in de lijven, maar op een andere manier: Er ontstaan over de lengte 
van de balk opvallende scheuren op de in figuur 5.31 aangegeven plaatsen. Deze scheuren 
hebben dezelfde richting als de trekscheuren in de lijven en in de flenzen. (Zie figuur 5.32) 
Bij een bepaald wringend moment komt het beton aan de buitenzijde van één of meerdere 
gescheurde hoeken los van de beugelwapening (zie figuur 5.33, dit is een onderaanzicht). Bij 
dit wringend moment bezwijkt de balk dus; dit bezwijken duurt één of enkele seconden. 
 

wringproef Tproef.max T2 τproef.max.l τ2.l 0.85*f'cm β perc.

[kN*m] [kN*m] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%]

S2LBB2TT660d 130.3 168.8 8.2 10.7 60.7 0.15 77.1
S2LBB1TT667d 136.3 168.8 8.6 10.7 60.7 0.16 80.8
S3LBB2TT672d 134.5 169.1 8.5 10.7 60.8 0.16 79.5
S6NBB1TT665d 189.3 265.2 12.0 16.8 83.9 0.14 71.4
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figuur 5.31 Plaatsen waar scheuren ontstaan over de lengte van de balk 
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figuur 5.32 Scheuren over de lengte van de balk 
 

 
 
figuur 5.33 Beton los van de beugelwapening (onderaanzicht) 
 
De oorzaak van deze manier van bezwijken is waarschijnlijk de volgende (zie figuur 5.34): 
Volgens het vakwerkmodel moeten de drukkrachten in de drukdiagonalen bij de hoeken van 
de balk gedeeltelijk opgevangen worden door trekkrachten in de beugelwapening. Voor de 
drukkrachten in het beton aan de binnenzijde van de beugelwapening is dit geen probleem. 
Voor de drukkrachten in het beton aan de buitenzijde van de beugelwapening wel. Deze 
kunnen niet opgevangen worden en ‘stoten’ de betondekking van de hoeken af. 
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figuur 5.34 Situatie bij de hoeken van de balk 
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vakwerkmodel
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Inleiding 

Algemeen 

Dit Tg-verslag bevat het resultaat van het vooronderzoek voor mijn afstudeerproject. In dit 
afstudeerproject zal gezocht worden naar de maximale dwarskrachtcapaciteit en naar de 
maximale wringcapaciteit van voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton 
met een hoog percentage dwarskracht-lwringwapening in de vorm van beugels. Er zal dus 
gezocht worden naar de dwarskracht en naar het wringend moment waarbij de liggers 
bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen. 

Dit afstudeerproject borduurt voort op het afstudeerproject van S.W.H. Droste aan de 
Technische Universiteit Eindhoven in september 1997. In zijn afstudeerproject is gezocht 
naar de maximale dwarskracht- enlof wringcapaciteit van voorgespannen liggers van Hoge 
Sterkte Beton met een hoog beugelwapeningspercentage. 

In dit Tg-verslag wordt het theoretisch afschuifgedrag van voorgespannen elementen en het 
theoretisch wringgedrag van voorgespannen kokervormige elementen beschreven. Ook 
worden verschillende voorschriften die hierop betrekking hebben, behandeld. In het op dit 
Tg-project volgende afstudeerproject worden dwarskracht- en wringproeven uitgevoerd op 
voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton met een hoog percentage 
dwarskracht-lwringwapening in de vorm van beugels om zo de maximale 
dwarskrachtcapaciteit en de maximale wringcapaciteit te bepalen. Deze liggers worden in dit 
afstudeerproject ook ontworpen en vervaardigd. 

Probleemstelling 

Naar aanleiding van het hiervoor genoemde afstudeerproject van S.W.H. Droste rees de 
vraag wat de maximale dwarskrachtcapaciteit en de maximale wringcapaciteit zou zijn van 
voorgespannen liggers met een hoog beugelwapeningspercentage van Lichtgewicht Beton in 
plaats van Hoge Sterkte Beton. Dit is de reden dat mijn afstudeerproject ontstaan is. Om 
later te behandelen redenen is er echter wel voor gekozen de I-vormige doorsnede met een 
kokervormig lijf van de liggers van S.W.H. Droste te vervangen door een kokervormige 
doorsnede. 

Alvorens tot een goed ontwerp voor de voorgespannen kokervormige liggers te komen om 
hiermee goede experimenten uit te voeren, moet echter het theoretisch afschuifgedrag en 
het theoretisch wringgedrag goed bestudeerd worden. Dit is in dit Tg-project gedaan. Ook 
zijn in dit project verschillende hierop betrekking hebbende voorschriften bestudeerd. Deze 
zijn later nodig bij het ontwerpen van de voorgespannen kokervormige liggers. 

Doelstelling 

De doelstelling van dit Tg-project luidt: 
Het beschrijven van het theoretisch afschuifgedrag van voorgespannen betonnen 
elementen en van het theoretisch wringgedrag van voorgespannen betonnen 
kokervormige elementen. 
Het behandelen van verschillende voorschriften die betrekking hebben op afschuiving en 
op wringing van voorgespannen (kokervormige) elementen van (Lichtgewicht) Beton. 

theoretisch afschuif- en wringgedrag en voorschrifien 3 



Hoofdstuk 1: Theoretisch afschuifgedrag van elementen van 
voorgespannen beton 

7.7 Uitgangssitua tie 

Uitgegaan wordt van een element van beton met een prismatische rechthoekige doorsnede. 
Het element is excentrisch voorgespannen met rechte voorspanstrengen evenwijdig aan de 
lengte-as van het element. Het element is aan twee zijden opgelegd en wordt in het midden 
belast met één puntlast, Fs. Het element, de krachten en de bijbehorende spanningen zijn te 
zien in figuur 1.1. 

Jf- 
normaalspanningen 

normaalkrachten t.g.v. (excentrische) voorspanning 

O schuifspanningen 
-L 

A buigspanningen 
momenten t.g.v. excentrische voorspanning 

dwarskrachten t.g.v. puntlast F, 

J- 

momenten t.g.v. puntlast F, 

figuur 1 . l  Krachten en spanningen in een excentrisch voorgespannen element belast door een puntlast 

De positie van het orthogonaal assenstelsel ten opzichte van het element is te zien in figuur 
1.2. 
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zwaartelijn z 

figuur 1.2 Positie van het orthogonaal assenstelsel 

1.2 Elementen zonder dwarskrachtwapening 

l .  2. l Algemeen 

J. z-as 

Het gedrag van het hiervoor beschreven element bij het vergroten van de puntlast Fs is 
aanvankelijk te simuleren met de lineaire elasticiteitstheorie. 

Met behulp van de Cirkel van Mohr zijn de hoofdspanningen en hun richtingen op 
verschillende plaatsen in het element vast te stellen. Hiervoor zijn nodig: 

ux = de normaalspanning in de richting van de x-as 

OY = de normaalspanning in de richting van de y-as 

G r  = de normaalspanning in de richting van de z-as 

T x  = de schuifspanning om de richting van de x-as 
= de schuifspanning om de richting van de y-as 

T z  = de schuifspanning om de richting van de z-as 
In figuur 1.3 zijn deze spanningen en hun positieve richtingen te zien. 

y-as 

x-as 

z-as 

figuur 1.3 Normaal- en schuifspanningen en hun positieve richtingen 
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Voor de verschillende normaal- en schuifspanningen op verschillende plaatsen in het 
hiervoor beschreven element geldt het volgende: 

De normaalspanning in de richting van de x-as in een punt in de doorsnede (o,(y,z)) ten 
gevolge van voorspanning en buiging is: 

waarbij: 

F, = totale voorspankracht 
A = oppervlakte van de doorsnede 

e, = excentriciteit van de totale voorspankracht 

/ Y  
= axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede 

M = optredend moment ten gevolge van de belasting (de puntlast Fs) 

De normaalspanning in de richting van de y-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
o, (y,z)= O  mm' 

De normaalspanning in de richting van de z-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
o, (y,z)= O ~ l m m '  

De schuifspanning om de richting van de x-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
T, (y,z)= O  mm^ 

De schuifspanning om de richting van de y-as in een punt in de doorsnede (z,(y,z)) ten 
gevolge van dwarskracht is: 

waarbij: 
V = optredende dwarskracht ten gevolge van de belasting (de puntlast Fs) 
S, (z) = lineair oppervlaktemoment van het afschuivende deel van de doorsnede t.o.v. de 

zwaartelijn y voor de hoogte z 

b(z) = breedte van de doorsnede op de hoogte z 

De schuifspanning om de richting van de z-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
z, (y,z)= O ~ I m m '  

In het element heerst dus een vlakspanningstoestand waarbij o,(y,z) = O ~ l m m * .  In figuur 1.4 
is deze vlakspanningstoestand te zien bij een negatieve waarde van ox(y,z). De waarde van 
ox(y,z) kan in een ander punt in de doorsnede ook positief zijn. De waarde van t,(y,z) is voor 
de gehele doorsnede positief. 
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ox4nk 
x-as 

O X  

- T  
Y 

z-as 

figuur 1.4 Vlakspanningstoestand bij een negatieve waarde van ox(y,z) 

Voor willekeurige waarden van o,(y,z) en z,(y,z) (en voor oz(y,z) = O ~ l m m * )  is de Cirkel van 
Mohr voor het element te zien in figuur 1.5. 

figuur 1.5 Cirkel van Mohr voor willekeurige waarden van ox(y,z) en ~,(y,z) 

In figuur 1.5 zijn (T, en o2 de hoofdspanningen en is a de hoek die de richtingen van de 
hoofdspanningen maken met de x- en de z-as. Hiervoor geldt (met oz(y,z) = O ~ l m r n ~ ) :  

Het element kan bij het vergroten van de puntlast Fs op twee manieren bezwijken op 
afschuiving: 
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1.2.2 Afschuifbuigbreuk 

Door het vergroten van de puntlast Fs wordt de buiging en dus het moment in het element 
groter. Hierdoor wordt de normaalspanning in de richting van de x-as (o,(y,z)) aan de 
onderzijde van het element groter. De negatieve drukspanning (ten gevolge van de 
excentrische voorspanning) zal bij toename van de puntlast Fs veranderen in een positieve 
trekspanning. Bij een bepaalde waarde van de trekspanning kan het beton deze 
trekspanning niet meer opnemen en er ontstaan buigscheuren. De normaaltrekkrachten aan 
de onderzijde van het element worden nu opgenomen door de langswapening in de vorm 
van voorspanwapening. Als de puntlast Fs nog verder wordt vergroot, zal eén van de 
buigscheuren zich ontwikkelen tot een schuine afschuifscheur en zich plotseling over grote 
lengte voortplanten. Het inwendige evenwicht gaat dan verloren en het element bezwijkt. De 
dwarskracht op dit moment in het element is de bezwijkdwarskracht. 

Deze bezwijkdwarskracht is opgebouwd uit twee delen. Ten eerste de dwarskracht die 
ervoor zorgt dat de normaaldrukspanning (ten gevolge van de excentrische voorspanning) 
verdwijnt uit de onderzijde van het element, dit deel heet V,. Ten tweede de dwarskracht die 
de buigscheuren en vervolgens de afschuifscheur(en) doet ontstaan, dit deel heet V,. 

Voor V, geldt: 

V" - MI, 
a 

waarbij: 

Mo = ontspanmoment dat de normaaldrukspanning aan de onderzijde van het element 
wegneemt 

Zo = z-coördinaat van de onderzijde van de doorsnede 

W = weerstandsmoment van de doorsnede aan de onderzijde van de doorsnede 

a = afstand van de puntlast tot de oplegging 

V, is gelijk aan de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen ligger zonder 
dwarskrachtwapening die bezwijkt op afschuifbuigbreuk. Het gedrag bij dit breuktype is vrij 
gecompliceerd en daarom wordt nog vaak gebruik gemaakt van empirische formules. 
Bijvoorbeeld: 

I 

waarbij: 
d = nuttige hoogte doorsnede 

wo = langswapeningspercentage, betrokken op lijfbreedte 

fcck = karakteristieke waarde cilinderdruksterkte beton 

formule 1 .'l 
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1.2.3 Afschuiftrekbreuk 

Het is ook mogelijk dat, bij het vergroten van de puntlast Fs, de hoofdtrekspanningen o, in 
het lijf van het element de treksterkte van beton overschrijden voordat er buigscheuren 
ontstaan aan de onderzijde van het element. Als dit het geval is, ontstaan er 
afschuifscheuren in het lijf van het element in de richting van de hoofddrukspanningen 0% De 
dwarskrachten kunnen dan niet meer opgenomen worden en het element bezwijkt. De 
dwarskracht op dit moment in het element is de bezwijkdwarskracht, V,. 

Voor de hoofdtrekspanning ol geldt dan: 

0 ,  = f, 
waarbij: 

f, = treksterkte beton 
Verder geldt bij bezwijken: 

De bezwijkdwarskracht V, is dan als volgt te berekenen: 

Het is natuurlijk mogelijk dat in het midden van een element buigscheuren ontstaan terwijl in 
de zones bij de opleggingen rekening gehouden moet worden met afschuiftrekbreuk. 

1.3 Elementen met dwarskrachtwapening 

1.3. I Algemeen 

Als de dwarskracht in het element groter is dan de bezwijkdwarskracht bij afschuifbuigbreuk 
of bij afschuiftrekbreuk moet dwarskrachtwapening in de vorm van beugels toegepast 
worden in het element. Op het moment dat er dwarskrachtscheuren ontstaan, nemen deze 
beugels de dwarskrachten op en zullen de dwarskrachtscheuren beperkt blijven. 

Het gedrag van het element nu en bij het verder vergroten van de puntlast Fs verandert 
aanzienlijk ten opzichte van de situatie zonder dwarskrachtscheuren. Dit gedrag is het beste 
te simuleren met behulp van een vakwerkmodel. Hierbij stellen de trekstaven in het lijf van 
het vakwerk de dwarskrachtwapening voor. De drukstaven in het lijf van het vakwerk 
simuleren de betondrukdiagonalen in het element. De verschillende staven in het vakwerk 
zijn allemaal scharnierend verbonden. Figuur 1.6 toont een element met 
dwarskrachtscheuren, dwarskrachtwapening in de vorm van beugels en langswapening in de 
vorm van voorspanwapening en het bijbehorende vakwerkmodel. Het element en dus het 
vakwerkmodel zijn belast met een puntlast, F, en met excentrische voorspanning. 
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krachten t.g.v. puntlast F 

krachten t.g.v. drukkracht 

a voorspanning 

krachten t.g.v. moment 
voorspanning 

trek 
druk 
neutraal 

figuur 1.6 Vakwerkrnodel van een excentrisch voorgespannen element belast door een puntlast 

Voor figuur 1.6 geldt: 
z = inwendige hefboomsarm 
O = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
a = hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as 
S = onderlinge afstand tussen de beugels 
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1.3.2 Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

Zoals hiervoor al gezegd is, simuleren de trekstaven in het lijf van het vakwerk de 
dwarskrachtwapening in het element. De dwarskrachtwapening in het element bestaat uit 
beugels met een (dubbelsnedige) doorsnede A,,. De onderlinge afstand tussen de beugels is 
s. Een trekstaaf in het lijf van het vakwerk simuleert de dwarskrachtwapening in het element 
over een lengte z*(cotgO+cotga). De equivalente doorsnede van één trekstaaf in het lijf van 
het vakwerk, AeqUi, is dus: 

- * z * (cot go + cot ga) 
S 

Uit figuur 1.6 blijkt dat de trekstaven in het lijf van het vakwerk alleen belast worden door de 
puntlast F en niet door de voorspanning. De kracht in een trekstaaf in het lijf van het 
vakwerk, Nt, is te berekenen uit de dwarskracht in het element, V: 

- 
p 

v 
N, sin a 
Deze kracht Nt wordt opgenomen door de trekstaaf in het lijf van het vakwerk: 

"4 = Aequi * ~t 

waarbij: 

0,  = spanning in een trekstaaf in het lijf van het vakwerk 

Als de puntlast F wordt vergroot, wordt de spanning in de trekstaven in het lijf van het 
vakwerk groter. Wanneer de trekspanning in een trekstaaf in het lijf van het vakwerk de 
vloeispanning van de dwarskrachtwapening bereikt, bezwijkt het element. De dwarskracht op 
dit moment in het element is de bezwijkdwarskracht, V,. 

Nu geldt: 

en dus: 

VS = Aequi * fs * sina 

waarbij: 

c = vloeispanning dwarskrachtwapening 

De benodigde dwarskrachtwapening per eenheid van lengte is nu als volgt te berekenen: 

A,, v, 
S z * (cot g0 + cot ga)* f, * sin a 

Uit proeven is gebleken dat de op deze manier berekende hoeveelheid benodigde 
dwarskrachtwapening erg hoog is en dat de berekende bezwijkdwarskracht V, lager is dan 
de werkelijke bezwijkdwarskracht. De oorzaak hiervan is, dat de simulatie van het element 
als een vakwerk vrij conservatief is. Door deze simulatie worden de volgende zaken 
verwaarloosd: 

In werkelijkheid heeft het vakwerk geen scharnierende knooppunten. 
Deuvelwerking van de wapening geeft extra dwarskrachtcapaciteit. 
Wrijving in de ruwe scheurvlakken geeft extra dwarskrachtcapaciteit (aggregate 
interlock). 
De ongescheurde betondrukzône geeft extra dwarskrachtcapaciteit. 
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Op grond van vele proeven is gebleken dat deze extra dwarskrachtcapaciteit gelijk is aan de 
dwarskrachtcapaciteit van een niet-voorgespannen ligger zonder dwarskrachtwapening die 
bezwijkt op afschuifbuigbreuk, V, (zie formule 1 . l ) .  

Nu geldt dus voor de totale bezwijkdwarskracht, V,: 

VU = v, + v, 

Verder geldt: 

A,, - v, - v, 
S z*(cotgO+cotga)*f, *s ina 

Wanneer de afschuifscheuren in het element niet ontstaan zijn uit buigscheuren geeft de 
ongescheurde betontrekzône ook nog extra dwarskrachtcapaciteit. Ook kunnen de 
dwarskrachtscheuren door de ongescheurde betontrekzône minder ver open gaan staan en 
wordt de dwarskrachtwapening dus minder zwaar belast. 

Bovendien heeft de voorspanning in werkelijkheid ook een positief effect op de 
bezwijkdwarskracht V, van het element. 

1.3.3 Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

De drukstaven in het lijf van het vakwerk stellen de betondrukdiagonalen in het element voor. 
Hierbij simuleert één drukstaaf in het lijf van het vakwerk de betondrukdiagonalen in het 
element over een breedte gelijk aan de loodrechte afstand tussen twee drukstaven in het lijf 
van het vakwerk, bd, waarvoor geldt (zie figuur 1.7): 

b, =z*(cotg@+cotga)*sin0 

figuur 1.7 Simulatie van de betondrukdiagonalen door drukstaven 

De oppervlakte van één drukstaaf in het lijf van het vakwerk, Ad, is dus: 
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Uit figuur 1.6 blijkt dat ook de drukstaven in het lijf van het vakwerk alleen belast worden 
door de puntlast F en niet door de voorspanning. De kracht in een drukstaaf in het lijf van het 
vakwerk, N d ,  is te berekenen uit de dwarskracht in het element, V: 

- - v 
Nd sin 0 
Deze kracht Nd wordt opgenomen door de drukstaaf in het lijf van het vakwerk: 

N a = A a  * G, 

waarbij: 

G d  = spanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk 

Als de puntlast F wordt vergroot, wordt de spanning in de drukstaven in het lijf van het 
vakwerk groter. Wanneer de drukspanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk de 
maximale waarde bereikt, bezwijkt het element. De dwarskracht op dit moment in het 
element is de bezwijkdwarskracht, V*. 

De maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk is niet 
gelijk aan de druksterkte van het beton in het element. Van invloed is namelijk ook: 
a De beugelwapening loopt door de betondrukdiagonalen en is op trek belast. Deze 

wapening brengt door middel van aanhechting trekspanningen dwars op de 
drukdiagonalen over. Hierdoor vermindert de druksterkte van het beton in de richting van 
de drukdiagonalen. 

a De dwarskrachtwapening kan plaatselijk aanleiding geven tot spanningsconcentraties. 
Verder is uit proeven gebleken dat de maximale waarde van de drukspanning in een 
drukstaaf in het lijf van het vakwerk niet evenredig toeneemt met de druksterkte van het 
beton. 

De maximale drukspanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk, Gd.max, kan als volgt 
bepaald worden: 

waarbij: 
Ç I  

f l c k  = karakteristieke waarde kubusdruksterkte beton 

f = druksterkte beton 

Nu geldt: 

en dus: 

= z * (cot + cotga)* sin2 0 * b * v *ff, 

In werkelijkheid heeft de voorspanning wel een negatief effect op de maximale drukspanning 
in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk en dus op de bezwijkdwarskracht V2 van het 
element. 
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1.3.4 Invloed van hoek a en hoek B 

In de voorgaande paragrafen is onder meer het volgende bepaald: 
Voor de dwarskracht bij bezwijken van de dwarskrachtwapening, V,, geldt: 

Voor de dwarskracht bij bezwijken van de betondrukdiagonalen, V*, geldt: 

v, = Z * (cot g0 + cot ga)* sin2 O * b * v * ff, 

Zowel V, als V, zijn dus afhankelijk van de waarden van de hoek u en van de hoek 8. De 
invloed van de waarden van deze hoeken op V, en Vg wordt behandeld in bijlage 1. 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch wringgedrag van voorgespannen 
kokervormige elementen 

2. l Uitgangssituatie 

Uitgegaan wordt van een element van beton met een prismatische kokervormige doorsnede. 
Het element is symmetrisch ten opzichte van de zwaartelijn van de doorsnede 
voorgespannen met rechte voorspanstrengen evenwijdig aan de lengte-as van het element. 
Het element wordt belast met een wringend moment, Ts, en kan over de gehele lengte vrij 
welven. Er is dus sprake van zuivere wringing. Het element en de krachten zijn te zien in 
figuur 2.1. 

1 ' s  . 
h IJl 11 .--- zwaartelijn . . . . . . - - - . - . m  

t '* 

/ \ 

normaalkrachten t.g.v. voorspanning 

wringende momenten 

figuur 2.1 Krachten in een voorgespannen kokervormig element belast door een wringend moment 

De positie van het orthogonaal assenstelsel ten opzichte van het element is te zien in figuur 
1.2. 

Voor het begrip van het theoretisch wringgedrag van dit element is de wringing van 
prismatische elementen met een willekeurige doorsnede van een lineair elastisch materiaal 
van belang. Dit wordt behandeld in bijlage 2. 

2.2 Elementen zonder wringwapening 

2.2.1 Algemeen 

Het gedrag van het hiervoor beschreven element bij het vergroten van het wringend moment 
Ts is aanvankelijk te simuleren met de lineaire elasticiteitstheorie. 

Net als bij het afschuifgedrag zijn de hoofdspanningen en hun richtingen op verschillende 
plaatsen in het element vast te stellen met behulp van de Cirkel van Mohr. Hiervoor zijn 
nodig: 

ox = de normaalspanning in de richting van de x-as 
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OY = de normaalspanning in de richting van de y-as 

(Jz = de normaalspanning in de richting van de z-as 

,cx = de schuifspanning om de richting van de x-as 

= de schuifspanning om de richting van de y-as 

7, = de schuifspanning om de richting van de z-as 
In figuur 1.3 zijn deze spanningen en hun positieve richtingen te zien. 

Voor de verschillende normaal- en schuifspanningen op verschillende plaatsen in het 
hiervoor beschreven element geldt het volgende (zie ook figuur 2.2): 

De normaalspanning in de richting van de x-as in een punt in de doorsnede (a,(y,z)) ten 
gevolge van voorspanning is: 

waarbij: 

b = totale voorspankracht 
A = oppervlakte van de doorsnede 

De normaalspanning in de richting van de y-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
a, (y,z)= O  mm^ 

De normaalspanning in de richting van de z-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
o, (y, z)= O  mm^ 

De schuifspanning om de richting van de x-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
z, (y, z)= O  mm' 

De schuifspanning om de richting van de y-as in een punt in de doorsnede (z,(y,z)) ten 
gevolge van wringing is: 

I 
'Y (y'z) = 2 * A, k t ,  voor het linkerlijf 

I 
~,(y,z)  = - - voor het rechterlijf 

2 * A 0  " t ,  

.,(Y.Z) = 0 voor de boven- en de onderflens 

waarbij: 
T = optredend wringend moment 

A. = door de hartlijn van de kokervormige doorsnede ingesloten oppervlakte 

t ,  = dikte van het lijf 

De schuifspanning om de richting van de z-as in een punt in de doorsnede (z,(y,z)) ten 
gevolge van wringing is: 

.I..(Y,z) = 0 voor het linker- en het rechterlijf 

I 
tZ(Y,z) = voor de bovenflens 

2 * A 0  " t ,  

I 
zZ(Y,z) = - voor de onderflens 

2 * A 0  * t ,  
waarbij: 
t , = dikte van de flens 
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z-as 

figuur 2.2 Normaal- en schuifspanningen in het kokervormige element 

In zowel het linkerlijf, het rechterlijf, de bovenflens als de onderflens heerst dus een 
vlakspanningstoestand. Deze vlakspanningstoestanden verschillen echter wel allemaal van 
elkaar (zie ook figuur 2.3): 

Voor het linkerlijf geldt: 
O vlakspanningstoestand in het x-z-vlak 
O ox(y,z) = negatief 
O o,(y,z) = O  m mm^ 
O ~,(y,z) = positief 

Voor het rechterlijf geldt: 
O vlakspanningstoestand in het x-z-vlak 

o,(y,z) = negatief 
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(T~(Y,Z) = O N/rnrn2 
r,(y,z) = negatief 

Voor de bovenflens geldt: 
vlakspanningstoestand in het x-y-vlak 
cx(y,z) = negatief 
o,(y,z) = O N/rnrn2 
rz(y,z) = positief 

Voor de onderflens geldt: 
vlakspanningstoestand in het x-y-vlak 
ox(y,z) = negatief 
oy(y,z) = O ~ l rn rn*  
rZ(y,z) = negatief 

linkerlijf 

r 
Y -  

I x-as 

z-as 

bovenflens 

L 

+Tt- x 

x-as 

o 

'' r z  

rech terlijf 

x-as 

z-as 

onderflens 

x-as 

y-as y-as 

figuur 2.3 Vlakspanningstoestanden in het kokervormige element 

Voor het linkerlijf, het rechterlijf, de bovenflens en de onderflens is de Cirkel van Mohr voor 
willekeurige waarden van de relevante spanningen te zien in figuur 2.4. 
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druk 

linkerlijf rechterlijf 

trek druk 

bovenflens onderflens 

trek 

figuur 2.4 Cirkels van Mohr voor willekeurige waarden van de relevante spanningen 

In figuur 2.4 zijn o, en o2 de hoofdspanningen en is a de hoek die de richtingen van de 
hoofdspanningen maken met de x- en de z-as (in de lijven) of met de x- en de y-as (in de 
flenzen). Voor de hoofdspanningen en de hoek a geldt in de lijven (met o,(y,z) = O ~ lmrn* ) :  

(J x 

Voor de hoofdspanningen en de hoek a geldt in de flenzen (met o,(y,z) = O  m mm*): 
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Het element kan bij het vergroten van het wringend moment Tc als volgt bezwijken op 
wringing: 

2.2.2 Wringtrekbreuk 

Door het vergroten van het wringend moment Ts worden de schuifspanningen in zowel de 
lijven (~,(y,z)) als de flenzen (~,(y,z)) groter. Hierdoor worden ook de hoofdtrekspanningen ol 
in de lijven en de flenzen groter. Zodra de hoofdtrekspanningen in de lijven of in de flenzen 
de treksterkte van beton overschrijden, ontstaan hier wringscheuren in de richting van de 
hoofddrukspanningen o*. Het wringend moment kan dan niet meer opgenomen worden en 
het element bezwijkt. Het wringend moment op dit ogenblik in het element is het wringend 
moment bij bezwijken, T,. 

Eerst wordt de formule voor het wringend moment bij bezwijken van de lijven, T,,,, opgesteld, 
daarna de formule voor het wringend moment bij bezwijken van de flenzen, T, f. 

Voor de hoofdtrekspanning ol in de lijven geldt bij bezwijken: 

'J, = f, 
waarbij: 

f t, = treksterkte beton 
Verder geldt bij bezwijken van de lijven: 

Het wringend moment bij bezwijken van de lijven, T, I, is dan als volgt te berekenen: 

De opstelling van de formule voor het wringend moment bij bezwijken van de flenzen, T,,, 
verloopt identiek. Voor T, f geldt: 

Het wringend moment waarbij wringscheuren ontstaan in de lijven of in de flenzen is dus 
afhankelijk van de dikte van deze lijven of flenzen. 

Als de dikte van de lijven (tl) kleiner is dan de dikte van de flenzen (t,), zullen de 
schuifspanningen in de lijven groter zijn dan de schuifspanningen in de flenzen. Dit volgt uit 
het feit dat de schuifspanningsstroom (q) in een doorsnede constant moet zijn (zie Bijlage 1, 
formule B1.l). De hoofdtrekspanningen in de lijven zullen dan ook groter zijn dan de 
hoofdtrekspanningen in de flenzen en de eerste wringscheuren zullen in de lijven ontstaan. 

2.3 Elementen met wringwapening 

2.3. l Algemeen 

Als het wringend moment in het element groter is dan het wringend moment bij bezwijken bij 
wringtrekbreuk, T,, moet wringwapening in de vorm van beugels en langswapening 
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toegepast worden in het element. Op het moment dat er wringscheuren ontstaan, neemt 
deze wringwapening het wringend moment op en zullen de wringscheuren beperkt blijven. 

Het gedrag van het element nu en bij het verder vergroten van het wringend moment Ts 
verandert aanzienlijk ten opzichte van de situatie zonder wringscheuren. Dit gedrag is het 
beste te simuleren met behulp van een kokervormig vakwerkmodel. Hierbij stellen de 
trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk de beugelwapening voor. 
De drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk simuleren de 
betondrukdiagonalen in het element. De langswapening in het element wordt gesimuleerd 
door de langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk. De verschillende staven in 
het kokervormige vakwerk zijn allemaal scharnierend verbonden. Figuur 2.5 toont een 
element met wringscheuren, beugelwapening en langswapening in de vorm van 
voorspanwapening. Figuur 2.6 toont het bijbehorende kokervormige vakwerkmodel. Hierbij is 
de verhouding tussen de inwendige hefboomsarm van de lijven (z,) en de inwendige 
hefboomsarm van de flenzen (zf) willekeurig. Het element en dus het kokervormige vakwerk 
zijn belast met een wringend moment, T, en met voorspanning. In figuur 2.7 is het wringend 
moment T op het kokervormige vakwerk te zien. Figuur 2.8 toont de afzonderlijke lijven en 
flenzen van het kokervormige vakwerk met de krachten in de verschillende staven ten 
gevolge van de belasting door het wringend moment T. 
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pagina 22: figuur 2.5 Voorgespannen kokervormig element belast door een wringend moment 

f 
.q*cotge 

krachten t.g.v. wringend moment T 

krachten t.g.v. drukkracht voorspanning 

trek 
druk 
neutraal 

figuur 2.6 Kokervormig vakwerkmodel van het element in figuur 2.5; de verhouding tussen z, en zr is willekeurig 

wringend moment T 

figuur 2.7 Wringend moment op het kokervormige vakwerk 
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4*q*&*cotge 3*q*+*cotge 2*q*=f*cotge q*z;cotge 

- 

3*q*z f cotge 2*q*z;cotgo q*z,'cotge 

krachten t.g.v. wringend moment T 

trek 
druk 

figuur 2.8 Krachten in de afzonderlijke lijven en flenzen van het kokervormige vakwerk t.g.v. het wringend moment 

Voor figuur 2.5 tlm 2.8 geldt: 

Z, = inwendige hefboomsarm van de lijven 

Z, = inwendige hefboomsarm van de flenzen 
8 = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
a = hoek tussen de beugelwapening in het element en de x-as 
S = onderlinge afstand tussen de beugels 
q = schuifspanningsstroom (constant in de gehele doorsnede) 

Aangenomen is dat de hoek 9 in de lijven even groot is als in de flenzen. De hoek a is 90'. 

Voor het wringend moment T geldt: 
T =2*(q*z , ) *O:*z , )+2* (q*z , ) *O:*z , )  
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2.3.2 Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Zoals hiervoor al gezegd is, simuleren de trekstaven in de lijven en de flenzen van het 
kokervormige vakwerk de beugelwapening in het element. Deze beugelwapening bestaat uit 
beugels met een (enkelsnedige) doorsnede Ast. De onderlinge afstand tussen de beugels is 
s. Uiteraard bevindt zich in de lijven even veel beugelwapening als in de flenzen. Eerst wordt 
het wringend moment bij bezwijken van de lijven berekend, daarna het wringend moment bij 
bezwijken van de flenzen. 

Eén trekstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk simuleert de beugelwapening in dit lijf 
over een lengte zl*cotgQ. De equivalente doorsnede van één trekstaaf in dit lijf van het 
vakwerk, Aequil, is dus: 

- & *  
Aequll Z, *  CO^ g@ 

S 

Uit figuur 2.6 blijkt dat de trekstaven in de lijven van het kokervormige vakwerk alleen belast 
worden door het wringend moment T en niet door de voorspanning. De kracht in een 
trekstaaf in een lijf van het vakwerk, N,,,, is te berekenen uit het wringend moment T in het 
element: 

Nt.1 = q * q  
T 

2 *z,  
Deze kracht N,,, wordt opgenomen door de trekstaaf in het lijf van het vakwerk: 

Nt I = Aequi.1 * 0 1 1  

waarbij: 

0 t . 1  = spanning in een trekstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk 

Als het wringend moment T wordt vergroot, wordt de spanning in de trekstaven in de lijven 
van het kokervormige vakwerk groter. Wanneer de trekspanning in een trekstaaf in een lijf 
van het vakwerk de vloeispanning van de beugelwapening bereikt, bezwijkt het element. Het 
wringend moment op dit ogenblik in het element is het wringend moment bij bezwijken van 
de lijven, T,I. 

Nu geldt: 
T 

en dus: 

waarbij: 

f, = vloeispanning beugelwapening 

De benodigde beugelwapening per eenheid van lengte in de lijven is nu als volgt te 
berekenen: 

A,, T,, 
S z, *cotg0 * f s  *2 *z ,  
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De berekening van het wringend moment in het element waarbij de trekspanning in een 
trekstaaf in een flens van het kokervormige vakwerk de vloeispanning van de 
beugelwapening bereikt (het wringend moment bij bezwijken van de flenzen, T, f ) ,  verloopt 
identiek. Voor dit wringend moment bij bezwijken van de flenzen, TSf, geldt: 

T f = A  .,,,, *f, * 2 * z ,  

Het wringend moment waarbij de beugelwapening in de lijven bezwijkt is dus gelijk aan het 
wringend moment waarbij de beugelwapening in de flenzen bezwijkt. 

Voor de benodigde beugelwapening per eenheid van lengte in de flenzen geldt dus: 

A,, - T, 
S z, * cot g0 * f, * 2 * z, 

Uit proeven is gebleken dat de op deze manier berekende hoeveelheid benodigde 
beugelwapening erg hoog is en dat het berekende wringend moment bij bezwijken, T,, lager 
is dan het werkelijke wringend moment bij bezwijken. De oorzaak hiervan is, dat de simulatie 
van het element als een kokervormig vakwerk vrij conservatief is. Door deze simulatie 
worden de volgende zaken verwaarloosd: 

In werkelijkheid heeft het kokervormige vakwerk geen scharnierende knooppunten. 
Deuvelwerking van de wapening geeft extra wringcapaciteit. 
Wrijving in de ruwe scheurvlakken geeft extra wringcapaciteit (aggregate interlock). 
In de hoeken van de kokervormige doorsnede van het element veroorzaakt het wringend 
moment T trekspanningen. De voorspanning geeft hier echter drukspanningen. Als de 
totale spanningen in de hoeken de trekspanning van beton niet overschrijden, ontstaan 
hier geen trekscheuren. Deze ongescheurde hoeken geven dan extra wringcapaciteit. 

Bovendien heeft de voorspanning in werkelijkheid ook een positief effect op het wringend 
moment bij bezwijken, T,, van het element. 

2.3.3 Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

De drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk stellen de 
betondrukdiagonalen in het element voor. Eerst wordt het wringend moment bij bezwijken 
van de lijven berekend, daarna het wringend moment bij bezwijken van de flenzen. 

Eén drukstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk simuleert de betondrukdiagonalen in 
dit lijf over een breedte gelijk aan de loodrechte afstand tussen twee drukstaven in dit lijf van 
het vakwerk, bd.,, waarvoor geldt (zie figuur 2.9): 

h = z,  *  COS^ 
De oppervlakte van één drukstaaf in een lijf van het vakwerk, Ad ,, is dus: 

A d,, = b,, * t, 
= z  *cos0* t ,  
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figuur 2.9 Drukstaven in het lijf van het kokervormige vakwerk 

Uit figuur 2.6 blijkt dat ook de drukstaven in de lijven van het kokervormige vakwerk alleen 
belast worden door het wringend moment T en niet door de voorspanning. De kracht in een 
drukstaaf in een lijf van het vakwerk, Nd.l, is te berekenen uit het wringend moment T in het 
element: 

- T 
2 * z f  *sin0 

Deze kracht Nd I wordt opgenomen door de drukstaaf in het lijf van het vakwerk: 

Nd l = A d ,  * 0 d . i  

waarbij: 

O ~ I  = spanning in een drukstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk 

Als het wringend moment T wordt vergroot, wordt de spanning in de drukstaven in de lijven 
van het kokervormige vakwerk groter. Wanneer de drukspanning in een drukstaaf in een lijf 
van het vakwerk de maximale waarde bereikt, bezwijkt het element. Het wringend moment 
op dit ogenblik in het element is het wringend moment bij bezwijken van de lijven, 

In paragraaf 1.3 is al gezegd dat de maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf 
niet gelijk is aan de druksterkte van het beton in het element. De maximale drukspanning in 
een drukstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk, od ,,,, kan als volgt bepaald worden: 

waarbij: 
C i 

f Ick = karakteristieke waarde kubusdruksterkte beton 

f'b = druksterkte beton 

Nu geldt: 

en dus: 

T2 1 = A d l  *od,max * 2 * z f  *sin8 
= Z ,    COS^* t, *v*f1,*2*zf  *sin0 

De berekening van het wringend moment in het element waarbij de drukspanning in een 
drukstaaf in een flens van het kokervormige vakwerk de maximale waarde bereikt (het 
wringend moment bij bezwijken van de flenzen, Tgf), verloopt identiek. Voor dit wringend 
moment bij bezwijken van de flenzen, T2f, geldt: 

T2 t = A d f  *odmax * 2 * z i  *sin0 
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Het wringend moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven of in de flenzen bezwijken, is 
dus afhankelijk van de dikte van deze lijven of flenzen. 

In werkelijkheid heeft de voorspanning wel een negatief effect op de maximale drukspanning 
in een drukstaaf in het vakwerk en dus op het wringend moment bij bezwijken, T*, van het 
element. 

2.3.4 Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

De vier langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk simuleren de 
langswapening in het element. De langswapening in het element bestaat uit rechte 
voorspanwapening evenwijdig aan de x-as (lengte-as) van het element. Deze 
voorspanwapening heeft in totaal een doorsnede ASI en is gelijkmatig verdeeld over de 
doorsnede van het element. De oppervlakte van één langsstaaf in een hoek van het 
kokervormige vakwerk is Al. De oppervlakte van de vier langsstaven in het kokervormige 
vakwerk is dus: 
4 * A I  =As l  

Uit figuur 2.6 blijkt dat de langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk belast 
worden door het wringend moment T en door de voorspanning. Bovendien heerst er 
natuurlijk een trekspanning in de langsstaven omdat deze de voorspanwapening simuleren. 
In deze paragraaf wordt alleen de belasting door het wringend moment T bekeken en wordt 
de trekspanning vanwege de voorspanning buiten beschouwing gelaten. 

Uit figuur 2.8 blijkt dat voor de resulterende trekkracht in de richting van de langsstaven t.g.v. 
het wringend moment T in een lijf, NI I, over de gehele lengte van het kokervormige vakwerk 
geldt: 

NIM = q * z ,  *cotg8 
T * cot g% 

2 * z ,  

Uit figuur 2.8 blijkt ook dat voor de resulterende trekkracht in de richting van de langsstaven 
t.g.v. het wringend moment T in een flens, NI f ,  over de gehele lengte van het kokervormige 
vakwerk geldt: 

N1.f = q * z ,  *cotg@ 

- T * cot g% 
2 * z ,  

De resulterende trekkrachten in de richting van de langsstaven t.g.v. het wringend moment T 
worden opgenomen door de vier langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk: 
2*N,, +2*N,,, = 4 * A ,  * o ,  
waarbij: 

01 = trekspanning in een langsstaaf in een hoek van het kokervormige vakwerk 

Als het wringend moment T wordt vergroot, wordt de trekspanning in de langsstaven in de 
hoeken van het kokervormige vakwerk groter. Wanneer de trekspanning in de langsstaven in 
de hoeken van het vakwerk de treksterkte van de langswapening in de vorm van 
voorspanwapening bereikt, bezwijkt het element. Het wringend moment op dit ogenblik in het 
element is het wringend moment bij bezwijken van de langswapening, TI. 
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Nu geldt: 

en dus: 

- 
A,, *fpu * z ,  * z f  *tanO 

z, + Zf 

waarbij: 

f,, 
= treksterkte langswapening in de vorm van voorspanwapening 

De totale hoeveelheid benodigde langswapening in het element is nu als volgt te berekenen: 

- 
T, *(z, + z,)* cot 

A SI 

fpu * Z ,  * Zf 

2.3.5 Invloed van hoek B 

Hiervóór is onder meer het volgende bepaald: 
Voor het wringend moment bij bezwijken van de beugelwapening, T,, geldt: 

Voor het wringend moment bij bezwijken van de betondrukdiagonalen, TZ, geldt: 

T2 = Z ,  *cos0* t *v * f ' , *2 *z f  *sin8 
Voor het wringend moment bij bezwijken van de langswapening, TI, geldt: 

A,, *fp, * z ,  *z, * tanO 
T, 

Zowel T,, T2 als TI zijn dus afhankelijk van de waarde van de hoek O. De invloed van de 
waarde van deze hoek op T,, T2 en T, wordt behandeld in bijlage 1. 
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Hoofdstuk 3: Voorschriften m.b.t. afschuifgedrag van elementen 
van voorgespannen beton 

3.7 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het theoretisch afschuifgedrag van elementen van 
voorgespannen beton vertaald is naar de verschillende voorschriften. Er wordt gekeken naar 
de volgende voorschriften: 

NEN 6720: Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 1995) 
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel 1-1: Algemene regels 
en regels voor gebouwen) 

Dit hoofdstuk is parallel te lezen naast hoofdstuk 1. Er wordt ook uitgegaan van hetzelfde 
element. Voorschriften die geen betrekking hebben op dit element worden buiten 
beschouwing gelaten. 

Dit onderzoek heeft betrekking op Lichtgewicht Beton. Zowel voor NEN 6720 als voor 
Eurocode 2 deel 1-1 bestaan aanvullende bepalingen voor het gebruik van Lichtgewicht 
Beton. Dit zijn respectievelijk CUR Aanbeveling 39 'Beton met grove lichte toeslagmaterialen' 
en Eurocode 2 deel 1-4. Ook deze worden -voor zover van belang- behandeld in dit 
hoofdstuk. 

Eerst worden echter de bevindingen van hoofdstuk 1 beknopt herhaald. 

3.2 Theorie 

3.2.1 Elementen zonder dwarskrachtwapening 

Afschuifbuigbreuk 

De bezwijkdwarskracht is opgebouwd uit twee delen: 
V, maakt de relevante invloed van de voorspanning ongedaan, waarbij: 

formule 3.1 

V, is de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen element zonder 
dwarskrachtwapening dat bezwijkt op afschuifbuigbreuk, waarbij: 

formule 3.2 

Afschuiftrekbreuk 

V, is de bezwijkdwarskracht van een voorgespannen element zonder dwarskrachtwapening 
dat bezwijkt op afschuiftrekbreuk, waarbij: 
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formule 3.3 

3.2.2 Elementen met dwarskrachtwapening 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

V, is de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen element met dwarskrachtwapening 
dat bezwijkt vanwege het vloeien van de dwarskrachtwapening, waarbij: 

V" = v, + v, 

VS ~ * z * ( c o t g O + c o t g u ) * f ,  S 's inu formule 3.4 

De bezwijkdwarskracht V, wordt nog verhoogd wanneer: 
de afschuifscheuren in het element niet ontstaan zijn uit buigscheuren. 
het element voorgespannen is. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

V2 is de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen element met dwarskrachtwapening 
dat bezwijkt vanwege het stuiken van de betondrukdiagonalen, waarbij: 

v, = z * (cot + cot ga)* sin2 0 * b * v * f', formule 3.5 

De bezwijkdwarskracht V2 wordt kleiner wanneer het element voorgespannen is. 

3.3 NEN 6720: Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 7995) 

3.3.1 Algemeen 

In NEN 6720 wordt niet gerekend met (bezwijk)dwarskrachten, V, maar met 
(bezwijk)schuifspanningen, z, waarvoor geldt: 

T p 

v 
b * d  

waarbij: 
b = breedte van de doorsnede 
d = nuttige hoogte van de doorsnede; betrokken op het zwaartepunt van de totale 

buigtrekwapening 

Als eis wordt gesteld: 

T d  I T, 

waarbij: 

T d  = rekenwaarde van de optredende schuifspanning 
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b * d  

v, = rekenwaarde van de optredende dwarskracht 

t" = '5, + '5, I t, 

'51 = uiterst opneembare schuifspanning indien geen dwarskrachtwapening wordt 
toegepast 

'ts = door de dwarskrachtwapening opneembare schuifspanning 

z2 = door de betondrukdiagonalen opneembare schuifspanning 

3.3.2 Elementen zonder dwarskrachtwapening 

Afschuifbuigbreuk 

T, is de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een element zonder 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 

t 1  =0,4*fb *k, *k, * d o ,  2 0,4 * f, formule 3.6 

waarbij: 

f, = rekenwaarde van de treksterkte van het beton 

k, = slankheidsfactor 

k, = factor; bruto hoogte van de doorsnede 
= 1,6 - h 2 1,0 

h = hoogte van de doorsnede (in meters) 

0, = wapeningspercentage van de buigtrekwapening 

j!, s = oppervlakte van de doorsnede van het betonstaal 

A, = oppervlakte van de doorsnede van het voorspanstaal 

kV = dwarskrachtslankheid 

De waarde van '5, mag bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden verhoogd met 
t,, waarvoor geldt: 

T"  = 0,15 * oibmd formule 3.7 
waarbij: 

O',,, = gemiddelde waarde van de betondrukspanning ten gevolge van de rekenwaarde 
van de normaalkracht 

- N', 
A b 

N', = rekenwaarde van de normaalkracht 

A, = oppervlakte van de betondoorsnede 

Afschuiftrekbreuk 

t, is de verhoogde waarde van de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van 
een (voorgespannen) element zonder dwarskrachtwapening met geringe 
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buigtrekspanningen. Hierbij mag de maximale buigtrekspanning in de uiterste grenstoestand 
niet groter zijn dan 0,25*fb,. Voor T, geldt: 

I 

formule 3.8 

waarbij: 
I = axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede 
S = lineair oppervlaktemoment van het afschuivende deel van de doorsnede ten 

opzichte van de zwaartelijn 

f,, = gemiddelde buigtreksterkte van het beton 

Door in formule 3.8 in te vullen: 

- O'brnd - -Gx 

ontstaat formule 3.3. 

3.3.3 Elementen met dwarskrachtwapening 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

T, is de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een voorgespannen 
element met dwarskrachtwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 

7" = T, + T $  

waarbij: 

TI =0,4*fb *k, * k ,  * V ~ + T ,  >0,4*fb 

z "  = 0,15 * (Ybrnd 

Z, = door de dwarskrachtwapening opneembare schuifspanning 

formule 3.9 

A s,  = oppervlakte doorsnede dwarskrachtwapening (dubbelsnedig) 
S = onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 
z = inwendige hefboomsarm 

c = rekenwaarde van de vloeispanning van de dwarskrachtwapening 
c1 = hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as (lengte-as) 

2 45' 
Q = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
30' 5 9 60' 

Indien dwarskrachtwapening vereist is, moet dus de waarde van T, volgens de 
afschuifbuigbreuk en niet volgens de afschuiftrekbreuk worden toegepast. 

In NEN 6720 wordt geen rekening gehouden met de invloed van het wel of niet ontstaan van 
de afschuifscheuren uit buigscheuren. 

Door in formule 3.9 in te vullen: 

- 
5, 

V, 
b * d  
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ontstaat formule 3.4. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

De hiervoor genoemde uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een 
voorgespannen element met dwarskrachtwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de 
dwarskrachtwapening, t,, mag niet groter zijn dan de schuifspanning in die doorsnede 
waarbij de betondrukdiagonalen bezwijken, t*. Ofwel: 

t" = t, +t, < t, 

Voor t2 geldt: 

5 ,  = 0,2 * f', *k, *k, 
waarbij: 

f', = rekenwaarde van de druksterkte van het beton 

formule 3.10 

k, = 1 voor a = 90' of indien geen dwarskrachtwapening wordt toegepast 

=z* cot g8 + cot ga 
k, 1 + cot g28 

De reductiefactor k, brengt dus de negatieve invloed van de voorspanning in rekening (indien 
> 0,4*flb). 

In NEN 6720 wordt geen rekening gehouden met de invloed van de druksterkte van het 
beton op de maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf. 

Door in formule 3.1 0 in te vullen: 

( J ' , ~~  = O (geen voorspanning) 

a = 90" 
geldt: 

v2 = 0,2 * fl, *b * d 

Door in formule 3.5 in te vullen: 
z = 0,9 * d 
8 = 30" 
a = 90" 
V = 0,5 
geldt: 

V, =O, lgXd*b* f ' ,  

3.3.4 Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Elementen zonder dwarskrachtwapening 

Geen aanvullende bepalingen 
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Elementen met dwarskrachtwapening 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor 8 geldt: 

waarbij: 

P = volumieke massa van het beton (droog) in kg/m3 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor T2 geldt: 

T >  =0,2*k, *ft,*k,*k, <6,0*k, 

Indien .r2 > 6,O N/mm2 mogen uitsluitend omsloten beugels worden toegepast. 

3.4 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel 1-1: Algemene 
regels en regels voor gebouwen) 

3.4.1 Algemeen 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt gerekend met (bezwijk)dwarskrachten, V. Onderscheiden 
worden: 

V,, = rekenwaarde van de optredende dwarskracht 

V,. = rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht indien geen 
dwarskrachtwapening wordt toegepast 

VR,, = rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht zonder dat de 
betondrukdiagonalen in het lijf op druk bezwijken 

VR,, = rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht indien wel 
dwarskrachtwapening wordt toegepast 

Nu geldt indien: 

'Sd 'Rdl 

Er is geen berekende dwarskrachtwapening vereist. In het algemeen moet wel een 
minimumhoeveelheid dwarskrachtwapening worden aangebracht. 

VSd 2 VR,, 
Er is wel berekende dwarskrachtwapening vereist. Hiervoor geldt de eis: 

Vsd 1 VRds 
Bovendien moet de berekende hoeveelheid dwarskrachtwapening groter zijn dan de 
minimumhoeveelheid dwarskrachtwapening. 

Bovendien geldt altijd de eis: 

'Sd 'Rd2 
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3.4.2 Elementen zonder dwarskrachtwapening 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt geen onderscheid gemaakt tussen het bezwijken van het 
element op afschuifbuigbreuk of op afschuiftrekbreuk. 

VRd1 is de uiterst opneembare dwarskracht in de doorsnede van een (voorgespannen) 
element zonder dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 

VR~I = (i,, * k * (1.2 + 40 * P,)+ 0.15 * ocp)*  b, * d 
waarbij: 

T R ~  = basisrekenwaarde van de uiterst opneembare schuifspanning in de doorsnede van 
een element zonder dwarskrachtwapening 

0725 * f,,,, 95 

Y c 

fC,,,,,, = karakteristieke ondergrenswaarde van de treksterkte van het beton (5%-fractiel) 
voor i~~ zie tabel 3.1 

Y c = materiaalfactor van beton 
= 1,5 

k = 1,6 - d 2 1 
d = nuttige hoogte van de doorsnede; betrokken op het zwaartepunt van de totale 

buigtrekwapening 

P i = wapeningsfractie behorend bij het oppervlak van de doorsnede van de effectieve 
buigtrekwapening, A,, 

b ,v = breedte van de doorsnede 

o~~ = gemiddelde waarde van de betonspanning ten gevolge van de rekenwaarde van 
een normaalkracht (zoals voorspanning) 

- N,, 
A c 

NS, = rekenwaarde van de normaalkracht (druk positief) 

A c = oppervlakte van de betondoorsnede 

tabel 3.1 

f,, [N/mm2] 

[NlmmLl 

VRdl is opgebouwd uit twee delen: 

VR~I =(%d *k*(1,2+40*~,))*b, *d+0,15*ocp * b * d  
Het eerste deel wordt bepaald door o.a. de betonsterkte en het percentage van de 
buigtrekwapening. Het tweede deel brengt de invloed van de voorspanning in rekening. De 
formule voor VRdl lijkt dan ook veel op de formule uit de theorie voor de bezwijkdwarskracht 
bij afschuifbuigbreuk (formule 3.2 en 3.1). Ook lijkt de formule voor VRdl op de fomule uit 
NEN 6720 voor i, (formule 3.6) verhoogd met z, (formule 3.7). il verhoogd met z, geeft de 
uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een voorgespannen element bij 
afschuifbuigbreuk. 

36 Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 

12 

0.18 

16 

0.22 

20 

0.26 

2 5 

0.30 

3 O 

0.34 

3 5 

0.37 

4 O 

0.41 

45 

0.44 

50 

0.48 



Voor elementen zonder dwarskrachtwapening geldt: 

VR,, =;*v*f,, *b, *0,9*d 
waarbij: 

fck = karakteristieke waarde van de cilinderdruksterkte van het beton 

t, = rekenwaarde van de cilinderdruksterkte van het beton 

De waarde van VRd2 moet bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden 
gereduceerd tot VR& waarvoor geldt: 

waarbij: 
Ocp eíí = effectieve gemiddelde waarde van de betonspanning ten gevolge van de 

rekenwaarde van een normaalkracht (zoals voorspanning) 

fyk * As2 
NSd * S  

- y s 

Ac 

f,, 
= karakteristieke waarde van de vloeispanning van het staal in de drukzône 

Y s 

Ys = materiaalfactor van staal 
= 1,15 

A,, = oppervlakte van de doorsnede van de wapening in de drukzône in de uiterste 
grenstoestand 

De negatieve invloed van de voorspanning wordt dus in rekening gebracht indien o,,,ff > 
o,4*fcd. 

3.4.3 Elementen met dwarskrachfwapening 

De uiterst opneembare dwarskrachten van elementen met dwarskrachtwapening zijn volgens 
Eurocode 2 deel 1-1 met twee verschillende methoden te berekenen: 

De standaardmethode gaat ervan uit dat de hoek tussen de betondrukdiagonalen in het 
element en de x-as (lengte-as), 0,  een vaste waarde van 45" heeft. 
De methode met staafwerkmodellen en variabele hoek 0 geeft de mogelijkheid de 
waarde van de hoek 0 te kiezen. Hierdoor kan de toe te passen hoeveelheid 
dwarskrachtwapening gereduceerd worden maar kan ook een grotere hoeveelheid 
langswapening nodig zijn. 

3.4.4 Standaardmethode 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

V~d3 is de uiterst opneembare dwarskracht in de doorsnede van een element met 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 
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'Rd3 = 'cd + 

waarbij: 

"ca = VR,, 

v, d = door de dwarskrachtwapening opneembare dwarskracht 

- -*0,9*d*f,, * (~+co tgn) *s inn  formule 3.1 1 
s 

A,, = oppervlakte doorsnede dwarskrachtwapening (dubbelsnedig) 
S = onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 

L, = rekenwaarde van de vloeispanning van de dwarskrachtwapening 

a = hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as 
> 45" 

In Eurocode 2 deel 1-1 (standaardmethode) wordt geen rekening gehouden met de invloed 
van het wel of niet ontstaan van de afschuifscheuren uit buigscheuren. 

Door in formule 3.4 in te vullen: 

A S" = ASW 
Z = 0,9 * d 

e = 45O 

fs 
- 
- fywd 

ontstaat formule 3.1 1. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor elementen met dwarskrachtwapening geldt: 
VRd2 = + * v * f c d  * b w  *0,9*d*( l+cotga) 

De waarde van VRdZ moet bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden 
gereduceerd tot VRd2.red, waarvoor geldt: 

formule 3.12 

Door in formule 3.5 in te vullen: 
z = 0,9 * d 

8 = 45" 

ft, = fcd 

ontstaat formule 3.1 2. 

3.4.5 Methode met staafwerkmodellen en variabele hoek tussen de betondrukdiagonalen en 
de lengte-as 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

VRdB is de uiterst opneembare dwarskracht in de doorsnede van een element met 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 
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- A,,* 
V,,, - Z * fWd * (cot g6 + cot ga)* sin a 

S 
formule 3.1 3 

waarbij: 
z = inwendige hefboomsarm 
Q = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
0,4 I cotg6 5 2,5 

68,Z0 2 Q 2 21,8" 

In Eurocode 2 deel 1-1 (methode met staafwerkmodellen en variabele hoek 0) wordt dus 
geen rekening gehouden met de negatieve invloed van de conservatieve simulatie van het 
op afschuiving belaste element als een vakwerk. Ook de positieve invloed van de 
voorspanning wordt niet verwerkt. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de invloed 
van het wel of niet ontstaan van de afschuifscheuren uit buigscheuren. 

Door in formule 3.4 in te vullen: 

A S" = As, 

f s - fpvd 

ontstaat formule 3.13. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor elementen met dwarskrachtwapening geldt: 
* cot ge + cot ga 

v,,, = b, *z*v*fCCI 1 + cot g2e 

De waarde van VRd2 moet bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden 
gereduceerd tot VRd2 red, waarvoor geldt: 

formule 3.14 

Door in formule 3.5 in te vullen: 

sin2 8 = 
1 

1 + cot g26 

f 'b  = fcd 

ontstaat formule 3.14 

Tenslotte geldt als voorwaarde bij de methode met staafwerkmodellen en variabele hoek 8: 
A, 'f,, *v*f, *sina 

b, * s  1-cosa 

3.4.6 Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Elementen zonder dwarskrachtwapening 

Voor de bepaling van T R ~  vervalt tabel 3.1 en geldt: 
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waarbij: 

flc,k0,05 = karakteristieke ondergrenswaarde van de treksterkte van het Lichtgewicht Beton 
(5%-fractiel) 

= q 7 * fctk0.05 

P = volumieke massa van het beton (droog) in kg/m3 

Voor v geldt: 
c 

waarbij: 

flc, = karakteristieke waarde van de cilinderdruksterkte van het Lichtgewicht Beton 

= fCk 

Elementen met dwarskrachtwapening 

Geen verdere aanvullende bepalingen 
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Hoofdstuk 4: Voorschriften m.b.t. wringgedrag van voorgespannen 
kokervormige elementen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het theoretisch wringgedrag van voorgespannen 
kokervormige elementen vertaald is naar de verschillende voorschriften. Er wordt gekeken 
naar de volgende voorschriften: 

NEN 6720: Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 1995) 
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel 1-1: Algemene regels 
en regels voor gebouwen) 

Dit hoofdstuk is parallel te lezen naast hoofdstuk 2. Er wordt ook uitgegaan van hetzelfde 
element. Voorschriften die geen betrekking hebben op dit element worden buiten 
beschouwing gelaten. 

Dit onderzoek heeft betrekking op Lichtgewicht Beton. Zowel voor NEN 6720 als voor 
Eurocode 2 deel 1-1 bestaan aanvullende bepalingen voor het gebruik van Lichtgewicht 
Beton. Dit zijn respectievelijk CUR Aanbeveling 39 'Beton met grove lichte toeslagmaterialen' 
en Eurocode 2 deel 1-4. Ook deze worden -voor zover van belang- behandeld in dit 
hoofdstuk. 

Eerst worden echter de bevindingen van hoofdstuk 2 beknopt herhaald. 

4.2 Theorie 

4.2.1 Elementen zonder wringwapening 

Wringtrekbreuk 

T, r is het wringend moment bij bezwijken van een voorgespannen kokervormig element 
zonder wringwapening dat bezwijkt op wringtrekbreuk in de lijven, waarbij: 

formule 4.1 

T, f is het wringend moment bij bezwijken van een voorgespannen kokervormig element 
zonder wringwapening dat bezwijkt op wringtrekbreuk in de flenzen, waarbij: 

T" f = 2 * A ,  * t ,  * d m  formule 4.2 

4.2.2 Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

T, is het wringend moment bij bezwijken van een niet-voorgespannen kokervormig element 
met wringwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de beugelwapening, waarbij: 

theoretisch afschuif- en wringgedrag en voorschriften 4 1 



T, - - * z ,  *cotge*f, * 2 *z ,  formule 4.3 
S 

Dit wringend moment bij bezwijken, T,, is lager dan het werkelijke wringend moment bij 
bezwijken omdat het element gesimuleerd is als een kokervormig vakwerk; dit is vrij 
conservatief. 

Het wringend moment bij bezwijken, T,, wordt nog groter wanneer het element 
voorgespannen is. 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

T2 is het wringend moment bij bezwijken van een niet-voorgespannen kokervormig element 
met wringwapening dat bezwijkt vanwege het stuiken van de betondrukdiagonalen, waarbij: 

a2 = Z ,  *cosQ*t*v*f ' , *2*z,  *sine formule 4.4 

Het wringend moment bij bezwijken, T2, wordt kleiner wanneer het element voorgespannen 
is. 

Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

T, is het wringend moment bij bezwijken van een kokervormig element met wringwapening 
dat bezwijkt vanwege het bezwijken van de langswapening in de vorm van 
voorspanwapening, waarbij: 

A,, *f,, * z ,  * z ,  *tanO 
formule 4.5 

In deze formule is de trekspanning in de langswapening vanwege de voorspanning buiten 
beschouwing gelaten. 

4.3 NEN 6720: Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 1995) 

4.3. l Algemeen 

In NEN 6720 wordt niet gerekend met wringende momenten (bij bezwijken), T, maar met 
(bezwijk)schuifspanningen, r,  in de verschillende onderdelen van het kokervormige element, 
waarvoor geldt: 

'c v, 
b * h  

waarbij (zie figuur 4.1 ): 
b = dikte van het beschouwde onderdeel 
h = totale hoogte van het beschouwde onderdeel 

VT = dwarskracht in het beschouwde onderdeel ten gevolge van het wringend moment T 

- 
h, * T  

voor onderdeel 1 (met b = b, en h = h,) 
2 * A ,  

h, * T  
voor onderdeel 2 (met b = b, en h = h*) 

2 * A ,  

At = door de hartlijn van de doorsnede ingesloten oppervlak 
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figuur 4.1 Doorsnede van het kokervormige element 

Voor elk onderdeel van het kokervormige element wordt als eis gesteld: 

T d  5 r,, 
waarbij: 

Td = rekenwaarde van de optredende schuifspanning in het beschouwde onderdeel 

- V,, 
b * h  

"T, = rekenwaarde van de optredende dwarskracht in het beschouwde onderdeel ten 
gevolge van de rekenwaarde van het wringend moment Td 

- h, *T, voor onderdeel l 
2 *A, 

- h2 *T, voor onderdeel 2 
2 * A ,  

T U  = r: + r, 5 T, indien in het beschouwde onderdeel géén sprake is van min of 
meer gelijkmatig verdeelde wapening over de lengte en de breedte van het onderdeel 

r ,  = uiterst opneembare schuifspanning in het beschouwde onderdeel indien geen 
wringwapening wordt toegepast 

Ts = door de beugelwapening opneembare schuifspanning in het beschouwde 
onderdeel 

T2 = door de betondrukdiagonalen opneembare schuifspanning in het beschouwde 
onderdeel 

Zowel r,, r, als rg worden bepaald zoals reeds behandeld is in paragraaf 3.3. De 
verschillende onderdelen van het op wringing belaste kokervormige element worden in NEN 
6720 dus elk afzonderlijk beschouwd als op afschuiving belaste elementen. Het enige 
verschil is dat de dwarskracht hier betrekking heeft op de totale hoogte van de doorsnede, h, 
in plaats van op de nuttige hoogte, d. 
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4.3.2 Elementen zonder wringwapening 

Wringtrekbreuk 

In een op wringing belast kokervormig element zonder wringwapening komen geen 
buigtrekspanningen voor. In de doorsneden van de verschillende onderdelen van het 
kokervormig element mag dan ook gerekend worden met de waarde voor T, in doorsneden 
van (voorgespannen) elementen met geringe buigtrekspanningen, waarvoor geldt: 

T1 
- - L * formule 4.6 

d * S  
waarbij: 
I = axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede van het beschouwde 

onderdeel 
d = nuttige hoogte van de doorsnede van het beschouwde onderdeel 
S = lineair oppervlaktemoment van het afschuivende deel van de doorsnede van het 

beschouwde onderdeel ten opzichte van de zwaartelijn 
f = rekenwaarde van de treksterkte van het beton 

O',,, = gemiddelde waarde van de betondrukspanning ten gevolge van de rekenwaarde 
van de normaalkracht (zoals voorspanning) 

Bij deze formule voor T, wordt uitgegaan van een parabolische verdeling van de 
schuifspanningen over de hoogte van de doorsnede, zoals bij afschuiving het geval is. Bij 
wringing zijn de schuifspanningen echter gelijkmatig verdeeld over de hoogte van de 
doorsnede van een bepaald onderdeel van een kokervormig element. 

Voor formule 4.6 geldt bij een gelijkmatige verdeling van de schuifspanningen over de 
hoogte van de doorsnede: 

2 

T l  = Jfb + f, * ogbmd formule 4.7 

Door in formule 4.7 in te vullen: 

T? 
- V,, 

t * h  

G',,, - - -ox 

ontstaat formule 4.1 1 4.2. 

4.3.3 Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

T, is de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een onderdeel van een 
voorgespannen element met wringwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de 
beugelwapening, waarvoor geldt: 

7 ,  = T! + T s  

waarbij: 
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= uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een onderdeel van een 
voorgespannen element zonder buigtrekspanningen indien geen wringwapening 
wordt toegepast (zie paragraaf 3.3) 

=0 ,4* fb  *k,.*k, *?%+r, >0,4*f, 

= 0,15 * o'bmd 

= door de beugelwapening opneembare schuifspanning in het beschouwde 
onderdeel 

- - As, , z * f s  * ~ i n a * ( ~ ~ t g @ + ~ ~ t g a )  
formule 4.8 

S b * d  
= oppervlakte doorsnede beugelwapening (enkelsnedig) 
= onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 
= inwendige hefboomsarm 
= rekenwaarde van de vloeispanning van de beugelwapening 
= hoek tussen de beugelwapening in het element en de x-as (lengte-as) 
2 45" 
= hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
28 160"  

In NEN 6720 wordt er dus van uitgegaan dat de negatieve invloed van de conservatieve 
simulatie van het op wringing belaste element als een vakwerk gelijk is aan deze invloed bij 
het op afschuiving belaste element. Mijns inziens is dit niet juist omdat de invloed van de 
betonterm kan verschillen. 

Door in formule 4.8 in te vullen: 

A S" = Ast 
a = 90" 
b = t  
d = z  
ontstaat formule 4.3. 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormlge vakwerk 

De hiervoor genoemde uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een 
onderdeel van een voorgespannen element met wringwapening dat bezwijkt vanwege het 
vloeien van de beugelwapening, T,, kan niet groter zijn dan de schuifspanning in die 
doorsnede waarbij de betondrukdiagonalen bezwijken, T ~ .  Ofwel: 

Z"  = T, + zs I z, 

Voor z2 geldt: 

T 2  = 0,2 * ff, *k" *k, 
waarbij: 

fl, 
= rekenwaarde van de druksterkte van het beton 

formule 4.9 
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'G = 1 voor a = 90" of indien geen wringwapening wordt toegepast 

= z *  cot g0 + cot ga 
k, 1+cotg20 

De reductiefactor k, brengt dus de negatieve invloed van de voorspanning in rekening (indien 
> Oi4*fyb). 

In NEN 6720 wordt geen rekening gehouden met de invloed van de druksterkte van het 
beton op de maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf. 

Door in formule 4.9 in te vullen: 

- 
=2 

V,, 
t * h  

D',,, = O (geen voorspanning) 

a = 90" 
geldt: 

T2 = 0,2* f',*2 *A ,  * t  

Door in formule 4.4 in te vullen: 
Z, *Z, = A ,  

8 = 30" 
v = 0,5 
geldt: 

T2 = 0,22 * fVb*2*  A, * t  

Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

In NEN 6720 worden voor deze langsstaven geen voorschriften gegeven. 

4.3.4 Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Elementen zonder wringwapening 

Geen aanvullende bepalingen 

Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Voor 8 geldt: 

waarbij: 
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P = volumieke massa van het beton (droog) in kg/m3 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Voor T2 geldt: 

z2 =0,2*k1 *fV,*k, *k, <6,0*k, 

Indien z2 > 6.0 ~ l m m ~  mogen uitsluitend omsloten beugels worden toegepast. 

4.4 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel l-l: Algemene 
regels en regels voor gebouwen) 

4.4. I Algemeen 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt gerekend met wringende momenten (bij bezwijken), T 
Onderscheiden worden: 

T,, = rekenwaarde van het optredend wringend moment 

TRdl = rekenwaarde van het uiterst opneembaar wringend moment zonder dat de 
betondrukdiagonalen in de lijven of in de flenzen op druk bezwijken 

T,,, = rekenwaarde van het uiterst opneembaar wringend moment zonder dat de 
wringwapening vloeit 

Eurocode 2 deel 1-1 geeft geen rekenwaarde van het uiterst opneembare moment indien 
geen wringwapening wordt toegepast. Wanneer het statisch evenwicht van het element 
afhankelijk is van wringende momenten is berekende wringwapening nl. noodzakelijk. 

Voor de berekende wringwapening geldt de eis: 

TSd TRd2 

Bovendien geldt de eis: 

TSd TRdl 

4.4.2 Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

formule 4.10 

Voor TRd2 geldt: 

T~dî = 2 * A k  * fwd  *-- A, * cotg0 
s 

waarbij: 

A, = door de hartlijn van de kokervormige doorsnede ingesloten oppervlakte 

f W, 
= rekenwaarde van de vloeispanning van de beugelwapening 

A,, = oppervlakte doorsnede beugelwapening (enkelsnedig) 
S = onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 
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O = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
0,4 5 cotg0 1 2,5 

68,2O 2 O 2 21,8" 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt geen rekening gehouden met de negatieve invloed van de 
conservatieve simulatie van het op wringing belaste element als een kokervormig vakwerk 
en met de positieve invloed van de voorspanning. 

Door in formule 4.1 0 in te vullen: 

A, = z,  * z, 

f,, = f, 

A s, = Ast 
ontstaat formule 4.3. 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Voor TRdl geldt: 

- 2 * v * f C d  * t * A k  
%dl - cot g0 + tan 0 
waarbij: 

formule 4.1 1 

of (afhankelijk van beugelwapening) 
f 

f ,k = karakteristieke waarde van de cilinderdruksterkte van het beton 

fcd = rekenwaarde van de cilinderdruksterkte van het beton 
t = dikte van een wand 

A 
I- 

U 

A = totale oppervlak van de doorsnede binnen de buitenomtrek 
U = buitenomtrek 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt geen rekening gehouden met de negatieve invloed van de 
voorspanning. 

Door in formule 4.1 1 in te vullen: 

f ,d = ftb 

A, = z, * z ,  
1 

= cosO*sin0 
cot g0 + tan 8 
ontstaat formule 4.4. 

Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

Voor de doorsnede van de totale hoeveelheid benodigde langswapening, A,,, geldt: 
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formule 4.12 
l y10 

waarbij: 

Uk = omtrek van Ak 

f ,I, = rekenwaarde van de vloeispanning van de langswapening 

Formule 4.12 is ook te schrijven als: 

- 
A, * f,,, * 2 * A, * tan0 

TRd2 - 
uk 

Door in formule 4.1 3 in te vullen: 

f,,, - f," 

A, = z ,  *Z ,  

Uk =z*(z ,  + Z , )  

ontstaat formule 4.5. 

4.4.3 Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Geen aanvullende bepalingen 

formule 4.1 3 
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Bijlage l: Invloed van de hoek a en de hoek 8 op de 
bezwijkdwarskracht en op het wringend moment bij bezwijken 

B l .  1 Inleiding 

In hoofdstuk l is de bezwijkdwarskracht van elementen met dwarskrachtwapening bepaald. 
Deze blijkt afhankelijk te zijn van de waarden van de hoek a en van de hoek 8. De hoek a is 
de hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as (lengte-as). De hoek 8 is 
de hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as. 

In hoofdstuk 2 is het wringend moment bij bezwijken van elementen met wringwapening 
bepaald. Dit blijkt afhankelijk te zijn van de waarde van de hoek Q. Bij de voorgespannen 
kokervormige elementen is de hoek a 90'. 

In deze bijlage wordt deze invloed van de hoek a en van de hoek O behandeld. 

B1.2 Invloed op de bezwijkdwarskracht 

In hoofdstuk 1 zijn de formules voor de' verschillende bezwijkdwarskrachten van elementen 
met dwarskrachtwapening bepaald: 

Voor de dwarskracht bij bezwijken van de dwarskrachtwapening, V,, geldt: 

De invloed van de waarden van de hoek a en van de hoek 8 op de bezwijkdwarskracht, V,, is 
dus de vermenigvuldigingsfactor: 
(cot ge + cot ga)* sin a 

In grafiek B1 .l is de grootte van deze vermenigvuldigingsfactor uitgezet tegen de waarde 
van de hoek a voor verschillende waarden van de hoek O. In grafiek B1.2 is de grootte van 
de vermenigvuldigingsfactor uitgezet tegen de waarde van de hoek 0 voor verschillende 
waarden van de hoek a. 
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grafiek B1 .l 
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grafiek B1.2 

I I l l I 

Voor de dwarskracht bij bezwijken van de betondrukdiagonalen, V*, geldt: 

v, = z * (cot g9 + cot ga)* sin2 9 * b * v  *f1, 

O 15 30 45 60 75 90 

hoek a 

De invloed van de waarden van de hoek a en van de hoek 8 op de bezwijkdwarskracht, V*, 
is dus de vermenigvuldigingsfactor: 
(cot g9 + cot ga)* sin2 9 

In grafiek B1.3 is de grootte van deze vermenigvuldigingsfactor uitgezet tegen de waarde 
van de hoek a voor verschillende waarden van de hoek 9. In grafiek B1.4 is de grootte van 
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de vermenigvuldigingsfactor uitgezet tegen de waarde van de hoek 8 voor verschillende 
waarden van de hoek a. 

grafiek B1.3 
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B1.3 Invloed op het wringend moment bij bezwijken 

In hoofdstuk 2 zijn de formules voor de verschillende wringende momenten bij bezwijken van 
elementen met wringwapening bepaald: 

Voor het wringend moment bij bezwijken van de beugelwapening, T,, geldt: 

De invloed van de waarde van de hoek 0 op het wringend moment bij bezwijken, T,, is dus 
de vermenigvuldigingsfactor: 
 CO^ ge 

Voor het wringend moment bij bezwijken van de betondrukdiagonalen, TL, geldt: 

T = Z ,  *cos8* t *v* f ' , *2*z f  *sin8 
De invloed van de waarde van de hoek 8 op het wringend moment bij bezwijken, T2, is dus 
de vermenigvuldigingsfactor: 
cos8 * sin 0 

Voor het wringend moment bij bezwijken van de langswapening, T,, geldt: 

- 
A,, *f,, * z ,  *z, * tan8 

T, - 

z, +Z f  

De invloed van de waarde van de hoek 8 op het wringend moment bij bezwijken, TI, is dus de 
vermenigvuldigingsfactor: 
tan 0 

In grafiek B1.5 is de grootte van deze vermenigvuldigingsfactoren uitgezet tegen de waarde 
van de hoek O. 

r 

wringend moment bij bezwijken 

O 15 30 45 60 75 90 

hoe k 8 

grafiek 61.5 
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Bijlage 2: Wringing van prismatische elementen met een 
willekeurige doorsnede van een lineair elastisch materiaal 

B2.1 Inleiding 

In deze bijlage wordt de wringing van prismatische elementen met een willekeurige 
doorsnede van een lineair elastisch materiaal kwalitatief behandeld. 

Achtereenvolgens worden besproken: 
prismatische elementen met een cirkelvormige doorsnede 
prismatische elementen met een willekeurige doorsnede 
prismatische elementen met een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 
prismatische elementen met een kokervormige doorsnede 

Voor al deze elementen geldt: 
over de gehele lengte van het element is het wringend moment in de doorsnede constant 
over de gehele lengte van het element kan het element vrij welven 
de positie van het orthogonaal assenstelsel ten opzichte van het element is te zien in 
figuur 1.2 

B2.2 Prismatische elementen met een cirkelvormige doorsnede 

Het wringend moment, T, veroorzaakt schuifspanningen, T, in de cirkelvormige doorsnede 
van het element. Deze schuifspanningen zorgen ervoor dat de doorsnede bij x+dx verdraait 
ten opzichte van de doorsnede bij x. De doorsnede draait om het middelpunt van de 
cirkelvormige doorsnede over een hoek dq. De vorm van de doorsnede verandert overigens 
niet. (Zie figuur B2.1) 

x-as 

dx 

X x+dx 

figuur 62.1 Verdraaiing van twee cirkelvormige doorsneden t.o.v. elkaar 0.1 v. een wringend moment 
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Voor de afschuifhoek, y, geldt: 

Y 
* d(? = r  - 

dx 
waarbij: 
r = straal 

Ook geldt voor de afschuifhoek, y, volgens de Wet van Hooke: 

waarbij: 
T = schuifspanning 
G = glijdingsmodulus 

Voor de schuifspanning, T, geldt dus: 

De schuifspanning, T, is dus lineair afhankelijk van de straal, r, zie figuur B2.2. 

y-as 

z-as 

figuur B2.2 Wringend moment en schuifspanningen in een cirkelvormige doorsnede 

Voor het wringend moment, T, geldt: 

waarbij: 
R = maximale straal 

1, = polair kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede 
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G * lp = wringstijfheid 

9 = specifieke wringingshoek 
dx 

Voor de schuifspanning, z, geldt dus ook: 

z - 
T * r  

1, 

Voor holle cirkelvormige doorsneden geldt het bovenstaande ook. De grenzen van de 
integraal veranderen echter wel, zie figuur B2.3. 

y-as 

z-as 

figuur B2.3 Wringend moment en schuifspanningen in een holle cirkelvormige doorsnede 

Voor het wringend moment, T, geldt voor holle cirkelvormige doorsneden: 

waarbij: 

- n * (Ru4 -R I4 )  
I P 2 
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62.3 Prismatische elementen met een willekeurige doorsnede 

Net als bij cirkelvormige doorsneden veroorzaakt het wringend moment, T, bij willekeurige 
doorsneden schuifspanningen, z, in de doorsnede van het element. Deze schuifspanningen 
zorgen ervoor dat de doorsnede bij x+dx verdraait ten opzichte van de doorsnede bij x. De 
vorm van de doorsnede verandert niet. 

Volgens de Theorie van Saint-Venant bestaat er voor elke op wringing belaste 
doorsnedevorm een spanningsfunctie, $(y,z) [Nlmm], zodat geldt: 

- d$ [ ~ l m m ]  
T~ 

-- 

d~ [mm] 

- d$ [ ~ l m m ]  
Tz 

- 
ciz [mm] 

Met andere woorden: De schuifspanningscomponent, z, in een bepaalde richting is gelijk aan 
de helling van de functie $(y,z) loodrecht op deze richting. 

Volgens de Membraantheorie van Prandtl heeft de spanningsfunctie $(y,z) van een 
willekeurige massieve doorsnede dezelfde vorm als een membraan dat gespannen is langs 
de buitenste rand van deze massieve doorsnede en dat opgeblazen is. 

Figuur 62.4 toont aan de linkerkant de doorsnede van een opgeblazen membraan 
gespannen over een massieve cirkelvormige doorsnede. De helling van de doorsnede van 
het membraan komt qua vorm dus overeen met de grootte van de 
schuifspanningscomponent, T, in de richting loodrecht op de richting waarin de doorsnede 
van het membraan is genomen. Als de linkerkant van figuur 62.4 vergeleken wordt met de 
schuifspanning, T, in figuur 62.2 blijkt dit te kloppen. 

y-as y-as 0 
z-as 

doorsnede membraan 

z-as 

helling doorsnede 
membraan 

figuur 82.4 Een opgeblazen membraan gespannen over een massieve en over een holle cirkelvormige 
doorsnede 

Bij een holle cirkelvormige doorsnede moet het membraan op dezelfde manier gespannen 
worden als bij een massieve cirkelvormige doorsnede. De doorsnede van het opgeblazen 
membraan en de helling hiervan worden echter alleen beschouwd boven de holle 
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cirkelvormige doorsnede. Dit is te zien aan de rechterkant van figuur B2.4. Als deze helling 
van de doorsnede van het membraan vergeleken wordt met figuur B2.3 blijkt deze qua vorm 
ook overeen te komen met de grootte van de schuifspanningscomponent, T, in figuur 62.3. 

De schuifspanning, T, loodrecht op de rand van een op wringing belaste willekeurige 
doorsnede is gelijk aan nul. De helling van een membraan langs de rand van een doorsnede 
blijkt ook gelijk te zijn aan nul. 

Figuur B2.5 toont een opgeblazen membraan gespannen over een smalle rechthoekige 
doorsnede. 

y-as 

z-as 
doorsnede membraan 

helling doorsnede 
membraan 

figuur B2.5 Een opgeblazen membraan gespannen over een smalle rechthoekige doorsnede 

Overigens geldt verder dat het wringend moment, T, in een willekeurige doorsnede gelijk is 
aan twee maal het volume van de heuvel gevormd door de bijbehorende functie $(y,z). 

B2.4 Prismatische elementen met een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 

Uit de holle cirkelvormige doorsnede in figuur 62.3 en figuur 62.4 blijkt dat de grootte van de 
schuifspanning, T, bijna constant is over de dikte van de wand van de doorsnede. Bij 
willekeurige dunwandige gesloten doorsneden wordt aangenomen dat de schuifspanning, T, 

constant is over de dikte van de wand. (Er wordt hierbij uitgegaan van de waarde van de 
schuifspanning op de hartlijn van de wand.) Uit figuur B2.6 blijkt dat deze aanname steeds 
minder juist is voor doorsneden met dikkere wanden. 

Voor de schuifspanningsstroom, q, in een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 
geldt: 

q = s, " t ,  = constant 
waarbij: 
T , = schuifspanning in wand i 

t , = dikte van wand i 
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z-as z-as 

doorsnede membraan 

, - , helling doorsnede 
- - - - - - - - - v - - - - - - - - -  membraan - - - - - - - - - m - - -  

figuur B2.6 Een opgeblazen membraan gespannen over een dunne en over een dikke holle cirkelvormige 
doorsnede 

Voor het wringend moment, T, in een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede geldt (zie 
figuur B2.7): 

T = I r * t * ~ * d s  
s 

= q * 2 * A ,  
waarbij: 
S = omtrek van de hartlijn van de dunwandige gesloten doorsnede 
R = afstand van de hartlijn tot het zwaartepunt van de dunwandige gesloten doorsnede 

A, = door de hartlijn van de dunwandige gesloten doorsnede ingesloten oppervlak 

y-as d s 

z-as 

figuur B2.7 Wringend moment en schuifspanningen in een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 

Voor de schuifspanning in wand i, T,, van een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 
geldt dus: 

- 
T 

z1 2*A,  * t ,  
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B2.5 Prismatische elementen met een kokervormige doorsnede 

Voor de simulatie van het wringgedrag van elementen met een kokervormige doorsnede 
wordt de doorsnede gezien als een dunwandige gesloten doorsnede. Hiervoor geldt dus: 

q = T,  * t ,  = constant 

Als deze formules 'vertaald' worden naar een kokervormige doorsnede geldt (zie ook figuur 
B2.8): 

y-as 

z-as 

t, 

figuur 82.8 Wringend moment en schuifspanningen in een kokervormige doorsnede 

q = T I  * t ,  = T f  * t f  
waarbij: 

T l  = schuifspanning in het lijf 

t ,  = dikte van het lijf 

T t  = schuifspanning in de flens 

t , = dikte van de flens 

T = 2 * z ,  * t ,  *(h-t ,)*R, + 2 * ~ ,  * t ,  * (b- t , )*R,  

= 2 * q * ( ( h - t f ) * ~ l  + ( b - t , ) * ~ , )  

= 2 * q * A ,  
waarbij: 
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h = hoogte van de kokervormige doorsnede 

R I = loodrechte afstand van de hartlijn van het lijf tot het zwaartepunt van de 
kokervormige doorsnede 

b = breedte van de kokervormige doorsnede 

R, = loodrechte afstand van de hartlijn van de flens tot het zwaartepunt van de 
kokervormige doorsnede 
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