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VOORWOORD

In oktober 2004 ben ik afgestudeerd als Bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit van
Eindhoven. Als afstudeeropdracht heb ik voor Betonson een onderzoek gedaan naar opbuiging tijdens de
productiefase van geprefabriceerde excentrisch voorgespannen betonelementen. Voor u ligt het rapport van
dit afstudeeronderzoek. Het onderzoek bestond in grote lijnen uit een probleemdefinitie, oorzaakanalyse en
aanbevelingen tot verbetering. In de breedte van het onderzoek is naar alle invloedsfactoren op de opbuiging
gekeken, maar uiteindelijk is de nadruk komen te liggen op de elasticiteitsmodulus van het beton. Dit is
natuurlijk niet bijzonder voor een onderzoek naar vervormingen.

Zoals waarschijnlijk menig afstudeeronderzoek is ook dit onderzoek niet geheel vlekkeloos verlopen. Het
onderzoek had een zeer iteratief karakter. Oorzaken hiervan waren de kennis op het gebied
betontechnologie, inzicht in het productieproces van de betonelementen en vaardigheid in het schrijven van
een rapport, die tijdens het onderzoek sterk toenamen. Hierdoor moest ik geregeld terug naar ‘afgesloten’
onderdelen van het onderzoek. Buiten deze leerpunten heb ik ervaren dat het erg belangrijk is om aan het
begin van een langdurig onderzoek een goede doelstelling te formuleren en misschien nog belangrijker om
de weg vast te leggen waarlangs de doelstelling behaald dient te worden. 

Natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken die heeft geholpen aan dit onderzoek. Als eerste natuurlijk mijn
afstudeercommissie: D. Hordijk, S. de Boer en H. Janssen, die mij vanuit de Universiteit hebben begeleid;
en G. Bruin die mij vanuit Betonson heeft begeleid. Verder bedank ik iedereen van Betonson die mij
geholpen heeft, in het bijzonder Martien Smetsers en Jos van Schijndel voor het beantwoorden van al mijn
vragen. Voor de hulp bij het experimentele gedeelte van mijn onderzoek bedank ik S. Overdijk en R.
Canters van het Pieter-van-Musschenbroek-laboratorium. Ten slotte bedank ik natuurlijk mijn ouders, niet
alleen voor de steun tijdens dit onderzoek, maar ook voor het mogelijk maken dat ik de studie Bouwkunde
heb kunnen volgen. 

Eindhoven, oktober 2004 Koen van Cann
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SAMENVATTING
Bij Betonson worden excentrisch voorgespannen betonelementen voor de bouw geproduceerd. Door de
excentriciteit van de voorspanning ten opzichte van het zwaartepunt van de doorsnede zal een element
krommen en opbuigen. Opbuiging wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een verticale verplaatsing in het
midden van de overspanning van een element ten opzichte van de kopzijden. Voordat een element wordt
geproduceerd, wordt met een rekenmodel een voorspelling van de opbuiging gedaan. Nadat het element is
geproduceerd wordt de optredende opbuiging gemeten en genoteerd op een opbuigformulier.
Opbuigingsverschillen zijn verschillen tussen de voorspelde en gemeten opbuiging. De doelstelling van dit
onderzoek is het verbeteren van de voorspelling van de opbuiging van excentrisch voorgespannen
elementen. 

Om een goed inzicht te krijgen in de opbuigingsverschillen wordt bij de meetresultaten onderscheid
gemaakt tussen het verschil van de gemiddelde opbuiging van een serie elementen en de voorspelde
opbuiging, en de spreiding van opbuigingen binnen een serie elementen. Met een serie elementen worden
elementen bedoeld die zodanig identiek zijn dat ze dezelfde te verwachten opbuiging hebben. Uit een
inventarisatie van de huidige opbuigingsverschillen blijkt dat: 
- De spreiding van opbuigingen direct na het voorspannen is redelijk constant;
- De spreiding van opbuigingen neemt tijdens de opslag het meeste toe bij gestapelde series elementen;
- De afwijking van de gemiddelde opbuiging direct na het voorspannen is niet constant;
- De afwijking van de gemiddelde opbuiging neemt tijdens de opslag nauwelijks toe;
- De opbuigingsverschillen zijn niet toegenomen na de overstap van traditioneel trilbeton op

zelfverdichtend beton. Zelfverdichtend beton heeft alleen een lagere elasticiteitsmodulus, hetgeen is
aangepast in het rekenmodel.

- De opbuigingsverschillen zijn bij TT-platen kleiner dan bij Lambdaliggers en kokerliggers.
In NEN 2889, ROBK 5, de productfolder van Betonson, een handboek van de Belton-vereniging en

eventueel het bestek, worden eisen gedefinieerd welke aan de opbuiging worden gesteld. De eisen kunnen
zijn: een minimale en/ of maximale opbuiging, een maximale afwijking van de opbuiging ten opzichte van
de streefmaat en een maximaal opbuigingsverschil tussen 2 naast elkaar gelegen elementen. De eisen
hebben verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld voor het kunnen doorvoeren van dwarsvoorspanning of
het garanderen van het profiel van vrije ruimte bij een brugdek. Aan de hand van deze eisen kan een
wenselijke situatie worden gedefinieerd. 

Na vergelijking van de huidige opbuigingsverschillen en de wenselijke situatie, zie Tabel 1, kan
worden geconcludeerd dat de huidige opbuigingsverschillen groter zijn dan gewenst. Als een element niet
aan de eisen voldoet moet de opbuiging worden gecorrigeerd of een element kan worden afgekeurd. Dit
zorgt voor extra kosten.

Tabel 1: opbuigingsverschillen in mm/m
bestaande situatie wenselijke situatie

verschil gemiddelde opbuiging en voorspelling 0 - 1,5 ≤ 0,75
standaardafwijking van opbuigingen 0,2 – 0,6 ≤ 0,18

Door een analyse zijn de oorzaken van opbuigingsverschillen achterhaald. In deze analyse zijn niet
beschouwd: de geldigheid van lineair elastisch materiaalgedrag; storingsgebieden lineaire rekverdeling;
relatieve vochtigheid omgeving; de afmetingen van de mal en spaninstallatie; invoerfouten van het
rekenmodel en de berekening van doorsnedengrootheden van een element. 

Uit deze oorzaakanalyse blijkt onder andere dat de volgende factoren geen meetbare invloed
hebben op de opbuiging: gemiddelde elasticiteitsmodulus voorspanstaal, dwarskrachtvervorming,
normaalkrachtvervorming en het relaxatiegedrag van de voorspanwapening. Van de genoemde factoren is
aangetoond dat onder ‘normale’ omstandigheden of bij de geconstateerde afwijkingen de invloed op de
opbuiging kleiner is dan de nauwkeurigheid waarin de opbuiging wordt uitgedrukt. 

Verder is in dit onderzoek niet vastgesteld: de optredende kruip van zelfverdichtend beton, krimp
van het beton in de eerste dagen, nauwkeurigheid van de meting van de opbuiging en de spreiding in de
elasticiteitsmoduli door een variatie van de samenstelling van het beton per charge. Omdat deze mogelijke
oorzaken zijn van opbuigingsverschillen wordt op deze gebieden verder onderzoek aanbevolen.
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Oorzaken van een afwijking van de gemiddelde opbuiging ten opzicht van de voorspelde opbuiging en de
conclusies ten aanzien van een eventuele verbetering zijn:
- De berekening van de elasticiteitsmodulus uit de druksterkte van beton voldoet niet. Aangetoond is dat

de relatie tussen druksterkte en elasticiteitsmodulus voor jong beton beter wordt beschreven met een
formule uit de Model Code 1990 dan met de huidige formule uit de VBC.

- De gemiddelde druksterkte van het beton bij voorspannen (voorspandruksterkte) van een serie
elementen wijkt af ten opzichte van de voorspelling. Met gewogen-rijpheidmetingen kan de
druksterkteontwikkeling van het beton voor verschillende typen elementen worden vastgelegd.
Daardoor kan de constructeur een betere voorspelling geven voor de voorspandruksterkte. Wanneer
zeer strenge eisen worden gesteld aan de opbuiging, moet  een minimale en/ of maximale
voorspandruksterkte worden voorgeschreven aan de productie.

- De onthechting van voorspanstrengen wordt niet meegenomen in de berekening. De berekening van de
opbuiging door voorspanning kan hier eenvoudig op worden aangepast.

- De gemiddelde voorspankracht aan de spanzijde is structureel lager dan de verwachtingswaarde.
Aanbevolen wordt om de afwijking aan niet-spanzijde te meten, verwacht wordt dat deze nog lager is. 

- Na het ontkisten koelt de bovenzijde van een element relatief meer af dan de onderzijde. Hierdoor
neemt de opbuiging toe. Een indicatie van de extra opbuiging kan worden verkregen door het
temperatuurverschil tussen boven- en onderzijde te meten en te beschouwen als lineair verlopend. De
meting van de opbuiging kan beter plaatsvinden als de temperatuur van het hele element gelijk is aan
de omgevingstemperatuur. 

- De lineaire druksterkteontwikkeling tussen 1 en 28 dagen in het rekenmodel voldoet niet. Aangetoond
is dat met een kwadratische formule de druksterkteontwikkeling zoals die gemeten is door de
kwaliteitsdienst, beter wordt benaderd. 

- Het werkelijke eigen gewicht van het element wijkt af van de waarde in de berekening.
- In het rekenmodel wordt een constante doorsnede in de lengterichting van het element verondersteld.

In werkelijkheid is dit bij elementen met bijvoorbeeld  een hamereind of tandoplegging niet het geval.
Zowel de berekening van het eigen gewicht als op de constante doorsnede wordt aanbevolen het
rekenmodel niet te veranderden, omdat de mate van waarin de opbuiging nauwkeuriger wordt
berekend, niet opweegt tegen de nadelen van de uitbereiding van de berekening.

- De berekening van de vervorming door kruip van het beton voor belastingen die aangrijpen op
verschillende tijdstippen is onnauwkeurig. Voor deze berekening wordt een andere methode
voorgesteld. Opgemerkt dient te worden dat dit een theoretische verbetering is, maar niet is
aangetoond dat deze methode de optredende vervormingen beter beschrijft. 

- Bij de berekening van de fictieve dikte van een kokerligger wordt ook de binnenomtrek meegenomen.
Aangezien de holte van een kokerligger bestaat uit tempex waarmee geen vochtuitwisseling
plaatsvindt, mag alleen de buitenomtrek worden meegenomen. 

Oorzaken van een spreiding van opbuigingen binnen een serie elementen en conclusies ten aanzien van een
eventuele verbetering zijn:
- Een variatie in de elasticiteitsmodulus treedt op door een variatie in rijpheid van het beton op het

moment van voorspannen per element. Deze variatie kan effectief worden gereduceerd door voor alle
elementen uit dezelfde serie dezelfde verhardingstijd tot het voorspannen aan te houden.

- Een variatie in de aangebrachte voorspankracht. 
- De nauwkeurigheid van de meting van de opbuiging. 
- De nauwkeurigheid van de positie van de opleggingen van een element.
- Door het stapelen van elementen zal ter plaatse van de opleggingen van de onderste elementen een

inklemming ontstaan. Hierdoor zal de toename van de opbuiging door tijdsafhankelijke
materiaalgedrag gedeeltelijk worden verhinderd.

- Een additioneel moment door een excentriciteit tussen de opleggingen aan boven- en onderzijde van
gestapelde elementen.

- Temperatuurverschillen in de doorsnede van een element door directe zonbestraling.
In principe kan de opbuiging van een element beter niet worden gemeten als het element in een stapel ligt of
wordt beschenen door de zon. Tijdens de meting van de opbuiging dient te worden gecontroleerd op directe
zonbestraling, juiste positie van de opleggingen, excentriciteit van de opleggingen bij gestapelde elementen.
Eventuele afwijkingen dienen op het opbuigformulier te worden vermeld, zodat de constructeur kan bepalen
of de opbuiging nog steeds voldoet.
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SYMBOLEN

a) Latijnse hoofdletters: 

Abs
Ap
Absp
C
E’b
E’b(t)
E’bi
E’bm
Ep
Fpo
Fpi
∆Fpi
∆Fpw
G
Ibs
Ibsp
Ibspd
K
Mpo
Mpi
Rg
Tb
∆Tb

oppervlakte betondoorsnede incl. passieve wapening
oppervlakte voorspanwapening
oppervlakte betondoorsnede incl. passieve- en voorspanwapening
coëfficiënt afhankelijk van betonsamenstelling t.b.v. bepalen gewogen rijpheid
secant en  rekenwaarde elasticiteitsmodulus beton na 28 dagen
secant en rekenwaarde elasticiteitsmodulus beton bij een ouderdom van t dagen
tangent elasticiteitsmodulus in oorsprong σ,ε-diagram na 28 dagen
gemiddelde secant elasticiteitsmodulus eerste belastingtak na 28 dagen
rekenwaarde elasticiteitsmodulus voorspanwapening
fabrieksvoorspankracht 
aanvangsvoorspankracht
elastische voorspanverliezen
tijdsafhankelijke Voorspanverliezen
glijdingsmodulus beton
traagheidsmoment betondoorsnede incl. passieve wapening
traagheidsmoment betondoorsnede incl. passieve- en voorspanwapening
traagheidsmoment betondoorsnede incl. passieve- en voorspanwapening en druklaag
kromming beschouwde doorsnede
moment t.g.v. fabrieksvoorspanning
moment t.g.v. aanvangsvoorspanning
gewogen rijpheid
temperatuur beton
temperatuurverschil in de doorsnede

b) Latijnse kleine letters:

b
ek 
em
er
esp
f
∆f
fe 
fdr 
feg
fp
fpb
fvb
fpurep
f’b
f’cm
f’bm
f’ck
h
hm
kb

breedte element 
excentriciteit opgebogen strengen ter hoogte van de kop van het element
excentriciteit opgebogen strengen in het midden van de overspanning
excentriciteit rechte strengen
afwijking positie opleggingen of excentriciteit opleggingen
opbuiging van een element
verandering in opbuiging 
coëfficiënt ter bepaling van elastische verliezen
opbuiging door eigengewicht druklaag 
opbuiging door eigengewicht enkel profiel
opbuiging door voorspanning
opbuiging door permanente belasting
opbuiging door variabele belasting
representatieve treksterkte voorspanstaal
kubusdruksterkte na 28 dagen
gemiddelde cilinder- of prismadruksterkte na 28 dagen
gemiddelde kubusdruksterkte na 28 dagen
karakteristieke kubusdruksterkte na 28 dagen
hoogte element
fictieve dikte van een doorsnede
invloed sterkteklasse beton op kruip van het beton
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kc
kd
kh
kt(t)
∆kt(t)
lhoh 
l
lb
lc
lo
le
ne
qdr
qeg
qhe 
qpb
qvb
r.v.
t
ti
ti-1
x
zb
zbs
zp
zbsp
zdp

invloed relatieve vochtigheid beton op kruip van het beton
invloed ouderdom beton bij belasten op kruip van het beton 
invloed doorsnede vorm element op kruip van het beton
invloed belastingstijd op kruip van het beton bij een ouderdom van t dagen
invloed belastingstijd op kruip vanaf het vorige beschouwde tijdstip
afstand tussen de knikpunten van opgebogen voorspanstrengen
lengte element
afstand van kop element tot knikpunt van opgebogen voorspanstrengen
onthechtingslengte
overdrachtslengte
storingslengte van lineaire rekverdeling
verhouding elasticiteitsmodulus voorspanstaal en beton
gewicht druklaag
eigen gewicht samengestelde doorsnede
belasting eigen gewicht hamereind
permanente belasting
variabele belasting
relatieve vochtigheid omgeving 
ouderdom element of beton
ouderdom element op beschouwde tijdstip
ouderdom element op vorige beschouwde tijdstip
afstand kop element tot oplegging 
zwaartepunt betondoorsnede
zwaartepunt betondoorsnede incl. passieve wapening
zwaartepunt voorspanwapening
zwaartepunt betondoorsnede incl. passieve- en voorspanwapening
zwaartepunt van de voorspankracht

c) Griekse letters:

αb
α
β
εb
ε’r
ε’’r
ε’c
ε’max 
φ(t,τ)
µf
ν 
ρb
σf
σb
σpo
σpi
∆σpi
∆σpw
∆σprel
∆σpkr
∆σp
ωp

thermische uitzettingscoëfficiënt beton
coëfficiënt ter bepaling van invloed positie opleggingen
coëfficiënt ter bepaling van invloed positie opleggingen
betonrek
rekenwaarde van de specifieke krimpverkorting volgens NEN 6720
rekenwaarde aanvullende (verhardings)krimpverkorting volgens ROBK5
basiskrimp volgens NEN 6720
maximaal aan te houden rekenwaarde krimpverkorting volgens NEN 6720
kruipcoëfficiënt na t dagen met aanvangstijdstip na τ dagen
gemiddelde opbuiging van een serie elementen 
dwarscontractiecoëfficiënt 
soortelijke massa beton
standaardafwijking opbuiging van een serie elementen
betonspanning 
fabrieksvoorspanning in voorspanwapening
aanvangsvoorpanning in voorspanwapening
elastische voorspanningsverliezen
tijdsafhankelijke voorspanverliezen
relaxatie voorspanwapening na 1000 uur 
voorspanverliezen door krimp en kruip van het beton
voorspanverlies door relaxatie voorspanwapening 
percentage voorspanwapening in de doorsnede t.o.v. beton
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1. INLEIDING

1.1. INTRODUCTIE
Betonson ontwikkelt en produceert geprefabriceerde betonelementen voor de bouw. Geprefabriceerde
elementen kunnen worden gedefinieerd als elementen die niet op de plaats waar zij worden toegepast zijn
vervaardigd maar in een permanente- of veldfabriek. Kenmerken van deze bouwwijze zijn:
� Er is een hoge en constante kwaliteit van het te vervaardigen product mogelijk;
� Bij een grote mate van repetitie kan een aanzienlijke daling van de kosten optreden;
� Er is een kleine behoefte aan ruimte voor opslag, materieel e.d op de bouwplaats;
� De detaillering vraagt vaak om extra aandacht, met name de verbindingen tussen de elementen;
� Er is een korte montagetijd en een lange voorbereidingstijd met veel belangrijke beslissingen in een

vroeg stadium;
� De productie is weersonafhankelijk.
� Het vervoer van de zware elementen zorgt voor extra kosten en belastingen;

Het materiaal beton kan uitstekend drukspanningen, maar nauwelijks trekspanningen opnemen. Het principe
van voorspannen is kort samengevat met: daar waar trekspanningen worden verwacht, bij voorbaat
drukspanningen aanbrengen. Het uiteindelijke doel van voorspannen kan zijn: het tegengaan van de
scheurvorming in het beton, het verminderen van de doorbuiging of de stijfheid vergroten van een ligger.
Door het excentrisch aanbrengen van voorspanning zal het beton verkorten en krommen. Krommen van een
element wordt ook opbuigen genoemd.

Figuur 1: transport van een geprefabriceerd element

Voor een leverancier als Betonson is het belangrijk voorafgaand aan het produceren van elementen een
betrouwbare voorspelling te kunnen doen omtrent de te verwachte opbuiging op verschillende tijdstippen.
Veelal zijn vanuit ontwerpeisen minimale (blijvende) opbuigingen noodzakelijk, terwijl vanwege praktische
redenen de opbuiging ook aan een maximum gebonden is. Daarom wordt aan de hand van een daartoe
ontwikkeld  rekenmodel een berekening gemaakt van de te verwachten opbuiging van een te produceren
element. Als het element wordt opgeslagen op het tasveld, wordt de opbuiging door de kwaliteitsdienst
gemeten. 

Betonson heeft een aantal jaren geleden de overstap gemaakt naar zelfverdichtend beton. Met
zelfverdichtend beton wordt een betonmengsel bedoeld dat in de plastische fase zo vloeibaar is dat het een
bekisting zonder toevoeging van mechanische verdichtingsenergie volledig kan vullen. Na deze overstap
ontstond de indruk dat elementen significant meer opbuigen dan voorheen. Dit is de belangrijkste aanleiding
om een onderzoek te starten.

1.2. DOELSTELLING
Verbeteren van de voorspelling van de opbuiging van een excentrisch voorgespannen element.
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1.3. AFBAKENING ONDERZOEK 
Dit onderzoek richt zich op de opbuiging van elementen tijdens de productiefase. Deze elementen zijn
geproduceerd met voorgerekt voorspanstaal en het standaard betonmengsel. Met de productiefase wordt de
periode bedoeld waarin het element zich op het terrein van Betonson bevindt. De elementen die beschouwd
worden zijn Lambda-, Lambdamini- en kokerliggers, en TT-platen. Deze worden beschreven in paragraaf
3.1.2. Het standaard betonmengsel is een zelfverdichtend beton en wordt beschreven in paragraaf 3.1.3.
Voorspannen met voorgerekt staal geeft aan op welke wijze de voorspanning wordt aangebracht, deze
methode worden beschreven in paragraaf 3.1.1.

1.4. OPBOUW RAPPORT
In dit hoofdstuk staat een introductie, doelstelling en afbakening van het onderzoek. De overige
hoofdstukken van dit rapport vertegenwoordigen elk een deel van het onderzoek:
1. Probleemdefinitie; Hier worden de belangrijke begrippen gedefinieerd en de bestaande

opbuigingsverschillen geïnventariseerd. Verder wordt onderzocht waarom en welke eisen aan de
opbuiging worden gesteld. Dit hoofdstuk sluit af met een probleemstelling.

2. Beschrijving bestaande situatie; In dit hoofdstuk wordt beschreven: beschouwde elementen en beton,
controles van de kwaliteitsdienst, productieproces van elementen en het rekenmodel waarmee de
voorspelling van de opbuiging wordt berekend.

3. Oorzaakanalyse opbuigingsverschillen; Dit hoofdstuk bestaat uit een opsomming van de mogelijke
oorzaken van opbuigingsverschillen. Deze mogelijke oorzaken worden toegelicht en beoordeeld. Het
criterium voor de beoordeling is de invloed op de opbuiging van een voorbeeldelement. De mogelijke
oorzaken die, volgens de huidige meetmethode, geen meetbare invloed op de opbuiging hebben, vallen
af als oorzaak van opbuigingsverschillen.

4. Experimenteel onderzoek; Dit hoofdstuk ondersteunt het hoofdstuk oorzaakanalyse. Voor een aantal
mogelijke oorzaken was experimenteel onderzoek nodig om de invloed op de opbuiging te bepalen en
daarmee tot een conclusie te komen.

5. Discussie; Dit hoofdstuk begint met een opsomming van de oorzaken van opbuigingsverschillen.
Vervolgens wordt bekeken of de voorspelling van de opbuiging op een praktische manier kan worden
verbeterd.  

6. Aanbevelingen; Het eindresultaat van dit onderzoek bestaat uit aanbevelingen ter verbetering van de
voorspelling van de opbuiging. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het rekenmodel, de invoer
van het rekenmodel, het productieproces en de kwaliteitsdienst. Ook worden aanbevelingen gedaan
voor verder onderzoek.
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2. PROBLEEMDEFINITIE
Dit hoofdstuk heeft als doel tot een probleemstelling te komen. In de eerste worden de belangrijkste
begrippen uit dit onderzoek gedefinieerd. In de tweede paragraaf wordt beschreven hoe nauwkeurig de
opbuiging momenteel wordt voorspeld, dit wordt de feitelijke situatie genoemd. In de derde paragraaf
worden de belangrijkste eisen die aan de opbuiging gesteld kunnen worden en achtergronden van deze eisen
beschreven. Dit wordt de wenselijke situatie genoemd. In de laatste paragraaf worden de feitelijke en
wenselijke situatie met elkaar vergeleken en hieruit wordt een probleemstelling gedefinieerd.

2.1. DEFINITIES
De belangrijkste begrippen uit dit onderzoek zijn opbuiging, opbuigingsverschil en een serie elementen.
Voor definities van andere begrippen wordt verwezen naar de definitielijst aan het einde van dit rapport.

Opbuiging De verplaatsing in verticale richting van het midden van de overspanning van een
element ten opzichte van de kopzijden. Een verplaatsing omhoog geldt als
positieve richting. Zie ook Figuur 2.

opbuiging

Figuur 2: opbuiging van een excentrisch voorgespannen element.

Opbuigingsverschil Een opbuigingsverschil is hier een verschil tussen de voorspelde waarde en de
gemeten waarde van een opbuiging.

De voorspelde opbuiging wordt berekend met een rekenmodel. Om meer inzicht te krijgen in
opbuigingsverschillen wordt in dit onderzoek  onderscheid gemaakt in:
A) Een afwijking van de gemiddelde gemeten opbuiging (µf) van een serie elementen ten opzichte van de

voorspelling van de opbuiging voor deze serie elementen. Per serie elementen wordt een voorspelling
van de opbuiging gedaan.

B) Een spreiding van de gemeten opbuigingen van de elementen uit een serie. Deze spreiding kan worden
uitgedrukt in een standaardafwijking (σf). Verondersteld wordt dat de opbuigingen van een serie
elementen normaal verdeeld zijn

gemeten opbuigingen

gemiddelde gemeten
opbuiging

afwijking gemiddelde

opbuiging

voorspelde opbuiging

σf

µf

Figuur 3 : typen opbuigverschillen.
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Serie elementen Verzameling van identieke elementen, die op details (zoals ingestorte
voorzieningen) kunnen verschillen, en achtereenvolgens worden geproduceerd
met een cyclus van een of twee dagen. Alle elementen in een serie hebben
dezelfde te verwachten opbuiging.

2.2. FEITELIJKE SITUATIE
Van ieder voorgespannen element wordt de opbuiging gemeten door de kwaliteitsdienst wanneer de
ouderdom van het element 1 dag bedraagt. In de praktijk betekent dit dat het element zich nog in de
fabriekshal op tijdelijke steunpunten of inmiddels op het tasveld ligt. De opbuiging op een later tijdstip
wordt slechts incidenteel gemeten, meestal wanneer de gemeten opbuiging op dag 1 daartoe aanleiding
geeft. In deze paragraaf wordt bij het inventariseren van opbuigingsverschillen onderscheid gemaakt tussen
de opbuiging direct na het voorspannen (dag 1) en tijdens de opslag op het tasveld. 

2.2.1. DIRECT NA HET VOORSPANNEN
De opbuigingsverschillen op dag 1 zijn in kaart gebracht voor 16 willekeurig gekozen projecten. Deze
gegevens zijn afkomstig uit het digitale archief van Betonson. Elementen die in verband met een weekend
pas na drie dagen zijn voorgespannen, zijn buiten beschouwing gelaten. De tabel in bijlage 1.1 bevat alle
verzamelde gegevens van de 16 beschouwde projecten. Tabel 2 bevat per project alleen de belangrijkste
gegevens, namelijk:
1. Het type element, voor een beschrijving van de verschillende typen elementen zie hoofdstuk 3.1.2.
2. De betreffende periode. In periode 1 zijn de elementen geproduceerd met traditioneel trilbeton, in

periode 2 met zelfverdichtend beton. In periode 3 zijn de elementen ook met zelfverdichtend beton
geproduceerd maar is de voorspelling aangepast op zelfverdichtend beton. Deze aanpassing bestaat uit
een reductie van de elasticiteitsmodulus van het beton en wordt beschreven in hoofdstuk 3.3.2.

3. De lengte van de elementen.
4. De afwijking van de gemiddelde gemeten opbuiging ten opzichte van de voorspelde opbuiging. Deze

afwijking wordt gegeven in mm per m van de elementlengte.
5. De spreiding van gemeten opbuigingen binnen een serie elementen. Deze spreiding wordt uitgedrukt in

een standaardafwijking in mm per m van de elementlengte.

Tabel 2: gegevens opbuigingsverschillen dag 1 [bron: digitale archief Betonson].

type element periode elementlengte
afwijking

gemiddelde standaardafwijking
[m] [mm/m] [mm/m]

1 TT 1 16 -0,08 0,21
2 TT 1 16 -0,36 0,24
3 Lambda 1 14 0,89 0,29
4 Lambda 1 7 -1,57 0,87
5 Lambda 1 16 0,23 0,17
6 Koker 1 20 0,34 0,20

7 TT 2 16 0,31 0,15
8 Lambda 2 10 0,84 0,30
9 Koker 2 20 1,20 0,36

10 TT 3 16 0,13 0,22
11 TT 3 16 -0,19 0,28
12 Lambda 3 20 -0,31 0,26
13 Lambda 3 16 1,25 0,63
14 Koker 3 30 -0,30 0,27
15 koker 3 20 -0,15 0,23
16 koker 3 18 -0,89 0,29
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In dit onderzoek is gekozen om de opbuigingsverschillen als percentage van de elementlengte uit te drukken
en niet als percentage van de opbuiging. Dit heeft twee redenen. De toleranties worden ook als percentage
van de elementlengte gesteld (zie paragraaf 2.3.2). En de uiteindelijke opbuiging  is geen maatstaf voor de
grootte van de vervormingen, de opbuiging kan namelijk ook 0  zijn. In dit geval zou een
opbuigingsverschil (relatief gezien) oneindig groot zijn.

Figuur 4 bevat per project de afwijking van de gemiddelde opbuiging ten opzichte van de voorspelling en de
standaardafwijking van de gemeten opbuigingen binnen een serie elementen, beide als percentage van de
elementlengte. De nummering van de projecten op de horizontale as is overeenkomstig de nummering in
Tabel 2. De standaardafwijking van de gemeten opbuiging is op twee projecten na redelijk constant,
namelijk tussen 0,2 en 0,4 mm/m van de elementlengte. De twee projecten hadden een standaardafwijking
van 0,6 en 0,9 mm/m van de elementlengte. De afwijking van de gemiddelde opbuiging is niet constant en
er is ook geen trend te ontdekken. In deze grafiek is wel het effect van de aanpassing van de voorspelling in
de vorm van een reductie op de elasticiteitsmodulus te zien. In fase twee wordt namelijk de gemiddelde
opbuiging onderschat, in fase drie wordt de opbuiging vaker overschat. De maximale afwijking van de
gemiddelde gemeten opbuiging is gelijk aan 1,5 mm/m van de elementlengte en kan zowel positief als
negatief zijn. 

In bijlage 1.1 wordt een grafiek van de opbuigingsverschillen gegeven waarin de projecten
gerangschikt staan op type element. Hieruit kan worden geconcludeerd dat opbuigingsverschillen bij TT-
platen kleiner zijn dan bij de overige elementen. De standaardafwijking, maar vooral de afwijking van de
gemiddelde opbuiging is kleiner dan bij de overige type elementen.

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fase 1                                           Fase 2                                           Fase 3

 O
pb

ui
gi

ng
sv

er
sc

hi
l i

n 
m

m
/m

 v
an

 e
le

m
en

tle
ng

te

Afwijking gemiddelde opbuiging

Standaardafwijking opbuiging

Figuur 4: huidige opbuigingsverschillen per project.

2.2.2. OPSLAG OP HET TASVELD
De opbuigingsverschillen die ontstaan tijdens de opslag op het tasveld zijn in kaart gebracht voor 3
willekeurig gekozen projecten. Omdat het archief hier onvoldoende informatie over geeft zijn deze
gegevens tijdens dit onderzoek geproduceerd. Wanneer er bovendien al informatie in het archief
beschikbaar is, is het niet duidelijk of er eventueel al maatregelen getroffen waren om de opbuiging te
verkleinen c.q. vergroten. Wat deze maatregelen zouden kunnen zijn, wordt beschreven in paragraaf 3.1.4.

Een van de drie projecten wordt in deze paragraaf behandeld, voor de gegevens van de overige
twee projecten wordt verwezen naar bijlage 1.2. De elementen van het gepresenteerde project zijn
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Lambdaliggers met een lengte van 20 meter. De elementen zijn vernoemd naar hun stortdatum en
opgeslagen in een stapel van 2 elementen breed en 3 elementen hoog. De opbuiging direct na het
voorspannen en tijdens de opslag op het tasveld is te zien in Figuur 5. Opvallend is de grotere toename van
opbuiging van twee elementen tijdens de eerste 35 dagen ten opzichte van de overige elementen. Deze twee
elementen waren de bovenste element van de stapel. Bij een van deze twee elementen daalt de opbuiging na
49 dagen weer. Een verklaring voor de sterke toename van de opbuiging zou kunnen zijn dat de elementen
extra opbuiging hebben verkregen door directe zonbestraling tijdens de meting. De spreiding in opbuiging
van de gehele serie neemt tijdens de opslag op het tasveld duidelijk toe. Het verschil tussen de gemiddelde
opbuiging en de voorspelling neemt niet significant toe.
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Figuur 5: opbuiging van 6 Lambdaliggers tijdens de op het tasveld.

Wanneer we ook de andere twee grafieken erbij betrekken (zie bijlage 1.2) kunnen een tweetal conclusies
getrokken worden. De afwijking van de gemiddelde gemeten opbuiging ontstaat voornamelijk tijdens het
voorspannen van het element en neemt tijdens de opslag op het tasveld weinig meer toe. De spreiding van
de gemeten opbuiging neemt tijdens de opslag op het tasveld wel significant toe, vooral bij gestapelde
series. Beide bevindingen worden ook gepresenteerd met Figuur 6. 

afwijking gemiddelde

direct na voorspannen: na opslagfase:

metingen voorspelling

afwijking gemiddelde

σf

metingen

voorspelling
σf

opbuiging opbuiging

Figuur 6: opbuigingsverschillen: direct na het voorspannen (links) en na opslag op tasveld (rechts).
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2.3. WENSELIJKE SITUATIE
Aan de opbuiging van een voorgespannen element kunnen eisen gesteld worden. In de eerste paragraaf
worden eerst de achtergronden van deze eisen aan de hand van voorbeelden verduidelijkt. In de tweede
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de grootte en bronnen van de mogelijke eisen. 

2.3.1. ACHTERGRONDEN OPBUIGINGSEISEN
Waarom verschillen in opbuiging tussen elementen onderling tijdens de montage tot problemen kunnen
leiden, zal worden verduidelijkt aan de hand van een brugdek bestaande uit kokerliggers en een parkeerdek
bestaande uit TT-platen. Een brugdek van kokerliggers kan dwars voorgespannen worden om de
verschillende liggers te laten samenwerken. Bij het aanbrengen van de voorspanstrengen is het belangrijk
dat de omhullingsbuizen in de verschillende kokerliggers op dezelfde hoogte liggen. Dit is verduidelijkt in
Figuur 7. Wanneer dit niet het geval is kan met een stalen I-profiel dwars over het brugdek de brugliggers
zodanig worden belast dat de omhullingsbuizen alsnog in elkaars verlengde liggen. Deze methode wordt
knevelen genoemd. Knevelen is ongewenst omdat het voor extra werk zorgt tijdens de montage. Daarnaast
is met deze methode, afhankelijk van de stijfheid van de liggers en de spanningen die een dergelijke
belasting met zich meebrengt, een beperkt resultaat haalbaar. 

omhullingsbuizendwarsvoorspanning

knevelen

Figuur 7: dwarsdoorsnede brugdek

In Figuur 8 is te zien dat een parkeerdek zonder druklaag waarbij de verschillende platen verschillende
opbuiging hebben, onbruikbaar is. Het is dan niet mogelijk om over de verschillende platen heen te rijden.
Bij TT-platen kunnen onderlinge opbuigingsverschillen worden opgeheven door vóór het storten van de
druklaag respectievelijk het aanbrengen van de voegvulling, de platen naar elkaar toe te wartelen. Omdat het
principe van wartelen gelijk is aan knevelen gelden hierbij dezelfde nadelen. 

vloerelement

opbuigingverschil

Figuur 8: parkeerdek bestaande uit TT-platen.

Als de opbuiging van een dek te groot of te laag is kan dit in de praktijk tot problemen leiden. Dit kunnen
uiteenlopende problemen zijn, er zal hier een drietal voorbeelden gegeven worden. Door een te lage
opbuiging kan na het aanbrengen van de veranderlijke belasting een brugdek gaan doorbuigen. Dit is
ongewenst omdat het profiel van vrije ruimte wordt aangetast, er wateraccumulatie kan optreden en omdat
mensen het prettiger vinden onder een brugdek door te rijden dat opbuigt dan een brugdek dat ‘doorhangt’. 
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Door een te hoge opbuiging van een brugdek bestaande uit twee velden moet ter plaatse van het
middensteunpunt extra opvulling worden aangebracht om een vloeiend oppervlak te krijgen, zie Figuur 9.
Een vloeiend oppervlak is nodig wanneer bijvoorbeeld auto’s met hoge snelheid over het viaduct rijden.
Een te grote opbuiging bij een dek waar regenwater opvalt en die bestaat uit twee vloervelden, kan boven
het middensteunpunt wateraccumulatie optreden.

extra opvulling

Figuur 9: langsdoorsnede brugdek bestaande uit 2 velden.

2.3.2. EISEN GESTELD AAN OPBUIGING
Aan de opbuiging van elementen kunnen eisen worden gesteld. Deze eisen kunnen voortvloeien uit: 
• Productfolder Betonson 
• NEN 2889: Betonelementen, maximaal toelaatbare maatafwijkingen.
• De Belton toleranties: Belton is de vereniging van fabrikanten van bouwelementen voor

betonconstructies.
• ROBK 5: Richtlijnen t.b.v. ontwerpen van betonnen kunstwerken van rijkswaterstaat.
• Het bestek. 

Ad. Productfolder betonson
In de productfolder wordt als maximale maatafwijking voor koker-, Lambdamini- en Lambdaliggers 1,6
mm/m, en voor TT-platen 2 mm/m gegarandeerd.

Ad. NEN 2889 
NEN 2889 [16, tabel 1] geeft maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor betonelementen. Met een
maximaal toelaatbare maatafwijking wordt het verschil tussen de bovenste of onderste grensmaat en de
streefmaat bedoeld. Het relevante deel  van die tabel wordt hieronder weergegeven.

Tabel 3: maximaal toelaatbare maatafwijkingen volgens NEN 2889.
product buiging [mm/m] t.o.v. berekening
Voorgespannen balken > 10m. 2,0
Vloerplaten TT 2,8

Ad. Belton [12]
De Belton stelt zich ten doel het gebruik van geprefabriceerde betonnen elementen in bouwwerken te
bevorderen. Zij beoogt informatie te verschaffen aan de betrokkenen t.a.v. detaillering, stabiliteit, eisen te
stellen aan prefab elementen etc. Een aantal leden van de Belton hebben op basis van NEN 2889 een eigen
tolerantietabel samengesteld, op basis daarvan is het maximaal toelaatbare opbuigingsverschil bij
constructieve voorgespannen balkelementen 1,6 mm/m.

Ad. ROBK 5 
Volgens artikel 16.9.3 van de ROBK 5 [25] dienen constructies met standaard prefab liggers worden geacht
aan de richtlijnen voor blijvende zeeg te voldoen indien bij een belasting van 1,1 maal eigen gewicht plus
voorspanning in de eindtoestand (t = oneindig), ten opzichte van de vereiste belijning een opbuiging resteert
groter dan of gelijk aan 1/2000 van de elementlengte. Deze eis is overigens voor de onderzijde van de
ligger. 
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Ad. Bestek [Bron: opdrachtnummer 5310]
De eisen uit het bestek zijn afhankelijk van de opdrachtgever van het project. De bestekseisen worden aan
de hand van een voorbeeld toegelicht. Voor een tramviaduct in Barendrecht worden kokerliggers met een
lengte van ongeveer 37 meter geproduceerd. In het bestek worden de volgende eisen ten aanzien van de
opbuiging van deze kokerliggers gedefinieerd:
- Opbuigingseis in eindtoestand t.g.v. permanente belasting maximaal �/500 = 2 mm/m
- Opbuigingseis in eindtoestand t.g.v. permanente belasting minimaal �/2000 = 0,5 mm/m
- Opbuigingsverschil tussen 2 naast elkaar gelegen elementen t.t.v. montage �/2000 = 0,5 mm/m
- Opbuigingseis m.b.t. kruip na aanbrengen permanente belasting �/1000 = 1 mm/m

Tabel 4 bevat een overzicht van de mogelijke opbuigingseisen die in deze paragraaf zijn beschreven. In de
laatste kolom van deze tabel staat de benodigde nauwkeurigheid van de opbuiging van een serie elementen
die nodig is om te voldoen aan de opbuigingseis. De maatgevende eisen zijn een maximale
standaardafwijking van de opbuiging van 0,18 mm/m en een maximaal verschil tussen de voorspelde en
gemiddelde opbuiging van een serie elementen van 0,75 mm/m. Deze waarden zijn in onderstaande tabel
grijs en worden hieronder toegelicht. 

In het voorbeeld van de bestekseisen dient de gemiddelde opbuiging groter te zijn dan 0,5 en
kleiner te zijn dan 2 mm/m. Aangenomen wordt dat de voorspelde opbuiging in het midden van dit bereik
ligt. De afwijking van de gemiddelde opbuiging ten opzichte van de voorspelling mag dan maximaal (2 –
0,5) / 2 = 0,75 mm/m van de elementlengte zijn. 

In het voorbeeld van de bestekseisen dient het verschil tussen de opbuiging van twee elementen
kleiner te zijn dan 0,5 mm/m. Aangenomen wordt dat in het werk niet gekozen kan worden welke elementen
naast elkaar komen te liggen. Wanneer de opbuiging van een serie elementen normaal verdeeld is met een
gemiddelde opbuiging µf en standaardafwijking σf, dan is het verschil tussen de opbuigingen van twee
willekeurig gekozen elementen ook normaal verdeeld met een gemiddelde verschil µv = 0 en een
standaardafwijking van het verschil σv = (2*σf

2)0,5. Om in 95% van de gevallen te voldoen aan de eis, moet
gelden 1,96*σv < 0,5 mm/m. Hiervoor moet gelden σf < 0,18 mm/m van de elementlengte te zijn.

Tabel 4: overzicht opbuigingseisen.

Type eis           opbuigingseis bron

balkelementen TT-platen

benodigde
nauwkeurigheid

1,6 mm/m 2 mm/m [Betonson] → σf ≤ 0,82 mm/m*

2,0 mm/m 2,8 mm/m [NEN 2889] → σf ≤ 1,02 mm/m*toleranties per element t.o.v.
streefmaat

1,6 mm/m [Belton] → σf ≤ 0,82 mm/m*

max. verschil tussen 2 elementen 0,5 mm/m [Bestek] → σf ≤ 0,18 mm/m*

min. gemiddelde opbuiging 0,5 mm/m [ROBK, Bestek]

max. gemiddelde opbuiging 2,0 mm/m [Bestek]
→ │µf – fv│≤ 0,75 mm/m

µf : gemiddelde opbuiging van een serie elementen,
σf : standaardafwijking opbuiging van een serie elementen,
fv : Voorspelde opbuiging.
* : Om in 95% van de gevallen te voldoen.
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2.4. PROBLEEMSTELLING
De huidige standaardafwijking van de opbuiging van een serie elementen varieert tussen 0,2 mm/m en 0,6
mm/m van de elementlengte na het voorspannen van het element. Incidenteel kan deze standaardafwijking
oplopen tot 1 mm/m. Deze standaardafwijking zal tijdens de opslag op het tasveld nog toenemen. Om aan
de gangbare eisen te voldoen is een maximale standaardafwijking toegestaan van 0,2 mm/m van de
elementlengte. De meeste projecten overschrijden deze grens, zie Figuur 10.

Het maximale verschil tussen de gemiddelde gemeten en voorspelde opbuiging kan gesteld worden
op 1,5 mm/m van de elementlengte en zal tijdens de opslag op het tasveld weinig meer toenemen. Om aan
de gangbare eisen te voldoen is een maximale afwijking van de gemiddelde opbuiging toegestaan van 0,8
mm/m van de elementlengte. Een aantal projecten overschrijden deze grens, zie Figuur 10. 

Na de vergelijking van de huidige opbuigingsverschillen en de maximaal gewenste verschillen om
aan de gangbare eisen te blijven voldoen, kan een probleemstelling worden gedefinieerd. De huidige
nauwkeurigheid waarmee bij Betonson de opbuiging voorspeld kan worden ligt buiten de wenselijke
toleranties. Dit geldt voor zowel de spreiding van opbuigingen in een serie elementen als het verschil tussen
de gemiddelde en voorspelde opbuiging van een serie elementen. Als een element niet aan opbuigingseisen
voldoet heeft dit extra werk tot gevolg of een element kan worden afgekeurd. Dit zorgt voor extra kosten.
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Figuur 10: huidige en maximaal gewenste opbuigingsverschillen.
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3. BESTAANDE SITUATIE
In dit hoofdstuk worden zaken beschreven die relevant zijn voor dit onderzoek. Dit zijn: voorspannen met
voorgerekt staal, de beschouwde elementen en betonsamenstelling en controles van de kwaliteitsdienst.
Deze onderwerpen zijn gebundeld in de eerste paragraaf. In de tweede en derde paragraaf zullen het
productieproces en het rekenmodel aan bod komen. Er zullen nog geen conclusies worden getrokken ten
aanzien van eventuele oorzaken van opbuigingsverschillen. Dat zal gebeuren in hoofdstuk 4.

3.1. ALGEMENE INFORMATIE
3.1.1. VOORSPANNEN MET VOORGEREKT VOORSPANSTAAL

De twee belangrijkste methodes om voorspanning aan te brengen zijn: voorspannen met nagerekt staal en
met voorgerekt staal. De laatste methode, tevens aangeduid met pretensioning, wordt voornamelijk gebruikt
bij Betonson. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de voorspankracht wordt aangebracht. Vervolgens zal
behandeld worden welke krachten ontstaan in de doorsnede door het voorspannen en hoe de vervormingen
van de doorsnede berekend kunnen worden. Als laatste zal worden behandeld hoe het strengenpatroon
invloed heeft op de totale opbuiging van een element.

PRODUCTIEPROCES
Drie belangrijke fasen tijdens het voorspannen met voorgerekt staal worden met behulp van Figuur 11 en
onderstaande tekst verduidelijkt.

fase 1

spanbank
bekisting trekkracht in strengen

verharding van het beton

fase 2

fase 3 aanhechting tussen beton 
en strengen drukkracht in beton

drukkracht in vloer

Figuur 11: voorspannen met voorgerekt staal: spannen strengen (boven), verharding beton (midden) en voorspannen
betonelement (onder).

In fase 1 worden de voorspanstrengen tussen twee spanbanken gespannen. De strengen worden gespannen
door eerst de vijzels in de spanbanken uit te zetten en vervolgens met een spanpistool de trekkracht aan te
brengen. Spanbanken zijn vaste punten in de fabriekshal. De strengen lopen door de bekisting van het te
produceren element. De trekkracht in de strengen wordt in Figuur 11 voorgesteld door plustekens. Door
deze trekkracht die de strengen op de spanbanken uitoefenen zal de vloer van de fabriekshal een drukkracht
bezitten, dit wordt voorgesteld door de mintekens. 
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In fase 2 wordt het beton in de bekisting, om de strengen heen gestort. Het beton kan spanningsloos
verharden. 

In fase 3 worden, nadat het beton voldoende is verhard, de vijzels in de spanbanken ontspannen. De
strengen willen verkorten, maar door hechting van de strengen aan het beton wordt dit verhinderd. In plaats
van de vloer is het nu het betonelement dat een drukkracht bezit. Als laatste worden de uit het betonelement
stekende strengen afgeslepen.

BEREKENING KRACHTEN EN VERVORMINGEN DOORSNEDE
In fase 2 (voorafgaand aan het voorspannen van het element) worden de strengen door de spanbanken belast
met een uitwendige trekkracht, deze kracht wordt de fabrieksvoorspankracht genoemd. In fase 3 (na het
voorspannen van het element) is deze uitwendige belasting niet meer aanwezig. Het voorspannen van een
element kan dus gezien worden als het aanbrengen van de fabrieksvoorspankracht in tegengestelde richting
op de samengestelde doorsnede, zie Figuur 12 (links).

Van de fabrieksvoorspankracht wordt een deel opgenomen door de betondoorsnede en een deel
door de voorspanwapening, zie Figuur 11 (midden en rechts). Deze worden respectievelijk de
aanvangsvoorspankracht en elastische verliezen genoemd. De verhouding tussen beide delen wordt bepaald
door de elasticiteitsmoduli en oppervlakte van beide materialen, het traagheidsmoment van het beton en
excentriciteit van de voorspankracht. De excentriciteit is gelijk aan de afstand tussen het zwaartepunt van de
voorspanning, ook wel drukpunt genoemd, en het zwaartepunt van de betonnen doorsnede. Voor de
duidelijkheid: de strengen worden in fase 2 belast met de fabrieksvoorspankracht en worden door het
voorspannen van het element in tegengestelde richting ‘belast’ met de elastische verliezen, hierdoor resteert
uiteindelijk in fase 3 een trekkracht gelijk aan de aanvangsvoorspankracht in de strengen.

Fpo

samengestelde 
doorsnede

Fpo Fpi

∆

Fpi ∆Fp

∆

∆Fp

voorspanstaalbeton

Fpo = Fpi + ∆Fp

Figuur 12: voorspannen met voorgerekt staal.

De aanvangsvoorspankracht is dus de trekkracht in de voorspanstrengen na het voorspannen van het
element en is gelijk aan fabrieksvoorspankracht minus de elastische verliezen. De elastische verliezen zijn
gelijk aan de afname van de trekkracht in de voorspanstrengen tijdens het overdragen van de voorspankracht
van de spanbanken op het betonelement. De verkorting en kromming van het element bepalen samen de
elastische verliezen. Alleen wanneer de voorspankracht centrisch aangrijpt op de betondoorsnede
veroorzaakt dit alleen een verkorting van het betonelement en geen kromming. Welk deel van de
fabrieksvoorspankracht door het betondeel en voorspanstaal wordt opgenomen kan berekend worden door
de verkorting van beide ter hoogte van het voorspanstaal (∆�) aan elkaar gelijk te stellen [7, blz. 4-11]. Dit
resulteert in formule 1 en 2.
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pi
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epe

evpe
pi

F
f**n1

1F

F
f**n1
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=∆
(1)
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Fpo
Fpi
∆Fpi
Abs
Ap
zbs
zdp
Ibs
Eb
Ep

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fabrieksvoorspankracht
Aanvangsvoorspankracht
Elastische verliezen
Oppervlakte beton incl. bijdrage passieve wapening
Oppervlakte voorspanwapening
Zwaartepunt oppervlakte beton incl. bijdrage passieve wapening 
Zwaartepunt voorspankracht
Traagheidsmoment van de betondoorsnede incl. bijdrage passieve wapening
Elasticiteitsmodulus beton
Elasticiteitsmodulus voorspanwapening

In de doorsnede van een element komen drie constructieve materialen voor: beton, passieve wapening
(betonstaal) en voorspanwapening (actieve wapening). In een kokerligger kan een gewichtsbesparende
vulling voorkomen, de constructieve functie hiervan is verwaarloosbaar. Wanneer wordt gesproken over de
betondoorsnede, wordt bedoeld de doorsnede van beton inclusief de passieve wapening. Wordt gesproken
over de samengestelde doorsnede, dan wordt de betondoorsnede inclusief passieve en voorspanwapening
bedoeld. Aan de index van het symbool kan worden afgelezen welke constructieve materialen in rekening
moeten worden gebracht op de eigenschap van de doorsnede. De letters b, s, p en d staan respectievelijk
voor beton, passieve wapening, actieve wapening en druklaag. Overigens worden de passieve wapening en
de gaten ter plaatse van het voorspanstaal in het beton in de meeste berekeningen verwaarloosd. 

Om het traagheidsmoment van de samengestelde doorsnede te berekenen wordt gebruikt gemaakt
van het zwaartepunt van het voorspanstaal (zp), dit zwaartepunt dient niet te worden verward met het
zwaartepunt van de voorspankracht (zdp), ook drukpunt genoemd. Het zwaartepunt van de voorspankracht
wordt gebruikt om het moment door de voorspanning te bepalen. Beide zwaartepunten zijn alleen aan elkaar
gelijk als de spanning in alle strengen gelijk is. 

Met behulp van Figuur 12 is te zien dat er twee methoden zijn om de verkorting εb en kromming K
van het betonelement te berekenen. De eerste methode gaat uit van de samengestelde doorsnede en de
fabrieksvoorspankracht, de tweede methode gaat uit van de betondoorsnede en aanvangsvoorspankracht. In
feite is er dan ook nog een derde methode die uitgaat van de elastische verliezen en de staaldoorsnede, hier
gaan we verder niet op in omdat dit een omslachtige methode is. Hieronder worden de formules voor beide
methoden gegeven. 

Methode 1: Methode 2:

ppbsb

po
b A*EA*'E

F
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=ε (6)
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pi
b A*'E

F
=ε               (8)
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dpbsppo
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εb
K
zbsp
Ibsp

:
:
:
:

Verkorting doorsnede in lengterichting van het element
Kromming doorsnede van het element
Zwaartepunt betondoorsnede incl. passieve en voorspanwapening
Traagheidsmoment betondoorsnede incl. passieve en voorspanwapening.
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INVLOED STRENGENPATROON OP DE OPBUIGING
Om trekspanning ter hoogte van de opleggingen van het element te voorkomen kunnen strengen nabij de
kop opgebogen of onthecht worden. Het opbuigen van de strengen houdt in dat nabij de kop van het element
de excentriciteit kleiner is dan in het midden van de overspanning. Onthechting is het ontbreken van de
mogelijkheid tot aanhechting van de voorspanstreng aan het beton. Als gevolg hiervan kan geen
(voorspan)kracht worden overgedragen van de voorspanstreng naar het beton of omgekeerd. In bijlage 2.2
zijn de momentenlijnen door voorspanning gegeven voor rechte, opgebogen en onthechtte strengen. Met
formule 10 t/m 12 kan de opbuiging van een element berekend worden bij respectievelijk rechte, opgebogen
en onthechte strengen. In deze formules wordt geen rekening gehouden met de overdrachtslengte van de
voorspankracht en zijn gebaseerd op methode 1.

Rechte strengen: 
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Onthechtte strengen:
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zdp,k
zdp,m
l
lb
lc

:
:
:
:
:

Zwaartepunt voorspankracht ter hoogte van de kop van het element (bij opgebogen strengen)
Zwaartepunt voorspankracht in het midden van de overspanning (bij opgebogen strengen)
Lengte element
Afstand van de kop van het element tot het knikpunt van de voorspanstrengen
Onthechtingslengte (vanaf de kop van het element)

3.1.2. ELEMENTEN BESCHOUWD IN DIT ONDERZOEK
Dit onderzoek is afgebakend op het gebied van de beschouwde elementen. De type elementen waarvoor
opbuigingsverschillen onderzocht zullen worden zijn: 
- kokerliggers, 
- Lambdaminiliggers,  
- Lambdaliggers en 
- TT-platen. 
Deze elementen worden de standaard elementen genoemd. Het productprogramma van de Productgroep
Elementen bij Betonson bestaat onder andere uit kolommen, rechthoekige balken, I-liggers en gordingen.
De standaard elementen worden uitgevoerd in voorgespannen beton. Door de excentriciteit van de
voorspanning zijn de elementen opgebogen. De sterkteklasse van het beton in de standaard elementen is
B65, de kwaliteit van het voorspanstaal is FeP 1860 en van de passieve wapening FeB 500. De kwaliteit van
een eventueel in het werk te storten druklaag is meestal B35. 

Ad. Lambdaminiligger
Een lambdaminiligger wordt toegepast in kleiner kunstwerken (tot een overspanning van 17 m) en bij zwaar
belastte vloeren. De rand van een brug wordt meestal gerealiseerd door een toepassing van een standaard
randligger (Rho ligger) of een in het werk te storten rand. De standaardbreedte van een lambdaminiligger is
600 mm (inclusief voeg) en de hoogte kan variëren van 250 tot 600 mm. Na montage worden een druklaag
en de ruimten tussen de liggers aangestort, waardoor een massieve plaat ontstaat.

Ad. Lambdaligger
Met Lambdaliggers kunnen overspanningen tot 50 meter gerealiseerd worden. De rand van een brug wordt
meestal gerealiseerd door een standaard randligger (Tau-ligger). Lambdaliggers hebben een breedte van
1200 mm (inclusief voeg) en de hoogte kan variëren van 500 tot 1500 mm. De dikte van de flens is
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standaard 100 mm maar kan worden verhoogd naar 150 mm, wanneer bijvoorbeeld bij een viaduct op
aanrijdbelasting gerekend dient te worden. Na het aanbrengen van de druklaag in het werk werkt de
constructie als één geheel.

Ad. kokerligger
Kokerliggers hebben een minimale breedte van 1200 mm (inclusief voeg) en de hoogte kan variëren van
500 tot 1500 mm. De breedte van de kokerligger kan worden vergroot door het verbreden van de
bovenflens. Het is ook mogelijk om kokerliggers uit te voeren als een rechthoek waarbij de voeg en
bovenflens worden voorzien van dwarsvoorspanning. Deze liggers kunnen ook met een horizontale
kromming worden geproduceerd, hier gaan we in dit onderzoek verder niet op in. De belangrijkste
eigenschap van een kokerligger voor dit onderzoek is de variabele doorsnede over de lengte van het
element. Een holle doorsnede over het grootste gedeelte en een massieve doorsnede nabij de opleggingen
van het element, dit wordt een hamereind genoemd. De holte van de kokerligger bestaat tegenwoordig uit
tempex.

Ad. TT-platen
TT-platen zijn voorgespannen elementen welke veel worden toegepast als vloer- en dakplaat in kantoren,
parkeergarages, ziekenhuizen en bedrijfshallen. De TT-platen kunnen in het werk worden voorzien van een
(constructieve) druklaag. Door deze druklaag ontstaat één schijf die bijdraagt aan spreiding van belastingen
en aan stabiliteit van het gebouw. Het is ook mogelijk een dikkere flens reeds tijdens de productie aan te
brengen. De breedte van TT-platen is 2400 mm (inclusief voeg), de hoogte kan variëren van 300 tot 870
mm en de dikte van de bovenflens van 50 tot 120 mm. Speciaal voor split-level parkeergarages kunnen ook
geknikte platen worden geleverd, maar net als de horizontaal gekromde kokerliggers vallen deze niet in het
domein van dit onderzoek.

Lambdaligger: Lambdaminiligger:

TT-plaat: Kokerligger:

Figuur 13: elementen beschouwd in dit onderzoek.

Verder kunnen de verschillende elementen voorzien zijn van een tandoplegging en kunnen de
voorspanstrengen onthecht of opgebogen worden strengen. Een tandoplegging is een verjonging van de
doorsnede waardoor de constructiehoogte wordt verkleind, zie Figuur 14.

aslengte

lijflengte

Figuur 14: element met tandoplegging.
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3.1.3. BETONSAMENSTELLING BESCHOUWD IN DIT ONDERZOEK
Zelfverdichtend beton kan worden gedefinieerd als een betonmengsel dat in de plastische fase zo vloeibaar
is dat het een bekisting zonder toevoeging van mechanische verdichtingenergie kan vullen. De grote
vloeibaarheid in de plastische fase wordt gewoonlijk verkregen door aan het betonmengsel
poederkoolvliegas of kalksteenmeel en een superplastificeerder toe te voegen. Enkele voordelen voor de
productie van elementen van het niet hoeven verdichten zijn: een afname van de geluidsoverlast, verbetering
van de arbeidsomstandigheden, een besparing op de kosten (eenvoudigere bekisting, minder personeel),
kleinere kans op luchtinsluiting en de mogelijkheid om complexe vormen te storten. 

Betonson heeft twee molenhuizen, zie Figuur 15, met ieder twee menginstallaties waar de
grondstoffen bij elkaar komen en gemengd worden. De mengprocedure is als volgt: bevochtigen menger,
mengen toeslagstoffen (1 min), toevoegen cement en vulstoffen (2 min), toevoegen aanmaakwater (1 min),
toevoegen hulpstoffen (2 min) en extra mengtijd (2 min).

Figuur 15: molenhuis van Betonson.

Het standaard betonmengsel van de Productgroep Elementen bestaat uit portlandcement in combinatie met
de vulstoffen vliegas en kalksteenmeel. De water-cementfactor varieert vanwege productietechnische
redenen tussen de 0,40 en 0,45. De minimum specietemperatuur is 17 °C. Per grondstof zal een toelichting
worden gegeven.

Cement is een fijngemalen, hydraulisch materiaal. Hydraulisch betekent het vermogen van een stof
om met water te reageren onder vorming van ook in water stabiele verbindingen. In het standaard
zelfverdichtend beton wordt een cement van het type CEM I 52,5R toegepast. CEM I staat voor
portlandcement met 5% gips of anhydriet, de 52,5 geeft de normsterkte na 28 dagen aan en de toevoeging R
geeft aan dat het om cement met een hoge beginsterkte gaat. Het cement wordt opgeslagen in een silo.

Een vulstof kan gedefinieerd worden als een inert1 dan wel puzzolane of (latent) hydraulische stof
die aan de betonspecie wordt toegevoegd ter aanvulling op de hoeveelheid fijn. Vulstoffen worden gebruikt
in beton om bepaalde eigenschappen te verbeteren of specifieke eigenschappen te verkrijgen. Opgemerkt
wordt dat er veelal ook economische redenen bestaan om vulstoffen te gebruiken.

De vulstof kalksteenmeel is het brekerstof dat vrijkomt bij steenbrekerijen. De fijnheid van
kalksteenmeel is in de orde van grootte van cement en verhoogt zodoende de stabiliteit van de specie. Het
materiaal is inert, doch kan een positieve bijdrage leveren aan de sterkte van de cementsteen door zijn
uitstekende hechting. In combinatie met een geschikte superplastificeerder wordt ook de verwerkbaarheid
verbeterd. 

De vulstof poederkoolvliegas ontstaat als reststof bij de verbranding van kolen in
elektriciteitsbedrijven. Vliegas heeft een gedeeltelijke bindmiddelfunctie als puzzolane stof. Het verschil
tussen hydraulische en puzzolane stoffen is dat bij hydratatie van de laatstgenoemde behalve water ook kalk
nodig is. Door de bolvormige, glasachtige korrelvorm verbetert vliegas de verwerkbaarheid en de
samenhang van de specie. Nadelen van vliegas zijn een relatief trage reactie en het gebruik is verboden in
combinatie met voorspanning en hoogovencement. Zowel poederkoolvliegas als kalksteenmeel worden per
vrachtauto aangevoerd en opgeslagen in silo’s.

                                                          
1 Inert: reageert niet met enig bestanddeel uit cement / geen bindmiddelfucntie.
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Een hulpstof is een stof die, als regel bij een toevoeging van minder dan 5% van de cementhoeveelheid, een
significante wijziging bewerkstelligt van een of meer eigenschappen van de cementpasta, mortel- of
betonspecie of het verharde product. Een plastificeerder valt onder de hulpstoffen en wordt toegepast om de
specie plastischer te maken en de consistentie te verhogen. Bij een reductie van het watergehalte kan de
sterkte fors toenemen. De werking berust op het feit dat de oppervlakten van de cementkorrels elektrisch
geladen worden en elkaar afstoten, hierdoor neemt de schuifweerstand af en de vloeibaarheid toe. De
verharding wordt iets vertraagd. 

Voor het water wordt oppervlaktewater gebruikt en bij bijzondere omstandigheden (droogte)
leidingwater. Zand en grind worden onoverdekt opgeslagen en het grind bestaat altijd uit riviermateriaal.

3.1.4. CONTROLES KWALITEITSDIENST
De controles van de kwaliteitsdienst die voor dit onderzoek relevant zijn, hebben betrekking op:
a) de ‘geproduceerde’ betonmengsels,
b) de aangebrachte voorspankracht,
c) de druksterkte van het beton bij het voorspannen van een element
d) opbuiging van excentrisch voorgespannen elementen.

Ad. a) Van de betonmengsels worden de eigenschappen van de betonspecie en van het verharde beton
gecontroleerd. Zo wordt van elk type betonmengsel iedere dag de temperatuur, zetmaat (niet bij
zelfverdichtend beton), luchtgehalte, trechtertijd en vloeimaat (laatste twee niet bij traditioneel trilbeton)
gemeten. Maar ook worden van elk type betonmengsel iedere dag drie kubussen gestort. Hiermee wordt de
druksterkte na 1 en 28 dagen en de splijttreksterkte na 3 dagen bepaald. Verharding van de kubussen vindt
plaats in een klimaatkamer (100% R.V. en 20ºC.). De elasticiteitsmodulus wordt alleen op speciaal verzoek
bepaald.

Ad. b) Van ieder eerste element van een serie wordt de aangebrachte voorspankracht gecontroleerd. Dit
wordt ‘pekelen’ genoemd. Van een aantal strengen wordt de kracht waarbij de verankering net loskomt van
de spanbank gemeten. 

Ad. c) Voorafgaand aan het voorspannen van een element, wordt de druksterkte van beton gemeten met
een terugslaghamer ‘systeem Schmidt’. Hierbij wordt de mate van terugveren (R-waarde) gemeten van een
massa die tegen het betonoppervlak wordt geschoten. De waarde van terugvering hangt af van de hardheid
van het betonoppervlak. Er zijn veel factoren die de meetwaarde beïnvloeden, zoals de hoek waaronder het
oppervlak wordt geschoten; kleine plaatselijke luchtbelletjes of holten; grovere biggels toeslagmateriaal
dicht onder het oppervlak en de vochtconditie van het oppervlak.

Ad. d) De opbuiging van ieder voorgespannen element wordt gemeten, genoteerd op het opbuigformulier
en vergeleken met de voorspelde opbuiging. Wanneer de gemeten opbuiging buiten de
waarschuwingsgrenzen valt, wordt de desbetreffende constructeur ingelicht. Als de gemeten opbuiging
buiten de actiegrenzen valt, worden in overleg met de constructeur maatregelen genomen om de opbuiging
te verkleinen of vergroten. Als eerste wordt nu beschreven hoe de opbuiging wordt gemeten en vervolgens
wordt beschreven hoe de opbuiging van een element gecorrigeerd kan worden. Voor uitleg bij de actie- en
waarschuwingsgrenzen zie paragraaf 3.3.1.

Figuur 16 geeft een overzicht van de meting van de opbuiging van een element. Een statief met
roterende laserstraal wordt in de buurt van het element geplaatst. De laserstraal zorgt voor een horizontaal
vlak. Vervolgens wordt de afstand van de onderkant van het element tot het horizontale vlak gemeten voor
de kopzijden en in het midden van de overspanning van het element. De opbuiging is gelijk aan het
gemiddelde van de twee kopzijden minus de afstand in het midden van de overspanning, zie formule 13.
Wanneer de elasticiteitsmodulus van het beton door de verharding van het beton nog toeneemt kan de
opbuiging van een element verkleind of vergroot worden. Dit zal worden toegelicht. Door een gewicht op
het element te leggen zal de opbuiging, afhankelijk van onder andere de elasticiteitsmodulus, afnemen. Als
het extra gewicht wordt weggehaald wanneer de elasticiteitsmodulus is toegenomen zal de toename van de
opbuiging minder zijn dan de eerdere afname. De opbuiging is dus verkleind. De opbuiging kan vergroot
worden door tijdelijk de opleggingen naar het midden van het element te verschuiven. De doorbuiging ten
gevolge van het eigen gewicht zal afnemen waardoor de opbuiging zal toenemen. Als de opleggingen terug
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naar de kop van het element worden geschoven wanneer de elasticiteitsmodulus is toegenomen, zal de
afname van de opbuiging minder zijn dan de eerdere toename.

�a

roterende laserstraal

�c �b

c
ba

2
f �

��
−

+
= (13)

Figuur 16: opstelling tijdens de meting van de opbuiging.

3.2. PRODUCTIEPROCES
In dit onderzoek wordt de levensduur van een geprefabriceerd betonnen element onderverdeeld in:
1. Ontwerpfase; Fase waarin het element alleen nog maar op papier bestaat. Het element wordt

gedimensioneerd, productietekeningen worden gemaakt en de verwachte spanningen gecontroleerd. Ook
wordt in deze fase een voorspelling van de opbuiging gedaan. 

2. Productiefase; Hierin wordt het element daadwerkelijk geproduceerd. De productiefase bestaat uit:
� De voorbereidingsfase, waarin de verschillende onderdelen, zoals betonspecie, mal,

voorspanstrengen en wapeningskorf, worden klaargemaakt. Het einde van deze periode is het
storten van het beton in de mal.

� De verhardingsfase, die loopt van het einde van het storten van het beton tot aan het moment dat
de volledige voorspanning is aangebracht op het element. Het beton dient in deze fase dus
voldoende sterkte op te bouwen om de voorspanning en eigen gewicht te kunnen dragen.

� De opslagfase, die loopt van het moment dat de volledige voorspanning is aangebracht tot en met
de montage van het element op de bouwplaats.

3. Gebruiksfase; In deze fase voert het element zijn functie uit waarvoor het geproduceerd is. Meestal is
deze functie het afdragen van belasting naar andere constructiedelen. Dit onderzoek gaat niet in op
activiteiten gedurende deze fase.

In Figuur 18 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten gedurende productiefase. Deze
activiteiten worden in de komende paragraaf toegelicht.

3.2.1. VOORBEREIDINGSFASE
Als eerste worden eventuele veranderingen aan de bekisting aangebracht. Vervolgens wordt de bekisting
schoongemaakt en ingesmeerd  met ontkistingsolie.

Figuur 17: klaarmaken bekisting.
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Klaarmaken bekisting 

Plaatsen passieve- en voorspanwapening, sluiten bekisting 

Toevoegen gewichtsbesparende vulling en bovenwapening* 
Dag 1

Gedeeltelijk voorspannen strengen
Voorbereidingsfase

Afspannen strengen

Storten beton

Ontkisten element
Verhardingsfase

(Gedeeltelijk) optillen element

Voorspannen element

Opleggen element op lorrie (**)
Dag 2 ***

Transporteren element naar tasveld

Opleggen element op ‘vaste’ steunpunten op tasveld Opslagfase

Transporteren element naar bouwplaats
Dag 28

Montage element op bouwplaats

↓ Tijd

* Deze activiteit komt alleen bij kokerliggers voor.
** Deze activiteit komt niet voor bij zware elementen die met een straddle carrier worden opgetild 

en direct op vaste steunpunten op het tasveld worden gelegd.
*** Dag 2 is in principe de eerstvolgende werkdag. 

Figuur 18: overzicht van de belangrijkste activiteiten tijdens de productie van een element.
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Bij kokerliggers en Lambdaliggers wordt de wapening geprefabriceerd. In een aparte wapeningsvlechterij
wordt het betonstaal gevlochten tot deelkorven. In de productiehal worden de deelkorven tot één
wapeningskorf samengesteld. Vanaf een rol worden voorspanstrengen door de wapeningskorf heen
getrokken. Als laatste worden de kopschotten toegevoegd. 

Figuur 19: samenstellen wapeningskorf.

Voordat de samengestelde wapeningskorf in de bekisting wordt geplaatst, worden afstandhouders
aangebracht. Deze afstandhouders zorgen voor voldoende betondekking. De wapeningskorf wordt met
behulp van twee kraanbanen en een vakwerk in de bekisting getild. Hierna wordt de bekisting hydraulisch
gesloten. De zijschotten worden gezekerd met bouten en moeren. Bij kleinere elementen zoals
Lambdaminiliggers en TT-platen wordt de wapening en afstandhouders direct in de mal aangebracht. 

Bij kokerliggers worden verder nog tempex blokken en een bovenwapeningsnet geplaatst. Speciale
frames worden gebruikt om tijdens het storten van het beton te voorkomen dat de tempex blokken gaan
drijven.

Figuur 20: plaatsen bovenwapening.

Om de strengen te kunnen spannen dienen deze eerst, met behulp van conische wiggen, op de spanbanken te
worden aangesloten. Vervolgens worden de vijzels van de spanbanken uitgezet. De exacte voorspanning
wordt aangebracht met een voorspanpistool, zie Figuur 21. De spankracht wordt gecontroleerd door de
lengteverandering van de strengen te meten tussen twee vooraf bepaalde voorspanniveaus. Ook door de
kwaliteitsdienst wordt de voorspankracht regelmatig gecontroleerd (zie hoofdstuk 3.1.4). De bekisting is nu
klaar om gevuld te worden met beton.

Figuur 21: spannen van de strengen.
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Vrachtauto’s vervoeren de betonspecie van de mengcentrale naar de productiehal. Wanneer de betonspecie
aankomt in de productiehal wordt deze overgeladen op een kubel. In deze kubel wordt het beton in
beweging  gehouden. De gemiddelde stortduur varieert van 0,5 tot 2,5 uur. Per type profiel kan de
stortmethode verschillen. Uitgangspunt is dat voorkomen dient te worden dat lucht ingesloten wordt. Het
stortoppervlak kan eventueel (volgens tekening) worden afgewerkt, behandeld of worden afgedekt.

Figuur 22: storten beton.

3.2.2. VERHARDINGSFASE
In sommige hallen zijn voorzieningen aanwezig om de temperatuur van het verhardende beton te meten.
Ook zijn er mallen die kunnen worden verwarmd. In alle hallen kan met de verwarming de haltemperatuur
gestuurd worden. De elementen worden meestal ‘s ochtends ontkist. Met een terugslaghamer kan worden
gecontroleerd of het element voldoende sterkte heeft om voorgespannen te kunnen worden. Bij twijfel wordt
de algemene kwaliteitsdienst om raad gevraagd.

Figuur 23: ontkisten van een element.

Een element wordt voorafgaand aan het voorgespannen ‘gedeeltelijk’ opgetild om wrijving met de
bekistingbodem te verminderen, zie Figuur 24. Tijdens het voorspannen zal een element namelijk verkorten.
Het is niet de bedoeling dat het eigen gewicht volledig wordt geactiveerd. Het verminderen van de wrijving
voorkomt schade aan het element. Door het verkorten van het element schuiven de kopse kanten namelijk
over de bekistingbodem. 

Figuur 24: ontspannen van de vijzels.
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Voorafgaand aan het ‘gedeeltelijk’ optillen wordt vaak een klein deel van de voorspanning afgelaten, om
trekspanningen te voorkomen tijdens het optillen. Een element wordt volledig voorgespannen door de
vijzels van de spanbanken helemaal te ontspannen. Dit kan maximaal 10 minuten duren. Wanneer
elementen de minimale druksterkte bij voorspannen niet na één dag halen, geldt een 2-daagse
productiecyclus.

3.2.3. OPSLAGFASE
Wanneer de vijzels volledig zijn ontlast worden de strengen losgekoppeld van de spanbanken of
doorgezaagd. De elementen worden na het voorspannen op lorries gelegd. Een lorrie is een rijdend
onderstel. Wanneer het element op de lorrie ligt kan hij eventueel verder worden afgewerkt. Afwerken kan
bestaan uit het afzagen en plamuren van de voorspanstrengen. 

 
Figuur 25: element ligt op lorrie.

De elementen worden met lorries of bij zware elementen met een straddle carrier naar het tasveld
getransporteerd. Dit kan direct na het voorspannen of op het einde van de dag gebeuren. Op het tasveld
wordt de hele ligger gecontroleerd op stortfouten en scheuren, en eventueel bijgewerkt. Elementen kunnen
bovendien gestapeld worden.

Figuur 26: opslag elementen op tasveld.

Transport van het element naar de bouwplaats kan in principe direct na het voorspannen. De 1-daagse
sterkte is voldoende om het element te kunnen transporteren. Om het element volledig te belasten moet
meestal worden gewacht tot het beton de 28-daagse sterkte heeft bereikt. Met een kraan worden de
elementen op de bouwplaats op hun definitieve steunpunten gelegd. Hierna kan de druklaag, asfaltlaag,
voegvulling of dwarsvoorspanning worden aangebracht. 

Figuur 27: montage van een element op de bouwplaats.
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3.3. REKENMODEL T.B.V. VOORSPELLING OPBUIGING
De voorspelling van de opbuiging komt tot stand met een daartoe ontwikkeld rekenmodel. In de volgende
paragrafen zal worden behandeld: 
3.3.1 de opbouw van dit rekenmodel, 
3.3.2 de uitgangspunten bij de berekeningen die in het rekenmodel plaatsvinden,
3.3.3 berekeningen van opbuiging door belastingen en 
3.3.4 berekeningen van een verandering van de opbuiging door tijdsafhankelijk materiaalgedrag.

3.3.1. ALGEMEEN
Het rekenmodel om de te verwachte opbuiging mee te berekenen bestaat globaal uit drie delen. In het eerste
deel van het rekenmodel worden de benodigde gegevens van het element door de constructeur ingevuld. De
gegevens hebben onder andere betrekking op de geometrie van het element, de gebruikte materialen en de
belastingen. 

In het tweede deel wordt de opbuiging berekend voor zeven tijdstippen in de productie- en gebruiksfase. De
eerste zes tijdstippen zijn gelijk aan de aanvangstijdstippen van de verschillende belastingen, waarbij ook
het verplaatsen van de opleggingen als een aparte belasting gezien wordt. Voor twee tijdstippen staat de
ouderdom van het element vast, zie ook Tabel 5. Hiermee staat dus ook de ouderdom van het element bij het
activeren van de voorspanning en eigen gewicht vast. 

Tabel 5: tijdstippen waarvoor de opbuiging voorspeld wordt.

tijdstip ouderdom element*
[dagen]

belasting

1 1 eigen gewicht en voorspanning, bij opleggen op lorrie
2 opleggen op steunpunten tasveld
3 verplaatsen steunpunten
4 verplaatsen steunpunten
5 montage element op bouwplaats
6 storten druklaag of voegen
7 ∞

* nulpunt bij ouderdom is stortdatum van het element.

Het derde en laatste deel van het rekenmodel wordt het opbuigformulier genoemd. Dit is een presentatie van
de belangrijkste gegevens van het element, de positie van de opleggingen tijdens de opslag en de voorspelde
opbuiging met bijbehorende tijdstippen, waarschuwings- en actiegrenzen. De waarschuwingsgrenzen
worden door de constructeur op basis van ervaring opgemaakt. Actiegrenzen worden door de constructeur
opgemaakt aan de hand van de eisen die voor het project aan de opbuiging gesteld worden. Wanneer de
kwaliteitsdienst de opbuiging van een geproduceerd element heeft gemeten wordt deze genoteerd op het
opbuigformulier. Als de gemeten opbuiging buiten een van de grenzen valt dient de constructeur te worden
ingelicht. 

3.3.2. UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN
Bij de berekening van de opbuiging zijn een aantal aannames of vereenvoudigingen gedaan. Als eerste volgt
een opsomming van deze uitgangspunten en vervolgens worden ze per stuk verder toegelicht.
1. De vervormingen worden berekend met formules voor lijnvormige elementen.
2. Het element heeft een constante doorsnede;
3. Er is een beperkt aantal belastingen mogelijk;
4. Dwarskracht- en normaalkrachtvervorming worden verwaarloosd;
5. De totale opbuiging door verschillende belastingen wordt bepaald met het superpositiebeginsel;
6. De ontwikkeling van de mechanische eigenschappen van het beton zijn lineair met de tijd.
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1. Verondersteld wordt dat de lengte van het element veel groter is dan de breedte en hoogte. Hierdoor kan het
element geschematiseerd worden tot een lijnvormig element. De vervormingen van het element worden
beschreven aan de hand van de vervormingen van de zwaartelijn. Deze vervormingen worden berekend met
formules uit de toegepaste mechanica2. Door aannames te doen voor de rekverdeling ontstaan in de
toegepaste mechanica eenvoudigere differentiaalvergelijkingen dan in de lineair elastische mechanica. De
aanname van een lineaire verdeling van de rekken over de hoogte van de doorsnede wordt de Wet van
Bernoulli genoemd. De Wet van Bernoulli is alleen geldig bij lineair elastisch materiaalgedrag. Dit wordt de
Wet van Hooke genoemd. De algemene vergelijking luidt als volgt:

( ) ( )
dxdx

EI
xM

xf ��= (14)

2. De doorsnede eigenschappen worden constant over de lengte van het element verondersteld, maar niet
constant in de tijd. In het rekenmodel wordt onderscheid gemaakt in de betondoorsnede en de samengestelde
doorsnede. Met samengestelde doorsnede wordt de betondoorsnede inclusief de bijdrage van de passieve en
voorspanwapening bedoeld. Belangrijke doorsnede eigenschappen zijn: oppervlakte, zwaartepunt en
traagheidsmoment. 

3. In principe wordt het element belast met gelijkmatig verdeelde belastingen, puntlasten en momenten, zie
Figuur 28. Gelijkmatig verdeelde belastingen (q) stellen het eigen gewicht, permanente en variabele
belasting voor. Bij deze belastingen wordt er in het rekenmodel rekening gehouden met de positie van de
steunpunten, uitgedrukt in x. De horizontale puntlasten (Fpi) en kopmomenten (Fpi*ep) stellen de
voorspanning voor door rechte en opgebogen strengen. De verticale puntlasten (Fpi*α)  stellen krachten voor
die volgen uit het knikpunt van opgebogen strengen

�

x hoh x

Fpi * ep

Fpi 

qFpi * α

Fpi * α

Figuur 28: mechanicamodel van een element volgens het rekenmodel.

4. Opbuiging van een element wordt alleen veroorzaakt door kromming van het element.
Dwarskrachtvervorming en normaalkrachtvervorming van het element hebben een verwaarloosbare invloed
op de opbuiging.

5. De opbuiging door het totaal aan belastingen is de som van de opbuigingen door de individuele belastingen.
Dit wordt het superpositiebeginsel genoemd. Ook hiervoor is lineair elastisch materiaalgedrag vereist.

6. De elasticiteitsmodulus van het beton wordt bepaald uit de druksterkte met formule 15. Behalve de factor
0,8 is deze formule gelijk aan de relatie tussen druksterkte en elasticiteitsmodulus volgens NEN 6720. De
factor 0,8 is ingevoerd na de overgang op zelfverdichtend beton. Met formule 16 wordt de actuele
druksterkte bepaald. De karakteristieke druksterkte op dag 1 en na 28 dagen dienen in het rekenmodel
ingevuld te worden. De toename van de druksterkte tussen 1 en 28 dagen wordt lineair met de tijd
verondersteld. 

( ) ( )( )t'f*25022250*8,0t'E ckb += (15)

( ) ( )( ) ( ) 28t1    1'f1'f'f
27

1tt'f ckckckck ≤≤+−−= (16a)

                                                          
2 toegepaste mechanica: o.a. formules voor lijnvormige elementen.
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( ) ∞≤≤= t28                                 'ft'f ckck (16b)

E’b(t)
f’ck(t)
f’ck
f’ck(1)
t

:
:
:
:
:

Rekenwaarde elasticiteitsmodulus beton bij een ouderdom van t dagen
Karakteristieke kubusdruksterkte bij een ouderdom van t dagen
Karakteristieke kubusdruksterkte na 28 dagen
Karakteristieke druksterkte na 1 dag
Element- en betonouderdom

Figuur 29 bevat de ontwikkeling van de druksterkte en elasticiteitsmodulus zoals deze in het rekenmodel
wordt verondersteld wanneer de 1 en 28-daagse karakteristieke druksterkte respectievelijk 35 en 65 N/mm2
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Figuur 29: ontwikkeling druksterkte en elasticiteitsmodulus volgens het rekenmodel.

3.3.3. OPBUIGING DOOR BELASTINGEN
In het rekenmodel zijn de volgende belastingen mogelijk: eigen gewicht samengestelde doorsnede,
voorspanning, verplaatsen opleggingen, gewicht druklaag (of voegen), permanente en variabele belasting.
Met samengestelde doorsnede wordt de betondoorsnede zonder druklaag of voegen maar mét passieve en
voorspanwapening bedoeld. Per belasting zal worden toegelicht hoe de opbuiging berekend wordt.

AD. VOORSPANNING
Bij de berekening van de opbuiging door voorspanning wordt onderscheid gemaakt in rechte en opgebogen
strengen. Bij opgebogen strengen is er verschil tussen de excentriciteit van de voorspankracht ter hoogte van
de kop en het midden van de overspanning van het element. Wanneer de strengen onder de zwaartelijn
liggen wordt de excentriciteit positief gesteld. De afstand tussen de knikpunten van de opgebogen strengen
wordt aangeduid met lhoh. De overdrachtslengte van de voorspankracht en eventuele onthechting van de
strengen worden verwaarloosd. Formules 17 en 18 berekenen de opbuiging door rechte en opgebogen
voorspanstrengen. 
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ep
ep,kop
ep,midden
Fpi
fp,r
fp,g
lhoh

:
:
:
:
:
:
:

Excentriciteit voorspankracht rechte strengen
Excentriciteit voorspankracht opgebogen strengen ter hoogte van de kop van het element
Excentriciteit voorspankracht opgebogen strengen in het midden van de overspanning
Aanvangsvoorspankracht voorspanwapening
Opbuiging van de rechte strengen
Opbuiging van de opgebogen strengen
Afstand tussen knikpunten van de opgebogen strengen

AD. EIGEN GEWICHT SAMENGESTELDE DOORSNEDE
Bij de berekening van de opbuiging door het eigen gewicht van het enkel profiel wordt rekening gehouden
met de positie van de opleggingen. Dit wordt in formule 20 in rekening gebracht door een factor β. Deze
factor β is afhankelijk van x en �.
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−=α

−α+α−=β
(20)

(21)

(22)

feg
qeg
x

:
:
:

Opbuiging door eigen gewicht
Eigen gewicht samengestelde doorsnede
Afstand van oplegging tot kop van het element

AD. VERPLAATSEN OPLEGGINGEN
De opbuiging ten gevolge van een verandering van de positie van de opleggingen wordt in het rekenmodel
berekend met formule 23. In deze formule zitten twee stappen verwerkt. De eerste stap is ontlasten van het
element. Dit betekent aanbrengen van het eigen gewicht in tegengestelde richting bij de actuele
elasticiteitsmodulus van het beton en ‘oude’ positie van de opleggingen (β(ti-1)). De tweede stap is het
herbelasten van het element. Dit betekent aanbrengen van eigen gewicht bij de actuele elasticiteitsmodulus
en ‘nieuwe’ positie van de opleggingen (β(ti)). 
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β(ti)
β(ti-1)

:
:

Coëfficiënt opleggingen op bij elementouderdom van t dagen
Coëfficiënt opleggingen op bij elementouderdom van het vorige beschouwde tijdstip

AD. GEWICHT DRUKLAAG, PERMANENTE EN VARIABELE BELASTING
De berekening van de opbuiging door het gewicht van de druklaag, permanente en variabele belasting loopt
parallel aan de berekening van de opbuiging door het eigen gewicht van het enkel profiel. Alle vier de
belastingen zijn immers gelijkmatig verdeelde belastingen. Een verschil is dat bij de berekening van de
opbuiging door permanente en variabele belasting het traagheidsmoment van samengestelde doorsnede
inclusief druklaag (Ibspd) in rekening wordt gebracht. De opbuiging van het element ten gevolge van
permanente belasting wordt berekend met formule 24. 

bspdb

4
pbt

pb I*E

*q

384
f

�β
−= (24)

fpb
qpb

:
:

Opbuiging door permanente belasting
Permanente belasting
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3.3.4. OPBUIGING DOOR TIJDSAFHANKELIJK MATERIAALGEDRAG
Tijdsafhankelijk materiaalgedrag kan relaxatie van het voorspanstaal en krimp en kruip van het beton zijn.
Door kruip nemen de vervormingen van het beton toe in de tijd. Door krimp ontstaat een verkorting van het
element, deze verkorting heeft echter geen invloed op de opbuiging omdat krimp constant in een doorsnede
wordt verondersteld. Door kruip en krimp van het beton en door relaxatie van het voorspanstaal neemt de
voorspankracht af. Door de afname van de voorspankracht, welke tijdsafhankelijke voorspanverliezen
worden genoemd, neemt ook de opbuiging door voorspanning af in de tijd. de opbuiging kan dus
veranderen door de tijdsafhankelijke voorspanverliezen en kruip van het beton.

AD. TIJDSAFHANKELIJKE VOORSPANVERLIEZEN
De tijdsafhankelijke voorspanverliezen (∆Fpw) worden niet in het rekenmodel bepaald maar als gegevens
ingevoerd. De ontwikkeling van de tijdsafhankelijke voorspanverliezen wordt gelijk gesteld aan de
ontwikkeling van krimp en kruip in het beton. De verandering in opbuiging door tijdsafhankelijke
voorspanverliezen wordt berekend met formule 25 en 26.

( ) ( )
( ) p

pi

bsppw
f

tI*F

I*F*tk
tf

∆∆
−=∆

( )
3
mht

t
tk

+
=

(25)

(26)

∆f(t)
∆k(t)
∆Fpw
I(t)
hm

:
:
:
:
:

Toename opbuiging na t dagen vanaf vorige beschouwde tijdstip
Invloed tijd op tijdsafhankelijke voorspanverliezen vanaf vorige beschouwde tijdstip
Tijdsafhankelijke voorspanverliezen
Traagheidsmoment element na t dagen
Fictieve dikte doorsnede

AD. KRUIP VAN HET BETON
Kruipvervorming wordt berekend door de direct optredende vervormingen te vermenigvuldigen met een
kruipfactor. Deze kruipfactor is afhankelijk van de belastingsduur en ouderdom van het beton bij
aanbrengen van de belasting. In het rekenmodel worden twee kruipfactoren berekend. De eerste kruipfactor
geldt voor de vervormingen door belastingen die aangrijpen vóór het storten van de druklaag. De tweede
kruipfactor wordt gebruikt voor vervormingen door de overige belastingen. Beide kruipfactoren worden
gereduceerd met 25% omdat ze gebruikt worden voor belastingen die op verschillende tijdstippen
aangrijpen, dit is conform de NEN 6720. Verder wordt alleen het restant in de kruipfactor meegenomen
voor belastingen die later aangrijpen.

Voor de eerste kruipfactor wordt als ouderdom van het beton bij aanbrengen van de belasting, één
dag gebruikt. De verandering van de opbuiging wordt met formule 27 en 28 bepaald. Na het storten van de
druklaag wordt de verandering van opbuiging gereduceerd voor de toename van het traagheidsmoment door
deze druklaag. Met formule 24 kan k(t) berekend worden.

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )1i

bsp

b

1ib tf
tI

I
t'E

t'E*t*75,0tf −
−ϕ∆=∆

( ) ( )tk*k*k*k*kt hdcb ∆=ϕ∆

(27)

(28)

∆f(t)
∆φ(t)
E’b(t-i)
f(t-i)

:
:
:
:

Toename opbuiging vanaf vorige beschouwde tijdstip door kruip van het beton
Toename kruipcoëfficiënt ten opzichte van het vorige beschouwde tijdstip
Elasticiteitsmodulus beton op het vorige beschouwde tijdstip
Opbuiging element op het vorige beschouwde element

Bij de tweede kruipfactor wordt als ouderdom van het beton bij aanbrengen belasting het tijdstip gebruikt
waarop de druklaag wordt gestort. De toename van de vervorming door het storten van de druklaag wordt
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ook gecorrigeerd voor de toename van het traagheidsmoment door deze druklaag. De toename van de
vervorming door variabele belasting wordt berekend aan de hand van de vervorming door
0,6*momentaanfactor*variabele belasting, zie ook formule 31. Overigens wordt na het storten van de
druklaag de opbuiging alleen nog berekend bij een ouderdom van een oneindig aantal dagen.

( ) drbspdbspdr f*I/I**75,0f ϕ=∆

pbpb f**75,0f ϕ=∆

( )vbvb f**6,0**75,0f ψϕ=∆

(29)
(30)
(31)

∆fdr
∆fp
∆fv
ψ
φ

:
:
:
:
:

Toename opbuiging eigen gewicht druklaag door kruip van het beton
Toename opbuiging permanente belasting door kruip van het beton
Toename opbuiging variabele belasting door kruip van het beton
momentaanfactor
kruipcoëfficiënt
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4. OORZAAKANALYSE OPBUIGINGSVERSCHILLEN

4.1. AANPAK
Dit hoofdstuk bevat een analyse van de mogelijke oorzaken van opbuigingsverschillen. Deze analyse
bestaat uit een benoeming, beschrijving en beoordeling van de mogelijke oorzaken. De beoordeling van de
mogelijke oorzaken gebeurt op basis van de invloed van een oorzaak op een voorbeeldelement. Het
voorbeeldelement is een kokerligger met een lengte van 35 meter en een verwachte opbuiging van 97,8 mm.
Voor meer informatie over het voorbeeldelement wordt verwezen naar bijlage 5.1. 

Wanneer de invloed van een mogelijke oorzaak kleiner is dan 1 mm, zal deze afvallen als oorzaak
van opbuigingsverschillen. De grens wordt bij 1 mm gelegd omdat dit de nauwkeurigheid is waarin de
opbuiging wordt uitgedrukt.

Om de afwijking of variatie in een mogelijke oorzaken vast te stellen, is gebruik gemaakt van
gegevens van de kwaliteitsdienst en resultaten van twee onderzoeken naar de eigenschappen van
zelfverdichtend beton. Het betreft CUR-Rapport 2002-4 Zelfverdichtend beton [2] en een afstudeerverslag
van D. Van Keulen [5]. 
Bij de oorzaakanalyse zijn een aantal oorzaken buiten beschouwing gelaten. Dit zijn:
- mogelijke oorzaken die alleen invloed hebben op de opbuiging na montage op de bouwplaats,
- afmetingen mal en spaninstallatie,
- berekening doorsnedengrootheden,
- invoerfouten, 
- relatieve vochtigheid van de omgeving en
- afwijkende doorsnedengrootheden bij opgebogen strengen.

4.2. ELASTICITEITSMODULUS
4.2.1. BETON

Door het verhardingsproces van het beton tijdens de productie en opslag op het tasveld zal de
elasticiteitsmodulus van het beton toenemen. Om een nauwkeurige voorspelling van de vervormingen te
kunnen doen is uiteraard een nauwkeurige voorspelling van de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus
nodig. In het rekenmodel wordt de elasticiteitsmodulus uit de actuele druksterkte afgeleid met een
aangepaste formule uit NEN 6720. Hierbij wordt verondersteld dat: de gemiddelde waarde van de
karakteristieke voorspandruksterktes3 van een serie elementen gelijk is aan de ontkistingseis; en de
druksterkte tussen het voorspannen van het element en 28 dagen neemt lineair toe. Deze paragraaf gaat
verder in op de volgende mogelijke oorzaken van opbuigverschillen:
a) Verschil tussen de gemiddelde karakteristieke voorspandruksterkte per serie elementen en de

ontkistingseis.
b) Variatie karakteristieke voorspandruksterkte in een serie elementen.
c) Ontwikkeling van de druksterkte tussen 1 en 28 dagen.
d) Relatie tussen de druksterkte en elasticiteitsmodulus van het beton.
e) Variatie elasticiteitsmodulus in één doorsnede.

AD. A) GEMIDDELDE KARAKTERISTIEKE DRUKSTERKTE
Om inzicht te krijgen in verschillen in de elasticiteitsmodulus tussen elementen uit één serie, is in Figuur 30
voor een serie van tien elementen de karakteristieke voorspandruksterkte per element uitgezet. Ook bevat
deze figuur de ontkistingseis voor deze elementen en het gemiddelde van de karakteristieke
voorspandruksterktes. Omdat de karakteristieke voorspandruksterkte minimaal gelijk, maar meestal groter is
dan de ontkistingseis, is het gemiddelde van de karakteristieke voorspandruksterktes ook groter dan de
ontkistingseis. Dit heeft weer als gevolg dat de gemiddelde elasticiteitsmodulus hoger is dan de verwachte
elasticiteitsmodulus. Hierdoor zal de gemiddelde opbuiging lager zijn dan de voorspelde opbuiging. In
hoofdstuk 5 wordt hier op terug gekomen.

                                                          
3 Voorspandruksterkte: druksterkte van een element tijdens het activeren van het eigen gewicht en voorspanning.
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Figuur 30: voorbeeld spreiding voorspandruksterkte per element.

AD. B) VARIATIE VOORSPANDRUKSTERKTE IN EEN SERIE ELEMENTEN
De elasticiteitsmodulus van het beton wordt bepaald door de rijpheid en de samenstelling van het beton. Bij
gelijke rijpheid treedt er toch een spreiding in elasticiteitsmodulus op door een variatie in samenstelling van
het beton. De betoncentrale is niet in staat voor elke charge exact hetzelfde mengsel te produceren. Dit
effect komt onder andere tot uitdrukking in een standaardafwijking van de druksterkte na 28 dagen. Doordat
de meet- en verhardingsomstandigheden constant zijn in de verhardingskamer kan een spreiding in
druksterkte worden toegeschreven aan de variatie in:
• eigenschappen gebruikte grondstoffen,
• nauwkeurigheid van doseren van de grondstoffen en 
• representativiteit van het proefstuk t.o.v. de charge.
De variatie in elasticiteitsmodulus door een variatie in mengselsamenstelling is in dit onderzoek niet
vastgesteld. Een schatting van de grootte van deze variatie wordt gebaseerd op de standaardafwijking van de
druksterkte die is gemeten met proefstukken bewaard in de verhardingskamer. Deze standaardafwijking is
6% van de gemiddelde druksterkte en wordt veroorzaakt door een variatie in mengselsamenstelling per
charge, zie onderstaand kader. Omdat de druksterkte van een proefstuk afhankelijk is van de zwakste
schakel in het proefstuk en de elasticiteitsmodulus het gemiddelde is van ‘alle schakels’, wordt in dit
onderzoek aangenomen dat de variatie in elasticiteitsmodulus kleiner zal zijn dan in de druksterkte.
Verondersteld wordt dat de elasticiteitsmodulus bij één rijpheid normaal verdeeld is met een
standaardafwijking per charge van 4%.

Bij gelijke samenstelling van het beton treedt er bij het voorspannen van een serie elementen toch een
variatie in elasticiteitsmodulus op door een variatie in rijpheid van het beton. De rijpheid is een maat voor
de verharding van het beton en wordt bepaald door de mengselsamenstelling, verhardingstijd,
specietemperatuur, fictieve dikte, thermische randvoorwaarden en omgevingstemperatuur. In hoofdstuk 5
zal zowel de variatie in rijpheid als de relatie tussen rijpheid en elasticiteitsmodulus worden onderzocht.

Gegevens kwaliteitsdienst:
De kwaliteitsdienst bepaalt de druksterkte van kubussen die bewaard zijn in de klimaatkamer. De
gemiddelde druksterkte en standaardafwijking in % van de gemiddelde waarde, is na
• 1 dag: 40 N/mm2 en 9%
• 3 dagen: 60 N/mm2 en 10% 
• 28 dagen: 79 N/mm2 en 6% 
De standaardafwijking na 28 dagen kan geheel worden toegeschreven aan een variatie in
betonsamenstelling. De standaardafwijking na 1 en 3 dagen is relatief hoger omdat hierin ook nog een
variatie in verhardingstijd optreedt. Deze gegevens zijn het gemiddelde van twee periodes: 14 maart t/m 26
mei 2003 en van 4 mei t/m 3 juli 2004.
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AD. C) ONTWIKKELING DRUKSTERKTE
In het rekenmodel wordt uitgegaan van een lineaire ontwikkeling van de druksterkte tussen het voorspannen
van het element en een elementouderdom van 28 dagen, zie Figuur 31. In werkelijkheid is de snelheid
waarmee de sterkte toeneemt in het begin het grootst, maar neemt van meet af aan af. Deze stelling wordt
versterkt door gegevens van de kwaliteitsdienst, zie bovenstaand kader. Wanneer de gemiddelde druksterkte
bepaald door de kwaliteitsdienst wordt omgerekend naar een karakteristieke druksterkte door ze te
vermenigvuldigen met 0,85, vinden we respectievelijk 35, 52 en 67 N/mm2. Als ook deze waarden in
onderstaande figuur worden uitgezet is duidelijk te zien dat de druksterkte bij een elementouderdom van
drie dagen wordt onderschat door het rekenmodel. 
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Figuur 31: ontwikkeling druksterkte.

Wanneer na 3 dagen de steunpunten van het voorbeeldelement worden verplaatst naar de kop van het
element zal de opbuiging afnemen. Omdat in het rekenmodel de druksterkte (en dus ook de
elasticiteitsmodulus) na drie dagen onderschat worden, zal de afname van de opbuiging overschat worden.
Als er vanuit wordt gegaan dat de huidige relatie tussen elasticiteitsmodulus en druksterkte voldoet en de
druksterkte met 15 N/mm2 wordt onderschat door het rekenmodel, zal de elasticiteitsmodulus met 3000
N/mm2 onderschat worden. Hierdoor zal de afname van de opbuiging 1,3mm minder zijn dan verwacht. (zie
bijlage 4.2).

AD D). RELATIE DRUKSTERKTE EN ELASTICITEITSMODULUS
In het rekenmodel wordt de elasticiteitsmodulus voor een betonouderdom van 1 tot 28 dagen berekend uit
de druksterkte met een aangepaste formule uit NEN 6720 hoofdstuk 2. Deze formule zou niet geschikt
kunnen zijn doordat:
• De reductie van 20% voor zelfverdichtend beton te hoog of te laag is. 
• De formule niet geldig is voor zeer jong beton.

De reductie van 20% voor zelfverdichtend beton lijkt terecht als men de resultaten bekijkt van CUR-
Rapport 2002-4 en het afstudeerrapport van D. Van Keulen. In het CUR-Rapport 2002-4 Zelfverdichtend
beton is de verhouding tussen de gemeten waarde van de elasticiteitsmodulus na 28 dagen in de
verhardingskamer en de verwachtingswaarde volgens NEN 6720 in het geval van een B65-mengsel 0,83.
Deze conclusie kan ook worden getrokken bij metingen van de elasticiteitsmodulus van jong beton [2, blz.
36]. Van Keulen vindt in zijn onderzoek naar de eigenschappen van zelfverdichtend beton, 28-daagse
elasticiteitsmoduli van 82 tot 98% van de verwachtingswaarde volgens NEN 6720. Deze elasticiteitsmoduli
zijn gemeten met prisma’s van twee B55-mengsels en een B65 mengsel geleverd door Betonson, belast van
0 tot 40% van de actuele druksterkte [5, blz 20]. 

Aan de geldigheid van deze formule voor zeer jong beton kan met recht getwijfeld worden. Ten eerste zegt
NEN 6720 zelf dat de materiaaleigenschappen als functie van de druksterkte niet zonder meer geldig zijn
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voor jong beton [16, 6.1]. Ten tweede geeft deze formule bij een druksterkte van 0 al een
elasticiteitsmodulus van 17800 N/mm2. In Figuur 32 [8, blz. 69] is te zien dat de elasticiteitsmodulus zich
relatief veel sneller ontwikkeld dan de druksterkte tijdens de eerste uren van de verharding, dit effect zit niet
in de formule uit de VBC. Na een aantal uren zal de elasticiteitsmodulus zich relatief langzamer
ontwikkelen dan de druksterkte, dit gedeelte wordt beschreven door de formule uit de VBC . 

Figuur 32: ontwikkeling mechanische eigenschappen beton [8].

Omdat bij Betonson weinig proeven ten aanzien van de elasticiteitsmodulus worden verricht is het moeilijk
iets te zeggen over de exacte afwijking van de elasticiteitsmodulus. Wanneer de elasticiteitsmodulus bij het
voorspannen 5% lager is dan verwacht, is de opbuiging van het voorbeeldelement 5,2 mm hoger. Wel kan er
gesteld worden dat de elasticiteitsmodulus essentieel is in de voorspelling van de vervormingen. Er is
namelijk een rechtevenredig verband tussen elasticiteitsmodulus en opbuiging. In nader onderzoek zullen de
relatie tussen druksterkte en elasticiteitsmodulus onderzocht moeten worden voor jong beton en beton van
28 dagen oud.

AD E). VARIATIE ELASTICITEITSMODULUS IN ÉÉN DOORSNEDE
Het rekenmodel gaat er vanuit dat de elasticiteitsmodulus van het beton constant is in het gehele element.
Een verschil in E-modulus in een doorsnede kan optreden door afwijkende verhardingstijd, fictieve dikte of
thermische randvoorwaarden. Verschillen in elasticiteitsmodulus in de lengte van het element worden
besproken in paragraaf 4.4.

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal worden verduidelijkt wanneer een variatie in
bovenstaande invloedsfactoren kan ontstaan. Een verschil in verhardingstijd ontstaat bij een kokerligger
doordat de  bovenflens later gestort wordt dan de onderflens. Dit verschil kan oplopen tot 2,5 uur. Een
verschil in fictieve dikte treedt op bij TT-platen. De fictieve dikte van het dek is kleiner dan de ribben
waardoor de rijpheid in het dek zich langzamer ontwikkeld. Een verschil in thermische randvoorwaarde
ontstaat bij kokerliggers die worden gestort in een houten mal. De onderflens is aan beide zijden geïsoleerd
terwijl de bovenflens alleen aan de binnenzijde is geïsoleerd (tempex). Hierdoor verliest de onderflens
minder warmte en ontwikkeld de rijpheid langzamer dan in de bovenflens. Een verschil in
betonsamenstelling in één doorsnede kan ontstaan wanneer een element met meerdere charges wordt
gestort. 

Aan de hand van bovenstaande argumenten is het waarschijnlijk dat de bovenflens van een
kokerligger een lagere elasticiteitsmodulus heeft dan de rest van de doorsnede. Omdat de grootte van deze
verschillen niet bekend zijn worden deze verder onderzocht in hoofdstuk 5.

4.2.2. VOORSPANSTAAL
De elasticiteitsmodulus van de voorspanwapening in de voorspelling van de opbuiging is 200000 N/mm2.
Uit proeven van een leverancier, zie onderstaand kader, blijkt dat de elasticiteitsmodulus van een partij
strengen 195000 N/mm2 bedraagt. Dit is een verschil van -2,5% met de verwachtingswaarde. De
elasticiteitsmodulus van de voorspanwapening heeft invloed op het traagheidsmoment en zwaartepunt van
de samengestelde doorsnede. Het zwaartepunt van de doorsnede bepaalt mede de excentriciteit van de
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voorspankracht. Wanneer de elasticiteitsmodulus van het voorspanstaal van het voorbeeldelement 2,5%
lager is zal de opbuiging 0,5 mm toenemen (zie bijlage 4.2). 

[bron: keuringsattest WDI]
Order: 53765
Datum: 13-05-03
Product: 7-draads voorspanstreng
Diameter: 15.7 mm
Kwaliteit: FeP1860
Gemiddelde E-modulus: 1,95.105 N/mm2

4.3. BELASTINGEN ELEMENT
De belastingen tijdens de productie en opslag van het element zijn voorspanning en eigen gewicht. Verder
kunnen er temperatuurverschillen optreden in het beton door hydratatie of directe zonbestraling. Een
thermische belasting kan ook invloed hebben op de opbuiging. 

4.3.1. VOORSPANKRACHT
De fabrieksvoorspankracht is de kracht in de  voorspanwapening vóór het voorspannen van het element. De
kwaliteitsdienst controleert de aangebracht voorspankracht, deze controle wordt beschreven in hoofdstuk
paragraaf 3.1.4. Hieruit blijkt dat de standaardafwijking van de werkelijke fabrieksvoorspankracht 1,4% is
en het gemiddelde van de werkelijke voorspankracht 99,4% bedraagt van de voorgeschreven
voorspankracht. 

Wanneer de standaardafwijking van de voorspankracht van het voorbeeldelement ook 1,1% is,
veroorzaakt dit een standaardafwijking van 3% van de gemiddelde opbuiging. Deze 3% is gelijk aan 2 mm
(zie bijlage 5.4.1). Een afwijking van de gemiddelde opbuiging van 0,6% veroorzaakt een afwijking van de
gemiddelde opbuiging van 1 mm. De invloed van de voorspankracht op de opbuiging van een element is
relatief groot, omdat de voorspankracht alleen invloed heeft op de opbuiging door voorspanning die groter
is dan de uiteindelijke opbuiging. 

 [bron: kwaliteitsdienst Betonson]
Het  gemiddelde van de gemeten voorspankracht bedraagt 99,4% van de waarde op de tekening. De
standaardafwijking van de gemeten voorspankracht bedraagt 1,4% van de waarde op tekening. Deze
waarden gelden voor de spanzijde van de bekisting. Dat alleen aan spanzijde wordt gemeten is geen
instructie, maar heeft een praktische oorzaak. Deze gegevens zijn het gemiddelde van twee periodes: van 6
januari t/m 11 augustus 2003 en van 5 januari t/m 13 september 2004. 
De afwijking van de gemiddelde voorspankracht kan worden toegeschreven aan relaxatie van de
voorspanwapening tussen het spannen van de strengen en voorspannen van het element, en aan de zettingen
van de spanbank en verankeringen van de strengen.

4.3.2. EIGEN GEWICHT
De mate van doorbuigen door eigen gewicht van een element is onder andere afhankelijk van het gewicht
per strekkende meter en de positie van de opleggingen. In deze paragraaf zijn de mogelijke oorzaken van
opbuigingsverschillen dan ook:
a) Gewicht per strekkende meter.
b) Positie van de opleggingen.

Ad. a) In het rekenmodel wordt het gewicht van het element per strekkende meter berekend door het
betonoppervlakte van de doorsnede te vermenigvuldigen met 25.10-6 N/mm3. Het soortelijke gewicht van de
betonspecie van het standaard zelfverdichtend beton is 23,6.10-6 N/mm3. Dit gemiddelde is bepaald tijdens
de periode van 14 maart t/m 26 mei 2003 [bron: kwaliteitsdienst Betonson]. 
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Wanneer het totale wapeningspercentage van het voorbeeldelement 1,5% is, bedraagt het
soortelijke gewicht 24,4.10-6 N/mm3. De werkelijke opbuiging van het voorbeeldelement door het
achterblijven van het eigen gewicht 1,9 mm groter dan volgens de voorspelling. 

Figuur 33: excentriciteit opleggingen bij gestapelde elementen.

Ad. b) De positie van de opleggingen tijdens opslag op het tasveld en de lorrie dienen overeenkomstig te
zijn aan de positie van de opleggingen aangenomen in het rekenmodel. En als een aantal elementen
gestapeld worden dienen de opleggingen exact boven elkaar te liggen om geen extra vervormingen te
veroorzaken. Een verschil in opleggingen heeft een verschil in opbuiging tot gevolg. 

Wanneer de steunpunten van het voorbeeldelement 100mm te ver naar binnen liggen zal de
opbuiging van het element 1,1 mm groter zijn (zie bijlage 4.3). Wanneer op het voorbeeldelement nog twee
elementen zijn gestapeld waarvan de opleggingen 100 mm te ver naar binnen liggen, zoals in Figuur 33, zal
de opbuiging met 2,2 mm afnemen. In principe wordt de opbuiging van het element onder de ‘verkeerde
omstandigheden’ gemeten. Daarom kan een verkeerde positie van de opleggingen ook als een meetfout
gezien kunnen worden.

4.3.3. TEMPERATUURVERSCHILLEN
Temperatuurverschillen in het beton van een element kunnen ontstaan door:
• hydratatiewarmte en
• directe zonbestraling zoals in Figuur 34.

De hydratatie4 van beton gaat gepaard met warmteproductie. Zolang deze warmteproductie groter is dan het
warmteverlies aan de omgeving zal de betontemperatuur stijgen. De warmteproductie is afhankelijk van het
temperament en hoeveelheid van het cement, de water-cementfactor en de specietemperatuur. Het
warmteverlies is afhankelijk van het temperatuurverschil met de omgeving, de fictieve dikte, thermisch
geleidingsvermogen van beton en isolerende eigenschappen van de bekisting. Het is niet eenvoudig om een
voorspelling te doen over de temperatuurverschillen die ontstaan door de hydratatie van het beton. In het
volgens hoofdstuk zullen we terug komen op de mogelijke temperatuurverschillen door hydratatiewarmte.

Voor temperatuurverschillen door directe zonbestraling worden in de Nederlandse voorschriften globale
waarden gegeven. NEN 6702 stelt dat de temperatuurverschillen voor zeer lichte kleuren (zoals grijs) tussen
aangestraalde en niet-aangestraalde oppervlakten 20°C zijn [15, 8.8]. Ook volgens NEN 6723 is dit
temperatuurverschil 20°C. Maar NEN 6723 stelt verder dat voor de bovenflens van balkroosters met een
nagenoeg gesloten onderkant of kokerliggers, een indringdiepte van 300 mm dient te worden aangehouden
[17, 4.3.11]. Wanneer de indringdiepte kleiner is dan de hoogte van de doorsnede ontstaat een niet-lineaire
temperatuurverdeling over de hoogte van de doorsnede. De respons van een niet-lineaire
temperatuurbelasting bestaat uit:

                                                          
4 Hydratatie: chemische reactie van cement en water
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• een verandering van de gemiddelde temperatuur die bij een statisch bepaald element uitsluitend een
verlenging of verkorting van het element veroorzaakt,

• een lineair temperatuurverloop die bij een statisch bepaald element uitsluitend een kromming van het
element veroorzaakt en

• eigentemperaturen die uitsluitend inwendige spanningen veroorzaken. 

∆Τ

Figuur 34: toename opbuiging door directe zonbestraling.

In dit onderzoek naar opbuigingsverschillen zijn we alleen geïnteresseerd in het lineaire
temperatuurverloop, deze kan worden berekend met formule 33. De opbuiging van een element door een
temperatuursgradiënt over de volledige lengte van het element kan worden berekend met formule 32. Als
voor het voorbeeldelement een temperatuurverschil van 20°C en een indringdiepte van 300 mm in rekening
wordt gebracht, zal de opbuiging van het voorbeeldelement met 20mm toenemen (zie bijlage 4.3).
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4.4. TIJDSAFHANKELIJKE VERVORMINGEN
De tijdsafhankelijke vervormingen in het rekenmodel hebben als oorzaak:
• kruip van beton,
• krimp van beton en 
• relaxatie van de voorspanwapening. 

4.4.1. KRUIP VAN HET BETON
De verwachtingswaarde van de kruipvervorming in de voorspelling van de opbuiging van een element
wordt bepaald volgens NEN 6720, zie hoofdstuk 3. Deze paragraaf behandelt mogelijke oorzaken van een
verschil tussen de verwachtingswaarde en de ‘gemiddeld’ optredende kruipvervorming. Met gemiddeld
wordt bedoeld van een serie elementen. Deze mogelijke oorzaken zijn:
a) een afwijking van zelfverdichtend beton ten opzichte van traditionele trilbeton,
b) de methode om voor verschillende belastingen één kruipcoëfficiënt te hanteren,
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Ad. a) Jong zelfverdichtend beton vertoont minder kruip dan de verwachtingswaarde volgens NEN 6720.
Deze conclusie volgt uit een onderzoek naar de eigenschappen van zelfverdichtend beton door Van Keulen.
In dit onderzoek zijn kruipmetingen uitgevoerd op prisma’s die 24 uur na de stort tot 40% van de
druksterkte zijn belast en bewaard zijn bij 60% relatieve vochtigheid. Het betrof drie B65-mengsels
waaronder één mengsel van Betonson. De gemeten kruipfactor na 80 dagen bedroeg gemiddeld 50% van de
kruipfactor volgens NEN 6720. Overigens wordt de eindwaarde van de kruipcoëfficiënt al na enkele dagen
bereikt [5, blz. 31,32 en 48]. 

Dat de kruipcoëfficiënt van jong zelfverdichtend beton al na enkele dagen wordt bereikt wordt
bevestigd door het CUR-Rapport Zelfverdichtend beton [2, blz. 39 - 41]. 

Het verschil in optredende kruip en de verwachtingswaarde van de kruip kan verklaard worden
door het feit dat de formules uit de voorschriften zijn vastgesteld aan de hand van traditioneel trilbeton. Dit
traditionele beton heeft een minder fijn poriënsysteem waardoor vochttransport beter kan plaatsvinden.
Wanneer voor het voorbeeldelement de kruipvervorming met 50% wordt gereduceerd zal de opbuiging na
28 dagen 4,4 mm minder zijn toegenomen (zie bijlage 4.4). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de
kruip van het zelfverdichtend beton inderdaad minder is dan de verwachtingswaarde.

Ad. b) De kruipcoëfficiënt geeft de verhouding weer tussen de elastische vervorming en de vervorming
ten gevolge van kruip. Omdat de kruip afhankelijk is van de ouderdom van het beton bij belasten dient in
principe voor iedere belasting die op een verschillend tijdstip aangrijpt een eigen kruipcoëfficiënt berekend
te worden. Toch kan voor meerdere belastingen de kruipcoëfficiënt van de eerste belasting gebruikt worden
indien deze wordt gereduceerd met 25%. Deze reductie compenseert het feit dat de kruipvervorming voor
belastingen die op een later tijdstip aangrijpen minder zal zijn. Dit is een methode die ook in NEN 6720
wordt gehanteerd [16, 8.6]. Maar in het rekenmodel wordt voor belastingen die later aangrijpen ook nog
eens alleen het restant van de kruipcoëfficiënt meegenomen. Beide methoden hebben hetzelfde doel. De
werkelijke kruipvervorming zal groter zijn dan berekend. Wanneer voor het voorbeeldelement de
kruipvervorming niet met 25% wordt gereduceerd, zal de toename van de opbuiging na 28 dagen 2,9 mm
meer zijn (berekening in bijlage 5.4.1). 

4.4.2. VERHARDINGSKRIMP VAN BETON
In een onderzoek van Van Keulen wordt geconcludeerd dat de gemeten verkortingen ten gevolge van krimp
bij zelfverdichtend beton groter zijn dan de verwachtingswaarde van de uitdrogingskrimp volgens NEN
6720.  Het verschil in krimpverkorting ontstaat grotendeels tijdens de eerste 28 dagen en bedraagt na 80
dagen ongeveer +30%. Deze krimpmetingen zijn uitgevoerd op prisma’s, bewaard bij 60% R.V. en het
aanvangstijdstip was 24 uur na de stort [5, blz. 29, 30 en 58]. 

Dit krimpverschil kan worden verklaard aan de hand van de ROBK 5. Deze zegt dat uit onderzoek
is gebleken dat NEN 6720 de totale krimp onderschat en dat er met name in de vroege fase veel meer krimp
optreedt. Volgens de ROBK komt dit doordat bij hogere sterkteklassen een lage tot zeer lage water-
cementfactor wordt toepast. Hierdoor treedt al op een zeer vroeg moment uitdroging op van het beton. De
hiermee gepaarde krimp wordt verhardingskrimp genoemd. Daarom geeft de ROBK 5 een aanvullende
krimpverkorting voor sterkteklassen hoger dan B35 [18, 6.1.9].  

Ook in het CUR-Rapport Zelfverdichtend beton is een verhardingskrimp gemeten van een
zelfverdichtend B65-mengsel (water-cementfactor van 0,49). De verhardingskrimp van het zelfverdichtend
beton bedroeg na 7 dagen 0,07 mm/m. De metingen zijn uitgevoerd op prisma’s en het aanvangstijdstip
betrof 24 uur na de stort [2, blz. 38]. 

De verhardingskrimp is constant voor de hele doorsnede en heeft daarom geen kromming tot
gevolg. Maar verhardingskrimp leidt wel tot een extra voorspanverlies. Wanneer de verhardingskrimp
volgens ROBK 5 in rekening wordt gebracht, leidt dit tot een voorspanverlies van 40 N/mm2 en een daling
van de opbuiging van 4,8 mm (zie bijlage 4.4). In nader onderzoek zal worden gemeten of de
krimpverkorting daadwerkelijk optreedt.

4.4.3. RELAXATIE VOORSPANSTAAL
De relaxatie van het voorspanstaal wordt in het rekenmodel bepaald volgens NEN 6720. Volgens deze norm
treedt bij een aanvangsspanning van 65% van de treksterkte, na 1000 uur 2,0% relaxatie op. Bij Betonson
wordt echter relaxatiearm voorspanstaal gebruikt. Uit proeven van de leverancier blijkt dat bij een
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aanvangspanning van 70% van de treksterkte  na 1000 uur 1,1% relaxatie optreedt. Doordat de werkelijke
relaxatie lager is dan de verwachte relaxatie zal de opbuiging van het voorbeeldelement minder dalen. Het
verschil in daling is voor het voorbeeldelement na 28 dagen 0,3 mm (berekening in bijlage 5.4.4).

[bron: Laboratoriumrapport Nedri]
Rapport nummer:7-030804
Product: 7-draads voorspanstreng
Diameter: 15,7 mm
Kwaliteit: FeP 1860
Relaxatie na 1000 h: 1,14% van aanvangsspanning
Aanvangsspanning: 1337 N/mm2

4.4.4. OVERIGE INVLOEDSFACTOREN VAN TIJDSAFHANKELIJK MATERIAALGEDRAG
Overige invloedsfactoren op het tijdsafhankelijk materiaalgedrag en daarmee mogelijke oorzaken van
opbuigingsverschillen zijn:
a) inklemming van een element bij stapeling,
b) fictieve dikte van kokerliggers.

Ad. a) De opleggingen van het onderste element en de opleggingen tussen de elementen worden
geschematiseerd als rolopleggingen. Door stapeling worden de elementen stevig tegen elkaar gedrukt en
ontstaan schuifkrachten wanneer de opbuiging door tijdsafhankelijk materiaalgedrag wil toenemen. Deze
schuifkrachten vormen samen een moment, zie Figuur 35. Het element is als het ware ingeklemd. De mate
waarin een rotatie bij de opleggingen wordt verhinderd wordt de verhinderingsgraad genoemd. Aangezien
de reactiekrachten naar onderen toenemen, zal ook de verhinderinsgraad toenemen naarmate het element
zich verder onderin de stapel bevindt. Als voor het voorbeeldelement een verhinderingsgraad van 100%
geldt, zal de opbuiging niet toenemen door tijdsafhankelijk materiaalgedrag, in plaats daarvan ontstaan
inwendige spanningen. De toename van de opbuiging door tijdsafhankelijke vervormingen is bij een statisch
bepaald systeem na 28 dagen 10,5 mm, zie bijlage 4.4.

d

Figuur 35: ontstaan van schuifkrachten bij een toename van de opbuiging.

Ad. c) De fictieve dikte van de doorsnede is gelijk aan 2*oppervlakte / omtrek van de doorsnede. Deze
fictieve dikte bepaalt de eindwaarde en de ontwikkeling van de kruip van beton. De omtrek
vertegenwoordigt de mate van vochtuitwisseling met de omgeving. Bij kokerliggers van Betonson vindt
geen vochtuitwisseling met de gewichtbesparende vulling plaats. Daarom mag de binnenomtrek niet in
rekening worden gebracht op de fictieve dikte. STATGROT5 neemt automatisch de binnenomtrek mee.
Wanneer dit door de constructeur niet wordt gecorrigeerd zal de optredende kruip veel minder zijn dan de
verwachte kruip. Wanneer de kokerligger een lege, geventileerde holte heeft zal wel een deel van de
binnenomtrek meegenomen moeten worden in de fictieve dikte, hier gaat dit onderzoek niet op in. 

                                                          
5 Programma van Betonson om statische grootheden van een doorsnede te berekenen
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Als bij het voorbeeldelement de binnenomtrek in rekening wordt gebracht op de fictieve dikte, zal
de verwachtingswaarde van de toename van de opbuiging door kruip van het beton 13 mm groter zijn dan
de optredende toename van de opbuiging, (zie bijlage 4.4). 

4.5. UITGANGSPUNTEN REKENMODEL
4.5.1. CONSTANTE DOORSNEDE IN LENGTE VAN ELEMENT

Een element heeft in het rekenmodel een constante doorsnede in lengterichting. Elementen met een niet-
constante doorsnede zijn elementen:
a) met een hamereinde, 
b) met een tandoplegging,
c) waarbij van kopzijde naar kopzijde wordt gestort of
d) elementen met opgebogen strengen.

Van de in dit onderzoek beschouwde elementen, worden alleen kokerliggers regelmatig met een hamereinde
geproduceerd. De kopse kanten van het element hebben dan geen gewichtsbesparende vulling maar zijn
massief. Dit massieve gedeelte is nodig om de spanningen ten gevolge van de inleiding van de
voorspankracht en reactiekracht te kunnen opnemen. Ter plaatse van het hamereind heeft het element een
hoger eigen gewicht per strekkende meter, een groter traagheidsmoment en een hogere elasticiteitsmodulus
dan in de rest van het element. De hogere elasticiteitsmodulus heeft als oorzaak de snellere verharding van
het beton bij een grotere fictieve dikte.

Een tandoplegging is een verjonging van de doorsnede nabij de oplegging om de totale
constructiehoogte te beperken. In principe kunnen alle elementen een tandoplegging hebben. Dit gedeelte
van het element heeft een lager eigen gewicht per strekkende meter, een lager traagheidsmoment en meestal
geen voorspanning. Het is mogelijk dat een element een hamereinde én een tandoplegging heeft.
TT-platen worden horizontaal gestort, meestal met twee of drie charges. Door een verschil in
verhardingstijd of betonsamenstelling tussen de verschillende charges kan er een verschil in
elasticiteitsmodulus optreden in de lengte van het element.

In het rekenmodel wordt geen rekening gehouden met afwijkende doorsnedegrootheden bij een
hamereinde of tandoplegging. Bij de berekening van de opbuiging van het voorbeeldelement is dus ook
geen rekening gehouden met de invloed van een hamereind of een eventuele tandoplegging. Wanneer dit
wel was gebeurd zou de opbuiging 0,4 en respectievelijk 0,5 mm groter zijn (zie bijlage 4.5). In ‘normale’
situaties is de invloed van een hamereind en tandoplegging op de opbuiging te gering. Ook op horizontale
verschillen bij TT-platen gaat dit onderzoek niet verder in.

4.5.2. ONTHECHTING VAN VOORSPANSTRENGEN
Onthechting betekent in dit onderzoek het ontbreken van de mogelijkheid tot een hechtspanning tussen
voorspanstreng en beton. Als gevolg hiervan kan geen (voorspan)kracht worden overgedragen van de
voorspanstreng naar het beton of omgekeerd. Om voorspanstrengen te onthechten worden plastic buisjes
over de strengen heen geschoven. In het rekenmodel wordt verondersteld dat de voorspankracht over de hele
aslengte van het element actief is. Hierdoor wordt bij elementen met onthechte strengen een te grote
opbuiging voorspeld.  

��- 2�c

onthechting
voorspanstrengen

�c �c

Figuur 36: element met onthechting van de strengen.

De invloed van onthechting op de opbuiging is eenvoudig vast te stellen. De opbuiging door onthechte
strengen kan worden berekend met formule 35, zie ook paragraaf 3.1.1. Wanneer bij het voorbeeldelement
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de helft van de strengen 3000 mm vanaf de kop van het element onthecht worden, zal de opbuiging 2,6 mm
afnemen (zie bijlage 4.5).
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4.5.3. DWARSKRACHT- EN NORMAALVERVORMING
In de voorspelling van de opbuiging wordt geen rekening gehouden met de invloed van dwarskracht en
normaalkracht op de opbuiging. Door de normaalkracht van de voorspanning, en krimp en kruip van het
beton zal het element verkorten. Hierdoor zal de opbuiging afnemen, zie Figuur 37. De verkorting van het
voorbeeldelement door de voorspanning is 0,4 mm/m. De afname van de opbuiging door deze verkorting is
0,1 mm wanneer deze volgens formule 36 wordt bepaald (berekening in bijlage 5.5.4). 
Ook door dwarskracht zal de opbuiging afnemen. De doorbuiging door dwarskracht in het midden van de
overspanning is 0,4 mm wanneer deze wordt bepaald met formule 37. Hierbij is er vanuit gegaan dat de
steunpunten zich op de kop van het element bevinden, dit is namelijk de meest ongunstigste situatie. Gezien
de invloed van normaalkracht en dwarskracht op de opbuiging van het voorbeeldelement worden deze
verworpen als oorzaken van opbuigingsverschillen. Dwarskracht vervorming zou relevant kunnen worden
bij extreem gedrongen elementen.
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Figuur 37: normaalkrachtvervorming element.
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4.5.4. LINEAIR ELASTISCH MATERIAALGEDRAG
Een van de uitgangspunten in het rekenmodel is een lineair verband tussen rek en spanning, beter bekend als
de wet van Hooke, en een ongescheurde doorsnede. Dit uitgangspunt is niet meer geldig wanneer:
a) Door uitwendige belasting de spanning in het beton de sterkte nadert of overschrijdt;
b) In een trekzone is een scheur ontstaan tijdens het voorspannen van het element;
c) Een scheur is ontstaan door verhinderde verkorting.

Ad. a) Een element wordt zodanig gedimensioneerd dat de inwendige drukspanningen tijdens de opslag en
transport de rekenwaarde van de druksterkte niet overschrijden. Deze rekenwaarde van de druksterkte is
60% van de karakteristieke sterkte. De karakteristieke druksterkte wordt gereduceerd om van korte- naar
langeduursterkte te gaan, van meerassige sterkte naar eenassige sterkte en om verschillen tussen de sterkte
in het werk en de sterkte van het proefstuk te verdisconteren. Trekspanningen worden tijdens opslag en
transport onder de 1,0 N/mm2 gehouden. In Figuur 38 is te zien dat bij een spanning van 60% van de sterkte
nog geen plastische vervormingen zijn en er dus sprake is van lineair elastisch materiaalgedrag.



Oorzaakanalyse opbuigingsverschillen40

Figuur 38: σ, ε-diagram van beton [14].

Ad. b) Tijdens het voorspannen wordt een element een klein beetje opgetild. Dit wordt gedaan om
wrijving tussen de malbodem en het element te verminderen. Hierdoor zullen de kopse kanten van het
element tijdens het verkorten niet over de malbodem schuren. Soms wordt, voorafgaand aan het optillen,
een gedeelte van de voorspanning afgelaten om trekspanningen in het beton tijdens het hijsen te voorkomen.
Als er toch scheuren ontstaan door het optillen van het element, zullen deze ontstaan aan de onderzijde van
het element. De onderzijde van het element zal na het volledig voorspannen een drukzone zijn. 

Ad. c) Verkorting van beton kan inwendig en uitwendig verhinderd worden. Inwendige verhindering kan
optreden wanneer een randzone meer wil verkorten als het midden van de doorsnede. Uitwendig
verhinderde verkorting kan optreden zolang een element in de (gesloten) bekisting ligt en door wrijving met
deze bekisting niet kan verkorten. De mogelijke oorzaken van een verkorting zijn thermische- plastische- of
uitdrogingskrimp. 

Thermische krimp treedt op tijdens de hydratatie van het beton. Verhinderde thermische krimp kan
een inwendige oorzaak hebben bij elementen met een grote fictieve dikte zoals het hamereinde van een
kokerligger. Hier kunnen scheuren optreden nadat het element is ontkist doordat het oppervlakte sneller wil
afkoelen dan het binnenste van de doorsnede. Bij elementen die gedurende het weekend in de bekisting
blijven kan uitwendig verhinderde verkorting optreden. 

Plastische krimp ontstaat wanneer de verdampingssnelheid van het water aan het stortoppervlak
groter is dan de waterafscheiding. In de praktijk treedt plastische krimp op bij een langzame cement, een
hoge luchttemperatuur en windsnelheid, en een lage luchtvochtigheid. Scheuren door verhinderde plastische
krimp treden waarschijnlijk niet op omdat grote stortvlakken, zoals het dek van een TT-plaat, de
verdamping van water wordt verminderd door het oppervlakte af te dekken. Bovendien is de windsnelheid
in de hal laag. 

Scheuren door verhinderde uitdrogingskrimp zullen eveneens niet ontstaan, omdat
uitdrogingskrimp zo langzaam optreedt dat er voldoende tijd is voor het afbouwen van de spanning door
relaxatie.

Ondanks dat er dus scheuren kunnen ontstaan bij kokerliggers met een hamereinde en elementen
die een weekend in de mal blijven, is er in dit onderzoek gekozen om de geldigheid van lineair elastisch
materiaalgedrag niet verder te onderzoeken. Er zijn nauwelijks redenen om te twijfelen aan de geldigheid.

4.5.5. LINEAIRE REKVERDELING
Met behulp van formules voor lijnvormige elementen wordt de globale vervorming berekend. Deze
formules gaan uit van een lineaire rekverdeling over de hoogte van de doorsnede, dit wordt de Wet van
Bernouilli genoemd. In de praktijk zullen bij de opleggingen van het element en de inleiding van de
voorspankracht verstoringen optreden. We bekijken de storingsgebieden bij de inleiding van de
voorspankracht.

De lengte om een gelijkmatige spanningsverdeling over de doorsnede te krijgen, noemt men de
storingslengte van Saint-Venant. De storingslengte is onafhankelijk van de grootte van de kracht, maar
minimaal gelijk aan de grootste breedte of hoogte waarover de kracht moet worden gespreid. Bij de
inleiding van de voorspankracht zal de storingslengte nog groter zijn. Hier onderscheid men enerzijds de
overdrachtslengte die nodig is om de voorspankracht door middel van aanhechting op het beton over te
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brengen en anderzijds de inleidingslengte die nodig is om de voorspankracht ook nog gelijkmatig over de
doorsnede te spreiden, zie Figuur 39. 
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Figuur 39: inleidingslengte voorspankracht [7].
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De exacte vervormingen zijn berekend door het voorbeeldelement met schijfelementen in een FEM-pakket
Esa-Prima-Win in te voeren. De opbuiging door voorspanning is berekend, waarbij de voorspanning is
gemodelleerd als een lijnlast. Het verschil in opbuiging door voorspanning tussen de lineair elastische som
in EPW en met de formules voor lijnvormige elementen is 0,1 mm. Dit was uiteraard volgens de
verwachting. Daarom zal de invloed van deze storingsgebieden niet verder onderzocht worden in dit
onderzoek. Deze storingsgebieden kunnen wel een significante rol spelen bij zeer gedrongen elementen.

4.6. MEETNAUWKEURIGHEID
De methode om de opbuiging te meten is beschreven in hoofdstuk 2. Oorzaken van opbuigingsverschillen
zijn de nauwkeurigheid van de methode en uitvoering van de meting. Met methode wordt bedoeld dat de
nauwkeurigheid van de meting maximaal ± 1 mm is. De afstanden die nodig zijn om de opbuiging te
bepalen kunnen namelijk met een nauwkeurigheid van + 0,5 mm gemeten worden. Hierdoor is de
nauwkeurigheid van de gemeten opbuiging + 1mm (zie bijlage 4.6). 

Daarnaast zal door een onnauwkeurige uitvoering van de meting de totale onnauwkeurigheid nog
verder toenemen. Voorbeelden hiervan zijn: de meetlat wordt op een uitstekende korrel gesteld of de
opbuiging wordt niet over de volledige elementlengte gemeten (denk aan elementen met een
tandoplegging). 

Omdat de onnauwkeurigheid van de meting niet structureel in grootte of richting is, zal de
gemiddelde opbuiging van een serie elementen niet veranderen. De variatie in de gemeten opbuigingen zal
wel groter zijn dan de werkelijke variatie in opbuigingen van een serie elementen.

4.7. SAMENVATTING
In deze paragraaf worden de conclusies die uit de oorzaakanalyse volgen nogmaals op een rijtje gezet. Voor
de achtergronden achter de conclusies wordt verwezen naar de voorgaande paragrafen.

De mogelijke oorzaken die in dit onderzoek buiten beschouwing zijn gebleven zijn:
- invloedsfactoren op de opbuiging na montage op de bouwplaats,
- afmetingen mal en spaninstallatie,
- berekening doorsnedengrootheden,
- invoerfouten,
- relatieve vochtigheid van de omgeving,
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- Lineair elastisch materiaalgedrag en
- Storingsgebieden van lineaire rekverdeling.

De volgende invloedsfactoren zijn in dit onderzoek geen oorzaak van opbuigingsverschillen omdat de
invloed (bij de geconstateerde afwijking) op de opbuiging van het voorbeeldelement kleiner is dan 1 mm:
- dwarskrachtvervorming.,
- normaalkrachtvervorming,
- gemiddelde elasticiteitsmodulus voorspanwapening en
- relaxatiegedrag voorspanstaal.

Van de volgende invloedsfactoren is nog onvoldoende bekend om tot conclusies te komen. Deze factoren
komen terug in het volgende hoofdstuk: ‘experimenteel onderzoek’.
- gemiddelde voorspandruksterkte van een serie elementen,
- variatie elasticiteitsmodulus bij het voorspannen van elementen, 
- relatie tussen druksterkte en elasticiteitsmodulus van jong beton,
- relatie elasticiteitsmodulus en druksterkte van beton na 28 dagen,
- verschillende verhardingsomstandigheden in één element,
- temperatuurverschillen in doorsnede door hydratatiewarmte, 
- kruip van zelfverdichtend beton,
- krimp van beton tijdens de eerste dagen van de verharding en
- inklemming door stapeling van elementen.

In hoofdstuk 6 wordt naar een praktische verbetering van de voorspelling van de opbuiging op het gebied
van de verschillende invloedsfactoren gezocht. Naast de invloedsfactoren die eerst nog experimenteel
onderzocht worden zijn dit:
- gemiddelde en standaardafwijking fabrieksvoorspankracht,
- nauwkeurigheid positie opleggingen (ook bij stapeling),
- methode om kruipvervormingen te berekenen,
- ontwikkeling druksterkte tussen 1 en 28 dagen,
- onthechting van de voorspanstrengen,
- fictieve dikte kokerliggers,
- eigen gewicht van een element,
- temperatuurverschillen in doorsnede door directe zonbestraling,
- nauwkeurigheid van de opbuigingsmeting,
- constante doorsnede in lengte van het element.
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5. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
Naar aanleiding van hoofdstuk 4 is experimenteel onderzoek verricht naar aan aantal belangrijke
invloedsfactoren uit de voorspelling van de opbuiging. Dit onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel
gaat over de relatie tussen de elasticiteitsmodulus en druksterkte van het beton. Het tweede deel gaat over de
ontwikkeling van mechanische eigenschappen van het beton in verschillende type elementen verschillende
posities in één element. Het derde en laatste deel gaat over de tijdsafhankelijke vervormingen op het tasveld.

5.1. RELATIE ELASTICITEITSMODULUS EN DRUKSTERKTE
Het rekenmodel leidt de elasticiteitsmodulus af uit de actuele druksterkte van het beton met een aangepaste
formule uit NEN 6720. Om te controleren of deze formule voldoende nauwkeurig is voor het standaard
zelfverdichtend beton wordt de elasticiteitsmodulus gemeten en vergeleken met de verwachtingswaarde
volgens de voorschriften. In deze paragraaf wordt behandeld:
5.1.1 definitie van elasticiteitsmodulus,
5.1.2 proefopzet
5.1.3 resultaten 28 dagen oud beton,
5.1.4 resultaten jong beton. 
Bijlage 5.1 bevat een uitvoerige beschrijving van het storten van de proefstukken, een beschrijving van de
metingen en alle resultaten van de metingen.

 
5.1.1. DEFINITIES ELASTICITEITSMODULUS

De elasticiteitsmodulus van een materiaal geeft de verhouding weer tussen de grootte van een belasting en
de elastische vervorming van het materiaal. In de praktijk is de elasticiteitsmodulus van beton afhankelijk
van de samenstelling, verhardingsomstandigheden van de proefstukken, de belastingsnelheid en het interval
waarover de elasticiteitsmodulus bepaald wordt. Afhankelijk van dit interval onderscheiden we drie soorten
elasticiteitsmoduli, zie ook Figuur 40: 
• De tangent elasticiteitsmodulus. Dit is de richtingscoëfficiënt van de σ,ε-lijn in de oorsprong van het

diagram. Het spanningsinterval is theoretisch oneindig klein.
• De 1e secant elasticiteitsmodulus. Dit is de richtingscoëfficiënt van een lijn door de oorsprong en een

punt op de eerste belastingstak van de σ,ε-lijn. 
• De 3e secant elasticiteitsmodulus. Dit is de richtingscoëfficiënt van een lijn door twee punten op de

derde belastingstak van de σ,ε-lijn. Tijdens de belastingcycli dient het beton onder spanning te blijven. 
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Figuur 40: σ, ε-diagram en verschillende interpretaties van elasticiteitsmodulus.
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Omdat er in Nederland geen norm bestaat die voorschrijft hoe een elasticiteitsmodulus gemeten dient te
worden, ligt ook het belastingsniveau bij de secant elasticiteitsmodulus niet vast. In Duitsland bestaat wel
een norm voor het meten van elasticiteitsmodulus, namelijk de DIN 1048.5 Deze norm schrijft voor dat bij
het bepalen van de secant elasticiteitsmodulus de bovengrens 33% van de druksterkte bedraagt en dat de
punten vastgesteld dienen te worden na 30 seconde constante belasting [26, p. 6]. Volgens de Model Code
1990 en NEN 6720 is de 1e secant elasticiteitsmodulus gelijk aan respectievelijk 85 en 90% van de tangent
elasticiteitsmodulus. De 1e secant elasticiteitsmodulus dient gebruikt te worden bij een lineair elastische
berekening. 

5.1.2. PROEFOPZET
Om de elasticiteitsmodulus te kunnen meten zijn in zes stortgangen (A t/m F) proefstukken verkregen. Vier
stortgangen (A t/m D) zijn van het standaard zelfverdichtend beton en twee stortgangen (E en F) van
referentie betonsoorten. De twee referentie betonsoorten zijn een traditioneel trilbeton en een
verdichtingsarm beton, beide sterkteklasse B65. Deze twee betonsoorten bevatten in tegenstelling tot het
standaard zelfverdichtend beton geen vulstoffen (kalksteenmeel en vliegas). De verharding vond plaats bij
20°C en 60% relatieve vochtigheid. De drie mengsels worden gebruikt bij Betonson en voor de exacte
samenstellingen wordt verwezen naar bijlage 3. De druksterkte wordt gemeten met kubussen met ribbe 150
mm bij een belastingsnelheid van 10 kN/s en berekend met formule 40. De elasticiteitsmodulus wordt
gemeten met prisma’s van 100x100x500mm bij een belastingsnelheid van 0,02 mm/m.s en berekend met
formule 41.

A
F

'f b =

�

�

∆
∆=

*A
*F

'E b

(40) 

(41)

f’b
E’b
F
∆F
A
l
∆l

:
:
:
:
:
:
:

Kubusdruksterkte beton
Elasticiteitsmodulus beton
Maximale drukkracht in drukbank 
Toename drukkracht in drukbank
Oppervlakte doorsnede proefstuk (loodrecht op belastingsrichting)
lengte prisma waarover verkorting wordt gemeten
gemeten verkorting door ∆F

Van het standaard zelfverdichtend beton en de twee referentie betonsoorten zijn na 28 dagen de gemiddelde
druksterkte en elasticiteitsmodulus bepaald, zie Figuur 41. Van de elasticiteitsmodulus zijn zowel de tangent
als 1e en 2e secant elasticiteitsmodulus gemeten. De tangent elasticiteitsmodulus is gemeten van 0 tot 5
N/mm2. De 1e en 3e secant elasticiteitsmodulus zijn gemeten tot 55% van de gemiddelde kubusdruksterkte.
Dit niveau is hoger dan aanbevolen in DIN 1048.5. Hiervoor is gekozen omdat het beton in de elementen na
het voorspannen ook relatief hoog worden belast. De resultaten hiervan zijn gebruikt in paragraaf 5.1.3.

Figuur 41: meting elasticiteitsmodulus van prisma.
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Van het standaard zelfverdichtend beton zijn de kubusdruksterkte en 1e secant elasticiteitsmodulus gemeten.
Dit is gebeurd voor verschillende tijdstippen tijdens de eerste twee dagen van de verharding en an 28 dagen.
De elasticiteitsmodulus is gemeten tot een belastingsniveau van 45% van de gemiddelde kubusdruksterkte.
Gedurende de eerste twee dagen is bovendien de gewogen rijpheid van de proefstukken gemeten. Met de
gemeten druksterkten en gewogen rijpheden is een ijkgrafiek voor de druksterkte opgesteld. Met deze
ijkgrafiek kan de gemiddelde druksterkte van de prisma’s tijdens de metingen worden bepaald. Zie voor een
beschrijving van het concept gewogen rijpheid paragraaf 5.2.1. De resultaten hiervan zijn gebruikt in
paragraaf 5.1.4.

5.1.3. RESULTATEN 28-DAGEN
In deze paragraaf wordt de 28-daagse tangent elasticiteitsmodulus vergeleken met de verwachtingswaarden
volgens NEN 6720 en Model Code 1990. Tabel 6 bevat de gemeten waarden van het standaard
zelfverdichtend beton en de referentie betonsoorten. Deze waarden zijn het gemiddelde van 3 metingen.
Voor de waarden van de 1e en 3e secant elasticiteitsmoduli wordt verwezen naar tabel 8 uit bijlage 4.1.5.
Voordat deze waarden worden vergeleken met NEN 6720 en Model Code 1990 zullen beide voorschriften
besproken worden. 

Tabel 6: elasticiteitsmodulus en druksterkte na 28 dagen in N/mm2.

Stortgang A t/m D E** F**
Zelfverdichtend

beton (standaard)
Traditioneel

trilbeton
Verdichtingsarme

beton

Gemiddelde tangent
elasticiteitsmodulus 33800 39400 42300

Gemiddelde
kubusdruksterkte 78 72* 83*

* [Bron: kwaliteitsdienst Betonson].
** Van 0 tot 14 dagen bewaard bij 100% r.v.

De representatieve en rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus kan volgens NEN 6720 met formule 42a
worden afgeleid uit de karakteristieke kubusdruksterkte. Deze formule geldt voor beton van 28 dagen oud.
Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het σ,ε-diagram in werkelijkheid niet lineair is. De waarde van
deze secant elasticiteitsmodulus is ongeveer gelijk aan 90% van de waarde van de elasticiteitsmodulus in de
oorsprong van het werkelijke σ,ε-diagram (de tangent elasticiteitsmodulus) [23, blz. 44]. De tangent
elasticiteitsmodulus is dus gelijk aan rekenwaarde volgens formule 42a gedeeld door 0,9, zie formule 42b.
Hierin is tevens de karakteristieke druksterkte vervangen door 0,9 maal de gemiddelde druksterkte.

ckb 'f*25022250'E +=

9,0
'f*22522250

'E bm
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+
=

(42a)

(42b)

E’b
f’bm
E’bi

:
:
:

rekenwaarde elasticiteitsmodulus
gemiddelde kubusdruksterkte
tangent elasticiteitsmodulus

De tangent elasticiteitsmodulus kan volgens Model Code 1990 met formule 43a worden afgeleid uit de
gemiddelde prismadruksterkte. Deze formule geldt voor kwartsiet-toeslagmateriaal (o.a. riviergrind). Voor
beton, bestaande uit basalt, harde kalksteen, kalksteen of zandsteen, dient de berekende waarde
vermenigvuldigd te worden met de coëfficiënten 1,2; 0,9 en 0,7 [13, blz. 39]. In formule 43b is de
prismadruksterkte vervangen door 0,85 maal de kubusdruksterkte [13, blz. 34].
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4
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f’ccm : gemiddelde cilinderdruksterkte

Figuur 42 bevat zowel de gemeten elasticiteitsmoduli als de verwachtingswaarden volgens NEN 6720 en
Model Code 1990. Aan de hand van deze figuur kan worden geconcludeerd dat de elasticiteitsmodulus van
het standaard zelfverdichtend beton beduidend lager is dan de verwachtingswaarde. Verder voldoen het
verdichtingsarme beton en het traditionele trilbeton wel aan de verwachtingswaarde. Deze conclusie kan
ook worden getrokken als de 1e en 3e secant elasticiteitsmodulus worden vergeleken met de
verwachtingswaarden.

Ten opzichte van het verdichtsarme beton is in het zelfverdichtend beton cement (100kg), zand en
grind (72 kg) vervangen door de vulstoffen vliegas (157 kg) en kalksteenmeel (29 kg). Wanneer het cement
wordt vervangen door vliegas en kalksteenmeel zal de 28-daagse elasticiteitsmodulus lager zijn.

Ten opzichte van het trilbeton is in het zelfverdichtend beton een deel van de toeslagstoffen
(270kg) vervangen door cement (25 kg), vliegas (157kg), kalksteenmeel (30 kg) en water (40kg). Ook is de
grootste korreldiameter afgenomen van 32 naar 16mm. Het is bekend dat vooral de grootste korrels van het
mengsel de E-modulus bepalen en dat deze toeneemt naarmate ook de grootste korrel groter is [8, blz. 99].
Wanneer dus toeslagstoffen worden vervangen door cement, vliegas en kalksteenmeel zal de
elasticiteitsmodulus afnemen.
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Figuur 42: relatie elasticiteitsmodulus en druksterkte na 28 dagen.

Vochtig beton blijkt een grotere E-modulus te bezitten dan droog beton. Dat is toe te schrijven aan de
stijfheid van het water in de poriën dat bij belasten niet snel genoeg uitgeperst kan worden. Het verschil
tussen droog en nat beton kan tot 15% bedragen [8]. De invloed van de vochtigheid van het beton tijdens de
meting op de elasticiteitsmodulus is bepaald voor het standaard zelfverdichtend beton en het
verdichtingsarme beton. Van beide betonsoorten zijn een aantal proefstukken van 14 tot 28 dagen bewaard
in water. Bij het standaard zelfverdichtend beton bleek de elasticiteitsmodulus van de proefstukken bewaard
in water 20% hoger te zijn dan van de proefstukken bewaard bij 60% relatieve vochtigheid. Bij het
verdichtingsarme beton bleek de vochtigheid tijdens de verharding geen invloed te hebben. Deze conclusies
zijn ontleend aan tabel 8 uit bijlage 5.1.5. Hiervoor is geen verklaring gevonden.

5.1.4. RESULTATEN JONG BETON
Tabel 7 bevat de gemeten 1e secant elasticiteitsmodulus en de druksterkte bepaald met gewogen rijpheid,
voor verschillende tijdstippen tijdens de verharding. Vervolgens wordt in deze paragraaf een methode uit de
Model Code toegelicht die de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus van jong beton beschrijft. In Figuur
43 worden de meetresultaten vergeleken met de methode uit de MC 1990 en met de huidige methode
(formule VBC).
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Tabel 7: druksterkte en elasticiteitsmodulus per tijdstip van jong beton.

Stortgang Gemiddelde
kubusdruksterkte

[N/mm2]

Gemiddelde
elasticiteitsmodulus

[N/mm2]

Ouderdom
[dagen]

A

46*
56*
89
93

24700
27000
30000
33300

-
-

28
90

B 12*
74

10400
28500

-
28

C 23*
69

15400
26000

-
28

D 31*
79

19300
30600

-
28

* bepaald met behulp van gewogen rijpheid.

Volgens Model Code 1990 kan de invloed van de tijd op de mechanische eigenschappen van beton in
rekening worden gebracht met een factor β. Deze factor is afhankelijk van verhardingstijd,
verhardingstemperatuur en soort cement, en staat voor de actuele druksterkte gedeeld door de 28-daagse
druksterkte. De actuele elasticiteitsmodulus gedeeld door de 28-daagse elasticiteitsmodulus bereikt, is gelijk
aan β0,5 [13, blz. 51]. Met behulp van deze twee gegevens kunnen we een nieuwe relatie bepalen tussen de
ontwikkelde druksterkte en ontwikkelde elasticiteitsmodulus, zie formule 44. 

De gemiddelde druksterkte en elasticiteitsmodulus na 28 dagen van het standaard zelfverdichtend
beton zijn respectievelijk 78 en 28800 N/mm2. Wanneer deze waarden in formule 44 worden ingevuld volgt
hieruit formule 45 die is weergegeven in Figuur 43.
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Aan de hand van Figuur 43 kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus beter
beschreven kan worden met de formule uit de Model Code dan de formule uit de VBC. Verder valt de grote
spreiding op tussen de 28-daagse waarden van de druksterkte en elasticiteitsmodulus van de verschillende
stortgangen. Het verschil tussen de hoogste en laagste elasticiteitsmodulus na 28 dagen is 25% van de
gemiddelde elasticiteitsmodulus. De oorzaken hiervan zijn verschillen in samenstelling en
omgevingstemperatuur tijdens de eerste uren. 

De temperatuur in de eerste uren na het storten is van grote invloed op de verdere sterkteopbouw.
Een hogere temperatuur tijdens de verharding geeft een snellere sterkteontwikkeling maar uiteindelijk een
lagere eindsterkte. Dit komt doordat de reactie tussen cement en water sneller verloopt, maar ook andere
reactieproducten met een andere opbouw vormt, populair gezegd: de reactie verloopt minder zorgvuldig.
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Figuur 43: ontwikkeling elasticiteitsmodulus t.o.v. druksterkte.

5.2. VERHARDING VAN BETON IN ELEMENTEN
Om inzicht te krijgen in de verharding van beton bij verschillende type elementen en binnen verschillende
posities in één element is met gewogen rijpheid de ontwikkeling van druksterkte en elasticiteitsmodulus in
elementen gemeten. In deze paragraaf wordt behandeld:
5.2.1 het concept van gewogen rijpheid,
5.2.2 de proefopzet,
5.2.3 gemiddelde voorspandruksterkte per type element,
5.2.4 variatie elasticiteitsmodulus per element,
5.2.5 variatie elasticiteitsmodulus per posities in één element,
5.2.6 temperatuurverschillen door hydratatiewarmte.

5.2.1. GEWOGEN RIJPHEID
Gewogen rijpheid kan worden gedefinieerd als een rekenkundige grootheid, gebaseerd op verhardingstijd en
verhardingstemperatuur, waarvoor geldt: binnen één betonsamenstelling geeft dezelfde gewogen rijpheid,
ongeacht het temperatuurverloop waarbij deze gewogen rijpheid werd bereikt, dezelfde sterkte. Om de
gewogen rijpheid te bepalen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de methode De Vree, zie formule 46. 

( )
Cln

CC10R
245,2245,1T1,0

g

b −− −= (46)

Rg
Tb
C

:
:
:

Toename gewogen rijpheid in één uur bij een temperatuur van T
gemiddelde betontemperatuur tijdens het beschouwde uur
factor die temperatuurgevoeligheid van het bindmiddel in rekening brengt

De bepaling van de C-waarde voor een betonsamenstelling gebeurt door een aantal proefstukken bij twee
verschillende temperaturen te laten verharden en op minimaal twee verschillende tijdstippen de druksterkte
en gewogen rijpheid te bepalen. Zet voor potentiële C-waarden de gevonden druksterkten uit tegen de
gewogen rijpheid. De aan te houden C-waarde is de waarde waarbij de regressielijn door alle resultaten de
hoogste correlatiecoëfficiënt heeft. 

Een ijkgrafiek bevat meestal een regressielijn en een ijklijn De regressielijn toont de relatie tussen
de logaritme van de gewogen rijpheid en de gemiddelde druksterkte. De ijklijn beoogt een veiligheidsmarge
in te bouwen en is een lijn evenwijdig aan de regressielijn, maar dan in verticale richting omlaag geschoven.
De afstand waarover de ijklijn verschoven dient te worden is afhankelijk van het toepassingsgebied. In
Figuur 44 is de regressielijn van het standaard zelfverdichtend beton te zien (samengesteld in dit
onderzoek). 
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Figuur 44: ijkgrafiek druksterkte mengsel 26m (samengesteld in dit onderzoek).

De relatie tussen de logaritme van gewogen rijpheid en druksterkte kan maar in een beperkt gebied worden
benaderd door een rechte lijn. Het is dan ook niet toegestaan om beide lijnen te extrapoleren buiten het
gebied waarin hij is opgesteld. Het concept van gewogen rijpheid is toepasbaar voor de fase dat de sterkte
van het beton zich progressief ontwikkelt [14]. Als laatste dient benadrukt te worden dat een ijkgrafiek
geldig is voor één bepaalde betonsamenstelling. Afwijkingen in bijvoorbeeld de water-cementfactor hebben,
vooral in het begin, een afwijkende sterkteontwikkeling tot gevolg. 

5.2.2. PROEFOPZET
Om de druksterkteontwikkeling van het beton in elementen te kunnen vastleggen is gebruik gemaakt van
gewogen rijpheid. In elementen worden thermokoppels aan de wapening bevestigd, (zie Figuur 45), en
aangesloten op een rijpheidscomputer. Hierdoor kan de temperatuur van het beton worden gemeten en de
ontwikkeling van de gewogen rijpheid worden berekend. Voor de het standaard zelfverdichtend beton van
Betonson geldt een C-waarde van 1,24 [bron: kwaliteitsdienst Betonson]. Van de vier beschikbare
thermokoppels worden er drie op representatieve plaatsen in de doorsnede van het element aangebracht. Één
thermokoppel wordt buiten het element aangebracht om de omgevingstemperatuur van het element te
kunnen registreren. Er zijn rijpheid-metingen verricht bij 3 Lambdaminiliggers, 4 Lambdaliggers, 3
kokerliggers en 3 TT-platen.

Figuur 45: bevestiging thermokoppel aan wapening.

Met behulp van de gemeten gewogen rijpheid en de ijkgrafiek, die samengesteld is met de resultaten van de
vorige proeven (Figuur 44), kan de gemiddelde druksterkte van het beton op het moment van het
voorspannen van het element worden bepaald. 

Wanneer gewogen rijpheid in de praktijk wordt toegepast is het vaststellen van het nulpunt van de
rijpheidmeting een belangrijk onderdeel, dit zal worden toegelicht. Met het nulpunt van de rijpheidmeting
wordt het tijdstip bedoeld vanaf waar de betontemperatuur in rekening wordt gebracht op de gewogen
rijpheid van het beton. Het theoretische nulpunt is het moment waarop bindmiddel en water worden
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samengevoegd. In dit onderzoek wordt als nulpunt het einde van het storten van het beton aangehouden. Dit
heeft twee redenen: het moment waarop bindmiddel en water worden samengevoegd is moeilijk te bepalen
en bij het samenstellen van de ijkgrafiek is hetzelfde nulpunt aangehouden. Alleen bij kokerliggers geldt als
nulpunt het moment dat de specie het thermokoppel bereikt. Dit is vanwege de lange stortduur bij
kokerliggers die kan oplopen tot 2,5 uur. 

5.2.3. GEMIDDELDE VOORSPANDRUKSTERKTE 
Tabel 8 bevat onder andere per type element de gemiddelde druksterkte van het beton bij het voorspannen
van de elementen. Deze waarden zijn het gemiddelde van ± 9 metingen (3 per element). Bij de Lambda- en
kokerliggers is de gemiddelde gewogen rijpheid van het beton zo hoog dat de gemiddelde druksterkte niet
meer kon worden bepaald met de ijkgrafiek. Er kan wel gesteld worden dat de gemiddelde druksterkte
groter is dan 59 N/mm2. Zoals verwacht is de gemiddelde voorspandruksterkte verschillend per type
element en niet gelijk aan de ontkistingseis. 

Tabel 8: fictieve dikte, verhardingstijd, en druksterkte per type element.

Type element Fictieve dikte
[mm]

Gemiddelde
verhardingstijd

[h]

Gemiddelde
druksterkte
[N/mm2]

Ontkistingseis
(kar. druksterkte)

[N/mm2]

Lambdaminiligger (LM) 124 13,7 30 35

Lambdaligger (LN) 192 18,1 >59 35

Kokerligger (OA) 304 19,7 >59 37,5

TT-plaat (VTA) 102 16,0 51 35

5.2.4. VARIATIE ELASTICITEITSMODULUS PER ELEMENT
Tabel 9 bevat onder andere de gemiddelde en standaardafwijking van de elasticiteitsmodulus per type
element. De gemiddelde elasticiteitsmodulus is bepaald met de gemiddelde rijpheid van een type element en
de ijkgrafiek van de elasticiteitsmodulus, zie Figuur 46. De standaardafwijking van de elasticiteitsmodulus
is bepaald door de standaardafwijking van de rijpheid te vermenigvuldigen met de richtingscoëfficiënt van
de regressielijn van de ijkgrafiek bij de gemiddelde rijpheid. Deze richtingscoëfficiënt geeft aan hoeveel de
elasticiteitsmodulus toeneemt als de rijpheid met 1 zou toenemen. Omdat de gemiddelde rijpheid van de
kokerliggers buiten de ijkgrafiek ligt is hier de richtingscoëfficiënt niet van bepaald. Onderstaande tabel laat
zien dat de standaardafwijking van de elasticiteitsmodulus bij het voorspannen door een variatie in rijpheid
ongeveer 4% van de gemiddelde elasticiteitsmodulus is.

Tabel 9: rijpheid en elasticiteitsmodulus per type element.

gewogen rijpheid [°Ch] elasticiteitsmodulus [N/mm2]Type element

gemiddelde standaard
afwijking

gemiddelde standaard
afwijking

Lambdaminiligger (LM) 448 15 18400 885  (5%)

Lambdaligger (L) 908 78 >27300 <1100  (4%)

Kokerligger (O) 1443 428 >27300

TT-plaat (VT)* 701 39 25800 702  (3%)
* resultaten gebaseerd op 2 metingen.
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Figuur 46: ijkgrafiek elasticiteitsmodulus mengsel 26m (samengesteld in dit onderzoek).

5.2.5. VARIATIE ELASTICITEITSMODULUS IN DOORSNEDE 
In deze paragraaf wordt de invloed van een variatie in elasticiteitsmodulus in één doorsnede op de
opbuiging vastgesteld. Deze variatie ontstaat doordat de verharding niet in de hele doorsnede dezelfde
snelheid heeft. Eerst zal worden beschreven hoe de variatie in elasticiteitsmodulus is bepaald en vervolgens
hoe de invloed op de opbuiging wordt berekend.

Per type element is op drie verschillende posities in de doorsnede de gewogen rijpheid gemeten.
Per meetpunt kan nu de elasticiteitsmodulus bij het voorspannen worden bepaald. Deze elasticiteitsmodulus
geldt voor het gebied rondom de positie van het meetpunt. De doorsnede wordt dus in drie gebieden
verdeeld met ieder een andere elasticiteitsmodulus. Om de invloed op de opbuiging te bepalen van een
variatie in elasticiteitsmodulus worden de buigstijfheid (EI) van een doorsnede met constante
elasticiteitsmodulus en variatie in elasticiteitsmodulus vergeleken. De constante elasticiteitsmodulus is
gelijk aan het gewogen gemiddelde van de drie verschillende elasticiteitsmoduli (gewogen voor de
oppervlakte waarvoor de elasticiteitsmodulus representatief is). De buigstijfheid van de doorsnede is
bepaald met de formules uit bijlage 2.1.

Bij Lambdaminiliggers heeft het beton in het zwaartepunt van de doorsnede de snelste sterkteontwikkeling.
Hier is de lokale fictieve dikte hoger dan in de rest van de doorsnede. De verschillen in elasticiteitsmodulus
in de doorsnede bij het voorspannen zijn in Figuur 47 te zien. De buigstijfheid (EI) van de betonnen
doorsnede is bij een variatie in elasticiteitsmoduli 1,90.109 Nmm2 en  bij een constante elasticiteitsmodulus
1,92.109 Nmm2. Het verschil in buigstijfheid en dus ook opbuiging is ongeveer 1%. 
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1) Rg = 460 °Ch → E’bm = 20300 N/mm2

2) Rg = 448 °Ch → E’bm = 18400 N/mm2

3) Rg = 437 °Ch → E’bm = 17800 N/mm2

Figuur 47: Lambdaminiligger met elasticiteitsmoduli bij voorspannen.

Ook bij Lambdaliggers ontwikkelen de mechanische eigenschappen zich het snelst in het zwaartepunt van
de doorsnede. Omdat de gemeten rijpheden tijdens het voorspannen buiten de ijkgrafiek vallen kunnen de
elasticiteitsmoduli niet worden vastgesteld.
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Figuur 48: Lambdaligger met elasticiteitsmoduli bij voorspannen.

In het bovendek van TT-platen ontwikkelen de mechanische eigenschappen zich langzamer dan in de rest
van de doorsnede. De oorzaak hiervan is dat de fictieve dikte van het bovendek aanzienlijk lager is dan bij
de ribben. Met andere woorden: de bovenflens is relatief dun en verliest daardoor veel warmte waardoor de
reactie van cement en water langzaam verloopt. Bij TT-platen is de buigstijfheid van de betonnen doorsnede
bij een variatie in elasticiteitsmoduli 4,77.109 Nmm2 en bij een constante elasticiteitsmodulus 4,73.109

Nmm2. Net als bij de Lambdaminiliggers bedraagt het verschil in buigstijfheid en dus opbuiging ongeveer
1%.
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1) Rg = 756 °Ch  → E’bm = 26700 N/mm2

2) Rg = 712 °Ch → E’bm = 26000 N/mm2

3) Rg = 635 °Ch → E’bm = 24500 N/mm2

Figuur 49: TT-plaat met elasticiteitsmoduli bij voorspannen.

Bij kokerliggers ontwikkelen de mechanische eigenschappen zich in het bovendek het langzaamst, ondanks
dat de fictieve dikte van dit deel van de doorsnede het grootst is, zie Figuur 50. De oorzaak hiervan is dat
het onderdek en lijven aan beide zijden wordt geïsoleerd (houten mal en tempex vulling) en het bovendek
slechts aan één zijde wordt geïsoleerd (tempex vulling). Ondanks dat het verschil in gewogen rijpheid
relatief groot is, wordt verwacht dat de verschillen in elasticiteitsmoduli niet significant groter zijn dan bij
de overige type elementen. De invloed van de rijpheid op de elasticiteitsmodulus bij deze mate van
verharding is namelijk relatief klein. Overigens worden kokerliggers meestal in een stalen mal
geproduceerd. Omdat een stalen mal minder isoleert dan een houten mal, zullen de verschillen in rijpheid
kleiner zijn dan in dit geval (houten mal). 
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Figuur 50: kokerligger met elasticiteitsmoduli bij voorspannen.

Zowel bij de Lambdaminiliggers als TT-platen is het verschil in buigstijfheid tussen een constante
elasticiteitsmodulus en variatie in elasticiteitsmodulus ongeveer 1%. Dit zou bij het voorbeeldelement een
verschil in de opbuiging van minder dan 1 mm betekenen. Geconcludeerd wordt dus dat verschillen in
elasticiteitsmoduli in één doorsnede door verschillen in verharding geen oorzaak van opbuigingsverschillen
is.

5.2.6. TEMPERATUURVERSCHILLEN DOOR HYDRATATIEWARMTE
In Figuur 51 is de betontemperatuur in de onderflens, lijf en bovenflens van een kokerligger te zien. Het
nulpunt van de (horizontale) tijd-as is gelijk aan het einde van de stort, voor dit element 15:30. Het element
werd ontkist, voorgespannen en naar het tasveld getransporteerd om 07:30 de volgende ochtend. De
opbuiging van het element is door de kwaliteitsdienst gemeten om 09:30.  In de figuur is te zien dat op dit
tijdstip de temperatuur van de bovenflens 8°C lager is dan de temperatuur in het lijf en de onderflens. Na in
totaal 48 uur heeft de hele doorsnede een constante temperatuur, die ongeveer gelijk is aan de
omgevingstemperatuur. De bovenflens koelt dus tussen de 1e en 2e dag 8°C minder af dan de onderflens en
lijf. Of met andere woorden: de bovenflens zal 8°C verwarmen ten opzichte van de rest van de doorsnede.
De respons van deze niet-lineaire temperatuurbelasting op de opbuiging kan worden berekend met formule
32 en 33 uit paragraaf 4.2.3. Dit wordt hieronder gedaan.

De kokerligger heeft een hoogte van 1500 mm, een traagheidsmoment van 305.109 mm4. Het zwaartepunt
ligt op 712 mm vanaf de onderzijde van de doorsnede. De afstand van de onderzijde tot een punt in de
doorsnede is x. Dan geldt:

0 < x < 1300 : T(x)=0
1300 < x < 1500 : T(x)=8°C b(x)=1480

De integraal om het lineaire temperatuurverloop te berekenen wordt dan:

( )

mm5,13
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C0,8dx712x*
10.305

1480*8*1500
T

25

o
1500

1300
9b

==∆

=−=∆

−

�

Uit de berekening volgt dat de opbuiging van de kokerligger tussen 09:30 (ochtend na storten) en de dag
erna toeneemt met 13,5 mm door het verschil in afkoeling tussen bovenflens en de rest van de doorsnede.
Deze berekening wordt bevestigd door de opbuiging die is gemeten door de kwaliteitsdienst. De opbuiging
van de kokerligger neemt tussen 1 en 2 dagen toe met 12 mm. Tussen dag 2 en 3 neemt de opbuiging nog
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maar met 0,5 mm toe.  Als de opbuiging direct na het ontkisten was gemeten, was het verschil met de 2e dag
nog groter geweest.
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Figuur 51: betontemperatuur van een kokerligger vanaf het storten.



Experimenteel onderzoek 55

5.3. TIJDSAFHANKELIJKE VERVORMINGEN
Vanuit hoofdstuk 4 komt de vraag om nader onderzoek te doen naar de tijdsafhankelijke vervormingen van
elementen. De proeven die in deze paragraaf worden behandeld, hebben als doel te controleren of:
- kruip van zelfverdichtend beton achterblijft op de verwachtingswaarde volgens NEN 6720. Uit

onderzoeken blijkt dit het geval te zijn.
- krimp in de vroege fase groter is dan de verwachtingswaarde volgens NEN 6720. Uit onderzoeken

blijkt dit het geval te zijn. Deze krimp wordt verhardingskrimp genoemd. 
Achtereenvolgens zal in deze paragraaf behandeld worden: 
5.3.1 tijdsafhankelijk materiaalgedrag,
5.3.2 proefopzet,
5.3.3 direct optredende rek,
5.3.4 tijdsafhankelijke rek aan onder- en bovenzijde, 
5.3.5 tijdsafhankelijke rek aan onderzijde min bovenzijde,
5.3.6 bevindingen. 

5.3.1. TIJDSAFHANKELIJKE MATERIAALGEDRAG
Krimp betekent een vermindering van een volume. Deze volumeverandering is tijdsafhankelijk en wordt
niet door uitwendige belastingen veroorzaakt. We onderscheiden hier uitdrogingkrimp en verhardingskrimp.
Kruip en relaxatie zijn tegengestelde processen. Kruip betekent een toename van de vervorming bij een
constante belasting en relaxatie betekent een afname van de inwendige spanningen bij een gelijkblijvende
vervorming. Hieronder zullen de oorzaken van verhardingskrimp, uitdrogingskrimp en kruip worden
beschreven.

Verhardingskrimp is in de praktijk vaak een samenvoeging van chemische en autogene krimp. Chemische
krimp ontstaat doordat de gevormde reactieproducten een geringer volume innemen dan het oorspronkelijke
cement en water. Deze krimp komt voornamelijk tot uitdrukking in de vorming van poriën. Autogene krimp
ontstaat doordat bij voortgaande hydratatie de hoeveelheid capillair water verder afneemt. Hierdoor ontstaat
een onderdruk in het poriënsysteem waardoor de cementsteenmatrix samentrekt. De grootte van autogene
krimp is sterk afhankelijk van de water-cementfactor. Omdat de uitwendige vervormingen door chemische
krimp verwaarloosd kunnen worden, wordt de grootte van verhardingskrimp meestal gelijk gesteld aan de
autogene krimp.

Uitdrogingskrimp (of  hygrische krimp) ontstaat doordat capillaire krachten de poriën trachten dicht te
trekken. De capillaire krachten ontstaan doordat water kan verdampen wanneer beton in aanraking komt met
lucht die niet verzadigd is met waterdamp. De grootte van uitdrogingskrimp is afhankelijk van de water-
cementfactor. Een lagere water-cementfactor leidt tot kleinere capillaire poriën waaruit het water minder
makkelijk verdampt. Zowel bij uitdrogingskrimp als autogene krimp wordt de volumeverandering
veroorzaakt door de afname van het water in de poriën. Bij uitdrogingskrimp wordt deze afname
veroorzaakt door verlies van vocht aan de omgeving en bij autogene krimp door de chemische reactie van
cement en water. 

Kruip kan onderverdeeld worden in korte- en langeduur kruip. Korteduur kruip is het gevolg van
herverdeling van het vrije water in capillaire poriën dat zich als een vloeistof gedraagt en makkelijk
verplaatst. De langeduur kruip is een gevolg van plaatswisselingen van geldeeltjes. De grootte van kruip is
lineair tot een spanning van ongeveer 40% van de cilinderdruksterkte. Hierboven zal de kruip onevenredig
toenemen door microscheurvorming in het cementsteen.

Wanneer de belasting wordt verwijderd, verdwijnt een deel van de kruipvervorming vertraagd. Dit
wordt het elastische deel genoemd en de oorzaak hiervan zijn geldeeltjes die op sommige plaatsen elastisch
meer zijn vervormd dan elders. Bij ontlasting veren deze deeltjes terug en oefenen spanningen op andere
deeltjes uit, waardoor tegengestelde kruip op gang komt totdat de spanningen zijn vereffend. Echter een deel
van de kruipvervorming blijft bij verwijdering van de belasting, dit wordt het plastische deel genoemd. De
oorzaak hiervan zijn geldeeltjes die in de verschoven stand opnieuw bindingen aangaan.
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5.3.2. PROEFOPZET
De werkelijk optredende rek wordt vergeleken met de verwachtingswaarde van de rek. In deze paragraaf
wordt beschreven hoe de optredende rek gemeten wordt en de verwachtingswaarde berekend wordt.

De rek van het beton wordt op verschillende tijdstippen gemeten in het midden van de
overspanning aan de boven- en onderzijde van het element, zie Figuur 52. Het betreft de rek in
lengterichting van het element en per boven- en onderzijde worden 2 meetpunten aangebracht. Er wordt
gemeten van het tijdstip vlak voor het voorspannen tot ongeveer een elementouderdom van 60 dagen. Om
praktische redenen is de rek vóór het voorspannen alleen aan de bovenzijde gemeten. De rek is om acht uur
’s ochtends gemeten. Hierdoor is de omgevingstemperatuur tijdens de verschillende metingen zo constant
mogelijk gehouden en eventuele invloed van directe zonbestraling uitgesloten. Er is bij 2 TT-platen en 3
kokerliggers gemeten en deze worden vernoemd naar hun stortdatum.

meetpunten

Figuur 52: positie meetpunten.

De rek van het beton wordt als volgt bepaald. Als eerste worden op het element twee punten gelijmd, zie
Figuur 53. Vervolgens wordt op de lengte tussen de twee punten gemeten met een afneembare
verplaatsingsopnemer. Dit meetinstrument staat bekend onder de naam Pfender-meter. Per meting wordt 3
maal de lengte tussen de twee punten gemeten, het gemiddelde hiervan geldt als een meetresultaat. De
lengteverandering tussen twee tijdstippen kan in duizendste millimeters nauwkeurig gemeten worden. Als
laatste wordt de rek van het beton berekend door de gemeten lengteverandering tussen de twee punten, te
delen door de originele lengte. 

Figuur 53: meetpunt op de zijkant van een TT-plaat.

In bijlage 5.3 wordt de verwachtingswaarde van de rek berekend. Hier wordt kort beschreven hoe deze rek
berekend is. In het rekenmodel worden kruip en uitdrogingskrimp van het beton, en relaxatie van de
voorspanwapening berekend volgens NEN 6720. Dat is bij deze berekening dan ook gebeurd. Verder is er
nog een aanvullende berekening gemaakt van de verhardingskrimp van het beton volgens ROBK 5. De
totale tijdsafhankelijke rek van het beton wordt berekend met formule 47. Hierbij is de elasticiteitsmodulus
gebruikt die is bepaald met de gewogen-rijpheidmetingen, zie paragraaf 5.2. De rijpheid- en rekmetingen
zijn aan dezelfde elementen verricht. De verwachtingswaarden worden gepresenteerd met en zonder
verhardingskrimp.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )t''t't*0t*0t rrp,bbb ε+ε+χε−ϕε=ε∆ (47)

∆εb(t) : Tijdsafhankelijke rek van het beton na t dagen
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εb(0)
φ(t)
εb,p(0)
χ(t)
ε’r(t)
ε’’r(t)

:
:
:
:
:
:

Rek van beton op t=0 (door voorspanning en eigen gewicht)
Kruipcoëfficiënt na t dagen volgens NEN 6720
Rek van beton door voorspanning op t=0 
Voorspanverlies als % van aanvangsvoorspanning na t dagen volgens NEN 6720
Uitdrogingskrimp na t dagen volgens NEN 6720
Verhardingskrimp na t dagen volgens ROBK 5

5.3.3. DIRECT OPTREDENDE REK
Voor en direct na het voorspannen en activeren van het eigen gewicht van een element is de rek van het
beton gemeten. Uitgangspunt is dat de periode tussen de 2 metingen zo kort is dat geen thermische
verkorting van het beton optreedt, het beton koelt immers af na het ontkisten. De rek kan om praktische
redenen alleen aan bovenzijde van het element gemeten worden. In bijlage 5.3 wordt de
verwachtingswaarde van de rek door de belastingen voorspanning en eigen gewicht berekend. In Tabel 10
en Tabel 11 zijn voor de kokerliggers en TT-platen de volgende gegevens gepresenteerd:
- De gemeten gewogen rijpheid tijdens het voorspannen. Hiermee wordt de elasticiteitsmodulus op het

moment van voorspannen bepaald. Deze elasticiteitsmodulus wordt gebruikt om de opbuiging en rek
aan bovenzijde te berekenen.

- De gemeten  en berekende opbuiging. De opbuiging is gemeten door de kwaliteitsdienst.
- De gemeten en berekende rek van het beton aan bovenzijde van de doorsnede.

De gemiddelde gewogen rijpheid van de kokerliggers valt buiten het bereik van de ijkgrafiek die in dit
onderzoek is samengesteld (zie Figuur 46). Daarom kan alleen worden gesteld dat de gemiddelde
elasticiteitsmodulus op het moment van voorspannen tussen de 26000 en 29000 N/mm2 zal liggen. In de
berekening van de opbuiging en rek wordt voor de kokerliggers een gemiddelde elasticiteitsmodulus van
27000 N/mm2 aangenomen. 

Als van de drie kokerliggers de gemiddelde gemeten opbuiging en rek aan bovenzijde worden
vergeleken met de berekende waarden kan geconcludeerd worden dat deze goed overeenkomen. Met een
goede voorspelling van de gemiddelde elasticiteitsmodulus kan dus een goede voorspelling van de
gemiddelde vervormingen worden gemaakt.

Als de drie kokerliggers onderling worden vergeleken dan valt op dat:
- Een hoge rijpheid leidt niet tot een lage opbuiging of kleine rek. Het element met de hoogste rijpheid

heeft namelijk de hoogste opbuiging en het element met de laagste rijpheid heeft niet de grootste rek.
De verklaring hiervoor is dat wanneer beton in deze mate is verhard, de invloed van de rijpheid van het
beton op de elasticiteitsmodulus zeer klein is en de variatie in opbuiging een andere oorzaak heeft.

- Hoe groter de opbuiging, des te kleiner de verkorting aan bovenzijde. Een lagere elasticiteitsmodulus is
geen gezamenlijke oorzaak van beiden. Een lagere elasticiteitsmodulus heeft wel een grotere opbuiging
tot gevolg maar ook een grotere verkorting aan de bovenzijde. Dit betekent dat de variatie in opbuiging
niet (alleen) veroorzaakt wordt door een variatie in elasticiteitsmodulus.

Tabel 10: gemeten en berekende rek en opbuiging kokerliggers.

element
21-06 05-07 07-07

gemiddelde berekening

Rijpheid bij voorspannen [°Ch] 1540 1070 1816 1475 -
Opbuiging [mm] 73 83 84 80 79
Rek bovenzijde doorsnede [mm/m] -0,29 -0,26 -0,21 -0,25 -0,25

De gemiddelde gewogen rijpheid van de TT-platen op het moment van voorspannen was 730°Ch. De
gemiddelde elasticiteitsmodulus van het beton bij deze rijpheid is 26300 N/mm2. Deze waarde wordt in de
berekening van de opbuiging en rek gebruikt. 

Opmerkelijk is dat bij de twee TT-platen de gemiddelde gemeten opbuiging en rek groter zijn dan
de berekende waarden. De elasticiteitsmodulus is in beide situaties gelijk. Het verschil kan worden
verklaard doordat tussen de twee metingen het beton toch is afgekoeld. Als de thermische verkorting
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asymmetrisch is voor de doorsnede zal ook de opbuiging toenemen. TT-platen hebben een kleinere fictieve
dikte dan de kokerliggers waardoor het beton sneller zal afkoelen na het ontkisten.

Tabel 11: gemeten en berekende rek en opbuiging TT-platen.

element 
14-07 15-07

gemiddelde berekening

Rijpheid bij voorspannen [°Ch] 730 730 730 -
Opbuiging [mm] 45 41 43 36
Rek bovenzijde doorsnede [mm/m] -0,17 -0,16 -0,17 -0,12

Bevindingen:
- Als de gemiddelde elasticiteitsmodulus tijdens het voorspannen van elementen gelijk is aan de waarde

in de berekening, dan zijn de gemiddelde gemeten opbuiging en de berekende opbuiging ook gelijk. De
opbuiging dient dan wel direct na het voorspannen te worden gemeten.

- De variatie in opbuigingen binnen een serie elementen wordt niet alleen veroorzaakt door een variatie
in rijpheid bij het voorspannen van de elementen. In principe geeft alleen de rek aan de bovenzijde van
de doorsnede te weinig informatie om de andere oorzaken vast te stellen. 

- De opbuiging van een element kan direct na het ontkisten toe- of afnemen door asymmetrische
afkoeling van het beton. Bij elementen met een dunne doorsnede treedt dit effect sneller op dan bij
elementen met een dikke doorsnede.

5.3.4. TIJDSAFHANKELIJKE REK AAN ONDER- EN BOVENZIJDE
Op verschillende tijdstippen wordt de rek van het beton gemeten. Om de verandering in rek te kunnen
toeschrijven aan tijdsafhankelijk materiaalgedrag mogen de uitwendige belastingen niet veranderen. Bij de
kokerliggers is de uitwendige belasting niet veranderd. De TT-platen zijn, door ruimtegebrek op het tasveld,
tijden de eerste 14 dagen verplaatst en gestapeld. Hierdoor is bij de TT-platen wel de uitwendige belasting
veranderd. 

De TT-plaat met stortdatum 14-7 is na 1 dag naar het tasveld getransporteerd. Na 2 en 3 dagen is
het element nogmaals getransporteerd en in een stapel elementen terecht gekomen met 2 elementen er
bovenop. De TT-plaat met stortdatum 15-7 is na 1 en 2 dagen getransporteerd en boven element 14-7 in de
stapel terechtgekomen, dus met nog één element erboven. Voor beide elementen geldt dat in de volgende 12
dagen de stapel is gegroeid met 8 elementen. Door een excentriciteit tussen de opleggingen aan boven- en
onderzijde van element 14-7 is de uitwendige belasting bij het stapelen van de elementen toegenomen. Na
14 dagen is de uitwendige belasting niet meer veranderd, maar is het systeem door de stapeling statisch
onbepaald (inklemming). 

In Figuur 54 is voor de kokerliggers en TT-platen de verandering in de rek van het beton na het
voorspannen gegeven. De trendlijn geeft het verloop van de gemeten rekken weer. In bijlage 6.3 staan
grafieken met de gemeten rek per element en de trendlijn. Van de gemeten rekveranderingen is de
thermische verkorting door de afkoeling van het beton afgetrokken. Deze afkoeling is gemeten tijdens de
rijpheidmetingen, die aan dezelfde elementen zijn verricht. 

Het algemene verloop van de gemeten rekken is (zie ook Figuur 54): eerst een toename van de verkorting,
daarna een daling van de verkorting, vervolgens weer een toename van de verkorting en als laatste een
vrijwel constante verkorting. De daling van de verkorting vindt bij alle elementen plaats tussen 20 en 29
juli. De verwachting was dat de verkorting alleen maar zou toenemen. Op de oorzaak van de daling wordt
nog teruggekomen.

Bij de kokerliggers is de trendlijn voor de bovenzijde gelijk aan de trendlijn voor de onderzijde. De
verwachting was dat de rek aan onderzijde meer zou toenemen dan aan bovenzijde, omdat de kruip aan de
onderzijde groter is. Bij de TT-platen is, volgens de trendlijn, de toename van de verkorting na 60 dagen aan
de bovenzijde iets groter dan aan de onderzijde. De verwachting was juist tegenovergesteld. Dit verschil
wordt verklaard door de verandering in uitwendige belasting, die niet in de berekening van de
verwachtingswaarde is meegenomen. 
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De daling van de verkortingen heeft als oorzaak een toename van de omgevingstemperatuur tijdens de
metingen. Hierdoor zal ook de betontemperatuur tijdens de metingen stijgen. Dit wordt gemotiveerd door
het feit dat de daling van de verkortingen bij alle elementen tussen dezelfde data ligt, en niet bij dezelfde
elementouderdom. Dat de omgevingstemperatuur verantwoordelijk is voor de daling wordt gemotiveerd
doordat een verandering in relatieve vochtigheid pas op lange termijn effect heeft en directe zonbestraling
geen invloed heeft op TT-platen die in een stapel liggen. 

De grootte van de daling van de trendlijn is bij de TT-platen niet gelijk voor de onder- en
bovenzijde. Dit komt door de excentrische stapeling. De excentriciteit tussen de opleggingen aan boven- en
onderzijde is daadwerkelijk geconstateerd en de stapel elementen is in deze periode gegroeid van 4 naar 12
elementen. 

a) Kokerliggers Bovenzijde b) TT-platen
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0
0 14 28 42 56 70

Tijd in dagen

R
ek

 v
an

 h
et

 b
et

on
 in

 m
m

/m

kruip + uitdr.krimp + verh.krimp
kruip + uitdr.krimp
trendlijn metingen

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0
0 14 28 42 56 70

Tijd in dagen

R
ek

 v
an

 h
et

 b
et

on
 in

 m
m

/m

kruip + uitdr.krimp + verh.krimp
kruip + uitdr.krimp
trendlijn

c) Kokerliggers Onderzijde d) TT-platen
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0
0 14 28 42 56 70

Tijd in dagen

R
ek

 v
an

 h
et

 b
et

on
 in

 m
m

/m

kruip + uitdr.krimp + verh.krimp
kruip + uitdr.krimp
trendlijn metingen

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0
0 14 28 42 56 70

Tijd in dagen

R
ek

 v
an

 h
et

 b
et

on
 m

m
/m

kruip + uitdr.krimp + verh.krimp
kruip + uitdr.krimp
trendlijn

Figuur 54: gemeten en berekende rek aan boven- en onderzijde van kokerliggers en TT-platen.
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5.3.5. TIJDSAFHANKELIJKE REK ONDERZIJDE MIN BOVENZIJDE
De kromming van een doorsnede is het verschil in rek tussen de onder- en bovenzijde gedeeld door de
hoogte van de doorsnede. Als het verschil in rek negatief is, zal een element door de beschouwde doorsnede
opbuigen. In Figuur 55 is te zien dat het verschil in rek bij zowel de kokerliggers als TT-platen, niet
toeneemt zoals verwacht, maar ongeveer gelijk blijft. Alleen bij element 14-7 neemt het verschil sterk af,
wat komt door de verandering in uitwendige belasting. Dit is al beschreven in de vorige paragraaf.

Van de beschouwde elementen is ook de opbuiging door de kwaliteitsdienst gemeten, zie Tabel 12
en Tabel 13. Om de gemeten opbuiging te kunnen vergelijken met de verandering in het verschil in rek,
wordt er vanuit gegaan dat het gemeten verschil in rek representatief is voor het hele element. Met andere
woorden: als door de beschouwde doorsnede de opbuiging zou toenemen, zal de opbuiging van het element
ook daadwerkelijk toenemen. 

Op basis van het gemeten verschil in rek zou de opbuiging van kokerligger 5-7 afnemen en bij
kokerligger 7-7 toenemen. Uit Tabel 12 blijkt dat de gemeten opbuiging bij beide elementen toeneemt en bij
kokerligger 5-7 meer dan bij kokerligger 7-7. Ook de toename van de gemeten opbuigingen tussen 6 en 14
dagen kan niet worden verklaard met de gemeten verschillen in rek. 

Op basis van het gemeten verschil in rek zou de opbuiging van TT-plaat 14-7 sterk afnemen en van
TT-plaat 15-7 licht afnemen. Uit Tabel 13 blijkt dat de opbuiging van TT-plaat 14-7 afneemt en van TT-
plaat 15-7 toeneemt. Het verschil wordt verklaard doordat bij de gemeten rekken de thermische
verkortingen door afkoeling van het beton zijn afgetrokken. Was dit niet gebeurd zou het verschil in rek bij
TT-plaat 15-7 licht toenemen.
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Figuur 55: gemeten en berekende rek onderzijde min bovenzijde van de kokerliggers en TT-platen.

Tabel 12: opbuiging kokerliggers gemeten door kwaliteitsdienst in mm.

Ouderdom [dagen] 1 3 6 14 65 80
21-06 73 85 70
05-07 83 99 100
07-07 84 105 90

Tabel 13: opbuiging TT-platen gemeten door kwaliteitsdienst in mm.

Ouderdom [dagen] 1 65
14-07 45 33
15-07 41 50
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5.3.6. BEVINDINGEN
Het eerste doel van de metingen was vaststellen of de krimp tijdens de eerste dagen van de verharding meer
dan de verwachtingswaarde volgens NEN 6720 is. Deze extra krimp wordt verhardingskrimp genoemd. In
de eerste dagen na het voorspannen wordt een verkorting gemeten, zie Figuur 54. Deze verkorting wordt
niet veroorzaakt door uitdrogingskrimp, kruip of relaxatie. Deze hebben namelijk niet zo’n sterke invloed
op een termijn van enkele dagen. De gemeten verkorting is bovendien overeenkomstig de
verwachtingswaarde van de verhardingskrimp volgens de ROBK 5.
Het tweede doel van de metingen was vaststellen of kruip van het beton achterblijft op de
verwachtingswaarde volgens NEN 6720. Omdat de gemeten toename van de rekken voor boven- en
onderzijde gelijk zijn (zie Figuur 54), wordt verondersteld dat er nauwelijks kruip optreedt. Door kruip zou
de toename van de verkorting aan de onderzijde groter zijn dan aan de bovenzijde, omdat de elastische
verkorting aan de onderzijde groter is dan aan de bovenzijde. 
Er van uit gaande dat bovenstaande bevindingen waar zijn, worden de gemeten rekken opnieuw verklaard.
Figuur 54: De gemeten rekken zijn in het begin groter dan de verwachtingswaarde volgens NEN 6720, de
oorzaak hiervan is de verhardingskrimp. Uiteindelijk komen de gemeten rekken redelijk overeen met de
verwachtingswaarde volgens NEN 6720. In dit geval compenseert de extra verhardingskrimp de
achterblijvende kruip. De dip in de gemeten rekken heeft als oorzaak een tijdelijke stijging van de
omgevingstemperatuur (zomer). Figuur 55: Het verschil in gemeten rekken blijft ongeveer gelijk. De
oorzaak hiervan is dat de toename van het verschil door kruip van beton achterblijft en daardoor gelijk is
aan de afname door de tijdsafhankelijke voorspanverliezen. Per saldo dus geen toename.

In bovenstaande beschouwingen is verondersteld dat de tijdsafhankelijk voorspanverliezen gelijk
blijven. De verhardingskrimp compenseert hier het achterblijven van de optredende kruip van het beton en
relaxatie van de voorspanwapening. Ook wordt er in de beschouwingen verder niet ingegaan op verschillen
in relatieve vochtigheid van de omgeving of fictieve dikte, tussen de boven- en onderzijde van een element.
Dit kan ook een verschil in krimp en kruip veroorzaken.

Er kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld dat de optredende krimp groter en kruip kleiner dan de
verwachtingswaarde volgens NEN 6720 is. De gemeten rekken zijn namelijk een optelsom van
uitdrogingskrimp, verhardingskrimp, kruip, thermische verkorting en uitwendige belasting. En de resultaten
geven te weinig informatie om de gemeten rek exact onder te verdelen in deze componenten. Daarom wordt
aanbevolen hier verder onderzoek naar te doen.
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6. DISCUSSIE
Dit hoofdstuk heeft als doel tot concrete aanbevelingen ter verbeteringen van de voorspelling van de
opbuiging te komen. De oorzaken van opbuigingsverschillen zijn nu bekend en worden in de eerste
paragraaf op een rijtje gezet. Vervolgens zal in de tweede paragraaf per oorzaak worden bekeken of de
voorspelling op een ‘praktische’ manier verbeterd kan worden. Een aanbeveling tot verbetering/ verandering
wordt altijd gedaan na een afweging van: 
• de mate waarin de voorspelling van de opbuiging wordt verbeterd door een verandering, 
• extra kosten of tijd die gepaard gaan met de verandering,
• eventuele (nadelige) bijwerkingen van de verandering.
In de laatste paragraaf wordt nogmaals teruggeblikt en vastgesteld in welke mate de doelstelling behaald is.

6.1. OORZAKEN OPBUIGINGSVERSCHILLEN
6.1.1. AFWIJKING GEMIDDELDE OPBUIGING

Een afwijking van de gemiddelde opbuiging ten opzichte van de berekende opbuiging wordt veroorzaakt
doordat de berekening niet (meer) voldoende aansluit bij de ‘gemiddelde omstandigheden’ in de productie.
Dit kan liggen aan het rekenmodel waarmee de opbuiging wordt berekend of aan de invoer van het
rekenmodel. Een aantal verschillen tussen de berekening en productie zijn structureel, maar de meeste
verschillen treden incidenteel op. Daarom zal de afwijking van de gemiddelde opbuiging niet voor iedere
serie elementen gelijk zijn. Dit blijkt ook uit de inventarisatie van opbuigingsverschillen (paragraaf 2.2). 

De belangrijkste oorzaak van een afwijking van de gemiddelde opbuiging ten opzichte van de berekende
opbuiging direct na het voorspannen van een element is een verschil tussen de werkelijke
elasticiteitsmodulus en de elasticiteitsmodulus in de berekening, dit kan worden veroorzaakt doordat:
- De berekening van de elasticiteitsmodulus uit de druksterkte van beton voldoet niet;
- De optredende gemiddelde voorspandruksterkte van een serie elementen wijkt af van de verwachte

voorspandruksterkte.
Verder zijn er nog een aantal minder belangrijke oorzaken van een afwijking van de gemiddelde opbuiging
ten opzichte van de berekende opbuiging direct na het voorspannen van een element:
- De onthechting van voorspanstrengen wordt niet meegenomen in de berekening;
- De gemiddelde voorspankracht wijkt af ten opzichte van de verwachtingswaarde; 
- Het werkelijke eigen gewicht van het element wijkt af van de waarde in de berekening;
- Door asymmetrische afkoeling van het beton na het ontkisten neemt de opbuiging toe. 
- Een niet constante doorsnede in de lengterichting van het element wordt verwaarloosd;

Een toename van de afwijking van de gemiddelde opbuiging ten opzichte van de berekende opbuiging kan
tijdens de opslag van een element worden veroorzaakt doordat:
- De ontwikkeling van de druksterkte tussen 1 en 28 dagen in de berekening wijkt af van de werkelijke

ontwikkeling; 
- De berekening van de kruipvervorming van belastingen op verschillende tijdstippen voldoet niet;
- De fictieve dikte van een kokerligger wordt niet goed ingevoerd; 
- De optredende kruip van zelfverdichtend beton blijft achter op de verwachtingswaarde. Opgemerkt

dient te worden dat dit niet is vastgesteld in dit onderzoek.
- De krimp van beton in de eerste dagen groter is dan de verwachtingswaarde. Ook dit is niet vastegsteld

in dit onderzoek.

In hoofdstuk 4 is aangetoond dat onder ‘normale’ omstandigheden dwarskrachtvervorming,
normaalkrachtvervorming en een niet-constante elasticiteitsmodulus in een doorsnede bij het voorspannen
geen meetbare invloed hebben op de opbuiging. Ook de gevonden afwijking in de gemiddelde
elasticiteitsmodulus en het relaxatiegedrag van de voorspanwapening ten opzichte van de berekening zijn zo
klein dat deze geen meetbare invloed hebben op de opbuiging. Paragraaf 6.2 komt niet terug op deze
onderwerpen. Niet onderzocht zijn de geldigheid van lineair elastisch materiaalgedrag en de invloed van
storingsgebieden van een lineaire rekverdeling. Er waren eigenlijk geen redenen om aan te nemen dat deze
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een opbuigingsverschil tot gevolg kunnen hebben. Verder zijn ook niet beschouwd: de relatieve vochtigheid
van de omgeving, invoerfouten, de berekening van doorsnedengrootheden en de invloed van afwijkende
doorsnedengrootheden bij opgebogen strengen.

6.1.2. SPREIDING OPBUIGINGEN
De spreiding van opbuigingen binnen een serie elementen direct na het voorspannen is redelijk constant, dit
komt doordat alle oorzaken van deze spreiding structureel en redelijk constant zijn. Dit blijkt ook uit de
inventarisatie van de opbuigingsverschillen. De belangrijkste oorzaak van een spreiding direct na het
voorspannen is een variatie in elasticiteitsmodulus. Deze variatie wordt veroorzaakt door:
- een variatie in rijpheid van de elementen bij het voorspannen en
- een variatie in samenstelling van het beton per charge (deze variatie is niet vastgesteld in dit

onderzoek).
Minder belangrijke oorzaken van een spreiding in opbuiging direct na het voorspannen zijn:
- variatie aangebrachte voorspankracht, 
- nauwkeurigheid van de positie van steunpunten en 
- nauwkeurigheid van de meting van de opbuiging zelf. 

De toename van de spreiding in de opbuiging tijdens de opslag op het tasveld is groter voor een gestapelde
series elementen dan voor een niet-gestapelde series. Dit blijkt ook uit de inventarisatie van de
opbuigingsverschillen en komt doordat de meeste oorzaken van een toename van de spreiding optreden bij
het stapelen van elementen. Deze oorzaken zijn:
- Ter plaatse van de oplegging van gestapelde elementen ontstaat een inklemming; 
- Een gestapeld element wordt extra belast door een excentriciteit tussen de opleggingen aan boven- en

onderzijde van het element;
- In de doorsnede van een element ontstaan temperatuurverschillen (tijdens de meting) door directe

zonbestraling. 

6.2. MOGELIJKE VERBETERINGEN
6.2.1. RELATIE DRUKSTERKTE EN ELASTICITEITSMODULUS

In deze paragraaf zal worden toegelicht hoe de elasticiteitsmodulus wordt berekend:
a) op 28 dagen en
b) tot 28 dagen.

Ad. a) Elasticiteitsmodulus op 28 dagen
In het bestaande rekenmodel wordt de 28-daagse elasticiteitsmodulus van het beton berekend uit de 28-
daagse karakteristieke druksterkte met de formule uit NEN 6720. De gebruiker dient alleen aan te geven
welk type beton gebruikt wordt, omdat de elasticiteitsmodulus van zelfverdichtend beton wordt gereduceerd
met 20%. In Figuur 56 is een overzicht gegeven van deze methode.

Trilbeton

ZVB

Type beton?

E’b=22250+250*f’ck

E’b= 0,8*(22250+250*f’ck)

Figuur 56: huidige methode om 28-daagse elasticiteitsmodulus beton te bepalen.

In een berekening van vervormingen mag de bepaling van de elasticiteitsmodulus best wat meer aandacht
krijgen. Daarom wordt voorgesteld om de mogelijkheden om de elasticiteitsmodulus te berekenen, uit te
breiden. Figuur 57 bevat een overzicht van dit voorstel. De wijze waarop de 28-daagse elasticiteitsmodulus
wordt bepaald is afhankelijk van wat de gebruiker weet van het gebruikte beton:
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1. Is de exacte elasticiteitsmodulus van het beton bij de gebruiker bekend, dan is er de mogelijkheid om
deze in te voeren. Dit is optioneel, omdat in de praktijk de exacte elasticiteitsmodulus bij de gebruiker
van het rekenmodel niet bekend zal zijn. 

2. Daarom is er de mogelijkheid om het mengselnummer te kiezen. Per mengsel is de gemeten
elasticiteitsmodulus in het rekenmodel ingebouwd.

3. Wanneer ook het mengselnummer niet bekend is bij de gebruiker kan deze nog kiezen voor
zelfverdichtend beton of traditioneel beton. In dit geval wordt de elasticiteitsmodulus berekend volgens
de bestaande methode, dus uit de druksterkte volgens formule van NEN 6720. Deze manier heeft niet
de voorkeur omdat deze slechts globale waarden geeft. 

Trilbeton

ZVB
Type beton?

E’b= 22250+250*f’ck

E’b= 0,8*(22250+250*f’ck)

Invoer?
26M

Handmatig <waarde>

Mengselnr?
72
51

28800 N/mm2

35000 N/mm2

37600 N/mm2

Figuur 57: voorstel om 28-daagse elasticiteitsmodulus beton te bepalen.

Wanneer in de toekomst een nieuw mengsel in gebruik wordt genomen dient de elasticiteitsmodulus
experimenteel bepaald te worden en door de beheerder van het rekenmodel te worden geïmplementeerd  in
het rekenmodel. Bij Betonson wordt de elasticiteitsmodulus bij voorkeur met een kubus gemeten. De
elasticiteitsmodulus gemeten met een kubus, zal afhankelijk van de optredende schuifspanningen tussen
proefstuk en drukbank, maximaal 10% hoger zijn dan bij een prisma. Dit geldt bij een
dwarscontractiecoëfficiënt van het beton van 0,2. Omdat de verplaatsing in horizontale richting van de
boven- en onderzijde van de kubus waarschijnlijk niet volledig wordt verhinderd en bovendien deze
verhinderde vervorming maar effect heeft op een gedeelte van de kubus, zal het verschil in
elasticiteitsmodulus kleiner zijn dan 10%. Daarom wordt aanbevolen om de elasticiteitsmodulus met 5% te
reduceren, indien deze wordt gemeten met een kubus.  

De rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus is 90% van de tangent elasticiteitsmodulus. In bijlage
5.1.5. staat dat de secant elasticiteitsmodulus tot ongeveer 50% van de gemiddelde kubusdruksterkte, gelijk
is aan 90% van de tangent elasticiteitsmodulus. Dus de secant elasticiteitsmodulus tot 50% van de
gemiddelde kubusdruksterkte kan worden gebruikt als rekenwaarde voor het rekenmodel.

Ad. b) Elasticiteitsmodulus tot 28 dagen
In het bestaande rekenmodel wordt ook de actuele elasticiteitsmodulus bepaald volgens de formule uit NEN
6720, zie formule 49. In paragraaf 5.1.4 is geconcludeerd dat deze methode niet geldig is voor zeer jong
beton en dat de relatie tussen druksterkte en elasticiteitsmodulus tijdens de verharding beter kan worden
benaderd met de relatie volgens Model Code 1990, zie formule 50. De figuur uit die paragraaf is hier
nogmaals weergegeven, zie Figuur 58. Om de actuele elasticiteitsmodulus volgens deze methode te
berekenen zijn nodig: actuele en 28-daagse druksterkte (zie paragraaf 6.2.2 en 6.2.3) en de 28-daagse
elasticiteitsmodulus (zie Figuur 57). De winst in de vorm van een nauwkeurigere voorspelling van de
opbuiging zal bij deze verandering voornamelijk behaald worden bij elementen met een extreem lage
voorspandruksterkte. 
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0

10000

20000

30000

40000

0 20 40 60 80 100

Gemiddelde kubusdruksterkte in N/mm2

Se
ca

nt
 E

-m
od

ul
us

 in
 N

/m
m

2

meetresultaten
Model Code 1990
NEN 6720 + reductiefactor 0,8

Figuur 58: ontwikkeling E-modulus t.o.v. druksterkte.

6.2.2. GEMIDDELDE VOORSPANDRUKSTERKTE
Als de gemiddelde opbuiging van een serie elementen gelijk moet zijn aan de voorspelde opbuiging, dient
de gemiddelde voorspandruksterkte gelijk te zijn aan de voorspandruksterkte die in de berekening wordt
gebruikt. In de praktijk is het onmogelijk om aan de productie voor elke serie elementen een exacte
druksterkte bij het voorspannen voor te schrijven. Daarom moet de constructeur een goede schatting maken
van de druksterkte tijdens het voorspannen van het element. Om hem hierbij te helpen wordt een tabel
samengesteld waarin de te verwachte druksterkte staat, afhankelijk van de fictieve dikte, jaargetijde, soort
mal en verhardingstijd. Deze tabel wordt samengesteld door bij verschillende elementen en verschillende
omstandigheden (jaargetijde, mal) rijpheidmeting te verrichten. Wanneer de ontwikkeling van de rijpheid
bekend is kan met een ijkgrafiek de druksterkte na 14 en 20 uur worden bepaald. Als een nieuw mengsel in
gebruik wordt genomen, dient een nieuwe tabel samengesteld te worden. Een begin van de tabel is met dit
onderzoek gemaakt, zie Tabel 14.

Omdat de elementen meestal tussen 11:00 en 17:00 worden gestort en de volgende dag om 07:00
worden voorgespannen, zal de verhardingstijd vrijwel altijd tussen de 14 en 20 uur liggen. Daarom wordt in
onderstaande tabel de druksterkte na 14 en 20 uur gegeven. Om de druksterkte bij een verhardingstijd tussen
14 en 20 uur te bepalen kan in onderstaande tabel lineair worden geïnterpoleerd. 

Wanneer aan de opbuiging van een serie elementen strenge eisen worden gesteld, zal de eis op
tekening ten aanzien van de druksterkte bij ontkisten worden aangevuld met eisen ten aanzien van de
druksterkte bij ontspannen van de vijzels. Als bijvoorbeeld een minimale opbuiging moet worden gehaald,
dan zal op tekening een maximale druksterkte bij ontspannen van de vijzels worden voorgeschreven. Bij
deze druksterkte zal de opbuiging nog juist gehaald worden en kan worden bepaald met het rekenmodel.

Tabel 14: gemiddelde druksterkte per type element, jaargetijde en bekistingsmateriaal in N/mm2 (mengsel 26M).
zomer winter

houten mal stalen mal houten mal stalen mal
fictieve
dikte

element
type b h

14 h. 20 h. 14 h. 20 h. 14 h. 20 h. 14 h. 20 h.
102 VT 2494 430 44 > 59
124 LM 590 400 26 44
192 LN 1180 500 55 > 59
304 O 1480 1500 55 > 59



Discussie66

6.2.3. ONTWIKKELING DRUKSTERKTE TUSSEN 1 EN 28 DAGEN
In het bestaande rekenmodel wordt verondersteld dat de druksterkte zich lineair ontwikkelt tussen 1 en 28
dagen (zie formule 51). In paragraaf 4.2.1 is geconcludeerd dat dit geen goede benadering van de werkelijke
ontwikkeling is. Hier worden twee alternatieve formules gegeven, namelijk een kwadratische formule (52)
en een logaritmische formule (53). Figuur 59 bevat de druksterkte gemeten door de kwaliteitsdienst en
volgens formule 3 t/m 5. Hierin is te zien dat de kwadratische formule de meetresultaten van de
kwaliteitsdienst het beste benadert en wordt zodoende aanbevolen. Deze aanpassing van de druksterkte
tussen 1 en 28 dagen zal een geringe verbetering van de voorspelling van de opbuiging tot gevolg hebben
omdat alleen relatief kleine belastingen aangrijpen in deze periode. 

Lineaire ontwikkeling: ( ) ( )( ) ( )
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(52)

(53)
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:
:
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Karakteristieke druksterkte na t dagen
Karakteristieke druksterkte na 1 dag (zie paragraaf 6.2.2)
Karakteristieke druksterkte na 28 dagen (invoergegeven)
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Figuur 59: ontwikkeling druksterkte in de tijd.

6.2.4. MODELLERING VOORSPANNING / ONTHECHTING
In deze paragraaf wordt de invoer van voorspanning beschreven volgens:
a) het bestaande rekenmodel en
b) een voorstel tot uitbreiding. 

Ad. a) Bestaande rekenmodel.
Momenteel kunnen er twee groepen strengen worden ingevoerd, namelijk opgebogen en rechte strengen.
Per groep kan het aantal strengen en strengenpatroon (in lengterichting van het element) worden
aangegeven. Voor álle voorspanstrengen tezamen wordt de diameter, aanvangsspanning en
werkvoorspanning opgegeven. Onthechting van strengen wordt niet meegenomen, maar ook de invoer van
strengen met een kleinere diameter (draden) en lagere aanvangspanning is zeer omslachtig. In Tabel 15
wordt een overzicht gegeven van deze methode.
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Tabel 15: invoer voorspanning bestaande rekenmodel.
groep invoergegevens
rechte strengen aantal

zwaartepunt
opgebogen strengen aantal

zwaartepunt kop en midden
afstand knikpunten

diameter
aanvangsvoorspanning
werkvoorspanning

Ad. b) Voorstel tot uitbreiding
Een voorstel voor een uitgebreidere invoer van de voorspanning wordt gegeven in Tabel 16. Door voor de
opgebogen strengen apart de diameter, aanvangspanning en werkvoorspanning in te voeren kan deze groep
ook gebruikt worden voor draden. Voor de rechte strengen zijn nu twee groepen mogelijk. Hierdoor kunnen
2 onthechtingniveaus worden ingevoerd. De opbuiging door onthechte strengen wordt berekend met
formule 54.

Tabel 16: voorstel invoer voorspanning.
groep invoergegevens
rechte strengen 1 aantal

zwaartepunt
onthechtinglengte

rechte strengen 2 aantal
zwaartepunt
onthechtinglengte

diameter
aanvangsvoorspanning
werkvoorspanning

opgebogen strengen/ draden aantal
zwaartepunt kop en midden
afstand knikpunten

diameter
aanvangsvoorspanning
werkvoorspanning
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dpbspi ��
(54)

lc : Onthechtingslengte voorspanstrengen

Elementen met asymmetrische onthechtingslengte zijn bijvoorbeeld balken met een groot overstek. Een
rekenmodel voor dit soort elementen zal ook de mogelijkheid moeten bieden tot invoer van asymmetrische
afstand van de kop tot de opleggingen en een niet-constante doorsnede in lengterichting van het element.
Overigens hebben deze elementen vaak ook nog een asymmetrisch strengenpatroon van opgebogen strengen
(/\/). Op een dergelijk rekenmodel gaat dit onderzoek niet verder in

6.2.5. BEREKENING KRUIPVERVORMING
In deze paragraaf wordt behandeld hoe de verandering van opbuiging door kruip van het beton wordt
berekend volgens: het bestaande rekenmodel en een voorstel tot verbetering waarin gebruik wordt gemaakt
van de ‘methode Trost’. Overigens zou de opbuiging ook kunnen worden berekend door voor elke belasting
een eigen kruipcoëfficiënt te berekenen. Deze methode is in principe geschikt voor geautomatiseerde
berekeningen. Maar omdat de berekening dan erg uitgebreid is en daarom onoverzichtelijk zal worden,
wordt deze mogelijkheid verder niet behandeld.

In het rekenmodel zijn er 7 tijdstippen i = 1 t/m 7 waarop de opbuiging wordt berekend. Op tijdstip
i is ouderdom van het element ti en  neemt de opbuiging toe door een belasting met ∆fi. De opbuiging wordt
beschouwd op tijdstip i = k. De ouderdom van het element op het beschouwde tijdstip is dus tk. Nadat de
druklaag is aangebracht neemt het traagheidsmoment van de doorsnede toe. Hiervoor wordt de
kruipvervorming gereduceerd, dit gedeelte is weggelaten in onderstaande beschouwing.  

Ad. bestaande rekenmodel
In het bestaande rekenmodel wordt van tijdstip naar tijdstip gewerkt. Dit houdt in dat de opbuiging op het
vorige tijdstip wordt vermenigvuldigd met het deel van de kruipcoëfficiënt dat zich tussen beide tijdstippen
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ontwikkelt. Deze kruipcoëfficiënt wordt gereduceerd met 25% omdat de kruipcoëfficiënt van de eerste
belasting wordt gebruikt voor alle belastingen tijdens de opslag op het tasveld, zie formule 55. Dit is een
methode uit NEN 6720. Maar voor de belastingen die aangrijpen op latere tijdstippen wordt ook nog eens
alleen het restant van de kruipcoëfficiënt gebruikt. Dit is dus dubbelop, namelijk de methode Dischinger én
de effectieve modulus methode. Een ander nadeel van de bestaande berekening is dat er ook
kruipvervorming van kruipvervorming in rekening wordt gebracht. Dit is ook de oorzaak van het feit dat de
opbuiging op een tijdstip afhankelijk is van op welke tijdstippen de opbuiging wordt berekend.

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) k

kb

1kb
11k1k1kk f75,0*

t'E
t'E

*,t,t1*tftf ∆+��
�

�
�
�
�

�
τϕ−τϕ+= −

−− (55)

f(tk)
f(tk-1)
φ(tk,τ1)
φ(tk-1,τ1)
E’b(tk)
E’b(tk-1)
∆fk

:
:
:
:
:
:
:

Totale opbuiging op het beschouwde tijdstip
Totale opbuiging op het vorige beschouwde tijdstip
Kruipcoëfficiënt op het beschouwde tijdstip met aanvang op tijdstip 1
Kruipcoëfficiënt op het vorige beschouwde tijdstip met aanvang op tijdstip 1
Elasticiteitsmodulus beton op het beschouwde tijdstip
Elasticiteitsmodulus beton op het vorige beschouwde tijdstip
Toename opbuiging door een belasting aangrijpend op het beschouwde tijdstip 

Ad. Voorstel tot verbetering
Voor constructies waar vanaf het begin één grote belasting aanwezig is en verder relatief kleine
belastingsveranderingen optreden, is de methode Trost geschikt om met één kruipcoëfficiënt te rekenen.
Deze methode staat ook beschreven in [7 blz. 6-13]. Zolang de elementen op het tasveld liggen is dit het
geval en de berekening van de vervormingen door kruip gaat dan met formule 56. Vanaf het storten van de
druklaag wordt een nieuwe kruipcoëfficiënt berekend. 

Opgemerkt dient te worden dat dit alleen een theoretische verbetering is. Niet is aangetoond of
deze methode in de praktijk een betere beschrijving van de optredende kruipvervorming geeft. Het is
mogelijk dat de huidige conservatieve berekening compensatie biedt aan het feit dat de kruip van
zelfverdichtend beton minder is dan de verwachtingswaarde.
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f(tk)
∆fi
∆f1
φ(tk,τ1)
E’b(t1)
E’b(tk)

:
:
:
:
:
:

Totale opbuiging op het beschouwde tijdstip
Toename opbuiging door een belasting aangrijpend op tijdstip i
Toename opbuiging door belastingen aangrijpend op tijdstip 1
Kruipcoëfficiënt op beschouwde tijdstip met aanvang op tijdstip 1
Elasticiteitsmodulus beton op tijdstip 1
Elasticiteitsmodulus beton op het beschouwde tijdstip

6.2.6. VARIATIE E-MODULUS DOOR VARIATIE MENGSELSAMENSTELLING
De variatie in elasticiteitsmodulus door een variatie in mengselsamenstelling per charge is in dit onderzoek
niet vastgesteld. Een schatting van de grootte van deze variatie is gemaakt in paragraaf 4.1.1. Hier wordt
verondersteld dat de standaardafwijking van de elasticiteitsmodulus door een variatie in
mengselsamenstelling per charge 4% zal zijn. 

De variatie in de elasticiteitsmodulus per element is afhankelijk van het aantal charges beton dat in
een element gaat. De elasticiteitsmodulus van een element is het gemiddelde van de elasticiteitsmoduli van
de charges waarmee het element is gestort. Als er oneindig veel charges in een element gaan zullen de
(gemiddelde) elasticiteitsmoduli van elementen die bij dezelfde rijpheid worden voorgespannen, gelijk zijn.
Als er maar één charge beton in een element gaat, zullen de elasticiteitsmoduli van elementen die bij
dezelfde rijpheid worden voorgespannen, een standaardafwijking hebben van 4% van de gemiddelde
elasticiteitsmodulus.  
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Een Lambdaminiligger kan worden gestort met één charge. De standaardafwijking van de
elasticiteitsmodulus per element is dan ook 4%. Een kokerligger kan met 15 charges gestort worden. De
standaardafwijking van de elasticiteitsmodulus per element heeft een standaardafwijking van ((15*σ2)0,5) /
15 = ((15*4,02)0,5) / 15 = 1,0%. Geconcludeerd kan worden dat grote elementen minder variatie in
elasticiteitsmodulus (en dus opbuiging) hebben dan kleine elementen. 

Omdat de variatie in elasticiteitsmodulus in dit onderzoek niet is vastgesteld maar mogelijk een
significante invloed heeft op de opbuiging wordt aanbevolen om deze spreiding te meten. Deze spreiding is
eenvoudig vast te stellen door van verschillende charges een proefstuk te storten, deze te bewaren in de
klimaatkamer en na 28 dagen de elasticiteitsmodulus te meten. Na een aantal herhalingen wordt een
spreiding in de elasticiteitsmoduli gemeten die kan worden toegeschreven aan de variatie in samenstelling
van het beton. De verhardingsomstandigheden zijn immers gelijk. De elasticiteitsmodulus wordt normaal
met een prisma gemeten maar het is ook mogelijk deze te meten met een kubus. Dan hoeft de drukbank bij
Betonson niet omgebouwd te worden en hoeven er ook geen extra proefstukken gestort te worden (kubussen
worden er immers al gestort om de druksterkte te meten).  De gemiddelde gemeten elasticiteitsmodulus zal
bij het gebruik van kubussen hoger zijn dan bij prisma’s maar de gemeten variatie zal gelijk blijven.

6.2.7. VARIATIE E-MODULUS DOOR VARIATIE RIJPHEID
De standaardafwijking in de elasticiteitsmodulus door een variatie in rijpheid bij het voorspannen per
element, is ongeveer 4% van de gemiddelde elasticiteitsmodulus (zie paragraaf 5.2.4). De rijpheid van het
beton is een maat voor de verharding van het beton en is afhankelijk van de verhardingsomstandigheden en
–tijd. Een variatie in elasticiteitsmodulus (en dus opbuiging) kan effectief worden verkleind door de variatie
in verhardingstijd te verkleinen. Hierbij wordt uitgegaan van: gelijke verhardingstijd = gelijke rijpheid. Dit
zal worden toegelicht. De rijpheid van beton wordt voornamelijk bepaald door de:
– mengseltemperatuur bij het storten,
– omgevingstemperatuur,
– isolerende eigenschappen van de mal,
– fictieve dikte van het element,
– gebruikte cementsoort en –dosering, en
– verhardingstijd.
De fictieve dikte, isolerende eigenschappen van de mal en gebruikte cementsoort zijn gelijk voor elementen
uit één serie. De variatie in omgevingstemperatuur voor elementen uit één serie kan worden verwaarloosd,
omdat de variatie in buitentemperatuur klein is (een korte periode wordt beschouwd) en wordt bovendien
ook nog gedempt omdat de elementen in de hal liggen. De variatie in mengseltemperatuur is ook klein
omdat de omgevingstemperatuur in een korte periode niet sterk zal veranderen. Alleen door extreme
weersveranderingen, bijvoorbeeld intreden van de vorst, zou de mengseltemperatuur significant kunnen
veranderen. Voor elementen uit één serie die zich niet over verschillende seizoenen strekt, kan dus worden
gesteld: gelijke verhardingstijd = gelijke rijpheid = gelijke elasticiteitsmodulus. 

6.2.8. OVERIGE
CONSTANTE DOORSNEDE IN DE LENGTEAS. 
Een verschil tussen de voorspelde en werkelijke opbuiging van een element kan optreden doordat een niet-
constante doorsnede in de lengte van het element in de berekening is geschematiseerd tot een constante
doorsnede, zie paragraaf 4.4.1. Een verbouwing van het rekenmodel, zodat rekening gehouden wordt met
bijvoorbeeld een hamereind of tandoplegging, is mogelijk. Toch wordt dit niet aanbevolen, omdat de winst
in de zin van een nauwkeurigere opbuiging niet opweegt tegen de toename van invoergegevens. Dit geldt
voor elementen waar de afwijkende doorsnede een relatief klein gedeelte van de element-as beslaat. Een
toename van de invoergegevens heeft als nadelen dat de invoer meer tijd kost, onoverzichtelijker wordt en
de kans op fouten vergroot.
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EIGEN GEWICHT VAN HET ELEMENT. 
In paragraaf 4.2.2 is te zien dat voor het voorbeeldelement, het eigen gewicht in de berekening wordt
overschat. Hierdoor wordt de opbuiging onderschat. Toch wordt aanbevolen om de berekening van de
opbuiging niet aan te passen op dit gebied omdat:
- Er wordt dan afgeweken van de waarde die NEN 6720 voorschrijft (25.10-6 N/mm3);
- Deze afwijking niet structureel is. Het eigen gewicht is afhankelijk van het type beton en

wapeningspercentage. Waarschijnlijk zullen er ook elementen zijn waarbij het eigen gewicht
onderschat wordt met de huidige waarde. 

GEMIDDELDE VOORSPANKRACHT 
De aangebrachte voorspankracht aan de spanzijde is gemiddeld 99,4% van de op tekening voorgeschreven
voorspankracht, zie paragraaf 4.2.1. De gemiddelde voorspankracht in het midden van de overspanning zal
door wrijving tussen strengen en dwangframes of kopschotten nog lager zijn dan aan de spanzijde. Omdat in
dit onderzoek hier niet verder is op ingegaan wordt aanbevolen om ook aan de niet-spanzijde de
fabrieksvoorspankracht te meten. Vervolgens kan worden bepaald hoe groot de fabrieksvoorspankracht
gemiddeld over de lengte van het element is. Afhankelijk hiervan kan er gekozen worden om het
spanprotocol aan te passen. De strengen kunnen bijvoorbeeld met opzet te ver worden gespannen zodat de
gemiddelde fabrieksvoorspankracht gelijk zal zijn aan de voorgeschreven kracht op tekening. Overigens
geldt bij een verhouding tussen opbuiging door voorspanning en uiteindelijke opbuiging van 2:1 (zie o.a.
voorbeeldelement), dat een afwijking in de uiteindelijke opbuiging ongeveer 2 maal zo groot zal zijn als de
afwijking in de voorspankracht.

VARIATIE VOORSPANKRACHT
De aangebrachte voorspankracht heeft een standaardafwijking van 1,1% van de op tekening voorgeschreven
voorspankracht, zie paragraaf 4.2.1. Deze variatie is na de variatie in elasticiteitsmodulus de belangrijkste
oorzaak van een spreiding van opbuigingen in een serie elementen. Wanneer de variatie in opbuigingen nog
verder verkleind dient te worden zal dus hiernaar gekeken moeten worden. In dit onderzoek zijn deze
mogelijkheden niet onderzocht.

NAUWKEURIGHEID VAN DE POSITIE OPLEGGINGEN
Wanneer de positie van de opleggingen in het werk verschilt van de voorgeschreven positie zal er een
verschil optreden tussen de gemeten en voorspelde opbuiging. Een kleine onnauwkeurigheid in de positie
van de opleggingen heeft een nauwelijks meetbare invloed op de opbuiging. Een grove afwijking van de
opleggingen ten opzichte van het rekenmodel, bijvoorbeeld de opleggingen bij de kop in plats van 1000 mm
naar het midden van de overspanning, heeft wel een meetbare invloed op de opbuiging. Tussen de twee
situaties is geen grens te trekken. 

Wanneer de opbuiging van een element verschilt van de voorspelde waarde door een afwijking in
de positie van de opleggingen is dat in principe geen probleem. Wanneer de opleggingen op de juiste positie
worden gelegd zal de gemeten opbuiging overeenkomen met de voorspelde opbuiging. Met andere
woorden: zolang bekend is dat een verschil in opbuiging wordt veroorzaakt door een verschil in
opleggingen hoeft een element niet te worden afgekeurd of actie ondernomen worden. 

Voorkomen dient te worden dat bijvoorbeeld de opbuiging van een element op de lorrie wordt
gemeten met verkeerde opleggingen en vervolgens op het tasveld correct wordt weggelegd. In deze situatie
is moeilijk te achterhalen dat het gemeten opbuigingsverschil werd veroorzaakt door verkeerde opleggingen.
Er dient dus op gelet te worden dat de positie van de steunpunten geen grove afwijking vertoont. Is dit wel
het geval, dient dit te worden genoteerd op het opbuigingsformulier. Hiervoor dient dan wel ruimte gemaakt
te worden op het opbuigingsformulier.

STAPELING ELEMENTEN
Wanneer elementen gestapeld worden is het belangrijk dat de opleggingen boven elkaar liggen. Wanneer de
opleggingen aan de boven- en onderzijde van een element niet op gelijke afstand van kop liggen, ontstaat in
de lengte van het element een additioneel moment. Door dit extra moment neemt de opbuiging toe of af. Het
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opbuigingsverschil is afhankelijk van de excentriciteit van de steunpunten en het aantal elementen dat boven
het beschouwde element liggen. 

Als de opbuiging van een element in een stapel wordt gemeten, dient gecontroleerd te worden op
een eventuele excentriciteit van de opleggingen. Indien een excentriciteit wordt geconstateerd moet deze
worden vermeld op het opbuigingsformulier. Wanneer de constructeur de meetresultaten bekijkt kan hij het
opbuigingsverschil toeschrijven aan de excentrische opleggingen. Er hoeft dan verder geen actie te worden
genomen. In tegenstelling tot niet gestapelde elementen, kan een relatief kleine excentriciteit wel tot een
significant verschil in opbuiging leiden (afhankelijk van het aantal elementen dat erop gestapeld is), en dient
dus vermeld te worden op het opbuigingsformulier.

Een concreet voorbeeld van wanneer excentriciteit van opleggingen optreedt, is een stapeling van
Lambdaliggers met uitstekende beugels aan de bovenzijde. De opleggingen van het onderste element zullen
conform de tekening zijn. De opleggingen van het volgende element kunnen niet vrij gekozen worden maar
dienen steeds tussen twee uitstekende beugels gelegd worden. Hierdoor kan een excentriciteit in de
opleggingen van het onderste element ontstaan. Als er meer dan twee elementen gestapeld worden, is het
verstandiger om de opleggingen van het onderste element gelijk aan de overige opleggingen te kiezen en
niet volgens tekening. Op deze manier is het optredende opbuigingsverschil het kleinst.

NAUWKEURIGHEID VAN DE METING VAN DE OPBUIGING
Door een onnauwkeurige uitvoering van de meting van de opbuiging zal de variatie in gemeten opbuigingen
toenemen ten opzichte van de werkelijke variatie. Aangenomen wordt dat de gemiddelde opbuiging van een
serie elementen niet zal veranderen door de metingen. Deze aanname is in dit onderzoek niet gecontroleerd.
Ook de nauwkeurigheid van de meting is niet vastgesteld. De nauwkeurigheid van de meting kan eenvoudig
met onderstaande proef worden vastgesteld.

 De opbuiging van een element wordt (in een klein tijdsbestek) meerdere malen gemeten. Om te
voorkomen dat de kwaliteitsman steeds dezelfde opbuiging meet door herkenning van de afstanden, kan de
meetlat versteld worden. Na een aantal herhalingen van deze meting, zal waarschijnlijk een variatie in de
gemeten opbuiging geconstateerd worden. Deze variatie kan worden toegeschreven aan de nauwkeurigheid
van de meting. Verondersteld wordt dat de werkelijke opbuiging van het element gedurende deze metingen
niet verandert. Normaal wordt per meting ook de laserstraal waterpas gesteld. Dit kan ook worden
meegenomen in de proef. Verwacht wordt dat dit een verwaarloosbare invloed heeft op de nauwkeurigheid.
Indien in de praktijk de opbuiging door verschillende mensen kan worden gemeten, moet in de proef ook de
opbuiging door verschillende mensen gemeten worden.

TEMPERATUURVERSCHILLEN DOOR HYDRATATIEWARMTE
Na de het ontkisten van een element zal de temperatuur in het beton dalen. Als de mate van afkoeling niet
gelijk is voor de hele doorsnede kan dit een toe- of afname van de opbuiging tot gevolg hebben. Als de
betontemperatuur na het ontkisten boven in de doorsnede lager is, zal de opbuiging toenemen. Is de
betontemperatuur na het ontkisten in de onderzijde van de doorsnede lager dan zal de opbuiging afnemen.
Het verschil in opbuiging is afhankelijk van het temperatuurverschil en -verloop in de doorsnede, de hoogte
van de doorsnede en de lengte van het element. Het optredende temperatuurverschil en –verloop zijn
afhankelijk van de isolerende werking van de bekisting, de omgevingstemperatuur, en de fictieve dikte van
de verschillende delen van de doorsnede. Hoe snel het temperatuurverschil afneemt, is afhankelijk van de
fictieve dikte van de hele doorsnede. Uiteindelijk zal de gehele doorsnede de omgevingstemperatuur
aannemen.

In dit onderzoek is bij kokerliggers (geproduceerd met een houten mal) tussen de bovenflens en de
rest van de doorsnede een temperatuurverschil van 10°C gemeten. Bij een stalen mal zullen de
temperatuurverschillen kleiner zijn omdat een stalen mal minder isolatie biedt. Het temperatuurverschil is na
één dag verdwenen. Met andere woorden: de opbuiging van een kokerligger neemt na het ontkisten,
gedurende één dag toe. Daarom dient de opbuiging pas gemeten te worden nadat het temperatuurverschil
weg is. Bij Lambdaminiliggers zullen eventuele temperatuurverschillen binnen enkele uren weg. Dit kan
worden gecontroleerd door aan boven en onderzijde de temperatuur van het beton te meten. De constructeur
kan een indicatie verkrijgen van de mogelijke toename van de opbuiging door asymmetrische afkoeling
door het gemeten temperatuurverschil te beschouwen als lineair verlopend over de hoogte van de doorsnede.
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In de praktijk zal het temperatuurverloop vrijwel nooit lineair verlopend zijn over de hoogte van de
doorsnede.

TEMPERATUURVERSCHILLEN DOOR DIRECTE ZONBESTRALING
Door directe zonbestraling kan de opbuiging van een element significant toenemen. Dit is moeilijk te
voorkomen. Er kan wel rekening worden gehouden met het feit dat de opbuiging weer zal dalen wanneer de
temperatuurverschillen verdwijnen. Tijdens de meting dient gecontroleerd te worden of de opbuiging van
een element is toegenomen door directe zonbestraling, door de temperatuur van het beton aan bovenzijde en
onderzijde te meten. Wanneer de opbuiging van een element wordt genoteerd op het opbuigingsformulier
kan het eventueel gemeten temperatuurverschil erbij worden vermeld. De constructeur kan dan een
berekening maken van de opbuiging door directe zonbestraling en bekijken of de opbuiging zonder directe
zonbestraling voldoet aan de gestelde eisen.

RENDEMENT ACTIES OM OPBUIGING TE VERANDEREN.
Met de aanbeveling uit paragraaf 6.2.3 wordt de ontwikkeling van de druksterkte tussen 1 en 28 dagen beter
beschreven. Dit heeft als voordeel dat de invloed van een belasting die aangrijpt in deze periode
nauwkeuriger wordt berekend. Deze belastingen hebben meestal het doel de opbuiging van het element te
vergroten of verkleinen. In deze paragraaf wordt het rendement van een dergelijke (tijdelijke) belasting
berekend. 

Als de opbuiging van het voorbeeldelement moet worden verkleind en de steunpunten liggen al ter
hoogte van de kop van het element, kan tijdelijk een gewicht in het midden van de overspanning worden
aangebracht. Wanneer het element in het midden van de overspanning wordt belast met een puntlast F en
deze belasting na 28 dagen wordt weggehaald, zal door de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus in die
periode een opbuiging ∆f achterblijven.

Bij het berekenen van het rendement van een dergelijke actie worden drie situaties onderscheiden: 
- de belasting wordt na 1 dag aangebracht bij een kar. voorspandruksterkte van 35 N/mm2,
- na 1 dag bij een kar. voorspandruksterkte van 50 N/mm2 of
- na 2 dagen bij een kar. voorspandruksterkte van 35 N/mm2. 
In alle situaties wordt na 28 dagen het gewicht weggehaald. Verder wordt verondersteld dat de direct
optredende afname van de opbuiging door het aanbrengen van het gewicht 20 mm is (hiervoor is een
gewicht van 74 kN nodig). Figuur 60 bevat de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus van het standaard
zelfverdichtend beton volgens de aanbeveling en bestaande rekenmodel. 

Zoals verwacht toont onderstaande berekening aan dat het effect/ rendement van een actie om de
opbuiging te veranderen sterk afhankelijk is van wanneer de actie wordt uitgevoerd en de
voorspandruksterkte van het element. Het maximale rendement bij een voorspandruksterkte van 35 N/mm2

is 28% van de elastische belasting. Wanneer na het voorspannen 1 dag wordt gewacht, daalt het rendement
tot 14%. Wanneer het element bij 50 N/mm2 wordt voorgespannen is het maximale rendement 12%.
Volgens het bestaande rekenmodel loopt het rendement lineair met de tijd terug.
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Rendement bij voorspandruksterkte van 50 N/mm2:
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Rendement bij actie na 2 dagen:
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Figuur 60: Elasticiteitsmodulus berekend uit druksterkte volgens relatie Model Code 1990.

6.3. TOT SLOT
In deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre de doelstelling van dit onderzoek behaald is. De doelstelling
was: verbeteren van de voorspelling van de opbuiging. De doelstelling wordt als behaald beschouwd als de
afwijkingen in de opbuiging binnen de gestelde grenzen blijven. Deze grenzen waren gebaseerd op de meest
gangbare eisen. Daarom wordt per type opbuigingsverschil bekeken welk resultaat geboekt zal worden.

1. Afwijking van de gemiddelde opbuiging t.o.v. de voorspelde opbuiging.
Opbuigingsverschillen zullen verminderen doordat:
- De ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus t.o.v. de druksterkte wordt beter beschreven;
- De 28-daagse elasticiteitsmodulus wordt beter bepaald;
- De afstemming tussen de verwachte en werkelijke voorspandruksterkte is beter;
- Onthechting wordt in de berekening meegenomen en
- De ontwikkeling van de druksterkte tussen 1 en 28 dagen wordt beter beschreven.
Opbuigingsverschillen kunnen beter worden verklaard doordat:
- een indicatie van de extra opbuiging door asymmetrische afkoeling van het beton na het ontkisten kan

worden berekend.
Verder onderzoek is nodig naar:
- krimp van het beton tijdens de eerste dagen,
- kruip van zelfverdichtend beton 
- afwijking gemiddelde voorspankracht.
Geen aanbevelingen tot verbetering worden gedaan:
- berekening eigen gewicht. De invloed hiervan is ook niet echt groot.
- constante doorsnede in lengterichting element.

2. Spreiding opbuigingen
Opbuigingsverschillen zullen verminderen doordat:
- De variatie in elasticiteitsmodulus door variatie rijpheid per element bij het voorspannen wordt

gereduceerd.
- De opbuiging wordt pas gemeten nadat het element voldoende is afgekoeld.
Opbuigingsverschillen zullen beter verklaard worden doordat:
- Een verkeerde positie van de opleggingen, excentrische stapeling, temperatuurverschillen door directe

zonbestraling tijdens de meting, worden voortaan genoteerd op het opbuigformulier.
Verder onderzoek is nodig naar:
- variatie elasticiteitsmodulus door variatie mengselsamenstelling,
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- nauwkeurigheid van de meting van de opbuiging.
Geen aanbeveling tot verbetering wordt gedaan over:
- variatie fabrieksvoorspankracht.

Verwacht wordt dat door de aanbevelingen de extreme afwijkingen in de gemiddelde opbuiging zullen
verdwijnen en hierdoor de gestelde grenzen niet meer worden overschreden. Dit kan niet worden gezegd
over de spreiding van opbuigingen. Deze zal door de aanbevelingen afnemen maar of alle projecten nu
binnen de grens blijven is onzeker. Dus strikt genomen is de doelstelling niet geheel behaald. Hierbij wordt
dan geen rekening gehouden met het feit dat een groot gedeelte van de overblijvende opbuigingsverschillen
beter verklaard kunnen worden. Bovendien bevat dit rapport nog meer informatie die een basis kan zijn voor
verder onderzoek.
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7. AANBEVELINGEN
Dit hoofdstuk bevat de aanbevelingen die uit het onderzoek volgen. Voor de achtergronden van de
aanbevelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Gezien de aard van de aanbevelingen wordt onderscheid
gemaakt in vijf groepen:
- het rekenmodel waarmee de opbuiging wordt berekend, 
- invoergegevens van het rekenmodel, 
- het productieproces, 
- de kwaliteitsdienst en
- verder onderzoek.

REKENMODEL 
1. Bereken de actuele elasticiteitsmodulus van het beton met formule 58. Deze formule is gebaseerd op

een methode uit de Model Code 1990. Hiermee wordt de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus ten
opzichte van de druksterkte beter beschreven.
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E’b(f’ck(t))
E’b
f’ck(t)
f’ck

:
:
:
:

Actuele elasticiteitsmodulus beton bij actuele karakteristieke druksterkte
Elasticiteitsmodulus beton na 28 dagen (zie aanbeveling 2)
Actuele karakteristieke druksterkte na t dagen (zie aanbeveling 3)
Karakteristieke druksterkte na 28 dagen (invoergegeven)

2. De 28-daagse elasticiteitsmodulus kan nauwkeuriger worden bepaald. Geef de gebruiker van het
rekenmodel de mogelijkheid om de exacte waarde van de elasticiteitsmodulus in te voeren. Is deze
waarde niet bekend kan het mengselnummer gekozen worden. Per mengsel is elasticiteitsmodulus
gemeten en geïmplementeerd in het rekenmodel door de kwaliteitsdienst of beheerder van het
rekenmodel. Is ook het gebruikte mengsel niet bekend, kan worden teruggevallen op de oude methode.
Dit houdt in dat de elasticiteitsmodulus wordt berekend uit de karakteristieke druksterkte na 28 dagen.
Een overzicht van bovenstaande wordt gegeven in Figuur 61.

Trilbeton

ZVB
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26M

Handmatig <waarde>
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72
51

28800 N/mm2

35000 N/mm2

37600 N/mm2

Figuur 61: voorstel bepalen elasticiteitsmodulus beton.

3. Bereken de actuele druksterkte tussen 1 en 28 dagen met formule 59. Met deze formule wordt de
ontwikkeling van de druksterkte zoals die door de kwaliteitsdienst is gemeten, beter beschreven dan
met de huidige formule.
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f’ck(t)
f’ck(1)
f’ck
t

:
:
:
:

Karakteristieke druksterkte na t dagen
Karakteristieke druksterkte na 1 dag (zie aanbeveling 7)
Karakteristieke druksterkte na 28 dagen (invoergegeven)
Betonouderdom (1 ≤ t ≤ 28)

4. De tijdsafhankelijke vervormingen door kruip van het beton kunnen worden berekend met formule 60.
Bij deze formule wordt gebruik gemaakt van de methode Trost. Opgemerkt dient te worden dat niet is
aangetoond of deze formule ook de optredende kruipvervorming beter beschrijft. Het kan zijn dat de
huidige conservatieve berekening compensatie biedt aan het feit dat de kruipvervorming van
zelfverdichtend beton achterblijft op de verwachtingswaarde volgens NEN 6720. Een wel aantoonbare
verbetering van deze methode is dat er geen kruipvervorming van kruipvervorming berekend wegvalt
(zie paragraaf 6.2.5). Hierdoor maakt het niet meer uit op welke tijdstippen de opbuiging wordt
berekend, dit is bij de huidige methode wel het geval. 

Hier volgt enige uitleg bij de symbolen van formule 60.  In het rekenmodel zijn er 7 tijdstippen i =
1 t/m 7 waarop de opbuiging wordt berekend. Op tijdstip i is ouderdom van het element ti en  neemt de
opbuiging toe door een belasting met ∆fi. De opbuiging wordt beschouwd op tijdstip i = k. 
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f(tk)
∆fi
∆f1
φ(tk,τ1)
E’b(t1)
E’b(tk)

:
:
:
:
:
:

Totale opbuiging op het beschouwde tijdstip
Toename opbuiging door een belasting aangrijpend op tijdstip i
Toename opbuiging door belastingen aangrijpend op tijdstip 1
Kruipcoëfficiënt op beschouwde tijdstip met aanvang op tijdstip 1
Elasticiteitsmodulus beton op tijdstip 1
Elasticiteitsmodulus beton op het beschouwde tijdstip

5. Geef de gebruiker van het rekenmodel de mogelijkheid om onthechting en verschillende
voorspanniveaus te kunnen invoeren. De invoer kan er dan uitzien als in Tabel 17. Opbuiging door
onthechte voorspanstrengen kan worden berekend met formule 61. 

Tabel 17: aanbeveling invoer voorspanning.
groep invoergegevens
rechte strengen 1 aantal

zwaartepunt
onthechtinglengte

rechte strengen 2 aantal
zwaartepunt
onthechtinglengte

diameter
aanvangsvoorspanning
werkvoorspanning

opgebogen strengen/ draden aantal
zwaartepunt kop en midden
afstand knikpunten

diameter
aanvangsvoorspanning
werkvoorspanning
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f
Fpi
zbs
zdp
E’b
Ibs
l
lc

:
:
:
:
:
:
:
:

Opbuiging element
Aanvangsvoorspankracht
Zwaartepunt betondoorsnede incl. passieve wapening
Zwaartepunt voorspanning
Elasticiteitsmodulus beton
Traagheidsmoment betondoorsnede incl. passieve wapening
Lengte element
Onthechtingslengte
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6. Maak op het opbuigingsformulier ruimte om opmerkingen te noteren wanneer de opbuiging van het
element is gemeten bij:
- directe zonbestraling, 
- verkeerde positie van de opleggingen, 
- excentriciteit tussen de opleggingen aan boven- en onderzijde van gestapelde elementen.

INVOER REKENMODEL
7. Stem de te verwachte voorspandruksterkte af op het type element, materiaal van de mal en jaargetijde.

samen met de verhardingstijd zijn dit de invloedsfactoren die de snelheid van de verharding van het
beton bepalen. De druksterkteontwikkeling dient daartoe met behulp van gewogen-rijpheidmetingen te
worden vastgelegd (zie ook aanbeveling 15). Een begin van hiermee is gemaakt met de resultaten van
dit onderzoek, zie Tabel 18.

 
  Tabel 18: gemiddelde druksterkte in N/mm2 per type element, jaargetijde en bekistingsmateriaal (mengsel 26m).

zomer winter
houten mal stalen mal houten mal stalen mal

fictieve
dikte

element
type b h

14 h. 20 h. 14 h. 20 h. 14 h. 20 h. 14 h. 20 h.
102 VT 2494 430 44 > 59
124 LM 590 400 26 44
192 LN 1180 500 55 > 59
304 O 1480 1500 55 > 59

8. Wanneer de opbuiging van een serie elementen aan strenge eisen moet voldoen dient een minimale en/
of maximale druksterkte bij ontspannen van de vijzels worden voorgeschreven aan de productie (zie
ook aanbeveling 8). Dit kan gebeuren op de tekening van de elementen. 

9. Een tandoplegging van een element kan worden gemodelleerd door de lengte van de tand als
onthechtingslengte te beschouwen.  De opbuiging kan niet gemeten worden over de lengte van de tand,
hiermee dient rekening gehouden te worden. 

10. Bij de berekening van de fictieve dikte van een kokerligger mag alleen de buitenomtrek worden
meegenomen, aangezien de holte van een kokerligger bestaat uit tempex waarmee geen
vochtuitwisseling plaatsvindt.

PRODUCTIEPROCES 
11. Alle elementen uit één serie dienen dezelfde verhardingstijd van het storten van het beton tot

voorspannen te hebben. Hierdoor zal de spreiding in elasticiteitsmoduli en daarmee opbuigingen
aanzienlijk dalen.

12. Op de productietekening van een element kan een minimale of maximale druksterkte tijdens het
voorspannen van een element worden voorgeschreven. Dit is dan een serie elementen waarvan de
opbuiging aan strenge eisen moet voldoen. 

13. Het rendement van opleggingen verplaatsen of een element extra belasten met als doel de opbuiging
corrigeren, is kleiner dan 15% indien de actie niet op de eerste dag wordt ingezet of bij een element met
karakteristieke voorspandruksterkte van 50 N/mm2 of meer. 

KWALITEITSDIENST
14. Tijdens de meting van de opbuiging dienen de volgende controles te worden uitgevoerd:

- Liggen de opleggingen van het element op de juiste positie? Grove afwijkingen ten opzichte van
tekening dienen te worden genoteerd op het opbuigformulier bij de gemeten opbuiging.
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- Liggen de opleggingen aan boven- en onderzijde van gestapelde elementen recht boven elkaar?
Ook kleine excentriciteiten dienen te worden genoteerd op het opbuigingsformulier bij de gemeten
opbuiging.

- Is er een temperatuurverschil tussen boven- en onderzijde van het element door directe
zonbestraling of afkoeling van het beton na het ontkisten? Is dit het geval kan de opbuiging beter
niet gemeten worden. Indien er toch gemeten wordt, dient het temperatuurverschil te worden
genoteerd op het opbuigingsformulier bij de gemeten opbuiging. Hiermee kan de constructeur een
indicatie van het verschil in opbuiging krijgen door het temperatuurverschil lineair verlopend over
de hoogte van de doorsnede te beschouwen. In werkelijkheid zal er geen lineair
temperatuurverloop over de hoogte van de doorsnede zijn. 

15. Bepaal met behulp van gewogen-rijpheidmetingen de druksterkteontwikkeling per type element. Maak
daarbij onderscheid in het jaargetijde en het materiaal van de mal. Verwerk de resultaten in Tabel 18

16. Meet van ieder betonmengsel dat in gebruik is de 28-daagse elasticiteitsmodulus en implementeer deze
in het rekenmodel (zie ook aanbeveling 2). De rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus is gelijk aan de
secant elasticiteitsmodulus tot 50% van de gemiddelde kubusdruksterkte. Als de elasticiteitsmodulus
met een kubus wordt gemeten dient deze met 5% te worden gereduceerd.

VERDER ONDERZOEK
Onderstaande 4 aanbevelingen tot verder onderzoek hebben betrekking op onderwerpen die in dit onderzoek
onvoldoende zijn bekeken om tot conclusies te komen. Verwacht wordt dat deze onderwerpen wel oorzaken
van opbuigingsverschillen zijn.

17. Meet de variatie in elasticiteitsmodulus door een variatie in samenstelling van het beton per charge.
Deze variatie is in dit onderzoek niet vastgesteld, maar in paragraaf 6.2.6 staat wel een voorstel voor
een proef waarmee variatie kan worden gemeten.

18. Meet de gemiddelde voorspankracht ook regelmatig aan de niet-spanzijde. Geef bij de verwerking van
de controleresultaten aan, aan welke zijde is gemeten. De verwachting is dat door wrijving van de
strengen met de dwangframes, kopschotten en wapeningskorf de gemiddelde fabrieksvoorspankracht
nog lager zal zijn dan de spanzijde. Aan spanzijde is de fabrieksvoorspankracht al structureel lager
(1%) dan de voorgeschreven fabrieksvoorspankracht.  

19. In dit onderzoek is niet met zekerheid vastgesteld of de krimp in de eerste dagen meer, en kruip van
zelfverdichtend beton minder is dan de verwachtingswaarde volgens NEN 6720. Dit blijkt wel uit
andere onderzoeken. 

20. Meet de spreiding in opbuigingen die door een onnauwkeurige uitvoering van de meting van de
opbuiging wordt veroorzaakt. Deze is in dit onderzoek niet vastgesteld. Een indicatie hiervan kan
eenvoudig worden verkregen met een proef die beschreven wordt in paragraaf 6.2.8. Verder is in dit
onderzoek verondersteld dat in de meting van de opbuiging geen structurele afwijking zit. Om dit te
controleren dient met een andere (nauwkeurigere) methode gemeten worden. 
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9. DEFINITIES
1. Opbuiging

De verplaatsing in verticale richting van het midden van een excentrisch voorgespannen element ten
opzichte van de kopzijden, ten gevolge van alle aangebrachte belastingen, met een verplaatsing omhoog
als positieve richting.

2. Opbuigingsverschil
Een verschil tussen de voorspelde waarde en de gemeten waarde van een opbuiging. Er bestaan 2 typen
opbuigingsverschillen: een afwijking van de gemiddelde opbuiging t.o.v. de voorspelling en een
spreiding van opbuigingen binnen een serie elementen.

3. Ontwerpfase
Fase waarin een element alleen nog maar op papier bestaat. 

4. Productiefase
Fase waarin een element daadwerkelijk wordt geproduceerd. De productiefase is verder onder te
verdelen in voorbereidingsfase, verhardingsfase en tijdelijke opslag.

5. Gebruiksfase
Het element voert zijn functie uit waarvoor het geproduceerd is. 

6. Verhardingsfase
Periode van het einde van het storten van het beton in de mal tot aan het moment dat de voorspankracht
van de vijzels wordt overgedragen op het element.

7. Tijdelijke opslag
Periode van het overdragen van de voorspankracht tot en met de montage van het element op de
bouwplaats. 

8. Serie elementen
Verzameling elementen die theoretisch zodanig identiek zijn dat, wanneer het rekenmodel gebruikt
wordt om de opbuiging te voorspellen, allen dezelfde te verwachten opbuiging hebben. Deze elementen
worden daarnaast zonder tussenpauze geproduceerd.

9. Onthechting
Het ontbreken van de mogelijkheid tot een hechtspanning tussen voorspanstreng en beton. Als gevolg
hiervan kan geen (voorspan)kracht worden overgedragen van de voorspanstreng naar het beton of
omgekeerd.

10. Rekenmodel 
Spreadsheet om de te verwachten opbuiging te berekenen.

11. Betondoorsnede
Doorsnede van een element loodrecht op de elementas waarbij het beton en passieve wapening in
rekening worden gebracht. Bij de berekening van de grootheden van deze doorsnede dient ter plaatse
van het voorspanstaal gaten te worden aangenomen.

12. Samengestelde doorsnede
Doorsnede loodrecht op de elementas waarbij zowel het beton als passieve- en voorspanwapening in
rekening worden gebracht. Door hechting tussen het beton en voorspanstaal werken beide delen
constructief samen.

13. Fabrieksvoorspankracht
Trekkracht in de voorspanstreng(en) die is aangebracht met een spanpistool. De grootte van de
fabrieksvoorspankracht staat vermeldt op de productietekening. 
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14. Elastische verliezen
Afname van de trekkracht in de voorspanstreng(en) door vervorming van het betonelement tijdens het
overdragen van de kracht van de spanbank op het betonelement.

15. Aanvangsvoorspankracht
Trekkracht in de voorspanstreng(en) direct na het overdragen van de kracht van de spanbanken op het
betonelement. De aanvangsvoorspankracht is gelijk aan de fabrieksvoorspankracht min de elastische
verliezen.

16. Drukpunt.
Zwaartepunt in een doorsnede van de totale voorspankracht van de beschouwde doorsnede.

17. Ouderdom element
Aantal dagen vanaf het beschouwde tijdstip tot de stortdatum van het element. 

18. Ouderdom beton
Aantal dagen vanaf het beschouwde tijdstip tot de stortdatum van het element of proefstuk. De
ouderdom van het beton in een element is gelijk aan de ouderdom van het element zelf, behalve bij een
in het werk te storten druklaag of voeg.

19. Elastische vervorming
Direct optredende vervorming na het aanbrengen van een belasting.
 

20. Voorspandruksterkte
Druksterkte van beton in een element op het moment dat het element wordt voorgespannen
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BIJLAGEN
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1 OPBUIGINGSVERSCHILLEN
1.1 DIRECT NA VOORSPANNEN ELEMENT

Deze bijlage bevat de gegevens van de inventarisatie van opbuigingsverschillen. Tabel 19 bevat alle
gegevens die zijn verzameld over opbuigingsverschillen direct na het voorspannen. Dit zijn:
1. projectnummer voor dit onderzoek,
2. type element,
3. betonsoort waarmee het element is geproduceerd,
4. betonsoort waarvoor de opbuiging van het element is berekend,
5. projectnummer binnen Betonson,
6. aantal elementen waarop de gegevens zijn gebaseerd,
7. elementlengte,
8. afwijking gemiddelde opbuiging in millimeters,
9. afwijking gemiddelde opbuiging in mm/m van elementlengte,
10. standaardafwijking opbuiging van beschouwde project in millimeters,
11. standaardafwijking opbuiging van beschouwde project in mm/m van elementlengte.

Tabel 19: gegevens opbuigingsverschillen dag 1.
type

element
Betonsoort* project-

nummer
aantal element-

lengte
[m]

afwijking
gemiddelde
opbuiging

spreiding

element predictie [mm] [mm/m] [mm] [mm/m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 TT ttb ttb 5004 390 16 -1.2 -0.08 3.3 0.21
2 TT ttb ttb 5020 40 16 -5.8 -0.36 3.8 0.24
3 Lambda ttb ttb 5003 167 14 12.5 0.89 4.1 0.29
4 Lambda ttb ttb 5024 91 7 -11.0 -1.57 6.1 0.87
5 Lambda ttb ttb 5041 44 16 3.7 0.23 2.7 0.17
6 Koker ttb ttb 5110 7 20 6.7 0.34 4.0 0.20

7 TT zvb ttb 5104 116 16 5.0 0.31 2.4 0.15
8 Lambda zvb ttb 5105 42 10 8.4 0.84 3.0 0.30
9 Koker zvb ttb 5110 26 20 24.0 1.20 7.1 0.36

10 TT zvb zvb 5114 839 16 2.0 0.13 3.5 0.22
11 TT zvb zvb 5215 214 16 -3.0 -0.19 4.4 0.28
12 Lambda zvb zvb 5207 155 20 -6.1 -0.31 5.1 0.26
13 Lambda zvb zvb 5314 52 16 20 1.25 10 0.63
14 Koker zvb zvb 5022 37 30 -9.1 -0.30 8.2 0.27
15 koker zvb zvb 5027 89 20 -2.9 -0.15 4.5 0.23
16 koker zvb zvb 5172 81 18 -16.1 -0.89 5.2 0.29
* Betonsoort: ttb = traditioneel trilbeton, zvb = zelfverdichtend beton.

In Figuur 62 zijn de relatieve afwijking van de gemiddelde opbuiging (kolom 9) en spreiding (kolom 11) uit
Tabel 19 weergegeven en gerangschikt op type element (kolom 2). Aan de hand van deze figuur kan worden
geconcludeerd dat bij TT-platen minder grote afwijkingen van de gemiddelde opbuiging optreden dan bij de
overige elementen. Verder is te zien dat de twee projecten waarbij de standaardafwijking van opbuiging
significant groter is, allebei projecten met Lambdaliggers zijn. Voor beide constateringen is geen verklaring
gevonden.
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Figuur 62: huidige opbuigingsverschillen per type element.

1.2 OPSLAG OP TASVELD
Voor een project (5220) zijn kokerliggers (OZA01 1480x1400) geproduceerd met een lengte van 42,3 m.
De opbuiging van de elementen is weergegeven in Figuur 63. De elementen zijn vernoemd naar hun
stortdatum.  Op het tasveld hebben de elementen naast elkaar gelegen met uitzondering van element 11-6
die bovenop element 6-6 heeft gelegen. Bij element 13-6 was de afstand tussen de kop en oplegging 2,2 m
in plaats van de voorgeschreven 1,5 m. Er is één element waarvan de opbuiging achterblijft bij de rest. Een
oorzaak hiervan kan een langere verhardingstijd tot het voorspannen van het element zijn. Verder neemt bij
deze serie elementen de spreiding in opbuigingen toe tijdens de opslag op het tasveld.
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Figuur 63: opbuiging van 6 kokerliggers tijdens de opslag op het tasveld.
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Voor een project (5304) zijn Lambdaliggers (LZA01 1180x1400) geproduceerd met een lengte van 36,5 m.
De elementen hebben tijdens de opslag op het tasveld naast elkaar gelegen. Bij dit project blijven zowel de
afwijking van de gemiddelde opbuiging als de spreiding, tijdens de opslag constant. Wel is opvallend dat
van een aantal elementen de opbuiging na 7 dagen licht afneemt. Een oorzaak hiervan kan zijn dat tijdens de
metingen bij een ouderdom van 7 dagen, de elementen door directe zonbestraling een extra opbuiging
hadden.
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Figuur 64: opbuiging van 4 Lambdaliggers tijdens de opslag op het tasveld.



Bijlagen 87

2 VOORSPANNEN MET VOORGEREKT STAAL
2.1 FORMULES DOORSNEDENGROOTHEDEN

Met formule 64, 65 en 66 kan de oppervlakte, zwaartepunt of traagheidsmoment van een doorsnede
berekend worden. Aan de index j kan worden afgelezen welke constructieve materialen van de doorsnede in
rekening worden gebracht. Deze materialen zijn beton (b), passieve wapening (s) en voorspanwapening (p).
De doorsnedengrootheden worden uitgedrukt in de elasticiteitsmodulus van het beton. Met formule 103 kan
het zwaartepunt van de voorspanning berekend worden. 
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2.2 MOMENTENLIJNEN PER STRENGENVERLOOP
In Figuur 65 t/m Figuur 67 zijn de momentenlijnen door respectievelijk rechte, opgebogen en onthechte
voorspanstrengen gegeven. Met de oppervlakte onder de momentenlijn kan eenvoudig een formule voor de
vervorming (opbuiging) worden afgeleid.

M

t.g.v overdrachtslengte

Fp * e

FpFp e

Figuur 65: geometrie (boven) en momentenlijn (onder) bij rechte voorspanstrengen.

Om opgebogen strengen tijdens het spannen in de juiste positie te houden, worden dwangframes gebruikt.
Als de wrijvingskrachten tussen de frames en de strengen tijdens het spannen worden verwaarloosd, heerst
in de hele kabel de fabrieksvoorspankracht die met behulp van een spanpistool wordt aangebracht. Omdat
de hoek van een opgebogen streng vrij klein is, kan worden gesteld dat cosα=1 en sinα=(em-ek)/b. Het
krachtenverloop wordt hierdoor eenvoudiger (zie Figuur 66 (midden)).
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Figuur 66: geometrie exact (boven) en vereenvoudigd (midden) en momentenlijn (onder) bij opgebogen strengen.
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Figuur 67: geometrie (boven) en momentenlijn (onder) bij onthechte strengen.
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3 MENGSELSAMENSTELLINGEN
In dit onderzoek is de elasticiteitsmodulus van drie betonmengsels gemeten. De samenstelling van deze
mengsels is gegeven in Tabel 20 t/m Tabel 22.

Tabel 20: samenstelling mengsel 26M (standaard zelfverdichtend beton).
wcf 0.47
wbf 0.40
grondstof verhouding [%] hoeveelheid [liter] hoeveelheid [kg]
lucht 1.0 10.0 0.0
cement I 52,5 R 11.4 115.9 365.0
poederkoolvliegas 7.4 74.8 157.0
kalksteenmeel 1.1 10.9 29.0
plastificeerder 0.5 4.7 5.2
water 17.0 172.0 172.0
zand 0 - 2 mm 28.2 285.7 757.0
grind 4 - 16mm 33.5 338.9 898.0
grind 4 - 32 mm
totaal 100.0 1012.8 2383.2

Tabel 21: samenstelling mengsel 72 (verdichtingsarme beton).
wcf 0.44
grondstof verhouding [%] hoeveelheid [liter] hoeveelheid [kg]
lucht 1.0 10.0 0.0
cement I 52,5 R 14.5 147.6 465.0
plastificeerder 0.4 4.2 4.7
water 20.0 204.0 204.0
zand 0 - 2 mm 26.9 273.6 725.0
grind 4 - 16mm 37.2 378.1 1002.0
grind 4 - 32 mm
totaal 100.0 1017.5 2400.7

Tabel 22: samenstelling mengsel 51 (trilbeton).
wcf 0.47
grondstof verhouding [%] hoeveelheid [liter] hoeveelheid [kg]
lucht 1.0 10.0 0.0
cement I 52,5 R 11.0 107.9 340.0
plastificeerder 0.4 4.1 4.5
water 13.7 135.0 135.0
zand 0 - 2 mm 29.5 290.6 770.0
grind 4 - 16mm 39.2 385.3 1021.0
grind 4 - 32 mm 5.2 50.9 135.0
totaal 100.0 983.8 2405.5
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4 INDICATIEVE BEREKENINGEN
4.1 OPBUIGING VOORBEELDELEMENT
4.1.1 GEGEVENS ELEMENT

Het voorbeeldelement is een kokerprofiel met rechte voorspanstrengen en tempex vulling. Er is voor een
kokerligger gekozen omdat hierbij ook specifieke problemen kunnen optreden (denk aan niet constante
doorsnede). Het element wordt op dag 1 voorgespannen en direct na het voorspannen opgeslagen op het
tasveld. De ouderdom van het element wordt geteld vanaf de stortdatum. Na 28 dagen wordt het element
naar de bouwplaats vervoerd. De opbuiging wordt voor vijf tijdstippen berekend, zie Tabel 23.
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Figuur 68: langsdoorsnede voorbeeldelement

In de onderflens van de doorsnede liggen 42 voorspanstrengen Ø15.7 met staalkwaliteit FeP1860. De
fabrieksvoorspankracht is 210 kN per streng. De elasticiteitsmodulus van het voorspanstaal is 200.000
N/mm2. De karakteristieke druksterkte van het beton na 1 en 28 dagen is respectievelijk 35 en 65 N/mm2.
De elasticiteitsmodulus van B35 en B65 zelfverdichtend beton is volgens het rekenmodel respectievelijk
24800 en 30800 N/mm2.
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Figuur 69: dwarsdoorsnede voorbeeldelement.
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4.1.2 ELASTISCHE VERVORMINGEN
De belastingen op het element tijdens de opslag op het tasveld zijn voorspanning en eigen gewicht. De
opbuiging door voorspanning is op twee manieren berekend (zie paragraaf 3.1.1).

Opbuiging door voorspanning:
- Methode 1:
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Opbuiging door eigen gewicht element:
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Totale opbuiging element:
mm6,975,791,177fff egp =−=+=

4.1.3 TIJDSAFHANKELIJKE VERVORMINGEN 
De tijdsafhankelijke vervormingen worden veroorzaakt door kruip van het beton en voorspanverliezen van
het voorspanstaal. De voorspanverliezen zijn in het rekenmodel een invoergegeven en worden veroorzaakt
door krimp en kruip van het beton en relaxatie van het voorspanstaal.
 
Kruip van het beton volgens NEN 6720:

maxthdcbt k*k*k*k*k ϕ≤=ϕ
Betonsterkteklasse is B65 → kb = 0,7
Relatieve vochtigheid is 80% → kc = 1,9
Ouderdom belasten is 7 dagen (versnelde verharding) → kd = 1,10
Doorsnedefactor hm is 273 → kh = 0,75
Doorsnedefactor hm is 273 → kt = t / (t+180)
Betonsterkteklasse is B65 en relatieve vochtigheid is 80% → φmax = 1,6

6,1k*10,1 tt ≤=ϕ
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Krimp van het beton volgens NEN 6720:
maxtphbcr 'k*k*k*k*'' ε≤ε=ε

Relatieve vochtigheid is 80% → ε’c = 0,25.10-3   
Betonsterkteklasse is B65 → kb = 0,7
Doorsnedefactor hm is 273 → kh = 0,69
Wapeningspercentage is 0,9% → kp = 0,85
Betonsterkteklasse is B65 en relatieve vochtigheid is 75% → ε’max = 0,18
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Voorspanverliezen door krimp en kruip van het beton volgens [7]:
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Voorspanverliezen door relaxatie van het voorspanstaal volgens NEN 6720:
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Totale tijdsafhankelijke voorspanverliezen:
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4.1.4 OPBUIGING VOORBEELDELEMENT
De opbuiging van het voorbeeld element wordt berekend voor vijf tijdstippen (i = 1 t/m 5), zie Tabel 23. De
opbuiging verandert in de tijd door kruip van het beton tijdsafhankelijke voorspanverliezen. De
ontwikkeling van de tijdsafhankelijke voorspanverliezen wordt in het rekenmodel gelijk gesteld aan de
ontwikkeling van de kruipvervorming.

kruip van beton:
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Tijdsafhankelijke voorspanverliezen:
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Tabel 23: gegevens voorbeeldelement  per tijdstip.
i ti k(ti) ∆k(ti) E’b(ti)* ∆fk ∆fp f
- [dagen] - - [N/mm2] [mm] [mm] [mm]
1 1 0.000 - 248000 - - 97.8
2 7 0.032 0.032 261333 2.45 0.08 100.3
3 14 0.067 0.035 276889 2.73 0.09 103.2
4 21 0.100 0.033 292444 2.61 0.08 105.8
5 28 0.130 0.030 308000 2.51 0.07 108.4
* lineair verlopend tussen 1 en 28 dagen.
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4.2 ELASTICITEITSMODULUS 
4.2.1 GEMIDDELDE KARAKTERISTIEKE VOORSPANDRUKSTERKTE 

Hieronder wordt het opbuigingsverschil berekend wanneer de werkelijke voorspandruksterkte 10 N/mm2

hoger is dan de verwachtingswaarde. De verwachte opbuiging is berekend in bijlage 4.1.2. Uitgangspunten
bij de berekening van de werkelijke opbuiging zijn: 
- de relatie tussen druksterkte en elasticiteitsmodulus volgens het rekenmodel voldoet nog en 
- de relatie tussen de elasticiteitsmodulus en opbuiging is rechtevenredig.

Verwachte opbuiging (zie bijlage 4.1.2):
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4.2.2 ONTWIKKELING DRUKSTERKTE
Na 3 dagen worden de opleggingen verplaatst naar de kop van het element. Hieronder wordt het
opbuigingsverschil berekend wanneer bij het verplaatsen de werkelijke druksterkte hoger is dan de
verwachte druksterkte. Bij de berekening van de werkelijke opbuiging is uitgegaan van:
- de relatie tussen druksterkte en elasticiteitsmodulus volgens het rekenmodel nog steeds voldoet.
- de druksterkte volgens de metingen van de kwaliteitsdienst.

Verplaatsen opleggingen:
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Verwachte afname opbuiging:
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Werkelijke afname opbuiging:
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4.2.3 ELASTICITEITSMODULUS VOORSPANSTAAL
Hieronder wordt het opbuigingsverschil berekend dat wordt veroorzaakt doordat de werkelijke
elasticiteitsmodulus (195000 N/mm2) van het voorspanstaal lager is dan de verwachtingswaarde (200000
N/mm2). Het werkelijke traagheidsmoment van de samengestelde doorsnede is hierdoor lager dan verwacht
en het zwaartepunt hoger. De berekening van het traagheidsmoment en zwaartepunt wordt hier achterwege
gelaten. 
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 Verwachte opbuiging (zie bijlage 4.1.2):
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Werkelijke opbuiging: 
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4.3 BELASTINGEN
4.3.1 FABRIEKSVOORSPANKRACHT

Hieronder wordt de invloed op de opbuiging berekend van de geconstateerde spreiding in aangebrachte
fabrieksvoorspankracht en afwijking van de gemiddelde aangebrachte voorspankracht. Uitgangspunt is dat
de relatie tussen voorspanning en opbuiging door voorspanning rechtevenredig is. 

Verwachte opbuiging  (zie bijlage 4.1.2):

mm1,177f

mm/N1400

p

2
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De gemiddelde fabrieksvoorspankracht is 99,4% van de op tekening voorgeschreven
fabrieksvoorspankracht. Werkelijke opbuiging:
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De aangebrachte fabrieksvoorspankracht heeft een standaardafwijking van 1,4%. Variatie voorspankracht:
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4.3.2 EIGEN GEWICHT ELEMENT PER STREKKENDE METER
In het rekenmodel wordt voor het eigen gewicht van een element 25 kN/m3 aangehouden. In werkelijkheid
is het gewicht afhankelijk van het soort beton en het wapeningspercentage. Het verschil in opbuiging
veroorzaakt door een verschil tussen het werkelijke en verwachte eigen gewicht van een element, wordt
hieronder berekend. Uitgangspunt bij deze berekening is:
- een rechtevenredige relatie tussen eigen gewicht en opbuiging door eigen gewicht en
- het wapeningspercentage van het voorbeeldelement is 1,5%. 
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Verwachte opbuiging (zie bijlage 4.1.2):
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Werkelijke opbuiging:
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4.3.3 POSITIE OPLEGGINGEN 
De opleggingen van een element kunnen op een verkeerde positie liggen, zie Figuur 70. Er kan ook een
excentriciteit tussen de opleggingen aan boven- en onderzijde van gestapelde elementen optreden, zie
Figuur 71. Beide gevallen leiden tot een opbuigingsverschil. Met formule 68 kan het verschil in opbuiging
worden berekend. 
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n
esp

x

:
:

:

aantal element bovenop het beschouwde element (1 bij onnauwkeurigheid eigen opleggingen)
excentriciteit tussen opleggingen aan boven- en onderzijde (positief als bovenste opl. dichter bij
de kop liggen als de opl. aan onderzijde), óf onnauwkeurigheid van eigen opleggingen (positief
als opl. te ver naar het midden van het element liggen).
voorgeschreven afstand van kop tot oplegging.

Stel dat de opleggingen van het beschouwde element 100mm te ver naar binnen liggen:

esp

momentenlijn:

�

x

Figuur 70: verkeerde positie van de opleggingen.
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Stel dat de opleggingen aan bovenzijde van het beschouwde element 100mm verder naar het midden van de
overspanning liggen. En er liggen 2 elementen bovenop het beschouwde element:

ees

�

x

n elementen

momentenlijn

Figuur 71: excentrische stapeling van elementen.
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4.3.4 TEMPERATUURVERSCHILLEN IN DOORSNEDE DOOR ZONBESTRALING
Hieronder wordt de extra opbuiging berekend bij een temperatuurverschil tussen de boven- en onderzijde
van het element van 20°C. Er wordt rekening gehouden met een indringdiepte van 300mm vanaf de
bovenzijde van het element. Als eerste wordt het rechtlijnige temperatuurverschil berekend. Naast het
rechtlijnige temperatuurverschil zal ook een stijging van de gemiddelde temperatuur en eigentemperaturen
ontstaan. Deze hebben echter geen invloed op de opbuiging. Vervolgens wordt de extra opbuiging berekend.

( ) ( ) ( )( )� −=∆
h
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bsp
b dxzx*xb*xT*
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Bovenstaande integraal kan voor het voorbeeldelement in drie delen worden gesplitst. Voor het gedeelte van
de doorsnede zonder temperatuurstijging blijft de integraal 0. Voor de rest van de doorsnede wordt de
integraal opgedeeld in de bovenflens en lijf. De breedte van de doorsnede is niet gelijk in beide delen.

1) 0 < x < 900 : T(x)=0. 
2) 900 < x < 1000 : T(x)=(x-900)*66,7.10-3 en b(x)=320 mm
3) 1000 < x < 1200 : T(x)=(x-900)*66,7.10-3 en b(x)=1480 mm
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4.4 TIJDSAFHANKELIJKE VERVORMINGEN
4.4.1 KRUIP VAN ZELFVERDICHTEND BETON

Als de werkelijk optredende kruip van zelfverdichtend beton 50% van de verwachtingswaarde volgens NEN
6720 is, zal ook de opbuiging in werkelijkheid minder toenemen dan de voorspelling. Hieronder wordt het
verschil na 28 dagen berekend.

Verwachtingswaarde kruipvervorming:
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Werkelijke kruipvervorming:
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4.4.2 REDUCTIE KRUIPCOËFFICIËNT
Als er tijdens de opslag van het element geen belastingen bijkomen is de reductie van de kruipcoëfficiënt
met 25% onterecht. De opbuiging zal dan in werkelijkheid meer toenemen dan verwacht. Hieronder wordt
het verschil na 28 dagen berekend dat ontstaat door de onterechte reductie van de kruipcoëfficiënt. 

Verwachtingswaarde kruipvervorming, zie bijlage 4.4.1:
( )

( ) mm7,8
30800

24800*8,97*14,0*75,0
28'E

1'E*f**75,0
f
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Werkelijke kruipvervorming:
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1'E*f*
f

b

b1t ==
ϕ
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4.4.3 VERHARDINGSKRIMP VAN BETON
De ROBK 5 geeft een verwachtingswaarde van de krimp die naast de uitdrogingskrimp in rekening moet
worden gebracht. Hieronder wordt het verschil in opbuiging door deze verhardingskrimp na 28 dagen
berekend. Het element zal verkorten, hierdoor treedt een extra voorspanverlies op en zal de opbuiging
afnemen.

Verhardingskrimp volgens ROBK 5:
''k*k'*'k*10.25,0'' tpb

3
r

−=ε

kb’’ = 1,0 (betonsterkteklasse is B65)
kp = 0,85 (zie krimp volgens NEN 6720, paragraaf 4.1.3)
kt = t / (t + 1,75)
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4.4.4 RELAXATIE VOORSPANWAPENING
Doordat de optredende relaxatie van het voorspanstaal lager is dan de verwachtingswaarde volgens NEN
6720. Hierdoor zijn de optredende voorspanverliezen kleiner en zal de opbuiging minder afnemen.
Hieronder wordt het verschil in opbuiging na 28 dagen berekend. 

Verwachte afname opbuiging (relaxatie volgens NEN 6720 met σpi = 0,65 * fpurel):
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Werkelijke afname opbuiging (relaxatie volgens paragraaf 4.3.4):
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4.4.5 FICTIEVE DIKTE BIJ KOKERLIGGERS
Als zowel de binnen- als buitenomtrek worden meegenomen is de fictieve dikte van de doorsnede van het
voorbeeldelement 154 mm. In werkelijkheid mag alleen de buitenomtrek in rekening wordt gebracht. De
fictieve dikte van de doorsnede is dan 273 mm. De fictieve dikte heeft invloed op de kruip van het beton.
Hieronder wordt het verschil in verwachte toename van de opbuiging na 28 dagen berekend. 

Werkelijke opbuiging (zonder binnenomtrek):
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Verwachte opbuiging (met binnenomtrek):
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4.5 UITGANGSPUNTEN REKENMODEL
4.5.1 CONSTANTE DOORSNEDE

Hieronder wordt de opbuiging van een element berekend met een constante doorsnede, hamereind en
tandoplegging. Het element is als een lijnvormig element geschematiseerd en ingevoerd in Esa-Prima-Win.
Alleen de resultaten van de berekeningen worden gegeven. 

Constante doorsnede
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Tandoplegging
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Figuur 72: mechanicaschema van constante doorsnede (boven), met
hamereind (midden) en tandoplegging (onder).

4.5.2 ONTHECHTING
Hieronder wordt het verschil in opbuiging door onthechting van strengen berekend. Verondersteld wordt dat
de helft van de strengen van het voorbeeldelement worden onthecht over een lengte van 3000 mm vanaf de
kop.
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4.5.3 DWARSKRACHT- EN NORMAALVERVORMING
De normaalkracht in een element door voorspanning heeft een verkorting van het element tot gevolg. De
dwarskracht door eigen gewicht van een element heeft een doorbuiging tot gevolg. Beide vervormingen
hebben invloed op de opbuiging. Hieronder wordt het verschil in opbuiging berekend door normaalkracht en
dwarskracht. Bij de vervorming door dwarskracht is er vanuit gegaan dat de opleggingen ter hoogte van de
kop liggen. 
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dwarskracht: mm37,0
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glijdingsmodulus van beton
dwarscontractiecoëfficiënt
zie paragraaf 4.4.3

4.6 MEETNAUWKEURIGHEID
Om de opbuiging van een element te bepalen worden drie afstanden. Deze afstanden kunnen met een
nauwkeurigheid van ± 0,5 mm worden gemeten. De nauwkeurigheid van de uiteindelijke opbuiging is
hierdoor ± 1 mm. Dit wordt hieronder toegelicht.

( )

mm1
2

mm5,0mm5,0
2

mm5,0
2

mm1
mm5,0

2

mm5,0mm5,0
f

b
ca

b
ca

c
ca

b
ca

±��
�

�
��
�

�
−

+
=±−±��

�

�
��
�

� +
=

±−
±+

=±−
±+±

=

�
��

�
��

�
��

�
��



Bijlagen100

5 VERSLAG EN RESULTATEN PROEVEN
5.1 ELASTICITEITSMODULUS EN DRUKSTERKTE
5.1.1 STORTEN PROEFSTUKKEN

De proefstukken zijn gestort in zes gangen, deze worden benoemd met A t/m F. Stortgangen A t/m D
vonden plaats in een fabriekshal van Betonson, de specie per stortgang is verkregen uit een of meerdere
charges. De proefstukken zijn na ongeveer vier uur naar het Pieter Van Musschenbroek laboratorium van de
TU/e getransporteerd en opgeslagen in de klimaatkamer (20°C en 60% R.V.). Problemen bij stortgang A
waren het gevolg van ontmenging van de betonspecie in de kruiwagen. Bij de andere stortgangen is het
mengsel tussendoor gehomogeniseerd.

Stortgang E vond plaats in het laboratorium van Betonson en de proefstukken zijn opgeslagen in de
klimaatkamer aldaar (20°C en 99% R.V.). Na twee weken zijn de proefstukken naar de het PvM-
laboratorium getransporteerd en opgeslagen in de klimaatkamer.

Stortgang F vond plaats in een fabriekshal van Betonson in Kampen en na vier uur zijn de
proefstukken naar het laboratorium van Betonson in Son getransporteerd, hier zijn ze bewaard in de
klimaatkamer. Na twee weken zijn de proefstukken vervoerd naar het PvM-laboratorium. Hier zijn drie
prisma’s in water opgeslagen (20°C) en drie prisma’s in de klimaatkamer. Tijdens het storten bleek dat er
(handmatig) energie toegevoegd moest worden om de mallen goed te verdichten.

5.1.2 RESULTATEN GEWOGEN RIJPHEID
Figuur 73 bevat de gemiddelde ontwikkeling van de gewogen rijpheid van de kubussen en prisma’s van
stortgang B. Per prisma en kubus zijn twee rijpheidmetingen verricht. Het nulpunt van de meting is het
einde van het storten van de proefstukken. Duidelijk is te zien dat de ontwikkeling van de rijpheid niet gelijk
is voor prisma’s en kubussen. Door het tijdstip van de meting van druksterkte of elasticiteitsmodulus te
noteren kan naderhand de gewogen rijpheid op het tijdstip van de meting worden bepaald. 
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Figuur 73: ontwikkeling gewogen rijpheid proefstukken stortgang
B.

5.1.3 RESULTATEN DRUKSTERKTE
Tabel 24 bevat gemeten druksterkten en bijbehorende gewogen rijpheid tijdens de eerste twee dagen van de
verharding. Hiermee is een ijkgrafiek opgesteld, zie Figuur 74. Tabel 25 bevat de gemeten druksterkten na
28 en 90 dagen. Alle bezwijkpatronen kwamen overeen met de geldige bezwijkpatronen uit NEN 5968. De
gemiddelde kubusdruksterkte na 28 dagen is 78 N/mm2. Hierbij tellen alle vier de stortgangen even zwaar
mee.
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Tabel 24: kubusdruksterkte in N/mm2 per stortgang.

Ouderdom [0Ch] A B C D

190 2

290 8

330 12
330 13
330 14

365 22

405 28
405 26
405 18
405 26

470 31

495 36
495 35
495 35

600 4
600 50
600 45

850 59
850 59
850 57

Tabel 25: kubusdruksterkte in N/mm2 per stortgang.

Ouderdom [d] A B C D

28 88 75 64 79
28 89 76 63 79
28 91 73 75 80
28 73 75 78
28 75 77

90 92
90 89
90 96
90 94
90 93

Figuur 74 is een ijkgrafiek van de druksterkte van het standaard zelfverdichtend beton. De meetwaarden
waarop de regressielijn is gebaseerd komen uit Tabel 24. De stippellijn is de regressielijn die is vastgesteld
door de kwaliteitsdienst. Tussen 300 en 500 °Ch wijkt de regressielijn die in dit onderzoek is bepaald af van
de regressielijn volgens de kwaliteitsdienst. Dit komt doordat de regressielijn van de kwaliteitsdienst is
opgesteld voor het gebied van 300 tot 800 °Ch en vervolgens is geëxtrapoleerd tot 200°Ch.
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Figuur 74: ijkgrafiek druksterkte standaard zelfverdichtend beton.

5.1.4 ONTWIKKELING ELASTICITEITSMODULUS
Tabel 26 bevat de metingen van de elasticiteitsmodulus tijdens de eerste twee dagen van de verharding.
Hiermee is een ijkgrafiek opgesteld, zie Figuur 75. Tabel 27 bevat de metingen van de elasticiteitsmodulus
na 28 en 90 dagen. De gemiddelde 1e secant elasticiteitsmodulus is 28800 N/mm2.

Tabel 26: 1e secant elasticiteitsmodulus in N/mm2 (van 0 tot 45% van gemiddelde kubusdruksterkte).

Ouderdom [0Ch] A B C D
320 9800
320 10500
320 11000
360 *7900
390 **16100
390 **14000
390 **16000
460 19800
460 18600
460 19600
570 23600
570 25200
570 25400
790 26700
790 25100
790 28100

* tot 41% van gemiddelde kubusdruksterkte
** tot 30% van gemiddelde kubusdruksterkte
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Tabel 27: 1e secant elasticiteitsmodulus na 28 dagen in N/mm2 (van 0 tot 45% van gemiddelde kubusdruksterkte).

Ouderdom [d] A B C D

28 29500 27600 25200 31600
28 30100 27100 23300 30000
28 30900 29500 28600 31100
28 29500 29700 26800 29800

90 32500
90 31100
90 33300

Figuur 75 is een ijkgrafiek van de elasticiteitsmodulus van het standaard zelfverdichtend beton. De
meetwaarden waarop de regressielijnen zijn gebaseerd komen uit Tabel 26.  
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Figuur 75: ijkgrafiek standaard zelfverdichtend beton.

5.1.5 28-DAAGSE ELASTICITEITSMODULUS
Tabel 28 bevat de 1e secant elasticiteitsmodulus na 28 dagen (niet voor stortgang A en C). De 1e en 3e secant
elasticiteitsmodulus zijn bepaald met een bovenspanning van 60, 51, 61 en 55% van de gemiddelde
kubusdruksterkte voor respectievelijk stortgang B, D en E en F. Tabel 29 bevat de gemiddelde tangent
elasticiteitsmodulus na 28 dagen. De gemiddelde tangent elasticiteitsmodulus van stortgang A t/m D na 28
dagen is 33800 N/mm2. Hierbij tellen alle vier de stortgangen even zwaar mee. Tabel 30 bevat de 3e secant
elasticiteitsmodulus na 28 dagen (niet voor stortgang A en C). Bij het bepalen van de 3e secant
elasticiteitsmodulus is vóór het vaststellen van de verkorting 30 seconde constante belasting aangehouden
om de vervorming te laten ‘naijlen’.
Uit onderstaande tabellen blijkt dat: 
- de 1e secant elasticiteitsmodulus is 86% van de tangent elasticiteitsmodulus. 
- de 3e secant elasticiteitsmodulus is 89% van de tangent elasticiteitsmodulus. 
De 3e secant elasticiteitsmodulus, bepaald van 2 N/mm2 tot 0,55*f’cm, kan dus beschouwd worden als de
rekenwaarde zodoende worden ingebouwd in het rekenmodel.
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Tabel 28: 1e secant elasticiteitsmodulus in N/mm2 (van 0 tot 55% van de gemiddelde kubusdruksterkte).

B D1 D* E F F*
25300 31400 35200 38000 37600
24800 29400 35100 37300 38800
27900 30500 34700 36900 37100

gemiddelde 26000 30400 36200 35000 37400 37800
* prisma’s van 14 tot 28 dagen bewaard in water

Tabel 29: tangent elasticiteitsmodulus in N/mm2 (van 0 tot 5 N/mm2).

A B C D D* E F F*
34800 33500 30900 34200 39700 42800 43600
34600 32000 30300 36500 39400 41600 43700
35100 32400 35200 36600 39200 42500 41400

gemiddelde 33000 32600 33400 35800 38900 39400 42300 42900
* prisma’s van 14 tot 28 dagen bewaard in water

Tabel 30: 3e secant elasticiteitsmodulus in N/mm2 (van 2N/mm2 tot 55% van gemiddelde kubusdruksterkte) .

B D D* E F F*
26800 31000 37600 38700 37600
26300 31000 37100 38100 39200
28900 32500 36600 37800 37300

gemiddelde 27300 31500 37100 38200 38000
* prisma’s van 14 tot 28 dagen bewaard in water
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5.2 GEWOGEN RIJPHEIDMETINGEN 
5.2.1 AANPAK

Het nulpunt van de meting van de gewogen rijpheid is het einde van de stort. Alleen bij de kokerliggers is
als nulpunt van de rijpheidmeting per thermokoppel het moment genomen dat de specie het thermokoppel
bereikt. Per type element is voor één element de ontwikkeling van de temperatuur en gewogen rijpheid
weergegeven. 
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Figuur 76: meetpunten per type element.
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5.2.2 LAMBDAMINILIGGERS
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Grafiek 1: ontwikkeling temperatuur lambda-miniligger.
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Grafiek 2: ontwikkeling gewogen rijpheid lambda-miniligger.

Tabel 31: gegevens rijpheidsmeting LMA01, stortdatum 17-03-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

LMA01
5314
17-03-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

16:50 – 17:00

06:10
13,2
50 71 h

mm
Rijpheid: onderflens,

zwaartepunt,
draden

445  
495
455

°Ch
°Ch
°Ch
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Tabel 32: gegevens rijpheidsmeting LMA01, stortdatum 18-03-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

LMA01
5314
18-03-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

16:25 – 16:35

05:45
13,2
50 82

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

438  
432
447

°Ch
°Ch
°Ch

Tabel 33: gegevens rijpheidsmeting LMA01, stortdatum 25-03-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

LMA01
5314
25-03-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

15:10 – 15:20
05:50
06:00
14,7
50 79

h
mm

Rijpheid onderflens,
zwaartepunt, 
draden

428 
452 
443

°Ch
°Ch
°Ch

5.2.3 LAMBDA-Z-LIGGERS
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Figuur 77: ontwikkeling temperatuur lambda-Z-ligger.
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Figuur 78: ontwikkeling gewogen rijpheid lambda-Z-ligger.

Tabel 34: gegevens rijpheidsmeting LZA01, stortdatum 13-04-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

LZA
5277
13-04-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

09:50 – 11:05
06:20
06:40
19,5
56 56

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

699
869 
842

°Ch
°Ch
°Ch

5.2.4 LAMBDA-N-LIGGERS 
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Figuur 79: ontwikkeling temperatuur Lambda-ligger.
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Figuur 80: ontwikkeling gewogen rijpheid Lambda-ligger.

Tabel 35: gegevens rijpheidsmeting LNA01, stortdatum 11-05-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

LNA
5314
11-05-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

11:30 – 11:45
06:15
06:30
18,8
64 69

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

783
1016
883

°Ch
°Ch
°Ch

Tabel 36: gegevens rijpheidsmeting LNA01, stortdatum 18-05-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

LNA
5314
18-05-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

12:45 – 13:10
06:15
06:25
17,3
64 72

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

854
1118
955

°Ch
°Ch
°Ch
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Tabel 37: gegevens rijpheidsmeting LNA-ligger, stortdatum 14-06-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

LNA
5314
14-06-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

12:25 – 13:15
05:45
06:00
16,8
64 71

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

835
1094 
946

°Ch
°Ch
°Ch

5.2.5 KOKERLIGGERS
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Figuur 81: ontwikkeling temperatuur kokerligger.
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Figuur 82: ontwikkeling gewogen rijpheid kokerligger.
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Tabel 38: gegevens rijpheidsmeting OA01, stortdatum 21-06-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

OA01
5410
21-06-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

11:55 – 14:00
07:00
09:20
21,5
90 73

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

1698
1636
1283

°Ch
°Ch
°Ch

Tabel 39: gegevens rijpheidsmeting OA01, stortdatum 25-06-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

OA01
5410
25-06-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

15:30 – 17:30
07:00
07:30
16,0
90

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

1053
1061
812

°Ch
°Ch
°Ch

Tabel 40: gegevens rijpheidsmeting OA01 stortdatum 07-07-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

OA01
5410
07-07-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

09:30 – 11:45
06:20
07:10
21,7
90 84*

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

1930 
2019 
1498

°Ch
°Ch
°Ch

* gemeten bij ouderdom van 5 dagen.
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5.2.6 TT-PLATEN
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Figuur 83: ontwikkeling temperatuur TT-plaat.
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Figuur 84: ontwikkeling gewogen rijpheid TT-plaat.

Tabel 41: gegevens rijpheidsmeting VTA09, stortdatum 13-07-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

VTA09
5402
13-07-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

14:00 – 14:35
06:00
06:10
15,5
41 40

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

692
733
594

°Ch
°Ch
°Ch



Bijlagen 113

Tabel 42: gegevens VTA09, stortdatum 15-07-04.
Elementtype
Projectnummer
Stortdatum

VTA09
5402
15-07-04

Tijdstip storten (begin - eind)
Ontkisten element
Voorspannen element
Verhardingstijd tot voospannen element
Opbuiging (voorspelling, gemeten)

14:00 – 14:30
06:00
06:05
15,5
41 42

h
mm

Rijpheid onderflens, 
zwaartepunt, 
draden

732
779
675

°Ch
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5.3 TIJDSAFHANKELIJKE VERVORMINGEN
5.3.1 RESULTATEN REKMETINGEN

In Figuur 85 vindt de daling van de verkorting van de kokerligger met stortdatum 21-6 later plaats dan in de
trendlijn. De daling vindt bij de 3 elementen wel tussen dezelfde data plaats, namelijk tussen 20 en 29 juli.
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Figuur 85: resultaten rekmetingen bovenzijde kokerliggers.
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Figuur 86: resultaten  rekmetingen onderzijde kokerliggers.
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Figuur 87: resultaten rekmetingen bovenzijde TT-platen.
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Figuur 88: resultaten rekmetingen onderzijde TT-platen.
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5.3.2 KOKERLIGGERS

Tabel 43: Gegevens kokerligger
Abs
Ap
Absp
Eb
Ep
zbs
zp
zbsp

908.103

8400
915.103

23700
200000
770
87
718

mm2

mm2

mm2

N/mm2

N/mm2

mm
mm
mm4

zdp
Ibs
Ibsp
σpo
l
h
x

87
270.109

302.109

1400
45300
1500
2300

N/mm2

mm
mm
N/mm2

mm
mm
mm

Rek in het beton door voorspanning:

( ) ( )

z*10.04,110.54,0
I*'E

z*M

A*'E

F

mm/N23700'E

Nmm10.42,787718*10.8,11zz*FM

N10.8,111400*8400*AF

63

bspb

po

bspb

po
0,p,b

2
b

96
dpbsppopo

6
poppo

−− +−=+−=ε

=

=−=−=

==σ=

 

Bovenzijde (z = 782 mm): 3
0,p,b 10.27,0 −=ε  

Onderzijde (z = -718 mm): 3
0,p,b 10.29,1 −−=ε

Rek in het beton door eigen gewicht:

z*10.65,0
I*'E

z*M

Nmm10.64,4
2

x**q

8

*q
M

mm2300x
mm45300

mm/N7,2210.25*10.4,908*Aq

6

bspb

eg
0,eg,b

9eg
2

eg
eg

63
bbseg

−

−

−=
−

=ε

=−=

=
=

==ρ=

��

�

Bovenzijde (z = 782 mm): 3
0,eg,b 10.51,0 −−=ε

Onderzijde (z = -718 mm): 3
0,eg,b 10.47,0 −=ε

Kruipvervorming volgens NEN 6720:
maxthdcbt k*k*k*k*k φ≤=ϕ

Betonsterkteklasse is B65 → kb = 0,7
Relatieve vochtigheid is 75% → kc = 2,1
Ouderdom belasten is 7 dagen (versnelde verharding) → kd = 1,1
Doorsnedefactor hm is 304 → kh = 0,75
Doorsnedefactor hm is 304 → kt = t / (t+212)
Betonsterkteklasse is B65 en relatieve vochtigheid is 75% → φmax = 1,6

6,1
212t
t

2,1t ≤
+

=ϕ
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Krimpvervorming volgens NEN 6720:
maxtphbcr 'k*k*k*k*'' ε≤ε=ε

Relatieve vochtigheid is 75% → ε’c = 0,243.10-3   
Betonsterkteklasse is B65 → kb = 0,7
Doorsnedefactor hm is 304 → kh = 0,65
Wapeningspercentage is 0,9% en n is 0,18 → kp = 0,86
Doorsnedefactor hm is 304 → kt = t / (t+212)
Betonsterkteklasse is B65 en relatieve vochtigheid is 75% → ε’max = 0,18

212t
t

10.095,0' 3
t,r +

=ε −

Tijdsafhankelijke voorspanverliezen door krimp en kruip van het beton:
( ) ( )

( ) ( )

( )
20,2

I

zz*A
1f

10.25,9
10.908

8400

44,823700
200000n

mm/N2,158
10,1*8,01*172,01

200000*10.10,020,1*44,8*7,18
*1*f**n1

E*'*n*

mm/N7,18
10.02,3

631*10.78,2

10.915

10.8,11
I

zz*MM

A

F

bs

2
dpbsbs

ev

3
3p

e

2
3

evpe

pre0,b
pkr

2
11

9

3

6

bsp

dpbspegpo

bsp

po
0,b

=
−

+=

==ω

==

−=
++

−−=
ϕρ+ω+

ε+ϕσ
=σ∆

−=−−=
−−

+−=σ

−

−

∞

∞

Tijdsafhankelijke voorspanverliezen door relaxatie van het voorspanstaal:
2

evpe
pi mm/N11951400*85,01400

f**n1
1 ==
ω+

=σ

Bij een aanvangsspanning van 1195 N/mm2 en een treksterkte van 1860 N/mm2 is de relaxatie na 1000 uur
2% van de aanvangsspanning (volgens artikel 4.1.4.5 van NEN 6720):

2

i,p

pkr
prelp

2
piprel

mm/N7,52
1195
158

219,23*3213

mm/N9,231195*02,0*02,0

=��
�

�
��
�

� −=
�
�

�

�

�
�

�

�

σ

σ∆
−σ∆=σ∆

==σ=σ∆

Totale tijdsafhankelijke voorspanverliezen:

212t
t

*18,0k

mm/N2117,522,158

pi

pw
tt

2
ppkrpw

+
=

σ

σ∆
=χ

=+=σ∆+σ∆=σ∆

Verhardingskrimp volgens ROBK 5:

tpb
3

t,r ''k*k*''k10.25,0'' −=ε

Betonsterkteklasse is B65 → k’’b = 1
Wapeningspercentage is 0,9% en n is 0,18 → kp = 0,86

→ kt = t / (t+1,75)

75,1t
t

10.22,0'' 3
t,r +

=ε −

Thermische vervorming:
( ) ( )( ) 5

t,T 10*1TtT −
∆ −=ε

De betontemperatuur tijdens de rekmetingen zijn bepaald met de rijpheidmetingen uit de vorige paragraaf.
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5.3.2 TT-PLATEN

Tabel 44: gegevens TT-plaat.
Abs
Ap
Absp
Eb
Ep
zbs
zp
zbsp

341.103

1200 + 138
352.103

23300
200000
292
112
286

mm2

mm2

mm2

N/mm2

N/mm2

mm
mm
mm4

zdp
Ibs
Ibsp
σpo
l
h
x

109
642.107

685.107

1333 / 1200
15040
430
400

N/mm2

mm
mm
N/mm2

mm
mm
mm

Rek in het beton door voorspanning:

( ) ( )

z*10.96,110.22,0
I*'E

z*M

A*'E

F

mm/N23300'E

Nmm10.313109286*10.77,1zz*FM

N10.77,11200*1381333*1200*AF

63

bspb

po

bspb

po
0,p,b

2
b

66
dpbsppopo

6
poppo

−− +−=+−=ε

=

=−=−=

=+=σ=

 

Bovenzijde (z = 144 mm): 3
0,p,b 10.06,0 −=ε

Onderzijde (z = -286 mm): 3
0,p,b 10.78,0 −−=ε

Rek in het beton door eigen gewicht:

z*10.35,1
I*'E

z*M

Nmm10.215
2

x**q

8

*q
M

mm/N5,810.25*10.341*Aq

6

bspb

eg
0,eg,b

6eg
2

eg
eg

63
bbseg

−

−

−=
−

=ε

=−=

==ρ=

��

Bovenzijde (z = 144 mm): 3
0,eg,b 10.19,0 −−=ε

Onderzijde (z = -286 mm): 3
0,eg,b 10.39,0 −=ε

Kruipvervorming volgens NEN 6720:
maxthdcbt k*k*k*k*k ϕ≤=ϕ

Betonsterkteklasse is B65 → kb = 0,7
Relatieve vochtigheid is 75% → kc = 2,1
Ouderdom belasten is 7 dagen (versnelde verharding) → kd = 1,1
Doorsnedefactor hm is 102 → kh = 1,0
Doorsnedefactor hm is 102 → kt = t / (t+41)
Betonsterkteklasse is B65 en relatieve vochtigheid is 75% → φmax = 1,6

6,1
41t

t
6,1t ≤

+
=φ
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Krimpvervorming volgens NEN 6720:
maxtphbcr 'k*k*k*k*'' ε≤ε=ε

Relatieve vochtigheid is 75% → ε’c = 0,243.10-3   
Betonsterkteklasse is B65 → kb = 0,7
Doorsnedefactor hm is 102 → kh = 1,05
Wapeningspercentage is 0,3% en n is 0,18 → kp = 0,93
Doorsnedefactor hm is 102 → kt = t / (t+41)
Betonsterkteklasse is B65 en relatieve vochtigheid is 75% → ε’max = 0,18

33
t,r 10.18,0

41t
t

10.17,0' −− ≤
+

=ε

Tijdsafhankelijke voorspanverliezen door krimp en kruip van het beton:
( ) ( )

( ) ( )

( )
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10.341
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58,823300
200000n

mm/N5,113
60,1*8,01*094,01
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Tijdsafhankelijke voorspanverliezen door relaxatie van het voorspanstaal:
2

evpe
pi mm/N12201333*92,01333

f**n1
1 ==
ω+

=σ

Bij een aanvangsspanning van 1220 N/mm2 en een treksterkte van 1860 N/mm2 is de relaxatie na 1000 uur
2% van de aanvangsspanning (volgens artikel 4.1.4.5 van NEN 6720).

2
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2
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1220
114
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Totale tijdsafhankelijke voorspanverliezen:

41t
t

*14,0k

mm/N1735,5951,113

pi

pw
tt

2
ppkrpw

+
=

σ

σ∆
=χ

=+=σ∆+σ∆=σ∆

Verhardingskrimp volgens ROBK 5:

tpb
3

r ''k*k*''k*10.25,0'' −=ε

Betonsterkteklasse is B65 → k’’b = 1
Wapeningspercentage is 0,9% en n is 0,18 → kp = 0,93

→ kt = t / (t+1,75)

75,1t
t

10.23,0'' 3
t,r +

=ε −

Thermische vervormingen:
( ) ( )( ) 5

t,T 10.1TtT −
∆ −=ε

De betontemperatuur tijdens de rekmetingen is bepaald met de rijpheidmetingen uit de vorige paragraaf.
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