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VOORWOORD

Voorwoord

‘Zelfverdichtend’ beton is het centrale thema van het experimentele onderzoek
‘Schuifkrachtoverdracht in contactvlakken van ‘zelfverdichtend’ beton bij prefab
elementen’ en het gecombineerd theoretische, experimentele onderzoek ‘Invloed van 
de korrelopbouw van het poederdeel op de rheologie en sterkte van ‘zelfverdichtend’
beton’. Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van het afstudeerwerk van de studie 
voor Bouwkundig Ingenieur aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven, capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen.

Het deelrapport dat voor u ligt, is het resultaat van het onderzoek naar
‘Schuifkrachtoverdracht in contactvlakken van ‘zelfverdichtend’ beton bij prefab
elementen’. Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking en 
ondersteuning van de Belton, Hurks Beton en Geelen beton. Wij willen Hurks Beton
en Geelen Beton graag bedanken voor de gastvrijheid, het beschikbaar stellen van de 
benodigde faciliteiten en het op korte termijn mogelijk maken van de uitvoering van
dit deelonderzoek.

Met dank aan Prof. Dr. Ir. D.A. Hordijk, Ing. S.J. de Boer verbonden aan de
Technische Universiteit Eindhoven, Prof. Ir. H.W. Bennenk van Bennenk
Consultancy B.V., Ing. Th.W.G. Buytels en K. Mandemakers van Hurks Beton,
W.H.H. Rongen van Geelen Beton, Ing. H.L.M. Wijen van het ‘Pieter van
Musschenbroek’ laboratorium aan de Technische Universiteit Eindhoven en Ing.
P.A.M. Offermans eveneens student aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zij
allen hebben ons van veel informatie voorzien en/of door hun enthousiasme nieuwe 
ideeën en inzichten aangereikt. Daarnaast ook onze dank aan familie en vrienden voor 
hun steun en toeverlaat.
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SAMENVATTING

Samenvatting

Na het implementatieproces van zelfverdichtend beton (ZVB) in Nederland en het 
uitbrengen van ‘CUR aanbeveling 93’ [3] blijkt met name in de prefab betonindustrie
een kennisvraag naar de overdracht van schuifspanningen bij verschillende
opruwmethoden. De kennis hierover berust tot op heden namelijk grotendeels op 
praktische ervaringen. Het onderzoek naar de in de praktijk toegepaste
opruwmethoden en de schuifkrachtoverdracht in dit rapport levert een positieve 
aanvulling op de reeds bestaande kennis.

Om schuifkracht te kunnen overdragen, dient de aanhechting tussen het element
uitgevoerd in ZVB en het aan te storten ‘zelfverdichtend’ of ‘conventioneel’ beton in 
voldoende mate aanwezig te zijn. Het contactvlak tussen de ‘twee’ elementen dient
daartoe opgeruwd te worden. In de praktijk worden diverse soorten opruwmethoden
toegepast, welke allen hun specifieke eigenschappen en verwerkingsmethoden
hebben. Zo zijn er opruwmethoden die in de bekisting worden opgenomen en
methoden waarbij opruwing van het stortvlak plaatsvindt.

Naar de overdracht van schuifspanningen tussen twee elementen zijn in het verleden
diverse studies en onderzoeken uitgevoerd. Uit het onderzoek van Randl [19] blijkt
dat voornamelijk de opruwmethode van grote invloed is op de overdracht van
schuifspanningen en in ‘CUR-Aanbeveling 93’ [3] is geconcludeerd dat 
‘conventioneel’ beton grotere afschuifkrachten kan overbrengen dan ZVB.

Bij het onderhavige onderzoek is waar mogelijk de opzet van het onderzoek
‘Schuifkrachtoverdracht’, ten behoeve van ‘CUR-Aanbeveling 93’, aangehouden. De 
overeenkomsten zijn de toegepaste proefstukken en de methode van beproeven. De 
belangrijkste verschillen zijn het wapeningspercentage, de betoncombinaties, de
betonsamenstelling en de oppervlaktebehandelingen. Het wapeningspercentage in het 
overdrachtsvlak is bij alle proefstukken gelijk in tegenstelling tot een laag en hoog
wapeningspercentage in het ‘CUR onderzoek’. Vanwege het streven om de
praktijksituatie zoveel mogelijk te benaderen, is naast de betoncombinaties bestaande
uit alleen zelfverdichtend beton en alleen ‘conventioneel’ beton, ook de combinatie
‘zelfverdichtend beton - conventioneel beton’ toegepast. Bij de productie van de 
proefstukken is gebruik gemaakt van de betonmengsels van Hurks Beton en Geelen 
Beton. Als oppervlaktebehandeling c.q. opruwmethode zijn naast de 
oppervlaktebehandeling toegepast in het ‘CUR onderzoek’ nog 3 andere methoden
geselecteerd.

Bij de uitvoering van de proeven in het ‘Pieter van Musschenbroek’ laboratorium aan 
de Technische Universiteit Eindhoven zijn de proefstukken op afschuiving belast. 

Vastgesteld kan worden dat de oppervlaktebehandeling van grote invloed is op de 
schuifkrachten die kunnen worden overgedragen. De experimentele uiterste
schuifspanningen u van de combinaties waarbij een oppervlaktebehandeling is 
uitgevoerd, zijn hoger, dan volgens NEN 6720 en Eurocode 2 mag worden
aangehouden. Bij de onbehandelde contactvlakken wordt alleen bij combinatie 4 
(‘ZVB - Conventioneel’ gewapend) een hogere experimentele uiterste schuifspanning
bereikt, dan mag worden aangehouden volgens Eurocode 2. Aangenomen mag
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SAMENVATTING

worden dat dit is toe te schrijven aan de uiterst gladde betonhuid van ZVB ten
opzichte van ‘conventioneel’ beton. 

Bij het opruwen van het contactvlak met behulp van hark en/of troffel wordt dezelfde
afschuif;gem bereikt voor betoncombinaties opgebouwd uit ‘ZVB-Conventioneel’ en 

‘Conventioneel-Conventioneel’. De uiterste schuifspanning u;gem bereikt bij de
combinatie ‘Conventioneel-Conventioneel’ daarentegen wel een hogere waarde.

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de oppervlaktebehandeling. In de praktijk zal dit echter, met name bij de handmatige
bewerkingen, niet altijd even nauwkeurig plaatsvinden. In de situaties waarbij de
oppervlaktebehandeling met onvoldoende zorg wordt uitgevoerd, zal de waarde voor
de schuifspanning mogelijk lager zijn.
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1. INLEIDING

1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling

De ontwikkeling van zelfverdichtend beton (ZVB) heeft voor grote veranderingen
gezorgd in de prefab betonindustrie. Zelfverdichtend beton kan worden gedefinieerd
als beton dat in de plastische fase zo vloeibaar is, dat het alleen onder invloed van de 
zwaartekracht, dus zonder ingebrachte verdichtingsenergie, een bekistingsvorm
volledig vult, ook in aanwezigheid van een dicht wapeningsnet of andere
hindernissen, waarbij de betonspecie homogeen blijft en zelfstandig ontlucht [3].

Omdat na de introductie van ‘zelfverdichtend’ beton nog onvoldoende inzicht bestond 
ten aanzien van de eigenschappen en het gedrag onder belasting, is in het kader van 
CUR-Aanbeveling 93 [3], een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de verschillen
in betontechnologisch en in mechanisch gedrag tussen ‘zelfverdichtend’ en
‘conventioneel’ beton. Met de term ‘conventioneel’ wordt beton bedoeld dat op de 
traditionele wijze wordt gestort en verdicht. In het onderzoek [21] zijn de 
onderstaande eigenschappen onderzocht:

Eigenschappen verse specie en jong beton; 
o Horizontale stortbelasting;
o Spanningsontwikkeling in verhardend beton; 
o Ontwikkeling van hydratatiegraad en sterkte; 
Sterkte en stijfheid verhard beton;
o Druk- en splijttreksterkte;
o Elasticiteitsmodulus;
o Dwarscontractiecoëfficiënt;
Tijdsafhankelijk vervormingsgedrag;
o Krimp en kruip; 
Aanhechting en schuifkrachtoverdracht;
o Aanhechting van geribde staven en voorspanstrengen;
o Schuifkrachtoverdracht in stortvlakken; 
Duurzaamheid;
o Carbonatatie, chloride- en vloeistof-indringing.

Geconcludeerd in [21] is dat ‘zelfverdichtend’ beton zich vooral ten opzichte van 
‘conventioneel’ beton onderscheid ten aanzien van de verwerkbaarheid. De
mechanische eigenschappen verschillen niet wezenlijk en de geringe verschillen die er
zijn, zijn terug te voeren op het hoge pastagehalte en het gebruik van 
superplastificeerders. Bij toepassing van ‘zelfverdichtend’ beton moet rekening
worden gehouden met een lagere E-modulus. Ook de overdracht van schuifkracht in 
contactvlakken verdient extra aandacht. 

Op een studiemiddag van de BFBN, medio april 2003, ter afsluiting van het 
implementatieproces van ‘zelfverdichtend’ beton in Nederland, is naar voren
gekomen dat, ook vanuit de betonwarenindustrie, een kennisvraag bestaat ten aanzien
van de schuifkrachtoverdracht in contactvlakken bij toepassing van ‘zelfverdichtend’
beton.
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1. INLEIDING

De kennis die door de prefab betonproducenten is opgedaan, met betrekking tot 
schuifkrachtoverdracht, berust nog grotendeels op ervaringen. Een gefundeerd
vergelijkend onderzoek naar de schuifkracht-overdracht, in relatie met de gehanteerde
opruwmethode, zou een positieve aanvulling op de reeds bestaande kennis opleveren.

1.2 Doelstelling 

Doelstelling van het onderzoek is het experimenteel onderzoeken en kwantificeren
van de schuifsterkte van contactvlakken tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ daartegenaan gestort
beton, voor combinaties van betonsoorten en opruwmethoden, zoals die in de praktijk 
worden toegepast.

1.3 Aanpak 

Om een gericht onderzoeksplan op te kunnen stellen, is de praktijksituatie, ten aanzien 
van schuifkrachtoverdracht en de te hanteren opruwmethoden, in kaart gebracht
(hoofdstuk 2). 

Op basis van een literatuurstudie is een beeld verkregen van het reeds uitgevoerde
onderzoek, de ontwikkelde theorieën en regelgeving.

Aan de hand van praktijkervaringen en kennis uit de literatuur is een voorlopige opzet
gedefinieerd, waarna in samenspraak met Hurks Beton en Geelen Beton het
definitieve onderzoeksplan is opgesteld. 

De proefstukken zijn bij bovengenoemde prefab betonproducenten vervaardigd en na
verharding beproefd in het ‘Pieter van Musschenbroek Laboratorium’ van de
Technische Universiteit te Eindhoven. 

De resultaten en bevindingen van de proeven zijn in dit rapport weergegeven.

2 SCHUIFKRACHTOVERDRACHT



2. SCHUIFKRACHTOVERDRACHT IN DE PRAKTIJK

2 Schuifkrachtoverdracht in de praktijk

2.1 Algemeen

Om het onderzoek zo goed mogelijk op de praktijksituatie af te stemmen is bij de 
prefab betonproducenten Hurks Beton en Geelen Beton een inventarisatie naar in de 
praktijk voorkomende contactvlakken uitgevoerd. Hierbij zijn de elementen en 
verbindingen en de daarbij gehanteerde opruwmethoden, waarbij een overdracht van 
schuifkracht plaatsvindt over een stortvlak en/of een kistvlak, in kaart gebracht.

2.2 Prefab elementen

Om de kosten, voor het realiseren van een bouwproject, te beperken, wordt gestreefd
om zoveel mogelijk dezelfde elementen (grote mate van repetitie) toe te passen. Toch
zullen, vaak kleine, variaties aangebracht moeten worden. Naarmate de grootte en 
gelijkvormigheid van een project toeneemt, wordt het uit kostenoverwegingen steeds 
aantrekkelijker om te prefabriceren.

Indien elementen in ‘zelfverdichtend’ beton vanwege hun specifieke eisen niet in één 
stort gefabriceerd kunnen worden, is de krachtsverdeling in het element afhankelijk
van de krachten die over het contactvlak kunnen worden overgedragen. Als gevolg
van een hoge omloopsnelheid in de prefab industrie, wordt het tweede deel, na 1 à 2 
uur, aangestort. Het beton is dan nog niet volledig verhard en beschikt nog slechts
over de ‘groene sterkte’.

De consoles van wandelementen worden constructief belast (zie figuur 1). Om de 
krachten over te kunnen brengen wordt wapening door het contactvlak aangebracht.

Figuur 1; Wandelement Geelen Beton en detail oplegging vloerelement
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Indien sprake is van een minimale aanstorting waaraan géén constructieve eisen 
worden gesteld, worden contactvlakken incidenteel ongewapende uitgevoerd. Een 
voorbeeld van een dergelijke aanstorting is te vinden bij wandelementen. Om
vervuiling van de elementen door neerslag te voorkomen, wordt de bovenzijde
voorzien van een druiprand met een waterhol (zie figuur 2).

Figuur 2; Ongewapend aanstorten van een druiprand met een waterhol bij Geelen Beton

Afhankelijk van de positie, in het ontwerp, worden kolommen uitgevoerd met twee,
drie of zelfs vier consoles. Om de malkosten te beperken, wordt voor alle varianten
gebruik gemaakt van een multifunctionele mal. Varianten worden gerealiseerd door, 
waar nodig, de mal gedeeltelijk met klossen dicht te zetten. Met behulp van een 
opzetstuk kan op eenvoudige wijze een aanstorting worden gerealiseerd (figuur 3).

Figuur 3; Variaties in kolommen m.b.v. een multifunctionele mal en wandelementen bij Hurks Beton

Wandelementen worden in het algemeen horizontaal gestort. Indien aan beide zijden
nokken gewenst zijn, wordt de bekisting aan de onderzijde voorzien van een sparing.
Nadat het wandgedeelte en de onderliggende nok gedeeltelijk zijn verhard, wordt de 
bovenliggende nok met behulp van een opzetstuk aangestort (figuur 3). 

2.3 Verbindingen 

Om het monoliete karakter, de stabiliteit en integriteit van de totale constructie te
waarborgen, moeten elementen onderling verbonden worden. Deze verbindingen
kunnen zowel nat als droog uitgevoerd worden. De discrete droge verbindingen
hebben als voordeel dat zij eenvoudig en snel tot stand gebracht kunnen worden en 
direct krachten kunnen overdragen. Wat betreft sterkte en stijfheids-eigenschappen
verdienen continue natte verbindingen de voorkeur.
Indien twee elementen door de aannemer op de bouwplaats constructief met elkaar 
worden verbonden, middels een zogenaamde ‘natte knoop’, zijn de prefab elementen
al geruime tijd verhard en heeft het beton zijn eindsterkte in de meeste gevallen reeds
benaderd.
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Een voorbeeld van een ‘natte knoop’ is een zogenaamde samengestelde ligger; een 
constructieve verbinding tussen een prefab balk en geprefabriceerde vloerelementen.
De bovenzijde van de prefab balk wordt voorzien van wapening, in de vorm van 
haarspelden en het contactvlak wordt opgeruwd. In de opengehouden kanalen van de 
vloerplaten worden koppelstaven aangebracht, die constructief verbonden worden met
de haarspelden. Door het aanstorten van een laag ‘conventioneel’ beton, wordt een 
monoliete verbinding gerealiseerd (zie figuur 4). 

Figuur 4; Samengestelde ligger en detail oplegging vloerelement Hurks Beton

Bij vloeren met grote overspanningen, zoals (dubbel) T-platen, wordt de bovenkant
van het element opgeruwd om de schuifkrachten tussen het element en de druklaag
over te kunnen brengen. Om spanningsconcentraties, ten gevolge van het stapelen op 
het tasveld te voorkomen, wordt ter plaatse van de oplegging het contactvlak niet 
opgeruwd (figuur 5). 

Figuur 5; Opruwing (dubbele) T-ligger Hurks Beton

Ook brugelementen waarop, in een later stadium, een wegdek wordt aangebracht,
worden voorzien van een opgeruwd contactvlak. Hierdoor wordt voorkomen dat de 
afwerklaag, als gevolg van horizontale krachtswerking zoals bijvoorbeeld 
rembewegingen, losraakt van het onderliggende element.
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2.4 Inventarisatie oppervlaktebehandelingen contactvlak

2.4.1 Algemeen

Om de schuifkrachtoverdracht tussen twee delen te vergroten, wordt het contactvlak
opgeruwd. De behandelmethode die wordt toegepast, is afhankelijk van de positie van 
het contactvlak tijdens het stortproces van het element. Het contactvlak kan zowel
deel uitmaken van het stortvlak (§2.4.2 t/m §2.4.5) als van één of meerdere
bekistingszijden (§2.4.6. t/m §2.4.8). De in de praktijk meest toegepaste methoden 
worden in deze paragraaf besproken. 

2.4.2 Breken van het cementvlies

De meest gehanteerde methode voor het breken van het cementvlies is het ‘breken 
met behulp van luchtdruk’. Een andere methode is het breken van het cementvlies met
een hark, welke voornamelijk wordt toegepast bij grote oppervlakken met geringe
wapeningshoeveelheden. Hoofdzakelijk vindt ‘breken met behulp van luchtdruk’
plaats bij kleine oppervlakken met dichte wapeningsconcentraties waarbij ‘luchtdruk’
uiteraard het beste alternatief is. 

Voor een goede uitvoering van het afblazen van de toplaag c.q. breken van het
cementvlies na 1 á 2 uur met behulp van luchtdruk, is met name het inzicht van de
werknemer, in het juiste tijdstip van behandelen, van belang (figuur 6).

Figuur 6; Breken van het cementvlies met behulp van luchtdruk

Het tijdstip van behandelen speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke ruwheid van
het contactvlak. Afhankelijk van o.a. temperatuur en samenstelling van het mengsel,
verschilt het meest geschikte tijdstip per charge. Bij ‘zelfverdichtend’ beton moet het
tijdstip nauwkeurig afgetast worden. Indien te vroeg in de groene fase wordt gestart
met het opruwen, zal het beton gedeeltelijk terugvloeien. Dit gaat ten koste van de
ruwheid van het contactvlak, waardoor de aanhechtsterkte en schuifkrachtoverdracht
negatief worden beïnvloed. Indien te laat wordt opgeruwd zal het cementvlies te taai
zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

6 SCHUIFKRACHTOVERDRACHT
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2.4.3 Opruwen m.b.v. hark, bezem of troffel 

Contactvlakken die over een grove structuur moeten beschikken, worden bewerkt met 
een hark of troffel. De grote contactvlakken worden handmatig opgeruwd met een 
hark, de kleine met behulp van een troffel. Indien licht opruwen volstaat, kan gebruik
worden gemaakt van een bezem. Het opruwen van ongewapende contactvlakken zal
probleemloos verlopen, echter wanneer wapening, in de vorm van haarspelden, door 
het contactvlak is gestoken, wordt het opruwen bemoeilijkt.

2.4.4 Instrooien zand en grind

Na het storten van het beton, wordt het contactvlak opgeruwd door zand en grind over
het oppervlak te strooien. De mate van opruwing is sterk afhankelijk van het materiaal 
en het tijdstip van behandelen.

2.4.5 Doorsteken contactvlak m.b.v. trilnaald

Door de vibraties van de trilnaald komt de betonhuid in beweging en ontstaat een ruw
contactvlak. Er is dan wel een goede afstemming van de trillingsenergie vereist. Het
opstuwen of ontmengen van de betonhuid naast het contactvlak dient voorkomen te 
worden. Het opruwen van het contactvlak met behulp van een trilnaald, wordt
voornamelijk toegepast bij ‘conventioneel’ beton, het vloeibare karakter maakt deze
methode, zeer moeilijk toepasbaar, voor ‘zelfverdichtend’ beton. 

2.4.6 Aanbrengen van reliëfstructuur in de bekisting 

Het contactvlak wordt opgeruwd door in de bekisting, ter plaatse van het contactvlak,
een reliëfstructuur aan te brengen (zie figuur 7). Toepassing van een tranenplaat
behoort hierbij tot de mogelijkheden, maar ook andere opties zijn mogelijk. De enige
voorwaarde is dat het oppervlak beschikt over een ruwe structuur. 

Figuur 7; Lambda maxiflens Betonson [JvS]
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2.4.7 Exposeren toeslagmateriaal m.b.v. oppervlaktevertrager

In de prefab industrie worden twee methoden toegepast om met behulp van
oppervlaktevertrager het toeslagmateriaal te exposeren, de positieve en negatieve
methode.

Positieve methode 

Na het glad afwerken van het oppervlak wordt de vertrager door middel van
verstuiving aangebracht. Na 16 uur verharding kan het onverharde deel, met behulp 
van water onder hoge druk, worden uitgewassen en waardoor het toeslagmateriaal
geëxposeerd wordt. 

Negatieve methode

Bij gebruik volgens de negatieve methode wordt de oppervlaktevertrager met behulp
van een kwast of roller op de bekisting aangebracht. Na het drogen op de mal blijft
een duurzame, klevende en waterafstotende film achter die reageert met de alkaliteit
van het cement. Ook bij toepassing van deze methode wordt na 16 uur verharding het
onverharde deel uitgewassen en wordt het toeslagmateriaal geëxposeerd.

2.4.8 Gritstralen 

Bij gritstralen wordt het contactvlak met behulp van een straalmiddel, onder hoge 
druk, opgeruwd. Het resultaat van de opruwing is afhankelijk van de eigenschappen
van het straalmiddel en de vakbekwaamheid van de uitvoerende persoon. Zandstralen
is in Nederland verboden in verband met de daaraan verbonden gezondheidsrisico's.

2.4.9 Overzicht oppervlaktebehandelingen

In tabel 1 is per oppervlaktebehandelingen het tijdstip van uitvoering, de 
toepasbaarheid per betoncombinatie en de positie van het contactvlak aangegeven.

Oppervlaktebehandeling
Tijdstip van
uitvoering

ZVB-ZVB ZVB-Conv. Conv.-Conv.
Positie

contactvlak

Breken van het cementvlies 1 á 2 uur x n.v.t. n.v.t. stortvlak

Opruwen met hark en/of troffel 1 á 2 uur x x x stortvlak

Instrooien zand en grind direct n.v.t. x x stortvlak

Doorsteken m.b.v. trilnaald 1 á 2 uur x n.v.t. n.v.t. stortvlak

Aanbrengen reliëfstructuur vóór storten n.v.t. x x kistvlak

Exposeren toeslagmateriaal vóór storten n.v.t. x x stort- /kistvlak

Gritstralen na ontkisten n.v.t. x x stort- /kistvlak

Tabel 1; Overzicht oppervlaktebehandelingen
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3 Schuifkrachtoverdracht (literatuurstudie)

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk is een samenvatting gegeven van eerder uitgevoerde onderzoeken
naar de mechanismen die tijdens de schuifkrachtoverdracht plaatsvinden, alsmede de
ontwikkelde theorieën en de van toepassing zijnde regelgeving.

3.2 Uitgevoerd onderzoek

Als gevolg van veranderende benutting en toenemende belasting (bijv. ten gevolge
van toenemende verkeersdrukte) is het noodzakelijk om bestaande constructies uit te 
breiden c.q. te versterken. Bij het vergroten van de doorsnede, is een nieuw gedeelte
tegen de bestaande constructie gestort. Van eminent belang is de maximaal over te 
brengen schuifkracht tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ deel. Dat is de reden geweest voor 
diverse van de navolgende besproken onderzoeken. In chronologische volgorde is een 
overzicht gegeven van het reeds uitgevoerde onderzoek. Daarnaast is in ‘Bijlage A’ 
een samenvatting gegeven van het uitgevoerde onderzoek ten aanzien van
schuifkrachtoverdracht over scheuren uitgevoerd met behulp van monoliete 
proefstukken.

3.2.1 Randl [19]

In 1997, is in het laboratorium van de firma Hilti AG, door Randl een onderzoek
uitgevoerd naar de invloed van diverse oppervlaktebehandelingen op de overdracht
van schuifkrachten. In een omvangrijke testserie zijn 83 proefstukken gerealiseerd. De 
belangrijkste parameters zijn:

Oppervlaktebehandeling van het contactvlak;
o Exposeren toeslagmateriaal door hoge druk met water;
o Exposeren toeslagmateriaal door hoge druk met zand;
o Contactvlak als stortvlak; 
o Contactvlak als bekistingszijde;
Wapeningspercentage;
Doorsnede van de wapening;
Verankeringlengte van de wapening;
Betonsterkteklasse.

Het proefstuk is uitgevoerd als een geprefabriceerde grondplaat waarop diverse
blokken met afmetingen 400 x 300 x 200 mm³ (l x b x h) zijn gestort. Beide delen zijn
met behulp van deuvels onderling verbonden.
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3. SCHUIFKRACHTOVERDRACHT (LITERATUURSTUDIE)

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat:

De opruwmethode van het contactvlak alsmede het wapeningspercentage
over het contactvlak een grote invloed hebben op de maximaal over te 
brengen schuifkracht;
Het exposeren van het toeslagmateriaal met behulp van oppervlakte-vertrager
en water (onder hoge druk), in vergelijking met de andere opruwmethoden,
de beste resultaten oplevert;
De betonsterkteklasse, vooral bij grove opruwmethoden, een belangrijke
parameter is; 
Variatie in het aantal staven en doorsnede, bij een gelijkblijvend wapenings-
percentage, niet in een grotere schuifkrachtoverdracht resulteert;
Variatie in de vorm en korrelgrootte van het toeslagmateriaal evenmin in een
grotere schuifkrachtoverdracht resulteert;
Bij een oppervlaktebehandeling m.b.v. hoge druk, in het bijzonder bij een 
hoog wapeningspercentage, de schuifkracht overwegend tot stand komt ten 
gevolge van de ‘aggregate interlock’; 
De weerstand bij een glad oppervlak bijna in zijn geheel afhankelijk is van de
deuvelwerking van de wapening.

Naast het vastleggen van de afschuifkrachten is getracht, om per proefserie, een 
uitdrukking te formuleren waarmee de maximaal over te brengen schuifkracht is 
benaderd. De algemene uitdrukking luidt: 

c

cwk

s

yk

F

n

s

yk

c

uc
ud

fff '
 (3.1) 

waarin:
 ud = uiterste rekenwaarde voor de schuifspanning;
 uc = volgens tabel 2; 
c = 1,50;

µ = volgens tabel 2; 
= de wapeningsfractie contactvlak [-];
= volgens tabel 2; 

fyk = de vloeispanning wapeningsstaal [N/mm2];
s = 1,15;
n = voorspanning loodrecht op het contactvlak ( n= F / A);
f = 1,0;

= volgens tabel 2; 
Rd = volgens tabel 3; 

f’cwk = de gemiddelde kubusdruksterkte beton [N/mm2]
(voor fccm moet het gemiddelde, van beide betondelen ter weerszijden van het
contactvlak, aangehouden worden). 
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µ
Oppervlakte behandeling uc / c

f'cwk  20 f'cwk  40 

Hoge druk, water gestraald 3 Rd 0,5 0,9 0,8 1,1

Hoge druk, zand gestraald 0 0,5 1,0 0,7

Glad 0 0 1,4 0,5

Tabel 2; Waarden voor de variabelen uit uitdrukking (3.1) volgens Randl [17]

De theorie van Randl, geeft bij een f’ck > 50 N/mm2, geen waarden voor rd. Een 
vergelijkbare reeks volgens de eurocode, geeft bij een f’ck van 50 - 60 N/mm2 een 
constante waarde voor Rd. Aangenomen is dat de theorie van Randl, deze trend voor 

Rd volgt en constant is voor een f’ck tussen de 50 en 60 N/mm2.

f’ck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 - 60

Rd 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,31 0,32 0,33

Tabel 3; Waarden voor Rd bij f’
ck volgens Randl [17]
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3.2.2 CUR aanbeveling 93 [3] en achtergrondrapporten [2, 20, 21 en 22]

In het kader van CUR aanbeveling 93, is een onderzoek uitgevoerd, naar de
verschillen tussen ‘zelfverdichtend’ en ‘conventioneel’ beton. Een deelrapport is 
gewijd aan de schuifkrachtoverdracht.

In het CUR onderzoek, betreffende de schuifkrachtoverdracht, zijn onderstaande 
variabelen toegepast:

Serie I referentie mengsels, ‘conventioneel’ beton;
Serie II ‘zelfverdichtend’ beton; 
Beide series zijn uitgevoerd in beton-sterkteklasse B35 en B65;
Wapening 4 Øk 6 en 8 Øk 8 in de vorm van haarspelden door contactvlak
gestoken;
Één opruwmethode, exposeren van het toeslagmateriaal.

De experimenteel verkregen schuifspanningen uit het onderzoek zijn vergeleken met 
de theoretische waarden, verkregen met behulp met de theorie van Randl en de 
Eurocode.

Volgens de theorie van Randl [19] neemt de maximaal opneembare schuifspanning
toe, naarmate de betonsterkteklasse hoger is en de hoeveelheid wapening in het 
contactvlak toeneemt. Voor de maximaal opneembare schuifspanning bij een met 
water onder hoge druk opgeruwd contactvlak en een gemiddelde kubusdruksterkte
van circa 40 N/mm2 geldt volgens [19] uitdrukking (3.2).

yccmyu fff 8,17,05,049,180,1  (3.2) 

waarin:
= wapeningsfractie contactvlak [-]

fy = vloeispanning wapeningsstaal [N/mm2]
fccm = gemiddelde kubusdruksterkte beton [N/mm2]

voor fccm moet het gemiddelde, van beide betondelen ter weerszijden van het
contactvlak, aangehouden worden. 

In het concept van de Eurocode (PrEN 1992-1 (2nd draft) Janurary 2001, section 6.2 
Ultimate limit states - Shear) [16] is een uitdrukking gegeven die bij afwezigheid van 
een externe normaalkracht loodrecht op het contactvlak, luidt: 

)cossin(yctu ffc (3.3)

waarin:
c, µ = constante afhankelijk van de ruwheid van het contactvlak
fct = treksterkte van het zwakste van de beide betondelen

 = wapeningsfractie contactvlak
fy = vloeispanning wapening [N/mm2]

= hoek tussen de as van de wapening en de normaal van het contactvlak

12 SCHUIFKRACHTOVERDRACHT



3. SCHUIFKRACHTOVERDRACHT (LITERATUURSTUDIE)

In vergelijking met de theorie van Randl is dus niet de gemiddelde sterkte van beide
betondelen, maar de sterkte van het zwakste betondeel een invloedsparameter.

Bij een ruw contactvlak:
Geëxposeerd toeslagmateriaal; ‘uitgewassen beton’ is c = 0,45 en µ = 0,7.

De oriëntatie van de wapeningsstaven is loodrecht ten opzichte van het contactvlak.
Dus met  = 90º geldt sin 90º = 1 en cos 90º = 0. 

Sterkte en gemiddelde splijttreksterkte worden bepaald aan de hand van
proefkubussen. Verondersteld is dat de treksterkte gelijk is aan 0,9 maal de 
splijttreksterkte.

De resultaten van de maximale schuifspanningen en de theoretisch bepaalde waarden
volgens de theorie van Randl en de Eurocode zijn in tabel 4 weergegeven.

Wapening Maximale schuifspanning [N/mm2]
Serie Sterkteklasse

contactvlak Experimenteel Randl 1) Eurocode 2)

4 Øk 6 4,22 3,04 2,14

Conventioneel
B35 - B35

8 Øk 8 5,87 6,19 4,16

beton (I) 4 Øk 6 4,87 3,16 2,68
B65 - B65

8 Øk 8 6,43 6,60 4,70

4 Øk 6 3,27 3,01 2,09

Zelfverdichtend
B35 - B35

8 Øk 8 5,10 6,07 4,11

beton (II) 4 Øk 6 4,16 3,11 2,29
B65 - B65

8 Øk 8 6,11 6,42 4,30

1) Bepaald met uitdrukking (3.2), waarin fy = 600 N/mm2;
2) Bepaald met uitdrukking (3.3), waarin fy = 600 N/mm2;

Tabel 4; Maximale schuifspanning, experimenteel en theoretisch [2]

Aan het onderzoek zijn in [2] de volgende conclusies ontleend: 

De Eurocode geeft conservatieve waarden voor de schuifspanningen.
Oorzaak hiervan is dat de uitdrukking in beginsel een ontwerpformule is en 
uitgaat van rekenwaarde van de treksterkte van beton en de vloeigrens van
wapeningsstaal;
De theoretische waarden verkregen met de theorie Randl, overschrijden de
experimenteel bepaalde schuifspanningen, voor proefstukken met een hoog
wapeningspercentage;
Het ‘conventioneel’ gestorte beton kan grotere schuifspanningen
overbrengen dan ‘zelfverdichtend’ beton. Bij sterkteklasse B 35 is het 
verschil 27% en 15% bij het relatief lage, respectievelijk relatief hoge
wapeningspercentage. De verschillen zijn bij sterkteklasse B 65 
respectievelijk 17% en 1%. Naarmate een hoger wapeningspercentage en een
hogere beton-sterkteklasse worden toegepast worden de verschillen kleiner.
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3.2.3 Samenvatting uitgevoerd onderzoek en aanbevelingen voor verder 

onderzoek

De eerste onderzoeken ten aanzien van schuifkrachtoverdracht in scheuren zijn eind 
jaren ’60, begin jaren ’70, door Mattock [7-12] en Walraven [23-25] verricht met 
behulp van monoliete proefstukken. In ‘Bijlage A’ is een samenvatting gegeven van 
deze onderzoeken. In deze paragraaf is een samenvatting gegeven van meer recent 
uitgevoerd onderzoek door Randl [19] en ‘CUR Onderzoekscommissie B79’ [2, 3, 20, 
21 en 22] naar schuifkrachtoverdracht in contactvlakken.

Randl [19] heeft van een uitgebreide proevenserie, met diverse  parameters (opper-
vlaktebehandeling, wapeningspercentage, verankeringslengte en betonsterkteklasse),
de schuifkrachtoverdracht vastgesteld. Een grote invloed is toegedicht aan de
toegepaste opruwmethode. Aan de hand van de resultaten heeft Randl getracht om 
uitdrukkingen op te stellen waarmee de schuifkrachtoverdracht gekwantificeerd kan 
worden.

Na de introductie van ‘zelfverdichtend’ beton bestond een behoefte aan een
vergelijkend onderzoek tussen ‘conventioneel’ en ‘zelfverdichtend’ beton. Onder
leiding van ‘CUR Onderzoekscommissie B79’ [2, 3, 20, 21 en 22] is dit onderzoek
vervolgens uitgevoerd. Met betrekking tot de schuifkrachtoverdracht is geconcludeerd
dat ‘conventioneel’ gestort beton grotere afschuifkrachten in contactvlakken kan 
overbrengen dan ‘zelfverdichtend’ beton. Ten aanzien van het CUR onderzoek
kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst:

Het onderzoek beperkt zich tot de uitbreiding van bestaande
betonconstructies waarbij het toeslagmateriaal wordt geëxposeerd. In de
praktijk worden echter meerdere oppervlaktebehandelingen toegepast zoals
in de prefab betonindustrie;
Het onderzoek beperkt zich tot het aanstorten tegen een reeds verhard deel.
In de prefab industrie is echter sprake van een hoge omloopsnelheid, 
waardoor ook aanstortingen plaatsvinden in de groene fase;
In het onderzoek zijn de proefstukken vervaardigd uit ‘conventioneel’ of 
‘zelfverdichtend’ beton. Proefstukken waarbij beide betontypen worden
gecombineerd zijn niet onderzocht.

Om het onderzoek zo praktijk gericht mogelijk op te stellen, worden bovenstaande
kanttekeningen in het uit te voeren onderzoek meegenomen.
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3.3 Mechanisme schuifkrachtoverdracht

3.3.1 Algemeen

De manier waarop de schuifkrachten worden overgedragen, is volgens Walraven [23]
opgebouwd uit drie componenten:

‘Aggregate interlock’ is het mechanisme waarbij, ten gevolge van de ruwheid
van het contactvlak, spanningen via het beton kunnen worden overgedragen;
Deuvelwerking kan worden omschreven als de mate waarin de
wapeningsstaven in staat zijn om krachten over te brengen met een
werkrichting die loodrecht op de staaf staan; 
Axiale krachten in de wapeningsstaven. De wapeningsstaven kunnen onder 
verschillende hoeken door het contactvlak worden gestoken, de component
evenwijdig aan dit vlak draagt bij aan de schuifkracht-overdracht.

3.3.2 Aggregate interlock

‘Aggregate interlock’ is het mechanisme waarbij, ten gevolge van de ruwheid van het 
contactvlak, spanningen via het beton kunnen worden overgedragen (figuur 8). 

Figuur 8; ‘Aggregate interlock’ t.g.v. de ruwheid van het contactvlak [20]

Onderscheid wordt gemaakt tussen algemene ruwheid, ook wel ‘macro niveau’
genoemd en ruwheid op lokaal niveau ofwel ‘micro niveau’ (figuur 9) [24].

Figuur 9; Ruwheid van het contactvlak op macro en micro niveau [24]

Indien de krachtsoverdracht tussen ruwe, ongewapende betoncontactvlakken
plaatsvindt, is sprake van ‘zuivere aggregate interlock’. Wordt door het contactvlak
wapening aangebracht dan is sprake van een combinatie van ‘aggregate interlock’ en 
deuvelwerking.
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De werking van dit mechanisme is gebaseerd op het feit dat in een beton, met een lage
tot een middelmatige sterkte, het toeslagmateriaal een hogere sterkte heeft dan de 
cementmatrix. Indien zich scheurvorming voordoet zal deze door de matrix verlopen, 
waarbij het grind intact blijft (figuur 10). De sterke grindkorrels, die aan de ene zijde
van de scheur boven het contactvlak uitsteken, komen in contact met grindkorrels aan 
de overzijde van de scheur waardoor een haakwerking van het toeslagmateriaal
ontstaat. Indien de sterkte van het toeslagmateriaal kleiner is dan de sterkte van de 
cementmatrix vindt scheurvorming door het toeslagmateriaal plaats (zoals bijv. bij 
lichtbeton).

Figuur 10; Scheurvorming door resp. cementmatrix en toeslagmateriaal [20]

De ruwheid van het oppervlak wordt sterk beïnvloed door de gradatie en vorm van het 
toeslagmateriaal, ook de verhouding tussen de sterkte van het toeslagmateriaal en de 
matrix speelt een vooraanstaande rol. 

3.3.3 Deuvelwerking wapening

Deuvelwerking kan worden omschreven als de mate waarin de wapeningsstaven in 
staat zijn om krachten over te brengen met een werkrichting die loodrecht op hun as 
staan. Bij een ‘gemiddeld’ wapeningspercentage is de bijdrage van de deuvelwerking
relatief klein, in vergelijking met de bijdrage door ‘aggregate interlock’. De 
deuvelwerking neemt toe naarmate een hoger wapeningspercentage wordt toegepast.

Figuur 11; Deuvelwerking wapening [20]

De deflectie (zie figuur 11) is gedefinieerd als de totale verplaatsing van de assen van 
de onvervormde delen van de staaf aan beide zijden van de scheur. Deze verplaatsing
is het resultaat van een deel van de wapening dat is ingebed in het beton en een deel
dat over een bepaalde lengte vrij is. 
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Naast de wapening heeft de E-modulus van beton ook invloed op de deuvelwerking
die maximaal door het geheel kan worden uitgeoefend.

De E-modulus is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het beton direct onder de 
wapeningsstaaf. Met betrekking tot ‘conventioneel’ gestort beton kan worden
opgemerkt; dat indien dezelfde betonsterkteklasse is toegepast, toch een variatie kan 
optreden. Deze variatie is afhankelijk van de stortrichting ten opzichte van de
wapeningsstaven.

In het geval dat de richting van de wapeningstaaf parallel is aan de stortrichting
(figuur 12), wordt een hogere waarde voor de E-modulus gevonden dan in de situatie 
waarin de wapeningsstaaf en de stortrichting loodrecht op elkaar zijn georiënteerd.
Door het verdichten, treedt lokale segregatie onder de wapeningstaaf op met als 
resultaat een lagere betonkwaliteit. Ook staven die dichter bij de bodem zijn 
aangebracht hebben een hogere waarde voor de E-modulus, omdat de dichtheid van 
het beton toeneemt naarmate het zich meer naar de bodem bevindt. 

Figuur 12; Positie wapening ten opzichte van stortrichting [20]

Als gevolg van deuvelwerking, gecombineerd met een horizontale kracht evenwijdig
aan de wapeningstaaf, worden in het omringende beton spanning gecreëerd. Deze
spanningen resulteren, bij hoge belasting, in microscheuren en een lagere waarde voor
de E-modulus. Bij een toenemende deuvelwerking neemt de E-modulus af.
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3.3.4 Axiale krachten in wapening

Wapeningsstaven kunnen onder verschillende hoeken het scheuroppervlakte snijden. 
De component evenwijdig aan dit overdrachtsvlak draagt dan bij aan de dwarskracht-
overdracht (zie figuur 13).

Figuur 13; Axiale krachtwerking wapening [20]
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3.4 Theorieën en regelgeving

3.4.1 NEN 6720 [13] 

In NEN 6720 artikel 8.2.5 (VBC 1995) [13] is een relatie gegeven voor de uiterst
opneembare schuifspanning van aansluitvlakken tussen onderdelen van samengestelde
liggers of platen. Voldaan moet worden aan de voorwaarde:

d (3.4)u bf '2,02

Hierin is d de rekenwaarde van de opneembare schuifspanning volgens:

Ib

SV

w

d
d

db

V

w

d (3.5)

De uitdrukking voor het bepalen van de uiterst opneembare schuifspanning luidt als 
volgt:

bb

w

ssv
su fk

b

fA
k (3.6)

Waarin:
ks = 0,4 kb = 0,1 voor gladde en met staal bekiste oppervlakken;
ks = 0,6 kb = 0,2 voor met hout bekiste oppervlakken; 
ks = 0,8 kb = 0,3 voor stortvlakken; 
ks = 1,0 kb = 0,4 voor opgeruwde oppervlakken;

Asv = de afschuifwapening per eenheid van lengte op het aansluitvlak [mm2/mm];
fs = rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal [N/mm2];
bw = de dwarsafmeting van het beschouwde aansluitvlak (figuur 14) [mm];
fb = de kleinste waarde van de rekenwaarde van de betontreksterkte van de

samenstellende delen [N/mm2].

Figuur 14; Verbinding bij samengestelde ligger [13]
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3.4.2 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies [15] 

De mate van opruwing van het contactvlak, is van invloed op de maximaal
opneembare schuifspanning die in rekening gebracht mag worden. Afhankelijk van de 
opruwmethode kan het contactvlak in een van de onderstaande categorieën worden 
ingedeeld:

Wordt een element in een stort gerealiseerd dan is sprake van een monoliete
verbinding;
Indien het contactvlak aan de onderstaande voorwaarden voldoet (figuur 15),
mag de term ‘getande verbinding’gehanteerd worden (45°  90°); 

Figuur 15; Voorwaarden getande verbinding [15]

Een grove verbinding komt tot stand indien het toeslagmateriaal wordt
geëxposeerd of een oppervlaktestructuur wordt verkregen met een ruwheid
van tenminste 3 mm hoog, met een onderlinge afstand van ± 40 mm. 
Als het oppervlak met behulp van vibraties zijn gladheid heeft verkregen
(zonder verdere behandeling) dan is sprake van een gladde verbinding;
Indien het contactvlak tegen een stalen of gladde houten bekisting is 
gerealiseerd dan moet de verbinding als zeer glad worden beschouwd.

Bij een monoliet gestort element geldt µ=1. Des te grover de oppervlakte-gesteldheid,
des te dichter de µ-waarde nadert tot 1 en hoe groter de schuifkracht is die kan worden 
overgedragen.

De uitdrukking, voor het bepalen van de maximale afschuifspanning, volgens de 
Eurocode [15] luidt: 

)cossin(ynRdtRdj fk cdfv5,0  (3.7) 

waarin:
Rdj = de totale ontwerp afschuifspanning [N/mm2];

kt = de coëfficiënt volgens tabel 6; 
Rd = de basis rekenwaarde van de uiterst opneembare schuifspanning van 

constructiedelen zonder dwarskrachtwapening [N/mm2]. Indien een element
is vervaardigd uit gecombineerde betonsoorten is de laagste beton 
sterkteklasse maatgevend (tabel 5). 

f’ck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 - 60

Rd 0,18 0,22 0,26 0,3 0,34 0,37 0,41 0,44 0,48

Tabel 5; Waarden voor Rd bij een kubusdruksterkte f’ck volgens de Eurocode, veiligheidsfactor c = 1,50 [15]
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µ = de coëfficiënt volgens tabel 6; 
n = de normaalspanning t.g.v. een extern aangebrachte kracht [N/mm2], positief

voor druk en negatief voor trek waarbij n  0,6 fcd;
= het quotiënt van de wapeningsdoorsnede (As) en het contactoppervlak (Aa);

fy = de vloeispanning van de wapening [N/mm2];
= de oriëntatie van de wapeningsstaven, loodrecht ten opzichte van het 

contactvlak,  = 90°;
= de effectiviteits factor, voor betonsterkte klasse B65 geldt:  = 0,4. 

Bij gebruik van verschillende betonsterkteklassen is de laagste maatgevend.

Type oppervlak kt µ

Monolytisch 2,5 1,0

Getand oppervlak 2,0 nk 0,9

Grof oppervlak 1,8 0,7

Glad oppervlak 1,4 0,6

Zeer glad oppervlak 1,0 0,5

Tabel 6; Waarden voor kt en µ per type oppervlak [15]

nk = 
jl

h
n 2 (3.8)

waarin:
n = de lengte van het contactvlak;
lj = het aantal vertandingen in lj;
h2 = de lengte van de vertanding (zie figuur 15).

3.4.3 Vergelijking NEN 6720 [13] en Eurocode 2 [15]

Zoals reeds besproken in voorafgaande paragrafen zijn in NEN 6720 en Eurocode 2 
uitdrukkingen opgenomen voor het bepalen van de maximaal in rekening te brengen
afschuifkracht.

In NEN 6720 [13] is de onderstaande relatie gegeven:

bb

w

ssv
su fk

b

fA
k  (3.9) bf '2,02

De uitdrukking volgens Eurocode 2 [15] luidt: 

)cossin(ynRdtRdj fk cdfv5,0  (3.10) 
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Aan de hand van relaties uit de NEN en de Eurocode is de bijdrage van het beton
(betonsterkteklasse, B65) en het staalaandeel (betonstaalsoort, FeB 500), voor een 
loodrechte oriëntatie ten opzichte van het afschuifvlak, vastgesteld (figuren 16 en 17). 

Schuifkrachtoverdracht volgens NEN 6720
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Figuur 16; Schuifkrachtoverdracht voor beton (B65) en staal (FeB 500) per categorie volgens NEN 6720 [13]

Schuifkrachtoverdracht volgens EC 2
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Figuur 17; Schuifkrachtoverdracht voor beton (B65) en staal (FeB 500) per categorie volgens Eurocode 2 [15]
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Geconstateerd is dat de verschillen tussen de opruwmethoden, qua beton- en
staalaandeel, in zowel de NEN als Eurocode, voor het overgrote deel gelijkmatig
verlopen. Zie figuur 16 & 17 en tabel 7 & 8. Een uitzondering wordt gevormd door de 
monoliet gestorte elementen in de Eurocode.

classificatie opruwmethode vlgs. NEN 6720 Ontwerpsterkte B65 staal per 100 mm2 FeB 500 

opgeruwde aansluitvlakken 0,86 N/mm2 0,725 N/mm2

stortvlakken 0,65 N/mm2 0,580 N/mm2

met hout bekiste oppervlakken 0,43 N/mm2 0,435 N/mm2

glad / met staal bekiste oppervlakken 0,22 N/mm2 0,290 N/mm2

Tabel 7; Aandeel beton (B65) en staal (FeB 500) in de schuifkrachtoverdracht volgens NEN 6720

classificatie opruwmethode vlgs. EC 2 Ontwerpsterkte B65 staal per 100 mm2 FeB 500 

monoliet 1,20 N/mm2 0,725 N/mm2

grove oppervlakken 0,86 N/mm2 0,508 N/mm2

gladde oppervlakken 0,67 N/mm2 0,435 N/mm2

zeer gladde oppervlakken 0,48 N/mm2 0,363 N/mm2

Tabel 8; Aandeel beton (B65) en staal (FeB 500) in de schuifkrachtoverdracht volgens Eurocode 2

In een onderlinge vergelijking tussen de NEN 6720 en de EC 2, kan ten aanzien van 
de betonbijdrage, voor B65, worden opgemerkt dat voor de categorieën ‘opgeruwde
aansluitvlakken’ - ‘grove oppervlakken’ en ‘stortvlakken’ - ‘gladde oppervlakken’
dezelfde waarden in rekening worden gebracht.

Het aandeel dat door het wapeningsstaal, FeB 500, per 100 mm2, wordt geleverd,
komt voor de combinaties ‘opgeruwde aansluitvlakken’ - ‘monoliet gestorte
elementen’ en ‘met hout bekiste oppervlakken’ - ‘gladde oppervlakken’ overeen.

Omdat de classificaties van de opruwmethoden niet parallel verlopen, is het niet 
mogelijk om een volledige vergelijking tussen de NEN en de Eurocode te maken. Bij
de categorieën ‘opgeruwde aansluitvlakken’ - ‘grove oppervlakken’ en ‘stortvlakken’
- ‘gladde oppervlakken’ wordt voor B65 dezelfde betonbijdrage in rekening gebracht.
In vergelijking met de NEN is de staalbijdrage, per 100 mm2, in de Eurocode aan de
behoudende kant. Volgens de NEN mag een hogere schuifkracht in rekening worden
gebracht, waarbij het verschil groter wordt naarmate een hoger wapeningspercentage
is toegepast.
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4 Opzet onderzoek

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de vorm en afmetingen van de
proefstukken die zijn gebruikt ten behoeve van het onderzoek naar de 
schuifkrachtoverdracht in contactvlakken van zelfverdichtend beton bij prefab 
elementen. Ook worden alle variabelen, om te komen tot een gefundeerd onderzoek,
beschreven en worden de afwegingen voor het samenstellen van de definitieve
combinaties in kaart gebracht. In hoofdlijnen is hierbij zoveel mogelijk de opzet van 
het onderzoek ‘Schuifkrachtoverdracht’ ten behoeve van ‘CUR-Aanbeveling 93’ [3]
aangehouden. De proefstukken zijn geproduceerd bij Hurks Beton te Veldhoven en 
Geelen Beton te Wanssum.

4.2 Vorm en afmetingen proefstuk

Ter bepaling van de schuifkrachtoverdracht zijn proeven uitgevoerd op twee identieke 
‘L-vormige’ elementen, die in twee fasen aan elkaar zijn gestort (figuur 18). De 
afmetingen van het proefstuk bedragen 900 x 400 x 200 mm3 (l x b x h). Het 
contactvlak c.q. overdrachtsvlak meet 200 x 300 mm2. De proefstukken zijn hiermee 
identiek aan de proefstukken uit het onderzoek ten behoeve van ‘CUR-Aanbeveling
93’ [3].

Figuur 18; Afmeting proefstuk en wijze van belasten

In de kop en het lijf van het proefstuk is wapening (drie beugels Øk 8) aangebracht om 
voortijdig scheuren c.q. bezwijken als gevolg van scheurvorming, te voorkomen. Om 
de uniformiteit te waarborgen, zijn alle wapeningskorven, 48 stuks in totaal, bij Hurks
Beton geproduceerd. Per stortfase was voor een ‘L - vormige’ component 33 liter 
beton benodigd. Dit resulteerde in een gewicht van  82,5 kg. Het totale gewicht van 
het proefstuk was  165 kg.
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4.3 Definitieve combinaties

Voor het bepalen van de definitieve combinaties zijn een aantal parameters
vastgesteld; de toegepaste opruwmethode, het tijdstip van aanstorten, de 
betoncombinatie, de wijze van bekisten, de prefab betonproducent en 
gewapend/ongewapend overdrachtsvlak. In tabel 9, zijn de negen definitieve
combinaties weergegeven. In de navolgende paragrafen wordt een toelichting gegeven
op de parameters.

Comb. Bedrijf Type Betoncombinaties Aanstorten Oppervlaktebehandeling Wap.

1 H A ZVB-ZVB 1 á 2 uur Geen behandeling -

2 G A ZVB-ZVB 1 á 2 uur Breken cementvlies m.b.v. luchtdruk 4 Øk 8 

3 G A ZVB-ZVB 1 á 2 uur Breken cementvlies m.b.v. luchtdruk -

4 H A ZVB - 'Conv.' 14 dagen Geen behandeling 4 Øk 8 

5 H A ZVB - 'Conv.' 14 dagen Opruwen m.b.v. hark of troffel 4 Øk 8 

6 H B ZVB - 'Conv.' 14 dagen Aanbrengen reliëfstructuur in bekisting 4 Øk 8 

7 G+H B ZVB - 'Conv.' 14 dagen Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager 4 Øk 8 

8 G+H B ZVB - 'Conv.' 14 dagen Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager -

9 H A 'Conv.' - 'Conv.' 14 dagen Opruwen m.b.v. hark of troffel 4 Øk 8 

H = Hurks Beton - G = Geelen Beton

Tabel 9; Overzicht definitieve combinaties

Getracht is het aantal proefstukken te beperken, door alleen de in de praktijk
gehanteerde combinaties uit te voeren, en de diverse parameters dusdanig te kiezen
dat de verschillende invloedsfactoren c.q. mechanismen kunnen worden bepaald,
zoals de invloed van de wapening, de invloed van de betonsamenstelling, het verschil
tussen ‘ZVB-Conventioneel’ en ‘Conventioneel-Conventioneel’ en de aanhechting bij 
verschillend tijdstip van aanstorten.

Combinatie 2 vs. 3; Invloed van de wapening;

Combinatie 1 vs. 4; Aanhechtsterkte bij verschillend tijdstip van aanstorten
2e deel. Deze vergelijking is alleen mogelijk indien de
invloed van de wapening middels combinatie 2-3
bepaald is waarbij aangenomen is dat het verschil
‘ZVB-ZVB’ en ‘ZVB-Conventioneel’ verwaarloosbaar
is indien géén oppervlaktebehandeling wordt
toegepast;

Combinatie 5 vs. 9; Verschillen ‘ZVB-Conventioneel’ en ‘Conventioneel-
Conventioneel’;

Combinatie 7 vs. 8; Invloed van de wapening en betonsamenstelling.
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4.4 Selectie oppervlaktebehandeling contactvlak 

Na een inventarisatie bij Hurks Beton en Geelen Beton, zijn voor het onderzoeksplan
vier oppervlaktebehandelingen geselecteerd (figuur 19):

Opruwen met behulp van hark en/of troffel;
Breken van het cementvlies met behulp van luchtdruk;
Aanbrengen van reliëfstructuur in de bekisting;
Exposeren van het toeslagmateriaal met behulp van oppervlaktevertrager.

Ter vergelijking en om in een later stadium de invloed van de aanhechtsterkte te
kunnen vaststellen (paragraaf 6.6) is ook het ‘onbehandelde contactvlak’ als variant 
opgenomen.

a). b). c). d). e).

a). Géén behandeling;
b). Opruwen met behulp van hark en/of troffel;
c). Breken van het cementvlies met behulp van luchtdruk;
d). Aanbrengen van een relëfstructuur in de bekisting;
e). Exposeren van het toeslagmateriaal met behulp van oppervlaktevertrager.

Figuur 19; Geselecteerde oppervlaktebehandelingen

Van een aantal behandelmethoden is afgezien, omdat uit inventarisatie bij de prefab
betonproducenten is gebleken dat deze nauwelijks of geen bijdrage leveren aan de 
overdracht van schuifkrachten. Het instrooien van zand en grind levert slechts een 
marginale bijdrage aan de overdracht van schuifkrachten. Indien deze methode wordt 
toegepast bij ‘zelfverdichtend’ beton, wordt het toeslagmateriaal direct in de
materiaalfilm opgenomen, terwijl het toeslagmateriaal bij ‘conventioneel’ gestort
beton, los op het contactvlak ligt. Ook het ‘licht’ opruwen van het contactvlak met 
behulp van een bezem levert nauwelijks een positief resultaat en is om die reden ook 
buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is bij het gebruik van de oppervlaktevertrager
gekozen voor uitspuiten van de cementpasta met behulp van water in plaats van met 
zand, omdat deze methode minder bewerkelijk is en een beter eindresultaat oplevert.
Bij de betoncombinatie ZVB - ZVB is bewust niet gekozen voor doorsteken met een 
trilnaald. De belangrijkste eigenschap van ZVB is dat deze activiteit niet meer nodig
is. Bij het gebruiken van een trilnaald kan er mogelijk ontmenging van het
betonmengsel optreden. Het is dan mogelijk dat door de toegevoegde energie van de 
trilnaald, opstuwing van het beton naast de oppervlaktebewerking optreed.

 SCHUIFKRACHTOVERDRACHT 27



4. OPZET ONDERZOEK

De oppervlaktebehandelingen, zoals die in het onderzoek zijn uitgevoerd (6e kolom in 
tabel 9), staan beschreven in paragraaf 2.4. Voor de oppervlaktebehandeling
‘aanbrengen van een reliëfstructuur’ is een tranenplaat in de bekisting aangebracht.
De tranen hebben een regelmatige structuur (figuur 20) en steken ± 2 mm boven het 
oppervlak van de plaat uit.

Figuur 20; De aangebrachte tranenplaat en het resultaat na ontkisten

Bij de combinaties waarbij het toeslagmateriaal wordt geëxposeerd is de bekisting ter
plaatse van het contactvlak voorzien van een vloeistof met een vertragende werking
(figuur 21). Hierbij is gebruik gemaakt van de oppervlaktevertrager ‘DRC 6/50 (kleur: 
roze)’ van Pieri Benelux NV [6].

De verschijningsvorm van de vertrager is vloeibaar, waardoor deze eenvoudig met 
een kwast of roller aangebracht kan worden. Het aanbrengen van de vertrager kan via 
de positieve en negatieve methode. In het onderzoek is uitsluitend de negatieve 
methode toegepast.

Figuur 21; Oppervlaktevertrager DRC 6/50 en resultaat na bewerking
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4.5 Betoncombinaties

Om de meest gangbare praktijksituaties zo goed mogelijk te benaderen, zijn de
proefstukken vervaardigd uit verschillende betoncombinaties. Indien een prefab 
betonproducent een element in twee fasen moet storten, wordt voor beide delen
gebruik gemaakt van ‘zelfverdichtend’ beton (bijvoorbeeld ontwerpsterkte B65).
Worden in de praktijk twee elementen, middels een zogenaamde ‘natte knoop’ op de
bouwplaats met elkaar verbonden, dan wordt het element uitgevoerd in 
‘zelfverdichtend’ beton (B65) en het aangestorte deel in ‘conventioneel’ beton (B35).
Aan de hand van deze uitgangspunten zijn de definitieve combinaties opgesteld. Ook 
is een combinatie meegenomen waarbij beide delen zijn opgebouwd uit 
‘conventioneel’ beton. Deze refereert aan de situatie waarin er nog geen sprake was 
van ‘zelfverdichtend’ beton.

Om een vergelijkende parallel te kunnen trekken, is de keuze voor de betonsoort aan 
een van de bovenstaande praktijksituaties gerelateerd. Dit levert de onderstaande
betoncombinaties per proefstuk op (4e kolom in tabel 9). 

‘zelfverdichtend’ beton (B65) - ‘zelfverdichtend’ beton (B65);
‘zelfverdichtend’ beton (B65) - ‘conventioneel’ beton (B35);
‘conventioneel’ beton (B65) - ‘conventioneel’ beton (B35).

Omdat de meeste prefab betonproducenten hoofdzakelijk ‘zelfverdichtend’ beton
gebruiken, is bij de eerste acht combinaties de eerste stortfase uitgevoerd in 
‘zelfverdichtend’ beton. Bij de negende combinatie is de eerste stortfase uitgevoerd in 
‘conventioneel’ beton. Om logistieke redenen is het aanstorten van het 
‘conventionele’ deel altijd uitgevoerd bij Hurks Beton. Door een productiefout zijn
echter alle aanstortingen met ‘conventioneel’ beton uitgevoerd in ontwerpsterkte B65
in plaats van in B35. Hierdoor wordt de praktijksituatie minder goed benaderd. Op 
deze manier kan echter wel een betere vergelijking worden getrokken tussen de
oppervlaktebehandelingen met een aanstorting van ‘zelfverdichtend’ beton (prefab) en 
‘conventioneel’ beton (in-situ).

Aangezien bovenstaande betoncombinaties gerelateerd zijn aan praktijksituaties is 
hiermee tevens het moment van aanstorten bepaald (5e kolom in tabel 9). Indien een 
prefab betonleverancier een element in twee fasen moet storten, wordt het tweede deel
na 1 à 2 uur aangestort in verband met de hoge omloopsnelheid. In deze situatie is het 
beton nog niet volledig verhard en beschikt het slechts over de ‘groene sterkte’. Wordt
het tweede deel echter door de aannemer op de bouwplaats aangestort, dan zijn de 
elementen al geruime tijd verhard en heeft het beton zijn eindsterkte nagenoeg bereikt.
In het onderzoek is hiervoor een periode van veertien dagen in acht genomen.

Het beproeven van de proefstukken vindt plaats na 28 dagen verharding van het 
aangestorte deel. Voor proefstukken waarbij het tweede deel na 1 á 2 uur is
aangestort, resulteert dit in een ouderdom van 28 dagen voor beide delen. Is het 
tweede deel na 14 dagen aangestort dan beschikken deel 1 en 2 over een ouderdom
van 42 respectievelijk 28 dagen.
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4.6 Mengselsamenstelling

Bij de productie van prefab elementen bepaald de vorm en complexiteit van het 
element het verloop van het stortproces. Afhankelijk van dit proces worden eisen 
gesteld aan de vloei-eigenschappen c.q. consistentie van het betonmengsel.
De proefstukken zijn geproduceerd bij Hurks Beton en Geelen Beton. Beide bedrijven 
hanteren een eigen mengselsamenstelling. Voor het vervaardigen van de proefstukken
is gebruik gemaakt van drie verschillende mengsels, de samenstellingen zijn in tabel
10 t/m 12 weergegeven.

Grondstofomschrijving % kg s.g. liter

Cement Anneliese CEM I 52,5 R 44,2 259 3,12 83

Lumbrès CEM III 32,5 13,8 81 2,95 27

Vulstof Kalksteenmeel, Betocarp MD 42,0 246 2,75 89

Water w.c.f. = 0,50 170 1,00 170

Lucht 1,2% (v/v) 12

Hulpstof Glenium 51 0,4 2,34 1,10 2

Toeslag Wemb 0-4 mm 47,2 768 2,64 291

Hüddenrath 4-16 mm 52,8 859 2,64 325

Totaal 2384 1000

Tabel 10; Mengselsamenstelling Hurks Beton, Zelfverdichtend beton ontwerpsterkte B65 

Grondstofomschrijving % kg s.g. liter

Cement Anneliese CEM I 52,5 R 77,9 254 3,12 81

Lumbrès CEM III 32,5 22,1 72 2,95 24

Water w.c.f. = 0,46 150 1,00 150

Lucht 1,0% (v/v) 10

Hulpstof FM 951 0,7 2,28 1,20 2

Toeslag Wemb 0-4 mm 43,0 831 2,64 315

Hüddenrath 4-16 mm 57,0 1102 2,64 417

Totaal 2412 1000

Tabel 11; Mengselsamenstelling Hurks Beton, ‘Conventioneel’ beton ontwerpsterkte B65 

Grondstofomschrijving % kg s.g. liter

Cement ENCI CEM III 52,5 60,0 341 2,95 116

Vulstof Kalksteenmeel, Betocal F 97 A 40,0 229 2,70 85

Water w.c.f. = 0,48 165 1,00 165

Lucht 1,0% (v/v) 10

Hulpstof Cugla HR 0,5 2,8 1,10 2,5

Toeslag Zand 0-4 mm 43,8 719 2,64 272

Grind 2-8 13,7 224 2,64 85

Grind 8-16 mm 42,5 696 2,64 264

Totaal 2377 1000

Tabel 12; Mengselsamenstelling Geelen Beton, Zelfverdichtend beton ontwerpsterkte B65 

Om een mogelijke invloed door de verschillen in mengselsamenstelling bij beide 
prefab beton producenten vast te kunnen stellen is een overlap gecreëerd door de 
combinaties zeven en acht bij beide bedrijven uit te voeren.
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4.7 Bekistingstype 

Ten aanzien van de opruwmethode van het contactvlak is onderscheid gemaakt tussen 
methoden (3e kolom tabel 9) waarbij het stortvlak tevens het contactvlak is 
(bekistingtype A; figuur 22) en methoden waarbij het contactvlak tegen een
bekistingzijde is gerealiseerd (bekistingtype B; figuur 23).

Figuur 22; Bekistingstype A

Figuur 23; Bekistingstype B

De bekisting moest aan de volgende voorwaarden voldoen:

In verband met het beproeven in de drukbank moeten alle vlakken haaks
worden uitgevoerd, en waren taps toelopende zijden niet toegestaan;
Om het ontkisten effectief te laten verlopen, dienden beide type kisten geheel
demontabel uitgevoerd te worden;
Van elke specifieke combinatie zijn twee proefstukken vervaardigd, van elk
type waren dus ook twee bekistingen benodigd;
Om de uniformiteit te waarborgen zijn de bekistingen vervaardigd bij Hurks
Beton te Veldhoven.
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Afhankelijk van het bekistingstype, waren speciale eisen noodzakelijk, voor het 
verplaatsen en inhijsen van het proefstuk. Voor bekistingstype A, is een schroefhuls,
ten behoeve van een hijsoog, centrisch in het drukvlak van het eerst gestorte deel 
aangebracht. Bij bekistingstype B, werden schroefhulzen in het zwaartepunt van beide 
‘L-vormige’ componenten aangebracht (figuur 24). Om het proefstuk in de drukbank
te kunnen hijsen is bij alle proefstukken een schroefhuls in het zwaartepunt, van het 
drukvlak, van het laatst gestorte deel ingestort.

Figuur 24; Zwaartepunt van het proefstuk

4.8 Wapening contactvlak

Ten aanzien van de wapening over het contactvlak (7e kolom in tabel 9) is de bewuste 
keuze gemaakt de proefstukken zowel gewapend als ongewapend uit te voeren. Bij de 
gewapende doorsnede is sprake van aanhechting en deuvelwerking. Bij de 
ongewapende doorsnede is enkel sprake van aanhechting. Achterliggende gedachte is 
dat aan de hand van de gewapende doorsnede een vergelijking getrokken kan worden 
met de geldende regelgeving. Met behulp van de ongewapende doorsnede kan de 
schuifkrachtoverdracht ten gevolge van de opruwmethode gekwantificeerd worden. 
Door proefstukken, met dezelfde opruwmethode van het contactvlak, zowel gewapend
als ongewapend uit te voeren, kan de ‘extra’ bijdrage ten gevolge van de wapening
worden vastgesteld. Aangenomen dat deze ‘staalbijdrage’ constant is, hoeven slechts 
van een beperkt aantal series, beide combinaties uitgevoerd te worden, hetgeen heeft
geresulteerd in een reductie van het totaal aantal proefstukken. 

De gewapende proefstukken zijn voorzien van twee haarspelden Øk 8 mm door het 
contactvlak. Het gebogen gedeelte is in het eerst gestorte ‘L-vormig’ element
aangebracht en met behulp van een overstek van 150 mm met het andere element
verbonden (figuur 25). De hoek  tussen de as van de wapening en de normaal van het 
contactvlak bedraagt 90°. In relatie met het contactvlak van 200 x 300 mm2 levert dit
een wapeningspercentage van 0,34 % op. De positie van de wapening is in figuur 25 
weergegeven.
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Figuur 25; Aanzicht contactvlak en doorsnede gewapend proefstuk

Bij een vervormingsgestuurde drukproef, is de relatie tussen kracht en vervorming
vastgelegd. Bij proefstukken waarbij in het contactvlak geen wapening doorloopt, zou
bij het bereiken van de afschuifcapaciteit het proefstuk direct in twee delen
uiteenvallen. Om proeftechnische reden is ervoor gekozen beide delen bij elkaar te 
houden met vier draadeinden M12, die door PVC-buizen zijn gestoken. Deze
draadeinden zijn hetzelfde gepositioneerd als de haarspelden bij de gewapende
proefstukken (figuur 26 en 27). Door op elk draadeind een krachtmeetdoos aan te 
sluiten, is het verloop van de normaalkracht tijdens de drukproef geregistreerd.

Figuur 26; Positioneren PVC-buizen bij staande bekisting (type A)

Om de schuifkrachtoverdracht ter plaatse van het contactvlak niet te beïnvloeden zijn
de PVC-buizen ter plaatse van het contactvlak onderbroken. Ook is ervoor gezorgd
dat de draadeinden niet zijn gaan aanliggen en zo een ongewilde bijdrage zouden
leveren aan de ‘pure’ schuifkrachtoverdracht van het beton. Door toepassing van 
PVC-buizen met een inwendige diameter van 22 mm (wanddikte 1mm) is genoeg
speelruimte gecreëerd waarbinnen de draadeinden zich konden bewegen.

Figuur 27; Positioneren PVC-buizen bij liggende bekisting (type B)

Om de draadeinden ‘te positioneren’ is een kracht van 3,33 kN per staaf aangebracht
wat resulteert in een geringe voorspanning van 0,23 N/mm2 in de betondoorsnede ter 
plaatse van het contactvlak.
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5 Proefopstelling en uitvoering 

5.1 Algemeen

De proefstukken zijn beproefd in het ‘Pieter van Musschenbroek Laboratorium’ aan
de Technische Universiteit te Eindhoven. In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven
van de proefopstelling, de methode van beproeven en de registratie van 
meetgegevens.

5.2 Proefopstelling

Na 28 dagen verharding van het aangestorte deel is het proefstuk in een hydraulische
drukbank, met een capaciteit van 2500 kN, op afschuiving belast (figuur 28).

Het proefstuk is gepositioneerd tussen twee stalen platen met het eerst gestorte ‘L-
vormig’ deelelement aan de onderzijde. Om de wrijving tussen het proefstuk en de 
drukbank te beperken is de onderste staalplaat voorzien van een dubbele laag teflon,
met een dikte van 50 micron. De krachten zijn gelijkmatig verdeeld door een
staalplaat van 3 mm op het teflon te leggen. Om de invloed van onregelmatigheden
aan de onderzijde en randen van het proefstuk tot een minimum te beperken is tussen
het proefstuk en de staalplaat een plaat multiplex van ongeveer 2 mm dikte 
aangebracht.

De drukbank is aan de bovenzijde uitgerust met een bolscharnier. Gerelateerd aan de 
vijzelverplaatsing van de drukbank is het proefstuk vervormingsgestuurd belast met 
een snelheid van 0,5 mm per minuut. Om een goede krachtsinleiding te kunnen
realiseren, is boven op het proefstuk een staalplaat van 160 x 160 x 30 mm3 geplaatst.
Het element is centrisch belast waardoor de werklijn van de kracht door het
contactvlak gaat en een zuivere afschuiving wordt gerealiseerd.

Figuur 28; Proefopstelling drukproeven
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Voor het vaststellen van de druk- en splijttreksterkte, zijn per stortfase zes kubussen 
gestort. De kubussen zijn met dezelfde charge als het proefstuk gestort, hebben
dezelfde klimatologische omstandigheden ondergaan en zijn tegelijk met de
proefstukken beproefd.

5.3 Registratie meetgegevens

Tijdens het belasten van het proefstuk zijn met behulp van LVDT’s, krachtmeetdozen
en rekstrookjes meetgegevens geregistreerd.

Ter bepaling van de langsverplaatsing en scheurwijdte zijn tien LVDT’s (Linear
Variable Differential Transformer) op het proefstuk bevestigd. De langsverplaatsing
en de scheurwijdte zijn respectievelijk geregistreerd met vier (4, 5, 10 en 51) en zes
LVDT’s (2, 3, 50, 52, 53 en 54). Opgemerkt dient te worden dat de gemeten
vervorming, van zowel de langsverplaatsing als de scheurwijdte, is opgebouwd uit de 
som van de elastische vervorming en de verplaatsing binnen de meetlengte.

Met behulp van vier krachtmeetdozen (nummers 6, 7, 8 en 9) is de normaalkracht van 
de ‘ongewapende’ proefstukken geregistreerd. De krachtmeetdozen hebben een bereik
van 5 - 30 kN. 

Bij twee proefstukken (combinatie 2 proefstuk A1 en combinatie 7G element B1) is 
de wapening, ter plaatse van het contactvlak, voorzien van rekstrookjes, type FLK-6-
11 van Tokyo Sokki Kenkyiyo.

De positie van de tien LVDT’s (voorzijde en achterzijde), de vier krachtmeetdozen en 
de rekstrookjes zijn in figuur 29 weergegeven.

LVDT’s: 2 t/m5, 10 en 50 t/m 54;
Krachtmeetdozen: 6 t/m 9;
Rekstrookjes: 20 t/m 27. 

Figuur 29; Positie LVDT’s, krachtmeetdozen en rekstrookjes
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5.4 Bevindingen ten aanzien van de uitgevoerde oppervlaktebehandelingen

In deze paragraaf zijn de bevindingen ten aanzien van de uitvoering, van de
toegepaste oppervlaktebehandelingen, beschreven.

Géén behandeling van het contactvlak (combinaties 1 en 4)

Deze oppervlaktebehandeling is eigenlijk géén behandeling, er worden na het storten 
immers géén activiteiten ten aanzien van de cementhuid meer verricht. In de praktijk
vindt in de meeste gevallen echter nog een oppervlakte- of nabehandeling plaats.

Breken van het cementvlies m.b.v. luchtdruk (combinaties 2 en 3) 

Tijdens de productie van de proefstukken is gebleken dat deze opruwmethode, in 
tegenstelling tot de overige oppervlaktebehandelingen zeer arbeidsintensief en
tijdsafhankelijk is. De opstijving van het cementvlies dient nauwkeurig in de gaten
gehouden te worden en door de snelle vorming van een taai cementvlies is de keuze
van het tijdstip van behandelen lastig te bepalen. Belangrijke invloedsfactoren hierbij
zijn de temperatuur en luchtvochtigheid waarbij verharding plaatsvindt. Het meest 
geschikte uitvoeringstijdstip is het moment waarop het cementvlies naast het aan te
storten deel net sterk genoeg is om de opwaartse druk, veroorzaakt door de 
aanstorting, te kunnen weerstaan (figuur 30).

Figuur 30; Opwaartse druk ten gevolge van een aanstorting

Indien aanstorten van het element na 1 á 2 uur plaatsvindt, kan het cementvlies, door 
middel van luchtdruk, doorbroken worden. Hiermee wordt voorkomen dat de
opgestijfde cementhuid een ‘afscheiding’ vormt ter plaatse van het afschuifvlak.

De zelfverdichtende beton van Geelen Beton vertoonde in zeer korte tijd een taai 
cementvlies. Een snelle vorming van een taai cementvlies heeft als voordeel dat het 
aanstorten relatief snel kan plaatsvinden. Anderzijds heeft dit als groot nadeel dat het 
tijdstip van opruwen uiterst nauwkeurig in de gaten gehouden dient te worden. Indien
te lang wordt gewacht, zal het cementvlies te veel opstijven waardoor de oppervlakte-
behandeling steeds lastiger uit te voeren is. Een ander nadeel is dat deze
oppervlaktebehandeling alleen geschikt is voor relatief kleine oppervlakken. Een 
alternatieve oplossing voor toepassing bij grote oppervlakken kan zijn, deze uit te 
voeren met behulp van een hark. Deze methode is echter niet onderzocht!
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Indien dichte wapeningsconcentraties in het contactvlak voorkomen kan het breken
van het cementvlies beter met behulp van luchtdruk worden uitgevoerd. Een van de 
belangrijkste aspecten van deze methode is echter dat aanstorten direct na de
oppervlaktebehandeling moet plaatsvinden, anders zal zich immers opnieuw een 
cementvlies vormen.

Opruwen van het contactvlak met behulp van hark en/of troffel (combinaties 5 en 9)

Het grootste nadeel van ‘zelfverdichtend’ beton bij ‘opruwen met behulp van hark 
en/of troffel’ is het vloeigedrag. Indien de oppervlaktebehandeling in een te vroeg
stadium wordt uitgevoerd zal het beton gedeeltelijk of zelfs geheel terugvloeien. Het
beoogde effect zal hierdoor slechts beperkt en/of gedeeltelijk worden bereikt. Indien
de oppervlaktebehandeling te laat wordt uitgevoerd, wordt eveneens de gewenste
kwaliteit niet gehaald. Voordeel van deze opruwmethode is dat met behulp van een 
hark grote oppervlakken opgeruwd kunnen worden. Vanzelfsprekend is dat bij deze
opruwmethode de factor ‘mens’ echter een grote rol speelt. Met de factor ‘mens’
wordt hier bedoeld, dat de kwaliteit sterk afhangt c.q. wordt beïnvloed door de 
uitvoerende personen.

Aanbrengen van een reliëfstructuur (combinatie 6)

Een belangrijk voordeel van deze methode is dat het contactvlak geen bewerking
vergt, de opruwmethode wordt immers in de bekisting opgenomen. Hieraan dient bij 
de voorbereiding en het maken van de bekisting echter wel de nodige aandacht
besteed te worden. Een ander voordeel is, dat deze methode op meerdere zijden van 
het element kan worden toegepast. Het vloeigedrag zoals bij ‘opruwen van het
contactvlak met behulp van hark en/of troffel’ besproken, is bij deze methode 
uiteraard géén nadeel. Omdat hier sprake is van een kistzijde zal de betonhuid minder 
poreus zijn dan bij een willekeurige oppervlaktebehandeling van een stortvlak. 

Exposeren van het toeslagmateriaal (combinaties 7 en 8)

Exposeren van het toeslagmateriaal is een oppervlaktebehandeling waarbij de manier
van uitvoering minimale invloed heeft op de kwaliteit van het opgeruwde contactvlak.
Deze oppervlaktebehandeling kan, bij een goede mengselbeheersing, een zeer
constante kwaliteit leveren. De factor ‘mens’ is hierbij immers verwaarloosbaar. Bij
een ‘te nat’ mengsel ofwel bij ontmenging zal de grindstructuur t.p.v. het contactvlak
onregelmatigheden vertonen. Hierbij is met name de oriëntatie van de behandelde
oppervlakte bepalend. Een horizontaal behandeld kistvlak zal bij ontmenging van het
betonmengsel immers een beter resultaat geven dan een verticaal behandeld kistvlak.
Het resultaat is echter pas zichtbaar na het uitspuiten. Echter op dat moment is het
element reeds verhard en ontkist, waardoor een correctie niet meer mogelijk is. 
Deze oppervlaktebehandeling is ideaal voor ‘zelfverdichtend’ beton waarbij de 
specifieke eigenschappen en kwaliteiten worden benut, mede omdat hierbij de factor
‘mens’ tot een minimum wordt beperkt. Een randvoorwaarde is echter wel dat hoge 
kwaliteitseisen ten aanzien van het betonmengsel worden gesteld, waarbij de
mengselstabiliteit en samenstelling van het toeslagmateriaal bovenaan staan.
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6 Resultaten

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uitgewerkt en nader toegelicht (in ‘Bijlage B’
zijn alle meetgegevens weergegeven). Voor de vergelijking van de onderlinge
resultaten en het trekken van conclusies zijn de resultaten per combinatie (zie
paragraaf 4.3) gemiddeld. De minimale procentuele spreiding van u;gem is 0,13% bij 
combinatie 8H ‘exposeren van het toeslagmateriaal’. De maximale procentuele
spreiding van u;gem bedraagt 14,55% bij combinatie 3 ‘breken van het cementvlies
m.b.v. luchtdruk’. De combinaties 4 (géén behandeling) en 9 (opruwen m.b.v. hark 
en/of troffel) zijn gebaseerd op slechts één meting. De redenen hiervoor zijn dat bij 
proefstuk A1 van combinatie 9 een te hoge belastingsnelheid is toegepast en dat
proefstuk A2 van combinatie 4 voortijdig is bezweken. Respectievelijk is in paragraaf
6.5 en 6.6 een nadere toelichting gegeven.

6.2 Kracht-vervormingsdiagram

Alle proefstukken zijn tot enige tijd na bezwijken van de betondoorsnede belast. Met 
bezwijken wordt hier bedoeld, het volledig scheuren van de betondoorsnede ter 
plaatse van het afschuifvlak. Aan de hand van de resultaten van combinatie 5 en 6 
(figuur 31), respectievelijk ‘opruwen met behulp van hark en/of troffel’ en
‘aanbrengen van een reliëfstructuur’, is een beschrijving gegeven van de diverse fasen
tijdens beproeven.

Deze fasen worden in de rapportage als volgt beschreven:
Lineair elastische tak;
Aanvang van de afschuiving aangeduid met Fafschuif;
Ontwikkeling van de krachtwerking;
Maximale bezwijkkracht Fu;
Post-breukgebied ofwel afschuiving van het breukvlak.

Uit figuur 31 blijkt dat het beton zich in de eerste fase vrijwel lineair elastisch
gedraagt. Bij het optreden van de eerste maatgevende scheurvorming in het
overdrachtsvlak vangt de afschuiving aan, waarbij de aanhechting tussen de twee 
contactvlakken wordt verbroken. Het moment waarbij aanvang van de afschuiving
optreedt, is duidelijk zichtbaar omdat de grafiek ter plaatse een sprong vertoont. In
eerste instantie neemt de kracht hier iets af en de vervorming toe, waarna de belasting
verder toeneemt. De kracht neemt toe totdat een plotseling grotere afschuiving
optreedt. De aanvang van het post-breukgebied wordt gekenmerkt door het plots
afnemen van de kracht waarbij het tijdsinterval tussen Fu en de aanvang van het post-
breukgebied zeer klein is. De tak van de grafiek na het bezwijken van de 
betondoorsnede toont de kracht die benodigd is om de weerstand van het breukvlak
en, indien toegepast de wapening of draadeinden te overwinnen (wrijving van het 
breukvlak).
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Kracht verplaatsingsdiagram; Gemiddelde langsverplaatsing

Opruwen m.b.v. hark en/of troffel (combinatie 5) & aanbrengen reliëfstructuur (combinatie
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Figuur 31; Toelichting van de meetresultaten

Zoals in paragraaf 5.3 reeds is opgemerkt, is de gemeten vervorming van zowel de 
langsverplaatsing als de scheurwijdte, opgebouwd uit de som van de elastische 
vervorming en de verplaatsing binnen de meetlengte.
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6.3 Invloed van de wapening

In de opzet van het onderzoek is gekozen de invloed van de wapening m.b.v. twee 
verschillende oppervlaktebehandelingen vast te stellen namelijk,‘breken van het
cementvlies met behulp van luchtdruk’ (combinaties 2 en 3) en ‘exposeren van het 
toeslagmateriaal’ (combinaties 7H, 8H, 7G en 8G). Bij de kwantificering van de 
invloed van de wapening speelt deuvelwerking, zoals besproken in paragraaf 3.3.3, 
een belangrijke rol. Indien de eerste maatgevende scheur optreedt in het afschuifvlak
van een gewapend element, zou dit in geval van een ongewapend element direct 
leiden tot bezwijken. De toename van de schuifkrachtoverdracht ten gevolge van de 
wapening is bepaald door het verschil van Fu;gem van de ongewapende doorsnede en 
Fafschuif;gem of Fu;gem (indien Fu;gem = Fafschuif;gem) van de gewapende doorsnede. De 
toename is in de figuren 32 en 33 aangeduid met F.

De toename van Fafschuif;gem of Fu;gem (indien Fu;gem = Fafschuif;gem) ten gevolge van de 
wapening is bepaald door het verschil met Fu;gem van de ongewapende doorsnede te 
bepalen.

Aangenomen is dat de aangebrachte geringe ‘voorspanning’ van ± 0,23 N/mm2 bij de 
ongewapende proefstukken leidt tot een hogere eerste maatgevende scheurvorming
Fafschuif en/of bezwijkbelasting Fu, die niet significant is. 

Kracht verplaatsingsdiagram; Gemiddelde langsverplaatsing

COMBINATIE 2 & 3; Breken van het cementvlies m.b.v. luchtdruk
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Figuur 32; Invloed van de wapening bij ‘breken van het cementvlies met behulp van luchtdruk’
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Uit de vergelijking van de resultaten van ‘breken van het cementvlies met behulp van
luchtdruk’ blijkt dat de wapening van combinatie 2 (Fafschuif;gem;gewapend ± 348 kN), ten 
opzichte van de ongewapende combinatie 3 (Fu;gem;ongwapend ± 302 kN), zorg draagt
voor een toename van Fafschuif waardoor F ± 46 kN (figuur 32) bedraagt.

Bij combinatie 7 (Fu;gem;gewapend ± 259 kN) en 8 (Fu;gem;ongewapend ± 214 kN) van Hurks 
Beton wordt een vrijwel gelijkwaardige verhoging van de bezwijklast, F ± 45 kN, 
(figuur 33) gevonden ten gevolge van de wapeningsbijdrage.

Kracht verplaatsingsdiagram; Gemiddelde langsverplaatsing

COMBINATIE 7H & 8H; Exposeren van het toeslagmateriaal
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Figuur 33; Invloed van de wapening bij ‘exposeren van het toeslagmateriaal’

Bij de combinaties 7 en 8 (resp. gewapend en ongewapend ‘exposeren van het
toeslagmateriaal’) van Geelen Beton vertonen de resultaten in een eerste oogopslag
vreemde waarden (tabel 13). De ongewapende proefstukken hebben immers een 
hogere uiterste schuifspanning u;gem 4,62 N/mm² dan de gewapende proefstukken
waarbij u;gem 4,08 N/mm² bedraagt.

Wapening Ouderdom Kubusdruksterkte Splijttreksterkte Schuifspanning
Combinatie

contactvlak [dagen] 1) [N/mm2] 1) [N/mm2] 1) [N/mm2]

7G 4 Øk 8 28 / 42 74,8 / 92,2 4,93 / 5,50 4,08

8G - 27 / 41 78,6 / 91,9 5,06 / 5,12 4,62

1) i/j: i - laatst gestorte deel (‘Conventioneel’), j - eerst gestorte deel (ZVB);

Tabel 13; Mechanische eigenschappen proefstukken combinaties 7G en 8G
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Bij nadere bestudering kan hier de volgende verklaring voor worden gegeven. Zo
blijkt achteraf dat de stabiliteit van het mengsel van grote invloed is op het
uiteindelijke resultaat. In figuur 34 t/m 36 worden de proefstukken van Geelen Beton
met geëxposeerd toeslagmateriaal getoond (combinaties 7G en 8G). Beide
proefstukken van combinatie 7G vertonen kenmerken van ontmenging (figuur 34 en 
36). De grindstructuur in de contactvlakken is zeer onregelmatig waarbij grote
vlakken met voornamelijk cementpasta waarneembaar zijn en géén tot nauwelijks
toeslagmateriaal aanwezig is. Bij proefstuk B2 (figuur 36a) is de ontmenging in 
mindere mate waarneembaar dan bij proefstuk B1 (figuur 34). Dit wordt 
onderschreven door een uiterste bezwijklast Fu van 234 kN en 255 kN voor
respectievelijk proefstuk B1 en B2 van combinatie 7G. 

Combinatie 8G vertoont een homogene grindstructuur (figuur 37). Het verschil tussen 
ontmenging en een homogene grindstructuur kan duidelijk worden waargenomen aan
de stortzijde ter plaatse van het contactvlak (rechterzijde van het contactvlak in de 
figuren 36b en 37b). Tijdens het storten van deze proefstukken was reeds opgemerkt
dat het betonmengsel ‘te nat’ was, deze constatering onderschrijft achteraf nogmaals
bovenstaande waarnemingen en resultaten. Dit toont meteen de gevoeligheid van deze
oppervlaktebehandeling en dat de ruwheid van het contactvlak een grote rol speelt bij 
de aanhechting van het aan te storten beton. 

Geconstateerd kan worden dat voor de onderzochte combinaties, als gevolg van de 
bijdrage van de wapening, het verschil tussen Fu;gem;ongewapend en Fafschuif;gem;gewapend of 
Fu;gem;gewapend (naar gelang welke het eerst optreedt) een vrijwel gelijkwaardige
verhoging van ± 45 kN oplevert.

a.) Combinatie 7G B1 (Fu= 234 kN) b.) Ontmenging (uitvergroting 7G B1)

Figuur 34; Combinatie 7G ‘exposeren van het toeslagmateriaal’ (gewapend)
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a.) Combinatie 8G B1 (Fu= 251 kN) b.) Homogene grindstructuur(uitvergroting 8G B1)

Figuur 35; Combinatie 8G ‘exposeren van het toeslagmateriaal’ (ongewapend)

a.) Combinatie 7G B2 (Fu= 255 kN) b.) Combinatie 8G B2 (Fu= 287 kN)

Figuur 36; Combinatie 7G & 8G ‘exposeren van het toeslagmateriaal’ (respectievelijk gewapend en ongewapend)
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6.4 Invloed van de betonsamenstelling

Zoals geformuleerd in de opzet van het onderzoek (hoofdstuk 4) is getracht, middels 
een overlap van combinaties van Hurks Beton en Geelen Beton, de invloed van de 
mechanische eigenschappen van verschillende betonmengsels op de
schuifkrachtoverdracht te kwantificeren. Hiervoor is een vergelijking gemaakt tussen
de resultaten van combinatie 7 en 8, respectievelijk exposeren van het 
toeslagmateriaal gewapend en ongewapend. Zoals reeds besproken in de voorgaande
paragraaf, bepaalt de stabiliteit van het ‘zelfverdichtend’ betonmengsel, bij ‘exposeren
van het toeslagmateriaal’, in grote mate de kwaliteit van het contactvlak. Door de
ontmenging bij combinatie 7G, kan slechts in geval van combinatie 8 (ongewapend)
een vergelijking worden gemaakt. In tabel 14 zijn de meetresultaten van combinatie 8 
van respectievelijk Hurks Beton en Geelen Beton weergegeven.

Uit tabel 14 blijkt dat het ZVB mengsel van Geelen Beton een ruim 11 N/mm2 hogere
druksterkte bereikt bij 28 dagen ouderdom dan het mengsel van Hurks Beton ondanks 
een gelijke cementhoeveelheid in de betonsamenstelling (paragraaf 4.6). Mogelijke
verklaring hiervoor kan zijn dat het cementaandeel bij Hurks Beton opgebouwd is uit 
twee verschillende sterkteklassen.

Meer opvallend is echter dat de druksterkte van het aangestorte conventionele beton 
onderling een significant verschil, 68,3 N/mm2 en 78,6 N/mm2 (tabel 14), vertoont. 
Dit is opvallend omdat zowel de proefstukken van combinatie 8H als 8G bij Hurks 
Beton zijn aangestort met dezelfde betonsamenstelling. Een verklaring voor de lage
druksterkte van het ‘conventioneel’ betonmengsel in geval van combinatie 8H, kan 
met de beschikbare gegevens dan ook niet worden gegeven. In ‘Bijlage B’ zijn in 
paragraaf B3 de gemiddelde kubusdruksterkte en splijttreksterkte per 
mengselsamenstelling weergegeven.

Wapening Ouderdom Kubusdruksterkte Splijttreksterkte Schuifspanning
Combinatie

contactvlak [dagen] 1) [N/mm2] 1) [N/mm2] 1) [N/mm2]

8H - 28 / 42 68,3 / 80,4 4,86 / 5,25 3,68

8G - 27 / 41 78,6 / 91,9 5,06 / 5,12 4,62

1) i/j: i - laatst gestorte deel (‘Conventioneel’), j - eerst gestorte deel (ZVB);

Tabel 14; Mechanische eigenschappen proefstukken combinaties 8H en 8G

Uit de mechanische eigenschappen van combinatie 8H en 8G blijkt dat de maximaal
over te brengen schuifspanning afhankelijk is van de kubusdruksterkte en
splijttreksterkte. In het algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger de
betonsterkteklasse, hoe hoger de over te brengen schuifspanning.

Vanwege de significante verschillen in mechanische eigenschappen van de
aangestorte conventionele betonmengsels, kan de invloed van de betonsamenstelling
op de schuifkrachtoverdracht niet worden gekwantificeerd.
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6.5 Verschillen ‘ZVB - Conventioneel’ en ‘Conventioneel - Conventioneel’

Het verschil tussen een element van ‘zelfverdichtend’ beton of ‘conventioneel’ beton 
met een aanstorting van ‘conventioneel’ beton, waarbij opruwing met behulp van hark 
en/of troffel is toegepast, kan gekwantificeerd worden met behulp van combinaties 5 
en 9. Bij beide betoncombinaties treedt de eerste maatgevende scheurvorming op bij 
een kracht van Fafschuif ± 366 kN. Vervolgens bereikt combinatie 9 (‘conventioneel’ - 
‘conventioneel’) een hoogste sterkte van Fu ± 477 kN (figuur 37). Opgemerkt dient te 
worden dat de meetresultaten van combinatie 9 A1 hierbij buiten beschouwing zijn
gelaten vanwege een te hoge belastingsnelheid (0,5 mm/seconde i.p.v. 0,5 
mm/minuut) tijdens beproeven. 

Geconcludeerd kan worden dat de verschillen tussen ‘ZVB - Conventioneel’ en 
‘Conventioneel - Conventioneel’ minimaal zijn (figuur 37). De kracht waarbij
aanvang van de afschuiving optreedt is vrijwel gelijk, echter de betoncombinatie
‘Conventioneel - Conventioneel’ bereikt een hogere uiterste schuifspanning.

Een aandachtspunt bij het gebruik van ‘zelfverdichtend’ beton is het vloeibare
karakter. In tegenstelling tot ‘conventioneel’ beton heeft ‘zelfverdichtend’ beton de 
neiging terug te vloeien na het toepassen van de oppervlaktebehandeling.

COMBINATIES 5 & 9

GEMIDDELDE SCHEURWIJDTE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

SCHEURWIJDTE [mm]

K
R

A
C

H
T

 [
k
N

]

Comb. 5 A2

Comb. 5 A1

Comb. 9 A2

COMBINATIES 5 & 9

GEMIDDELDE LANGSVERPLAATSING

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

LANGSVERPLAATSING [mm]

K
R

A
C

H
T

 [
k
N

]

Comb. 5 A2

Comb. 5 A1

Comb. 9 A2

Figuur 37; Gemiddelde scheurwijdte en langsverplaatsing bij combinaties 5 & 9 

46 SCHUIFKRACHTOVERDRACHT



6. RESULTATEN

6.6 Aanhechting bij verschillend tijdstip van aanstorten

Met behulp van combinaties 1 en 4, waarbij géén oppervlaktebehandeling is
uitgevoerd, is getracht de invloed van het tijdstip van aanstorten op de
schuifkrachtoverdracht te bepalen. Bij combinatie 1 heeft aanstorten plaatsgevonden
na 1 á 2 uur en bij combinatie 4 na 14 dagen. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk
is beschreven, is proefstuk A2 van combinatie 4 voortijdig bezweken door een
verkeerde bediening bij het positioneren van de vijzel van de drukbank. De
bevindingen zijn hierdoor met betrekking tot combinatie 4 op slechts één meting
gebaseerd.

Om te bepalen of het tijdstip van aanstorten invloed heeft op de
schuifkrachtoverdracht zijn de volgende uitgangspunten aangenomen:

Het verschil tussen ‘ZVB-ZVB’ en ‘ZVB-Conventioneel’ is 
verwaarloosbaar;
De invloed van de wapening (paragraaf 6.3) is middels combinatie 2 vs. 
combinatie 3 (‘breken van het cementvlies’) en combinatie 7 vs. combinatie
8 (‘exposeren van het toeslagmateriaal’) bepaald.

Oppervlaktebehandeling [Combinatie] Fgem;wap [kN] Fgem;ongewap [kN] Fgem [kN]

Cementvlies breken [resp. 2 & 3] 348 (1 á 2 uur) 302 (1 á 2 uur)
46 * 

Exposeren toeslagmateriaal [resp. 7 & 8] 259 (14 dagen) 214 (14 dagen)
45 * 

Géén behandeling [resp. 4 & 1] 154 (14 dagen) 78 (1 á 2 uur)
76

* Bijdrage van de wapening als aangenomen in paragraaf 6.3; 

Tabel 15; Overzicht Fgem verschillende combinaties

Bij vergelijking van de meetresultaten (tabel 15), blijkt dat Fgem groter is bij ‘géén
behandeling’ dan bij de andere twee oppervlaktebehandelingen.

Uit het onderzoek van N.Randl [19] is gebleken dat bij relatief gladde oppervlakken
(combinatie 1 en 4; géén behandeling) de deuvelwerking van de wapening maximaal
en de invloed van de sterkteklasse minimaal is (paragraaf 3.2.4). 

De invloed van het verschil in verhardingsdagen tussen combinatie 1 (28 dagen) en 
combinatie 4 (14 + 28 = 42 dagen) op de kubusdruksterkte en splijttreksterkte
(paragraaf B3 van ‘Bijlage B’) is verwaarloosbaar. In paragraaf 6.3 is reeds naar 
voren gekomen dat de toename van de bezwijklast ten gevolge van de wapening
ongeveer 45 á 50 kN bedraagt (tabel 15). Indien bij combinatie 4 wordt uitgegaan van
een gelijkwaardige bijdrage van de wapening zou de resterende 25 à 30 kN 
toegeschreven kunnen worden aan een betere aanhechting. Een mogelijke verklaring
voor de verhoogde capaciteit zou kunnen zijn, dat bij aanstorten na 14 dagen het 
grootste deel van de verhardingskrimp van het eerste deel reeds heeft plaatsgevonden.
In tegenstelling tot de situatie waarbij na 1 á 2 uur is aangestort en de
verhardingskrimp bij beide delen gelijktijdig optreedt.

Om de invloed van het tijdstip van aanstorten te kunnen kwantificeren zijn echter
meer resultaten benodigd dan beschikbaar. Met de gestelde vergelijkingen is echter 
wel aangetoond dat een verschillend tijdstip van aanstorten een significant verschil
oplevert ten aanzien van de maximaal overdraagbare schuifspanning.
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6.7 Vergelijking van de oppervlaktebehandelingen

In deze paragraaf worden de oppervlaktebehandelingen aan de hand van de
schuifspanning met elkaar vergeleken. Om een goede vergelijking te maken tussen de
verschillende opruwmethoden en de schuifkrachtoverdracht is gekeken naar de
schuifspanning waarbij aanvang van de afschuiving optreedt afschuif;gem en naar de 
uiterst opneembare schuifspanning u;gem. Bij een aantal oppervlaktebehandelingen
geldt afschuif;gem is u;gem (tabel 16). 

De schuifspanning gem is berekend door de kracht Fgem, bij scheurvorming of bij 
bezwijken, te delen door de oppervlakte van het afschuifvlak Aafschuifvlak. Bij de 
ongewapende proefstukken is een correctie uitgevoerd ten aanzien van het 
contactvlak, als gevolg van de reductie van het contactvlak door de aangebrachte
buizen. De gecorrigeerde oppervlakte bedraagt 58190 mm2. Omdat bij de gewapende
proefstukken geen reductie van de doorsnede plaatsvindt, is geen correctie uitgevoerd.

afschuif;gem u;gem
Combinatie Oppervlaktebehandeling contactvlak Wapening

[N/mm2] [N/mm2]

1 Géén behandeling - 1,3

2 Breken cementvlies m.b.v. luchtdruk 4 Øk 8 5,8 8,0

3 Breken cementvlies m.b.v. luchtdruk - 5,2

4 Géén behandeling 4 Øk 8 2,6

5 Opruwen m.b.v. hark of troffel 4 Øk 8 6,1 7,3

6 Aanbrengen reliëfstructuur in bekisting 4 Øk 8 1,1 2,4

7H Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager 4 Øk 8 4,3

7G Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager 4 Øk 8 4,1 *

8H Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager - 3,7

8G Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager - 4,6

9 Opruwen m.b.v. hark of troffel 4 Øk 8 6,1 8,0

* geen representatieve waarde door ontmenging (paragraaf 6.3)

Tabel 16; Overzicht schuifspanningen afschuif;gem en u;gem

Uit tabel 16 blijkt dat bij opruwen met behulp van hark en/of troffel afschuif;gem bij 
betoncombinatie ‘ZVB-Conventioneel’ (combinatie 5) niet afwijkt ten opzichte van 
betoncombinatie ‘Conventioneel-Conventioneel’ (combinatie 9). De uiterste
schuifspanning u;gem bereikt daarentegen wel een hogere waarde bij ‘Conventioneel-
Conventioneel’

Bij de gewapende combinaties levert ‘aanbrengen van een reliëfstructuur in de 
bekisting’ de laagste schuifspanning op ( u;gem 2,4 N/mm²), dit is zelfs lager dan de 
onbehandelde oppervlakte van combinatie 4 ( u;gem 2,6 N/mm²). Een verklaring voor 
de aanmerkelijk lage schuifspanning is de uiterst minimale aanhechting van het
aangestorte beton, veroorzaakt door het gladde oppervlak van de stalen ‘tranenplaat’.

Bij de oppervlaktebehandeling ‘exposeren van het toeslagmateriaal’ varieert u;gem van 
3,7 N/mm² tot 4,6 N/mm² bij de ongewapende uitvoering en van 4,1 N/mm² tot 4,3 
N/mm² bij de gewapende uitvoering. Hierbij dient als opmerking geplaatst te worden
dat bij combinatie 7G door ontmenging de waarde u;gem niet representatief is, zoals
eerder beschreven in paragraaf 6.3.
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Uitgaande van afschuif;gem is de afschuifcapaciteit (afgerond op 0,5 N/mm2) van de 
onderzochte oppervlaktebehandelingen samengevat in tabel 17. 

Oppervlaktebehandeling contactvlak afschuif [N/mm2]

Aanbrengen reliëfstructuur in bekisting (6) 1,0

Géén behandeling (1 en 4) 1,5 - 2,5

Breken cementvlies m.b.v. luchtdruk (7 en 8) 3,5 - 4,5

Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager (2 en 3) 5,0 - 6,0

Opruwen m.b.v. hark of troffel (5 en 9) 6,0

Tabel 17; Overzicht gemiddelde experimentele schuifspanningen afschuif afgerond op 0,5 N/mm²

Het tijdstip van aanstorten en de positie van het contactvlak zijn veelal bepalend voor 
de keuze van de oppervlaktebehandeling. In tabel 18 is een overzicht gegeven van de 
in dit onderzoek uitgevoerde oppervlaktebehandelingen en de bijbehorende
afschuifcapaciteit. Per parameter is aangegeven welke oppervlaktebehandeling het 
meest geschikt is. 

Tijdstip van aanstorten

1 á 2 uur 14 dagen

Stortvlak
Breken cementvlies m.b.v. luchtdruk

5,0 - 6,0 N/mm2
Opruwen m.b.v. hark of troffel

6,0 N/mm2

Kistvlak N.V.T.
Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager

3,5 - 4,5 N/mm2

Tabel 18; Matrix oppervlaktebehandelingen

6.8 Vergelijking met eerder uitgevoerd onderzoek en geldende regelgeving

In deze paragraaf zijn de resultaten uit het verrichte onderzoek vergeleken met
hetgeen in de geldende regelgeving wordt aangehouden en is tevens een vergelijking
gemaakt met eerder uitgevoerd onderzoek door Randl en ‘CUR 
Onderzoekscommissie B79’. 

6.8.1 Vergelijking experimentele waarden met NEN 6720 [13] en Eurocode 2 

[15]

In het verrichte onderzoek zijn ongewapende proefstukken met een ‘voorspanning’
van 0,2 N/mm2 en proefstukken met een wapeningsdoorsnede van 4 Øk 8 = 201 mm2,
zonder voorspanning opgenomen. Volgens Eurocode 2 [15], uitdrukking (3.7) 
(paragraaf 3.4.2), levert de aangebrachte ‘voorspanning’, een zeer beperkte bijdrage
aan de over te brengen schuifkracht. In NEN 6720 is geen uitdrukking opgenomen
voor normaalkrachten loodrecht op het afschuifvlak. Omdat volgens Eurocode 2 de 
bijdrage van de ‘voorspanning’ minimaal is, wordt voor deze combinaties ook een 
vergelijking gemaakt met NEN 6720. 
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In figuur 38 en 39 is de verhouding tussen de experimentele schuifspanning en de 
splijttreksterkte uitgezet tegen het mechanisch wapeningsgetal en vergeleken met de
geldende regelgeving van NEN 6720 en Eurocode 2. 

Op de y-as wordt het quotiënt van 
ct

u

f
 uitgezet.

Op de x-as wordt het mechanisch wapeningsgetal uitgezet, gedefinieerd in [22] als:

cta

sys

fA

fA
(6.1)

waarin:
As = doorsnede wapening loodrecht op aansluitvlak (4 Øk 8 = 201 mm2);
fsy = vloeispanning wapening (hier gesteld op 560 N/mm²);
Aa = oppervlakte aansluitvlak (200 x 300 = 60000 mm2);
fct = betontreksterkte (hier gelijk gesteld aan de laagste splijttreksterkte van beide

betondelen).

Bij het bepalen van het mechanisch wapeningsgetal (tabel 19) is, in tegenstelling tot 
de theorie van Randl, niet de gemiddelde sterkte van de contactvlakken maar de 
sterkte van het zwakste vlak maatgevend.

Oppervlaktebehandeling Beton u

[N/mm2]
fct

[N/mm2]
u / fct

[-]
mech. wap.

getal [-]

1 Géén behandeling ZVB-ZVB 1,32 4,26 0,31 0,00

2 Breken cementvlies m.b.v luchtdruk ZVB-ZVB 8,04 6,12 1,31 0,31

3 Breken cementvlies m.b.v luchtdruk ZVB-ZVB 5,16 5,79 0,89 0,00

4 Géén behandeling ZVB-Conv. 2,57 4,46 0,58 0,42

5 Opruwen m.b.v. hark of troffel ZVB- Conv. 7,30 4,51 1,61 0,42

6 Aanbrengen reliëfstructuur ZVB- Conv. 2,41 4,67 0,52 0,40

7H Exposeren toeslagmateriaal ZVB- Conv. 4,46 5,13 0,87 0,37

7G Exposeren toeslagmateriaal ZVB- Conv. 4,08 4,93 0,83 0,38

8H Exposeren toeslagmateriaal ZVB- Conv. 3,68 4,86 0,76 0,00

8G Exposeren toeslagmateriaal ZVB- Conv. 4,62 5,06 0,91 0,00

9 Opruwen m.b.v. hark of troffel Conv.- Conv. 7,95 4,72 1,68 0,39

Tabel 19; Overzicht mechanisch wapeningsgetal

Als referentie is de maximaal in rekening te brengen schuifspanning volgens NEN 
6720 [13] en Eurocode 2 [15] in de figuren opgenomen. Deze zijn respectievelijk
berekend volgens onderstaande formules:

bb

a

ss
su fk

A

fA
k (6.2)

)cossin(ynRdtRdj fk  (6.3) 
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Figuur 38; Experimentele uiterste schuifspanningen u en NEN 6720 waarde als functie van het mechanisch
wapeningsgetal
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Figuur 39; Experimentele uiterste schuifspanningen u en EC 2 waarde als functie van het mechanisch
wapeningsgetal

Geconcludeerd kan worden dat alle experimentele schuifspanningen, van de
combinaties waarbij een oppervlaktebehandeling is uitgevoerd, hoger zijn dan volgens 
NEN 6720 en Eurocode 2 in rekening gebracht mag worden.
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Opvallend zijn de relatief lage waarden bij de Eurocode voor de maximaal in rekening
te brengen schuifspanning. Opgemerkt dient te worden dat de uitdrukking in
Eurocode 2 uitgaat van een ontwerpwaarde voor de schuifspanning, op basis van de 
ontwerpwaarden voor de treksterkte van het beton en de vloeigrens van het 
wapeningstaal.

6.8.2 Vergelijking met Randl [19] en CUR [3] 

Zoals reeds in paragraaf 3.2.2 is vermeld neemt volgens Randl [19] de maximaal
opneembare schuifspanning toe, naarmate de betonsterkteklasse hoger is en de 
hoeveelheid wapening in het contactvlak toeneemt. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat ‘exposeren van het toeslagmateriaal’ de enige vorm van opruwing is die 
vergeleken kan worden met de uitdrukkingen uit het onderzoek van Randl. De 
uitdrukking voor de maximaal opneembare schuifspanning volgens Randl is tevens 
weergegeven in paragraaf 3.2.2. 

Met behulp van uitdrukking (3.2) kunnen de theoretische waarden van Randl
vergeleken worden met de experimentele waarden. In tabel 20 zijn de experimentele
waarden van dit onderzoek en de waarden van Randl opgenomen. In dit onderzoek is 
echter een ander wapeningspercentage toegepast als in het eerder gedane onderzoek
ten behoeve van ‘CUR Aanbeveling 93’ [3]. Een goede vergelijking kan hierdoor niet 
worden gemaakt.

Beton- Sterkte- Wapening Maximale schuifspanning [N/mm2]

combinatie klasse contactvlak Experimenteel Exp. CUR Randl 1)

ZVB - ZVB B65 4 Øk 6 - 4,16 3,10

ZVB - Conv. B65 4 Øk 8 4,46 2)
- 4,23

ZVB - ZVB B65 8 Øk 8 - 6,11 6,42

1) Bepaald met uitdrukking (3.2) paragraaf 3.2.2, waarin fy = 600 N/mm2;
2) Combinatie 7H i.v.m. niet representatieve waarde voor combinatie 7G door ontmenging (paragraaf 6.3);

Tabel 20; Vergelijking experimentele en theoretisch schuifspanning

De afleidingen van Randl zijn gebaseerd op een gemiddelde druksterkte van
45 N/mm2. Deze uitdrukkingen kunnen niet zonder meer worden toegepast, er dient 
dan ook enige behoudendheid betracht te worden ten aanzien van de theoretisch
bepaalde schuifspanningen. In dit onderzoek wordt immers enkel gebruik gemaakt
van betonsterkteklasse B65. 

Er kunnen een aantal conclusies worden getrokken aan de hand van de vergelijking
tussen het verrichte onderzoek en de onderzoeken door ‘CUR Onderzoekscommissie
B79’ en Randl.

Evenals in het door Randl uitgevoerde onderzoek, kan gesteld worden dat de
opruwmethode van het contactvlak een grote invloed heeft op de maximaal over te 
brengen schuifkracht. De eveneens grote invloed van het wapeningspercentage op de 
maximaal over te brengen schuifkracht, zoals in het onderzoek van Randl en de CUR 
is gesteld, kan door de gekozen opzet van dit onderzoek niet worden bevestigd noch 
ontkracht.
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In tegenstelling tot het onderzoek van Randl levert niet ‘exposeren van het
toeslagmateriaal’ de hoogste uiterste schuifspanning op maar ‘opruwen met behulp 
van hark en/of troffel’ in het geval van betoncombinatie ‘Conventioneel - 
Conventioneel’ en ‘ZVB - Conventioneel’. In het geval van betoncombinatie ‘ZVB -
ZVB’ levert ‘breken van het cementvlies’ de hoogste uiterste schuifspanning op.
In relatie tot de experimentele waarden voor de maximaal opneembare schuifspanning
uit het CUR onderzoek [2] zou men een hogere experimentele waarde kunnen
verwachten voor combinatie 7H dan in tabel 21 staat vermeld. De aanzienlijk grotere
wapeningshoeveelheid en de mechanische eigenschappen scheppen immers deze
verwachting.

Beton- Wapening As Ouderdom Kubusdruksterkte Splijttreksterkte

combinatie contactvlak [mm2] [dagen] 1) [N/mm2] 1) [N/mm2] 1)

ZVB - ZVB 2) 4 Øk 6 113 21/35 58,0 / 65,4 3,68 / 4,44

ZVB - Conv. 3) 4 Øk 8 201 27/41 78,8 / 79,9 5,38 / 5,13

ZVB - ZVB 2) 8 Øk 8 402 21/35 58,0 / 65,4 3,68 / 4,44

1) i/j: i - laatst gestorte deel, j - eerst gestorte deel;
2) Experimentele waarden uit CUR onderzoek [2];
3) Experimentele waarden van Combinatie 7H;

Tabel 21; Mechanische eigenschappen van de proefstukken

Het enige wezenlijke verschil buiten het wapeningspercentage en de mechanische
eigenschappen is de betoncombinatie. In het CUR onderzoek bestond de 
betoncombinatie enkel uit ZVB in tegenstelling tot het verrichte onderzoek waarbij
sprake is van ‘ZVB - Conventioneel’. Ondanks de aanwezige meetgegevens kan de 
oorzaak van de minimaal hogere maximale schuifspanning niet worden gegeven.
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

In dit oriënterend onderzoek zijn voor het opruwen van de contactvlakken diverse 
oppervlaktebehandelingen gehanteerd. De afschuifcapaciteit afschuif;gem (afgerond op 
0,5 N/mm2) van de onderzochte oppervlaktebehandelingen is in onderstaande tabel 
weergegeven.

Oppervlaktebehandeling contactvlak afschuif [N/mm2]

Aanbrengen reliëfstructuur in bekisting (6) 1,0

Géén behandeling (1 en 4) 1,5 - 2,5

Breken cementvlies m.b.v. luchtdruk (7 en 8) 3,5 - 4,5

Exposeren toeslag m.b.v. oppervlaktevertrager (2 en 3) 5,0 - 6,0

Opruwen m.b.v. hark of troffel (5 en 9) 6,0

Vastgesteld kan worden dat de oppervlaktebehandeling van grote invloed is op de 
schuifkrachten die kunnen worden overgedragen. Afhankelijk van de situatie en de 
randvoorwaarden dient een afweging gemaakt te worden voor de keuze van de te 
hanteren oppervlaktebehandeling.

Uit de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat, indien het contactvlak wordt 
opgeruwd met behulp van hark en/of troffel, afschuif;gem van de betoncombinatie ‘ZVB-
Conventioneel’ niet afwijkt van ‘Conventioneel-Conventioneel’. De uiterste
schuifspanning u;gem bereikt daarentegen wel een hogere waarde bij ‘Conventioneel-
Conventioneel’.

De experimentele uiterste schuifspanningen u van de combinaties waarbij een 
oppervlaktebehandeling is uitgevoerd, zijn hoger, dan volgens NEN 6720 en
Eurocode 2 mag worden aangehouden. Bij de onbehandelde contactvlakken wordt 
alleen bij combinatie 4 (‘ZVB - Conventioneel’ gewapend) een hogere experimentele
uiterste schuifspanning bereikt, dan mag worden aangehouden volgens Eurocode 2. 
Aangenomen mag worden dat dit is toe te schrijven aan de uiterst gladde betonhuid
van ZVB ten opzichte van ‘conventioneel’ beton. 

Bij de uitvoering van dit onderzoek is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
oppervlaktebehandeling. In de praktijk zal dit echter, met name bij de handmatige
bewerkingen, niet altijd even nauwkeurig plaatsvinden. In de situaties waarbij de
oppervlaktebehandeling met onvoldoende zorg wordt uitgevoerd, zal de waarde voor
de schuifspanning mogelijk significant kunnen dalen.

In dit oriënterend onderzoek zijn de meest toegepaste oppervlaktebehandelingen en
daarbij behorende eigenschappen in kaart gebracht. Vanwege de gevoeligheid ten 
aanzien van de uitvoeringsaspecten en mengselstabiliteit, dient enige behoudendheid
betracht te worden ten aanzien van het gebruik van de resultaten voor constructieve
toepassingen.
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7.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek

In dit onderzoek is ‘het exposeren van het toeslagmateriaal’ van een stortvlak
(positieve methode) niet onderzocht. Meer nog dan bij de negatieve methode is een 
stabiel mengsel bij deze methode vereist. Het toeslagmateriaal moet als het ware 
blijven drijven en niet te ver onder het stortvlak weg zakken.

In verder onderzoek kan ook gekeken worden naar de invloed van het toepassen van 
gebroken en/of rond toeslagmateriaal, op het bezwijkgedrag bij ‘exposeren van het 
toeslagmateriaal’. De toepassing van rond en/of gebroken toeslagmateriaal zal naar 
verwachting zeker verschillen opleveren. De invloed van ‘aggregate interlock’ zal bij 
gebroken toeslagmateriaal, vanwege een betere aanhechting, groter zijn dan bij rond 
toeslagmateriaal.

Vanwege het beperkt en oriënterend karakter van dit onderzoek is het aantal
proefstukken per combinatie beperkt tot twee. Voor eventuele vervolgonderzoeken is 
het raadzaam per combinatie drie of meer proefstukken te beproeven. Hierdoor zal de 
betrouwbaarheid van de resultaten worden vergroot. De kans dat resultaten uit slechts
één meting bestaan, zoals in dit onderzoek helaas wel is voorgekomen, wordt hierdoor 
immers aanzienlijk verkleind. 
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BIJLAGE A

Bijlage A Literatuurstudie

A.1 Inleiding

De eerste onderzoeken ten aanzien van schuifkrachtoverdracht in scheuren zijn eind 
jaren ’60, begin jaren ’70, door Mattock en Walraven verricht.

Mattock [9] maakte in zijn onderzoek gebruik van monoliete proefstukken. Om
bezwijken over het contactvlak te laten plaatsvinden, werd een V-naad langs het 
contactvlak aangebracht. Het aantal parameters was beperkt tot het
wapeningspercentage en de druksterkte van het beton. De resultaten gaven een eerste
indicatie van de maximaal overdraagbare schuifspanning.

Het onderzoek van Walraven [23] was uitgebreider van opzet. De toegepaste
parameters waren de betonsamenstelling, de betonsterkteklasse, de korreldiameter, het
wapeningspercentage en de aanvangsbreedte van de V-naad. Aan de hand van de 
resultaten ontwikkelde Walraven een theoretisch model van de mechanismen die 
plaatsvinden tijdens de overdracht van schuifkrachten (zie paragraaf 3.3). 

A.2 Mattock e.a. [9]

In 1968 is door Mattock, Hofbeck en Ibrahim een eerste onderzoek verricht naar de 
schuifkrachtoverdracht in gewapend beton. In totaal zijn 38 monoliete proefstukken 
gestort. Bij een gedeelte van de proefstukken is ter plaatse van het overdrachtsvlak
een V-naad aangebracht (figuur 40). 
De gekozen vorm van het proefstuk maakte het mogelijk om de afschuifproef in een
drukbank uit te voeren. De wapening is in de vorm van gesloten beugels, loodrecht op 
het contactvlak (254 x 127 mm2) aangebracht.

Figuur 40; Proefstuk Mattock [8]
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In het onderzoek zijn een aantal parameters onderzocht:
Het wapeningspercentage varieerde van 0,1% tot 2,64%;
De vloeigrens van het betonstaal bedroeg gemiddeld genomen 350 N/mm2;
De druksterkte van het beton varieerde van 20 N/mm2 tot 40 N/mm2.

Aan de hand van het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

In tegenstelling tot de proefstukken voorzien van een V-naad, ontwikkelt de
scheurwijdte bij monoliete proefstukken zich pas nadat er diagonaalscheuren
zijn waargenomen. Bij de proefstukken met V-naad, ontwikkelt de scheur
zich onmiddellijk na het aanbrengen van de belasting. Op het moment van
bezwijken is een horizontale verplaatsing van 0,6 tot 1,0 mm tussen beide 
delen waargenomen;
Bij een gelijkwaardig wapeningspercentage is de maximale belasting bij de
proefstukken met een V-naad, 20 tot 30% lager ten opzichte van de 
monoliete proefstukken; 
Een variatie in doorsnede en aantal wapeningsstaven heeft, bij gelijkblijvend
wapeningspercentage, geen invloed op de afschuifweerstand;
De betonsterkteklasse beïnvloedt bij hogere wapeningspercentages de 
afschuifweerstand minimaal (slechts 1%).

A.3 Walraven [25]

In het midden van de jaren ’70 zijn Walraven en Reinhardt, aan de Technische
Universiteit Delft, gestart met een omvangrijk onderzoek naar de schuifkracht-
overdracht. De vorm van het proefstuk (figuur 41) is nagenoeg identiek aan het 
proefstuk van Mattock. 

Voor de wapening is gebruik gemaakt van gesloten beugels. Om de deuvelwerking
van de wapening uit te schakelen, is een gedeelte uitgevoerd met externe wapening.
Net zoals het onderzoek, uitgevoerd door Mattock, is bij een aantal proefstukken,
vooraf een V-naad langs het contactvlak (300 x 120 mm2) aangebracht.

Figuur 41; Proefstuk Walraven [22]
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De onderstaande variabelen zijn toegepast:

Betonsamenstelling: ‘normaal beton’ - ‘licht beton’;
Betonsterkteklasse: serie 1 20 - 56 N/mm2;

serie 2 13 - 60 N/mm2;
Korreldiameter: 16 - 32 mm; 
Wapeningspercentage: 0,14 - 3,35%; 
Aanvangsbreedte V-naad: serie 1 0,01 - 0,09 mm; 

serie 2 0,01 - 0,41 mm. 

De conclusies zijn als volgt:

Hoewel de deuvelwerking is uitgeschakeld, leveren de proefstukken met 
externe wapening, in vergelijking met de door het contactvlak gewapende
proefstukken, iets hogere breuklasten op;
In tegenstelling tot de ‘extern’ gewapende proefstukken, is bij proefstukken 
voorzien van een wapening over het contactvlak, de horizontale verschuiving
niet beïnvloed door het wapeningspercentage. Op het moment van bezwijken
is een toename in scheurwijdte bereikt van 0,4 tot 0,5 mm;
Een variatie in doorsnede en aantal wapeningsstaven heeft, bij gelijkblijvend
wapeningspercentage, geen invloed op de afschuifweerstand;
Ook een vergroting van de maximale korreldiameter heeft geen invloed op de
afschuifweerstand;
In tegenstelling tot de meeste resultaten, van tot dan uitgevoerd onderzoek, is
een relatief grote invloed van de betonsterkte, op de maximaal over te 
brengen schuifkracht, vastgesteld.

A.4 Mattock (vervolgonderzoek) [12] 

In de jaren ’70 is door Mattock een vervolgonderzoek uitgevoerd. Daarbij is de 
schuifkrachtoverdracht tussen proefstukken met verschillende ouderdom vastgesteld.

De volgende uitgangspunten zijn in acht genomen:

Dezelfde vorm en afmetingen van het proefstuk als bij Mattock I;
Gesloten beugels met een vloeigrens van 345 N/mm2;
Na het storten is het contactvlak glad gestreken of opgeruwd met een
amplitude van gemiddeld 6 mm; 
Na drie dagen is het tweede gedeelte aangestort;
Vier dagen na aanstorten van het tweede deel is het proefstuk beproefd;
Ter vergelijking is een monolitische serie vervaardigd, hierbij is vooraf een
V-naad langs het contactvlak aangebracht;
Het proefstuk wordt gestort met het contactvlak horizontaal, tijdens het
beproeven bevindt zich het contactvlak in verticale positie.
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De conclusies zijn als volgt:

Bij breuk is voor een opgeruwd oppervlakte een langsverplaatsing bereikt
van 0,5 mm tot 1,4 mm, bij een glad oppervlak is dit maximaal 2,7 mm. De 
bijbehorende scheurwijdte bedraagt 0,29 mm respectievelijk 0,16 mm; 
Proefstukken met een opgeruwd contactvlak bereiken nagenoeg dezelfde
schuifkrachtoverdracht als monolitisch gestorte proefstukken met een vooraf
aangebrachte inkeping;
Een ruw contactvlak gecombineerd met een hoog wapeningspercentage
(>2%) resulteert in ongelijkmatig verdeelde breukvlakken. Ook zijn er in 
toenemende mate diagonaalscheuren waar te nemen.
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Bijlage B Meetgegevens

B.1 Positie en nummering; LVDT’s, krachtmeetdozen en rekstroken

LVDT’s: 2 t/m5, 10 en 50 t/m 54;
Krachtmeetdozen: 6 t/m 9;
Rekstrookjes: 20 t/m 27. 
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B.2 Meetgegevens
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A1 79,8 1,37 0,0767 0,0060
1 Géén behandeling B65 - 28

A2 75,6 1,30 0,0763 0,0055

A1 326,7 483,7 5,45 8,06 0,6805 0,3164
2 Breken cementvlies B65 4 Øk 8 28

A2 369,2 481,1 6,15 8,02 0,6063 0,2741

A1 322,9 5,55 0,2689 0,0253Z
V

B
-Z

V
B

3 Breken cementvlies B65 - 28
A2 281,9 4,84 0,2362 0,0300

A1 154,2 2,57 0,1344 0,0186
4 Géén behandeling B65 4 Øk 8 42

A2 - - - -

A1 379,9 464,7 6,33 7,75 0,7547 0,2609
5 Opruwen m.b.v. hark en/of troffel B65 4 Øk 8 42

A2 356,7 410,9 5,94 6,85 0,6013 0,2027

B1 57,3 146,8 0,95 2,45 0,4969 0,2022
6 Aanbrengen reliëfstructuur B65 4 Øk 8 41

B2 69,0 142,3 1,15 2,37 0,4997 0,2134

B1 243,9 4,06 0,2070 0,0475
7H Exposeren toeslagmateriaal B65 4 Øk 8 41

B2 274,7 4,58 0,2015 0,0087

B1 234,0 3,90 0,2189 0,0444
7G Exposeren toeslagmateriaal B65 4 Øk 8 42

B2 255,4 4,26 0,2249 0,0449

B1 213,9 3,68 0,1906 0,0329
8H Exposeren toeslagmateriaal B65 - 42

B2 213,6 3,67 0,1826 0,0166

B1 251,1 4,31 0,2073 0,0299

Z
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8G Exposeren toeslagmateriaal B65 - 41
B2 287,0 4,93 0,2209 0,0195

A1 - - - - - -

‘C
on

v.
’

9 Opruwen m.b.v. hark en/of troffel B65 4 Øk 8 42
A2 364,2 477,2 6,07 7,95 0,6848 0,3160

1) Afschuifspanning afschuif bij afschuifkracht Fafschuif;
2) Uiterste schuifspanning u bij uiterste schuifkracht Fu;
3) Gemeten bij uiterste schuifspanning u;
In dit rapport is steeds uitgegaan van het gemiddelde per combinatie (zie paragraaf 6.1).
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B.3 Overzicht mechanische eigenschappen
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1 Géén behandeling B65 - 28 / 28 69,6 / 71,1 5,11 / 4,26 1,32

2 Breken cementvlies B65 4 Øk 8 28 / 28 87,1 / 88,1 6,12 / 6,13 8,04

Z
V

B
-Z

V
B

3 Breken cementvlies B65 - 28 / 28 90,4 / 90,4 5,79 / 6,61 5,16

4 Géén behandeling B65 4 Øk 8 28 / 42 78,7 / 68,7 4,46 / 4,66 2,57

5 Opruwen m.b.v. hark en/of troffel B65 4 Øk 8 28 / 42 76,9 / 74,5 4,68 / 4,51 7,30

6 Aanbrengen reliëfstructuur B65 4 Øk 8 28 / 41 78,3 / 77,0 4,72 / 4,67 2,41

7H Exposeren toeslagmateriaal B65 4 Øk 8 27 / 41 78,8 / 79,9 5,38 / 5,13 4,46

7G Exposeren toeslagmateriaal B65 4 Øk 8 28 / 42 74,8 / 92,2 4,93 / 5,50 4,08

8H Exposeren toeslagmateriaal B65 - 28 / 42 68,3 / 80,4 4,86 / 5,25 3,68

Z
V

B
-‘

C
on

ve
nt

io
ne

el
’

8G Exposeren toeslagmateriaal B65 - 27 / 41 78,6 / 91,9 5,06 / 5,12 4,62

‘C
’

9 Opruwen m.b.v. hark en/of troffel B65 4 Øk 8 28 / 42 76,9 / 77,1 4,72 / 4,82 7,95

1) i/j: i - laatst gestorte deel, j - eerst gestorte deel;
2) Uiterste schuifspanning u;

ZVB ZVB ‘Conventioneel’

Hurks Beton Geelen Beton Hurks Beton

Gemiddelde kubusdruksterkte 74,5 N/mm2 90,0 N/mm2 76,4 N/mm2

Gemiddelde splijttreksterkte 4,80 N/mm2 5,88 N/mm2 4,85 N/mm2
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BIJLAGE B 

B.4 Comb. 1; Géén behandeling ‘ongewapend’ (ZVB-ZVB)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 1; Géén behandeling (ongewapend)
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Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 1; Géén behandeling (ongewapend)
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BIJLAGE B

B.5 Comb. 2; Breken van het cementvlies ‘gewapend’ (ZVB-ZVB)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 2; Breken van het cementvlies (gewapend)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

Gemiddelde scheurwijdte [mm]

K
ra

c
h

t 
[k

N
]

A1 A2

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 2; Breken van het cementvlies (gewapend)
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BIJLAGE B 

B.6 Comb. 3; Breken van het cementvlies ‘ongewapend’ (ZVB-ZVB)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 3; Breken van het cementvlies (ongewapend)
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Combinatie 3; Breken van het cementvlies (ongewapend)
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BIJLAGE B

B.7 Comb. 4; Géén behandeling ‘gewapend’ (ZVB-Conv.)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 4; Géén behandeling (gewapend)
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Combinatie 4; Géén behandeling (gewapend)
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BIJLAGE B 

B.8 Comb. 5; Opruwen m.b.v. hark en/of troffel ‘gewapend’ (ZVB-Conv.)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 5; Opruwen m.b.v. hark en/of troffel (gewapend)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Gemiddelde scheurwijdte [mm]

K
ra

c
h

t 
[k

N
]

A1 A2

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 5; Opruwen m.b.v. hark en/of troffel (gewapend)
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BIJLAGE B

B.9 Comb. 6; Aanbrengen van een reliëfstructuur ‘gewapend’ (ZVB-Conv.)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 6; Aanbrengen van een reliëfstructuur (gewapend)
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Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 6; Aanbrengen van een reliëfstructuur (gewapend)
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BIJLAGE B 

B.10 Comb. 7H; Exposeren toeslagmateriaal ‘gewapend’ (ZVB-Conv.)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 7H; Exposeren van het toeslagmateriaal (gewapend)
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Combinatie 7H; Exposeren van het toeslagmateriaal (gewapend)
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BIJLAGE B

B.11 Comb. 7G; Exposeren toeslagmateriaal ‘gewapend’ (ZVB-Conv.)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 7G; Exposeren van het toeslagmateriaal (gewapend)
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Combinatie 7G; Exposeren van het toeslagmateriaal (gewapend)
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BIJLAGE B 

B.12 Comb. 8H; Exposeren toeslagmateriaal ‘ongewapend’ (ZVB-Conv.)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 8H; Exposeren van het toeslagmateriaal (ongewapend)
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Combinatie 8H; Exposeren van het toeslagmateriaal (ongewapend)
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BIJLAGE B

B.13 Comb. 8G; Exposeren toeslagmateriaal ‘ongewapend’ (ZVB-Conv.)

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 8G; Exposeren van het toeslagmateriaal (ongewapend)
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Combinatie 8G; Exposeren van het toeslagmateriaal (ongewapend)
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BIJLAGE B 

B.14 Comb. 9; Opruwen m.b.v. hark en/of troffel ‘gewapend’ (Conv.-Conv.) 

Kracht verplaatsingsdiagram

Combinatie 9; Opruwen m.b.v. hark en/of troffel (gewapend)
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Combinatie 9; Opruwen m.b.v. hark en/of troffel (gewapend)
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