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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Samenvatting 

Het doel van het beschreven onderzoek is het onderzoeken van het tijdsafhankelijke gedrag van de 
samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat. Het onderzoek naar het tijdsafhankelijk 
gedrag is zowel experimenteel als analytisch uitgevoerd. 

De WING-vloerplaat is een combinatie van een holle vloerplaat en een bekistingvloerplaat. WING- 
vloerplaat bestaat uit het holle vloerplaat gedeelte (middendeel), welke is voorzien van vleugels 
(bekisting vloerplaten) aan beide kanten van het middendeel. De gedachte achter het ontwerp van 
deze vloerplaat is de voordelen van de twee verschillende vloertypen zo optimaal mogelijk te 
kunnen benutten. 

Literatuurstudie 
De genoemde probleempunten in de probleem- en doelstelling zijn in de literatuurstudie 
onderzocht en beschreven. De beschreven punten in de literatuurstudie zijn: vervormingen, 
samengestelde liggers, statisch onbepaalde systemen, opleggingsvormen. 

Vooronderzoek 
Met behulp van de computerprogramma's Liggerbeton en Esa-Prima-Win is er een beeld gecreëerd 
van het tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat. De 
data uit dit vooronderzoek zijn als uitgangspunten van het experimentele als het analytische 
onderzoek gebruikt. 

Experimenteel onderzoek 
In  het laboratorium aan de Technische Universiteit Eindhoven is een proefopstelling gemaakt met 
twee WING-vloerplaten op drie steunpunten, welke verbonden zijn door een constructieve 
druklaag (koppeling) over de vleugels. Op de proefopstelling is gedurende zo'n 100 dagen een 
gelijkmatig verdeelde (permanente) belasting geplaatst. Gedurende deze tijd zijn de op- en de 
doorbuiging van de vloerplaten en de rekken en krommingen boven het middensteunpunt 
gemeten. 

Naast het experimentele onderzoek naar het tijdsafhankelijke gedrag is er ook gekeken naar de 
sterkteontwikkeling en de elasticiteitsmodulus van de gebruikte betonsoorten. De verkregen 
gegevens zijn tevens in het analytische onderzoek gebruikt voor de berekeningen. 

Analytisch onderzoek 
I n  het analytische onderzoek is een rekenmodel gecreëerd, waarmee de op- en doorbuiging, de 
rekken en krommingen, het krachtenverloop en de optredende spanningen van de samengestelde, 
statisch onbepaalde WING-vloerplaat berekend kunnen worden. Tevens worden de verkregen 
resultaten in dit analytische rekenmodel gecontroleerd aan de NEN 6702 en de NEN 6720. 

De waarden van de elasticiteitsmodulus van de verschillende betonsoorten is volgens de NEN 6720 
als de gemeten waarden in het rekenmodel ingevoerd. Hierdoor berekent het rekenmodel de 
werkelijke doorbuiging en de doorbuiging volgens de NEN 6720. 

Resultatenvergelij k ing 
In  het hoofdstuk van de resultatenvergelijking worden de resultaten van het experimentele en het 
analytische onderzoek tegen elkaar uitgezet. De vergeleken resultaten zijn de op- en doorbuiging 
van de vloerplaat, de rekken en krommingen boven het middensteunpunt en de optredende 
scheurvorming. 
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Conclusies 
Vanuit de gemaakte resultatenvergelijkingen kunnen verschillende conclusies gemaakt worden met 
betrekking tot het gedrag van de statisch onbepaalde WING-vloerplaat en het gemaakte 
analytische rekenmodel (Excel-programma). 

De conclusies uit het onderzoek naar de samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat zijn: 

• Voor de verschillende onderzoeken (numeriek, experimenteel en analytisch) geldt dat 
de optredende op- en doorbuigingen kleiner blijven dan de volgens de NEN 6702 
toegestane op- en doorbuigingen. Dus de vloerplaten voldoen aan de 
doorbuigingseisen volgens de NEN 6702; 

Het gemaakte analytische rekenmodel geeft een redelijk tot goed beeld van de 
optredende rekken en krommingen nabij het middensteunpunt. Het rekenmodel is 
hiermee gevalideerd aan het experimentele onderzoek; 

De optredende scheurvorming ten gevolge van de buigtrekspanningen als de 
afschuifspanningen zijn getoetst aan de detailleringseisen volgens de NEN 6720. De 
conclusie hieruit is dat de toegepaste constructie voldoet met betrekking tot de 
detailleringseisen; 

De samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat voldoet met betrekking tot de 
gebruiksfase aan de eisen gesteld in de NEN 6702 en de NEN 6720. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de vloerplaat voorzien van constructieve koppelingen ter plaatse van de vleugels 
werkt als een vloer met een sparing nabij het middensteunpunt, welke voldoet aan de gestelde 
eisen. 

De analytische berekeningen van de krachten en de spanningen in de vloerplaten zijn 
overzichtelijk. Daarbij komt dat volgens de toegepaste controles de constructie aan de eisen 
van de NEN 6702 en de NEN 6720 voldoet. Het is dus niet noodzakelijk vereenvoudigde 
rekenregels te ontwerpen, omdat de constructie aan de normen getoetst kan worden. 

Aanbevelingen 
Ten slotte zijn er naar aanleiding van de bevindingen in het experimentele en analytische 
onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

De gedane aanbevelingen voor experimenteel vervolgonderzoek zijn: 

De reden van het verschil in tijdsafhankelijk gedrag in fase 2 tussen het experimentele 
en analytische onderzoek zou verder onderzocht moeten worden; 

Het verdient de moeite vloerplaten van andere typen te beproeven. Hierdoor zou een 
beter algemeen geldend beeld van het tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde, 
statisch onbepaalde WING-vloerplaten gemaakt kunnen worden; 

• Tevens zouden er constructies met een andere constructieve koppeling getoetst 
kunnen worden op het tijdsafhankelijk gedrag. Mogelijk geeft een andere constructieve 
koppeling een geheel ander beeld van het krachten- en spanningsverloop; 

• Ook aanvullende koppelingen in de kanalen kunnen in een verder onderzoek worden 
meegenomen. 

Jaap Boon I V 



Tijdsafhankelijk qedraq van de samengestelde WING-vloerplaat 

Symbolenlijst 

Latiinse hoofdletters: 

oppervlakte betondoorsnede 
oppervlakte voorspanstaal 
oppervlakte betonstaal 
betonsterkteklasse 
elasticiteitsmodulus beton 
elasticiteitsmodulus voorspanstaal 
elasticiteitsmodulus betonstaal 
fictieve elasticiteitsmodulus beton 
rekenwaarde geconcentreerde last 
geconcentreerde voorspankracht 
direct na spannen 
aanvangsvoorspankracht 
werkvoorspanning 
voorspanverlies 
traagheidsmoment (AKOM) 
lengte 
rekenwaarde optredend moment 
scheurmoment beton 
uiterst opneembaar moment beton 
rekenwaarde steunpuntmoment 
rekenwaarde van het veldmoment 
vloeimoment betonstaal 
rekenwaarde drukkracht (normaalkracht) 
rekenwaarde trekkracht 
normaalkracht betonstaal 
rekenwaarde optredende dwarskracht 
weerstandsmoment (LOM) 

Latiinse kleine letters: 

C 

d 
e 

ep 
f b 

f'b 

fbm 

fbr 

f'ck 

f, 

 PU 
fs 

h 
I 
10 
Iv 
n 

afstand; afmeting; opleglengte; 
wapeningafstand 
breedte van de betondoorsnede; 
strookbreedte 
betondekking 
nuttige hoogte van de betondoorsnede 
excentriciteit 
excentriciteit voorspanstaal 
treksterkte beton 
druksterkte beton 
gemiddelde treksterkte van beton 
gemiddelde buigtreksterkte van beton 
karakteristieke ku busdru ksterkte 
O, 1%-rekgrens van het voorspanstaal 
sterkte voorspa nstaa l 
sterkte betonstaal 
hoogte 
lengte; theoretische overspanning 
overdrachtslengte 
verankeringslengte 
aantal 
gelijkmatig verdeelde belasting per opp. 
lijnlast 
staafafstand; tussenafstand 
doorbuiging 
scheurwijdte 
hoogte van de drukzone; afstand 
inwendige hefboomarm 
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Griekse letters: 

uitbuiging 
belastingfactor 
materiaalfactor 
rek van het beton 
betonstuik bij begin van de plastische 
vervorming 
grenswaarde van de betonstuik 
rek van het voorspanstaal 
krimprek 
rek van het betonstaal 
kruipcoëfficiënt 
kromming 
massadichtheid 
spanning in het beton 
gemiddelde betondrukspanning 
spanning in het voorspanstaal 
spanningsverlies 
aanvangsspanning in het voorspanstaal 
werkspanning in het voorspanstaal 
spanning in het betonstaal 
rekenwaarde van de optredende 
schuifspanning 
opneem bare schuifspanning door 
dwarskrachtwapening 
totaal uiterst opneembare schuifspanning 
grenswaarde van de schuifspanning 
zonder dwarskrachtwapening 
grenswaarde van de schuifspanning met 
dwarskrachtwapening 
wapeningspercentage 

Andere svmbolen: 

A verschilteken; toe- of afnameteken 
C sommatieteken 

kenmiddenlijn van staaf 
Dkm gemiddelde kenmiddenlijn 
> groter dan teken 

r groter of gelijk aan teken 
< kleiner dan teken 

I kleiner of gelijk aan teken 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

1 Inleiding 

Betonson is een bedrijf in de voorgespannen prefab betonindustrie. Zij streeft ernaar zich te 
onderscheiden door innovatie van elementen waardoor gemakkelijker, sneller en economischer 
gebouwd kan worden. Eén van de nieuwe elementen is de WING-vloerplaat. Deze lijkt op een 
combinatie van een holle vloerplaat en een bekistingvloerplaat (figuur 1.1). Het idee van Betonson 
voor deze vloer is dat er gemakkelijker en meer ruimte ontstaat voor installaties (vleugels), terwijl 
de snelle bouwtijd door toepassing van de holle vloerplaat ook wordt benut. 

figuur l. 1: WING-vloerplaat 

Er zijn verschillende onderzoeken door TNO Bouw, TU Eindhoven en Technische Hochschule 
Aachen naar de WING-vloerplaat gedaan, met als voornaamste doel de normaalkracht-, 
momenten- en dwarskrachtcapaciteit te bepalen. Deze onderzoeken zijn gedaan om inzicht te 
verkrijgen in het bezwijkgedrag van de verschillende WING-vloerplaten, met andere woorden de 
uiterste grenstoestand. 

Dit afstudeerproject is een onderzoek naar het spannings- en vervormingsgedrag en het 
krachtenverloop van een meervoudig ondersteunde samengestelde WING-vloerplaat. Hierbij wordt 
alleen de gebruikstoestand in beschouwing genomen. 

1 . l  Probleemstelling 

De verschillende kernpunten van het onderzoeksproject zijn in de vorm van een probleemstelling 
weergegeven. De probleemstelling van dit onderzoeksproject is: 

"Er bestaat nog onvoldoende inzicht in het tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde WZNG- 
vloerplaat bij meerveldsoverspanningen". 

De kernpunten uit de probleemstelling zijn: 
Tijdsafhankelijk gedrag: dit is het vervormen van beton ten gevolge van krimp, kruip en 
relaxatie 
Samengestelde ligger: dit houdt in een prefab vloerplaat met aangestorte druklaag 
Meerveldsoverspanningen: dit houdt in een statisch onbepaald systeem 
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1 .Z Doelstelling 

Vanuit de probleemstelling zijn een aantal kernpunten voor het onderzoeksproject naar voren 
gekomen. Om een antwoord te verkrijgen op het gestelde probleem en dus de kernpunten, wordt 
een doel voor het onderzoeksproject gesteld. Deze zogenoemde doelstelling is hieronder 
weergegeven. 

"Het doel is inzicht verkrijgen in het tijdsafhankelijke spannings- en vervormingsverloop in en het 
krachtenverloop van de samengestelde WING-vloerplaat bij meerveldsoverspanningen. Dit 
resultaat toetsen aan de berekeningen volgens NEN 6720 en NVN 6725 en het eventueel maken 
van vereenvoudigde rekenregels". 

1.3 Projectaanpak 

In  de probleem- en doelstelling zijn verschillende kernpunten van dit afstudeerproject naar voren 
gekomen. De kernpunten moesten bestudeerd worden, alvorens deze zijn te integreren in een 
analytisch, experimenteel en numeriek onderzoek. Vanuit de diverse onderzoeken moest gewerkt 
worden naar de doelstelling, waarin inzicht verkregen moest worden in het verloop van de 
spanningen, vervormingen en krachten, dit controleren aan de NEN 6720 en NVN 6725 en zo nodig 
en zo mogelijk eenvoudige rekenregels te creëren. Dit is schematisch weergegeven in figuur 1.2. 

problematiek - onderzoek - doel 

fiauur 1.2: structuur van het afstudeer~roiect 

literatuurstudie resultaten 

1.4 Structuur van het onderzoeksrapport 

J 

1 Statisch onbepaalde liggers 

2 Tijdsafhankelijk effect 
- 

Opleggingvorm - 

4 Samengestelde plaat 

5 Verxhillende betonsoorten 

I n  dit rapport is een onderzoek naar het tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde, statisch 
onbepaalde WING-vloerplaat beschreven. Voordat er begonnen is met het onderzoek zijn de 
eigenschappen van de WING-vloerplaat in hoofdstuk 2 beschreven. Vervolgens is er een 
literatuurstudie gedaan naar de verschillende kernpunten van het project (hoofdstuk 3). I n  
hoofdstuk 4, 5 en 6 is het daadwerkelijke onderzoek beschreven, met in hoofdstuk 4 een numeriek 
vooronderzoek, in hoofdstuk 5 het experimentele onderzoek en in hoofdstuk 6 het analytische 
onderzoek. De verkregen resultaten uit de voorgaande onderzoeken zijn in hoofdstuk 7 vergeleken 
en de conclusies die daaruit volgen zijn beschreven in hoofdstuk 8 (conclusies). Tenslotte zijn in 
hoofdstuk 9 een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van dit onderzoek. 

ve~ormingsverloop 

Experimenteel, Inzicht krachtenverloop 
Numeriek 

Vereenvoudigde rekenregels 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

I n  dit onderzoeksproject wordt onderzoek gedaan naar het tijdsafhankelijke gedrag van de 
samengestelde WING-vloerplaat in een statisch onbepaalde constructie. Ter inleiding op de 
problematiek van dit onderzoeksproject zal eerst de WING-vloerplaat worden besproken. 

De geraadpleegde literatuur betreffende de WING-vloerplaat is: het Werkboek: Engineering WING; 
en het draagvermogen van de WING-vloerplaat, Onderzoek ter verwerving van het KOM0 attest- 
met-productcertificaat, P. Brema n. 

2.1 Doel van de W ING-vloerplaat 

De WING-vloerplaat heeft als doel toegepast te worden bij grotere overspanningen en meer 
complexe vloervormen voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Daarbij biedt deze vloerplaat 
veel vormvrijheid en flexibiliteit met betrekking tot de vorm, sparingen en plaatsing en verloop van 
leidingen in de vloerplaat. 

2.2 Specificaties van de W I NG-vloerplaat 

De WING-vloerplaat een combinatie is van de holle vloerplaat en de bekistingvloerplaat (vleugels). 
De geprefabriceerde elementen worden uitgevoerd in B65 beton, waarbij het onderdek wordt 
uitgevoerd in B65 zelfverdichtend beton en het bovendek in B65 grindbeton. I n  figuur 2.1 is een 
voorbeeld van een WING-vloerplaat weergegeven. 

Het holle vloerplaat gedeelte heeft een breedte van 1200 mm en kan geleverd worden in 
verschillende hoogten, namelijk: 120, 140, 160, 180, 260 en 320 mm. De elementen met een laag 
bovendek (tot 180) zijn voorzien van 11 kanalen. Het elementtype met een bovendek van 260 mm 
heeft 5 kanalen en het elementtype met een hoogte van 320 mm heeft 4 kanalen. 

Het onderdek (bekistingplaat gedeelte) kan gemaakt worden met een variërende breedte. De twee 
standaard breedten zijn 1800 en 2400 mm, hierdoor heeft de WING-vloerplaat respectievelijk 
vleugels van 300 en 600 mm. Wederom zijn er bij het onderdek verschillende hoogten, te weten: 
60, 80, 100 mm. In  het onderdek wordt tevens de hoofd- en verdeelwapening van de plaat 
geplaatst. Deze hoofdwapening bestaat uit 8 tot 22 stuks 7-draads voorspanstrengen met een 
diameter van 9,3 of 12,5 mm. De verdeelwapening in het onderdek bestaat uit rolnetten met een 
staafdiameter van 7 of 9 mm. 

, vleugel I holle vloerplaat deel , 

- -. . . . .- - . . - - - -. . . . -. . 

I IJ 00000OOOOOOC 
bovendek 

. - - - - . . . 
ond~rdek 

figuur 2.1: WING-vloerplaat 

2.3 Kenmerken van de W ING-vloerplaat 

De WING-vloerplaat is een uniek product, omdat er geen ander soort vloer bestaat die al de 
hieronder genoemde kenmerken samenbrengt. De belangrijkste kenmerken van de WING- 
vloerplaat zijn: 

Grotere, complexere overspanningen; 
Vormvrijheid en flexibiliteit; 
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Druklaag toepassen voor vergroting draagvermogen; 
Tijdelijke ondersteuning niet nodig; 
Integratie van installaties (voorzieningen); 
Integratie verwarming en koeling; 
Afwerklaag zowel droog als nat uit te voeren; 
Aangestorte randbal ken. 

Met de WING-vloerplaat is het mogelijk grotere en complexere overspanningen te realiseren. Dit 
komt doordat de WING-vloerplaat de voordelen meeneemt van zowel de holle vloerplaat als van de 
bekistingvloerplaat. De grotere overspanningen worden mogelijk gemaakt door het holle vloerplaat 
gedeelte, terwijl de vleugels (bekistingvloerplaat) voor de mogelijkheden van complexere 
vloervorrnen zorgen. 

Een ander voordeel is de vormvrijheid en flexibiliteit van de WING-vloerplaat. Dit komt tot uiting bij 
de vorm van de vloer (eerder al genoemd), de plaatsing van sparingen en de plaatsing en verloop 
van de leidingen. Zoals eerder beschreven, wordt de draagkracht van de vloer voornamelijk 
gewaarborgd door het holle vloerplaat gedeelte. I n  de vleugels kunnen hierdoor zeer gemakkelijk 
en op bijna elke positie sparingen en leidingen gemaakt worden. 

De vleugels van de WING-vloerplaat kunnen vol gestort worden met beton en eventueel voorzien 
worden van wapening, waardoor er een constructieve druklaag ontstaat. Het voordeel hiervan is 
dat het draagvermogen van de WING-vloerplaat wordt vergroot. 

Doordat het dragend vermogen van de WING-vloerplaat wordt gewaarborgd door het holle 
vloerplaat gedeelte hoeft de vloer niet ondersteund te worden gedurende de uitvoeringsfase. 
Hierdoor is er minder materieel op de bouwplaats nodig, kan er sneller gebouwd worden en is er 
meer vrijheid voor andere werkzaamheden omdat de verdieping niet vol staat met stempels. 

Een heel belangrijk voordeel van de WING-vloerplaat is de mogelijkheid om 
installatievoorzieningen of installaties in de vloer te integreren (figuur 2.2). Bij de WING-vloerplaat 
kunnen op het vleugel gedeelte diverse installaties geplaatst worden, zoals: water-, gas-, lucht- en 
elektra leidingen; convedie- en afvoerputten; netwerkaansluitingen, etc. De dwarskanalen door 
het holle vloerplaat gedeelte zorgen ervoor dat leidingen en kanalen van de ene vleugel naar de 
andere kunnen lopen. 

fiquur 2.2: integratie installaties 
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Een ander voordeel van de WING-vloerplaat is de mogelijkheid om verwarming en of koeling te 
integreren in het onderdek van de vloer. Hierdoor wordt het grote accumulerend vermogen van de 
WING-vloerplaat gebruikt om een aangenaam klimaat te creëren in de desbetreffende ruimte. 

Verder kan er ook worden gesteld dat de WING-vloerplaat zowel nat als droog uitgevoerd kan 
worden. Droog uitvoeren houdt in dat ter plaatse van de vleugels een computervloer of spaanplaat 
wordt gemonteerd. Door het toepassen van luikjes (platen) blijven de installaties toegankelijk. Nat 
uitgevoerd houdt in dat er ter plaatse van de vleugels zwaluwstaartplaten worden geplaatst en 
vervolgens over de totale vloer een afwerklaag of constructieve druklaag wordt gestort. Een 
andere mogelijkheid voor nat uitvoeren is de eerder genoemde vleugelvullende constructieve 
druklaag. Een aantal voorbeelden van nat en droog uitvoeren van de WING-vloerplaat zijn te zien 
in figuur 2.3. 

fiuuur 2.3: nat versus drooa uitvoeren van de WING-vloer~laat 

Tenslotte is er nog een voordeel van de WING-vloerplaat te noemen. Er kunnen randbalken op de 
vleugels worden aangestort. Het doel hiervan is dat er geen randbekisting meer nodig is. Het 
aanstorten van randbalken heeft dus alleen zin bij de natte varianten van de WING-vloerplaat. 

2.4 Het draagvermogen van de WING-vloerplaat 

Voordat een nieuw element toegepast kan en mag worden in de praktijk, moeten de mechanische 
eigenschappen van een element bekend zijn, met name het draagvermogen is hierbij erg 
belangrijk. I n  voorgaande onderzoeken, uitgevoerd door onder andere: TNO Bouw, de TU 
Eindhoven en de Technische Hochschule Aachen, is het draagvermogen van de WING-vloerplaat 
bepaald. Naar aanleiding van deze gegevens is een rekenmethode voor de WING-vloerplaat 
ontwikkeld (P. Breman, afstudeerproject TU Eindhoven) en zijn er ontwerpgrafieken gemaakt 
(figuur 2.6). 

TNO Bouw heeft een eindige elementen studie (EEM) gedaan naar de momenten- en 
dwarskrachtcapaciteit van de WING-vloerplaat. Zij hebben dit gedaan door een (kwart) WING- 
vloerplaat in het eindige elementenprogramma DIANA te modelleren (figuur 2.4). Voor 
mechanische eigenschappen (dwarskracht) van het lijf van de WING-vloerplaat is ook deze in 
hetzelfde programma gemodelleerd. 
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fiauur 2.4: modellerina WING-vloer~laat in DIANA 

Bij de Technische Universiteit Eindhoven is een experimenteel onderzoek gedaan naar de 
momenten- en dwarskrachtcapaciteit van de WING-vloerplaat. Bij dit experimentele onderzoek zijn 
diverse vloerplaten tot bezwijken belast. 

Bij de Technische Hochschule Aachen is een analytische studie gedaan naar de normaalkracht- en 
momentencapaciteit van de WING-vloerplaat. Bij dit onderzoek zijn de spanningen in een aantal 
specifieke punten bepaald (figuur 2.5). Als grondslag van deze analytische berekeningen zijn de 
resultaten van de onderzoeken van TNO Bouw en de TU Eindhoven gebruikt. 

fiauur 2.5: analyse Dunten analvtische studie 

Met behulp van de ontwerpgrafiek (figuur 2.6) is bij een bepaalde overspanning en nuttige 
belasting een plaattype te bepalen. De lijnen in de grafiek zijn bepaald door een gekozen 
maximum overspanning (l), de belastingcapaciteit (2) en de doorbuigingseisen (3). Verder zijn in 
deze grafiek een aantal typen meegenomen, namelijk: de WING 100-320, de 100-180, de 80-160, 
de 60-160 en de 60-120 opgenomen. 
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Belasting-overspanningsgrafiek WING 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Overspanning [m] 

figuur 2.6: ontwerpgrafiek voor de WING-vloerplaat 

Nadat er een plaattype is bepaald, kan deze voor de specifieke toepassing worden getoetst aan de 
normering. De controleberekeningen worden uitgevoerd met de zogenoemde strokenmethode 
(afstudeerproject aan de TU Eindhoven van P. Breman). 

De methode bestaat uit twee stappen (figuur 2.7). De eerste stap is het schematiseren van de 
vleugel tot een over de lange zijde ingeklemde plaat (uitkragend) en het controleren aan de NEN 
6720. De tweede stap is de totale WING-vloerplaat schematiseren tot een I-vormig profiel (de 
kanalen in het lijf zijn weggelaten en de ribben zijn samengevoegd) dat statisch bepaald wordt 
opgelegd. Ook deze ligger moet en kan volgens de NEN 6720 gecontroleerd worden. 

Stap 1: uitkragende vleugel 

Stap 2: totale WING-profiel 
(incusief vleugeldeel) als 
homogene doorsnede 

A 1 A - 
doorsnede 

figuur 2.7: strokenmethode 
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3 Literatuurstudie 

Vanuit de probleemstelling zijn verschillende punten naar voren gekomen die in dit hoofdstuk, de 
literatuurstudie, uitgebreid beschreven zullen worden. De kernpunten vanuit de probleemstelling 
zijn: 

vervormingen (tijdsafhankelijk); 
samengestelde liggers; 
statisch onbepaalde systemen; 
opleggingsvormen; 

3.1 Vervormingen van betonconstructies 

Beton is continu onderhevig aan diverse soorten vervormingen. De verschillende soorten 
vervormingen die een betonconstructie ondergaat, zijn: 

1 Elastische vervormingen (E,,) ; 
2 Plastische vervormingen (E,.,) ; 

3 Vormveranderingen ten gevolge van temperatuutwisselingen (E,:,) ; 
4 Tijdsafhankelijke vervormingen (E,:,) ; 
5 Relaxatie van beton en voorspanstaal (E,,). 

I n  deze paragraaf worden de resultaten van de literatuurstudie naar de vervormingen van beton 
beschreven. De verschillende vervormingen zullen daarbij aan de orde komen. 

3.1 . l  Elastische vervormingen 

De eerste vervormingsmogelijkheid van beton is de elastische vervorming. Zoals eerder beschreven 
is de elastische vervorming een niet blijvende vervorming, dus na ontlasten keert het beton terug 
naar de begin~ituatie[','~]. De vervorming van het beton is een functie van de spanning in en de 
elasticiteitsmodulus van het beton, met andere woorden de Wet van Hooke. 

In  deze vorm van de Wet van Hooke is de elasticiteitsmodulus constant en zijn de rek en de 
spanning variërend in de tijd (lineair elastisch). Dit gaat goed tot de maximale druk cq. 
trekspanning van het beton wordt bereikt. Als dit gebeurt komt het beton in de volgende 
vervormingstoestand, namelijk de plastische vervorming (druk) of scheurvorming (trek). 

3.1 .Z Plastische vervormingen 

Plastische vervorming of scheurvorming ontstaat als de spanning in het beton groter wordt dan de 
maximale druk- of trekspanning. Het beton zal vervolgens verder vervormen, terwijl de spanning 
gelijk blijft respectievelijk weer afneemt. Het gevolg hiervan is dus dat de elasticiteitsmodulus van 
het beton moet veranderen (verkleinen) [7,191. Dit effect met de Wet van Hooke weergegeven geeft: 
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Het verschil tussen de elastische- en plastische vervorming kan het best worden beschreven door 
ze weer te geven in een bi-lineair spanning-rek diagram. De teruglopende vervorming bij ontlasten 
is de elastische vervorming (G,) en de blijvende vervorming is de plastische vervorming (E,). Dit bi- 
lineaire spanning-rek diagram is weergegeven in figuur 3.1. 

fiauur 3.1: bi-lineair s~annina-rek diaaram 

3.1.3 Vormveranderingen ten gevolge van temperatuurwisselingen 

De derde soort vervorming die optreedt bij beton, is de vormverandering ten gevolge van 
temperatuurwisselingen. Er zijn hierin twee verschillende te onderscheiden, namelijk de 
uitzettingsverandering en de bevordering krimp en kruip. Voor beide vormveranderingen geldt dat 
deze gedurende de gehele levensduur van het beton blijven werkent2']. 

De eerste vormverandering door temperatuurwisselingen is het uitzetten van het beton ten 
gevolge van de tem peratuursverandering en de uitzettingscoëfficiënt van het beton. De rek 
(verlenging of verkorting) die optreedt ten gevolge van de temperatuurswisseling wordt 
weergegeven met (MC 1990): 

= a,,.. . AT 

met: 
a,,., = temperatuur uitzettingscoëfficiënt 

AT = temperatuursverandering 

De temperatuuruitzettingscoëfficiënt is afhankelijk van: de thermische uitzetting van de 
samenstelling (a,,) en van de gehydrateerde cementpasta (a,,:,), het volumedeel van de 

samenstelling (v,) en van de gehydrateerde cementpasta (v,,). 

De tweede vormverandering ten gevolge van temperatuurwisselingen is de bevordering van krimp 
en kruip. Als de temperatuur stijgt, zal er vocht uit het beton verdampen, waardoor het beton zal 
krimpen. Als de temperatuur daalt, zal er vocht in het beton worden opgenomen, waardoor het 
beton zal zwellen. Het krimp- en kruipeffect zal in paragraaf 3.1.4 worden uitgewerkt. 
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3.1.4 Tijdsafhankelijke vervormingen 

Zoals eerder gemeld, worden onder de tijdsafhankelijke vervormingen het krimpen en kruipen van 
beton verstaan. Dit krimpen en kruipen is een complexe vervormingssoort met veel verschillende 
invloeden, waarin deze paragraaf meer inzicht geeft. 

De algemeen geldende formule is eigenlijk niet erg praktisch om te gebruiken, want voor elk 
tijdstip (T) moet de bijbehorende elasticiteitsmodulus (E) en kruipfactor (q) worden bepaald. 
Daarom zijn er verschillende modellen opgesteld, die zo vereenvoudigd zijn dat deze wel 
toepasbaar zijn in de praktijk en een goede benadering geven van het werkelijke verloop. Deze 
methoden zijn alle lineair elastische methoden. 

De bestaande (meest gebruikte) benaderingsmethoden zijn: 
Effectieve Modulus-methode (MC Millan); 
Kruip-ratio methode (Dischinger); 
Ouderdom-gecorrigeerde Effectieve Modulus-methode (Trost). 

Effectieve Modulus-methode: 
[ l rgl~e Effectieve Modulus-methode is één van de mogelijke methoden. Deze methode is één van 
de oudste (1916, MC Millan) en simpelste benaderingsmethoden. Zoals het woord al aangeeft is, 
het een benadering. Er zijn dus enkele vereenvoudigingen doorgevoerd, zodat de berekeningen 
gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden. De eerste vereenvoudiging is dat de ouderdom van het 
beton bij de aanvang van het belasten wordt verwaarloosd. De tweede vereenvoudiging is het 
constant veronderstellen van het verloop van de elasticiteitsmodulus. 

441 t 0  > 
EbZL (t) = - + - . ~ ( t )  + es (t) [EI,, l 
met: 

Aan de hand van deze formule kan een effectieve elasticiteitsmodulus (Eeff) worden bepaald. Met 
deze effectieve elasticiteitsmodulus kan op elk tijdstip de totale vervorming van de constructie 
worden berekend. Een gevolg van deze methode is dat de kruip in het beton als een volledig 
elastische vervorming wordt beschouwd. 

 krui^-ratio methode: 
De volgende benaderingsmethode is de Kruip-ratio methode (1939), ook wel methode Dischinger 
genoemd. De eerste vereenvoudiging in deze benaderingsmethode is dat er vanuit wordt gegaan 
dat er maar één kruipfunctie bestaat voor de verschillende belastingstijdstippen (T~). De tweede 
aanname is dat er over de tijd gezien een constante elasticiteitsmodulus bestaat. Verder wordt de 
ouderdom in de berekeningen meegenomen door uit te gaan van een re~tkruipkromme[',~~, ofwel: 
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De compatibiliteitsformule gebruikt in de Kruip-ratio methode, corresponderend met het Maxwell 
verouderingsproces, is: 

waarin: 

E, = constante elasticiteitsmodulus 

~ ( t )  = $(t, t, )J, = leeftijd bij eerste belasting 

Met behulp van het superpositiebeginsel kan vanuit de compatibiliteitsformule de 
differentiaalvergelijking voor de rek worden bepaald. 

1 .(t> . 
E,:, (t) = - .ir(t) + - . yf(t) 

~b (t) E b:,, 

Een kanttekening bij deze methode is dat de kruipvervorming bij een toenemende belasting over 
de tijd wordt onderschat en bij een ontlasting wordt overschat. Dit komt doordat kruipvervorming 
in deze formule niet omkeerbaar is. 

Een tweede kanttekening is dat de Kruip-ratio methode het meest effectief is bij belastingen die 
geplaatst zijn op jonge leeftijd van het beton. Wordt deze methode gebruikt bij belastingen 
geplaatst op ouder beton, dan kan hier een fout van meer dan 50% ontstaan. Zolang er naar een 
kort tijdsbestek wordt gekeken is dit een zeer geschikte methode. 

Ouderdom-aecorriaeerde Effectieve Modulus-methode: 
De meest toegepaste methode is de ouderdom-gecorrigeerde Effectieve Modulus-methode. Deze 
methode is ontwikkeld door Trost in 1967. Bij deze methode wordt alleen de elasticiteitsmodulus 
constant verondersteld. Verder wordt er begonnen met een grote aanvangspanning (bijvoorbeeld 
eigen gewicht) en een later aangebrachte kleinere spanning~verandering[',~]. 

ofwel : 

De veroudering van het beton wordt in de methode Trost verwerkt in de vervorming door de 
zogenoemde verouderingsfactor (X). 

Wederom wordt er, net als bij de andere methoden, bij de methode Trost ook een effectieve 
elasticiteitsmodulus berekend (wet van Hooke). De eerste elasticiteitsmodulus is van de 
aanvangspanning en in de andere is de verouderingsfactor (X) verwerkt. 
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De verouderingsfactor (X) werd door Trost relaxatiefactor genoemd. Deze benaming klopt niet 
helemaal, want als de tijd achterwege gelaten wordt, wordt X = 1,O. Baiant heeft in 1972 een 
theorie ontworpen waarin wordt aangetoond dat de factor niet zozeer afhankelijk is van de 
relaxatie, als wel van de veroudering. 

met: 0,5 s X s 1,O - meestal 0,8(3-14) 

In figuur 3.2 is het effect van de verouderingsfactor (X) weergegeven. De X van 0,5 geeft een 
matige weergave van het spanningsverloop. De X van 1,O geeft een redelijk goed verloop van de 
spanningen weer, maar de X van 0,8 geeft het beste resultaat. 

x=1,0 - redelijk 

I 
I 
I 
I 
I 

fiauur 3.2: Ouderdomsfactor 

Door de effectieve elasticiteitsmodulussen in te vullen in formule (3-15) wordt de uiteindelijke 
vervormingsuitdrukking gevonden. 

u ut - G o  
Eb,t (t) = + --- 

E, E, 

3.1.4.1 Berekening krimp en kruip volgens Model Code 1990 (MC 90) 

De Model Code geeft de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen over veiligheid, analyse 
en ontwerp van betonnen constructies. De Model Code geeft internationaal ontwikkelde en / of 
samengestelde berekeningen en theorieën en vormt hierdoor in veel landen de basis voor de 
nationale normen. De methode beschreven in de MC 90, is gebaseerd op de Ouderdom- 
gecorrigeerde Effectieve ~odulus-methode[~~~. 
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Kruio: 
Volgens de MC 90 moet aangenomen worden dat de kruip lineair gerelateerd is aan de spanning. 
Dit is van toepassing, mits: 10, l < 0,4 . f,, (t,) 

De rek ten gevolge van kruip wordt weergegeven met: 

De kruipcoëfficiënt wordt berekend als een functie afhankelijk van de nominale kruipcoëffiënt (I$,,), 
een factor die het verloop van de kruip weergeeft (Pa, de tijd vanaf belasten (b) en het tijdstip 
van berekenen (t). 

met: 

$0 = Q,, . P(f,,>. P(t0) 

met: 
l  - RH/RH, 

@RH = l f  
0,46 

nominale kruipcoëfficiënt 

ontwikkeling kruip 

met: 

3 . 1 . 4 . 2 B e r e k e n i n g  k r i m p  en k r u i p  vo lgens  NEN 6 7 2 0  

De in Nederland geldende betonnorm is de NEN 6720. I n  deze norm wordt ook het krimp en 
kruipgedrag van beton beschreven. De exacte uitwerking is iets anders dan is toegepast in de MC 
90, maar wederom wel weer gerelateerd, met als basis de Ouderdom-gecorrigeerde Effectieve 
Modulus-methode (OEM) van Trost. 

Kr im~: 
De basis van beton bestaat uit cementgel (sterke homogene massa) en een wateraandeel. Dit 
wateraandeel is in grote mate verantwoordelijk voor het krimpen van beton. Krimpen wordt 
namelijk veroorzaakt door het verdampen van het niet chemisch gebonden water. Van het 
wateraandeel is ongeveer 50% chemisch gebonden, de andere 50°/o van het water is fysisch 
gebonden (colloïdaal in de gelporiën) en vrij water in de capillaire poriën[19r231. 
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De invloeden waarvan de krimp afhankelijk is, zijn: 
De relatieve vochtigheid; 
De afmetingen van de doorsnede; 
De ouderdom van het beton; 
De dichtheid en stijfheid van het beton; 
De wapening in het beton. 

Bij krimp wordt er vervolgens nog onderscheid gemaakt in verhardingskrimp en uitdrogingskrimp. 
Verhardingskrimp houdt in dat de som van de producten (cementsteen) kleiner is dan de 
afzonderlijke delen cement en water. Dit betekent dat er tijdens de reactie van cement en water 
krimpgedrag ontstaat. Deze krimp is zeer klein en wordt veelal niet meegenomen in de 
berekeningen. Een veel grotere krimp treedt op bij uitdrogingskrimp. Hierbij verdampt het 
overtollige water uit het beton. Dit is een proces dat erg langzaam gaat. 

I n  het algemeen wordt de formule voor het berekenen van de krimp van het beton (NEN 6720 
6.1.6): 

met: 

= dichtheid en stijfheid 

= afmetingen 

= ouderdom 

= wapening 

= relatieve vochtigheid 

Kruip: 
Het kruipen van beton is een doorgaande vervorming ten gevolge van de belasting. De oorzaak 
van kruip is dat het chemisch niet gebonden water uit de microporiën van de cementgel wordt 
geperst naar de capillaire poriën, van waaruit het vervolgens kan verdampen['gp231. 

De invloeden waarvan kruip afhankelijk is, zijn: 
De relatieve vochtigheid; 
De afmetingen van de doorsnede; 
De ouderdom van het beton bij belasten; 
De dichtheid en stijfheid van het beton; 
De duur van de belasting; 
De wapening in het beton. 

Kruip bestaat uit twee delen: het plastische gedeelte en het uitgestelde elastische gedeelte. Bij het 
plastische gedeelte is voornamelijk de ouderdom van het beton belangrijk, terwijl bij het 
uitgestelde elastische gedeelte de ouderdom eigenlijk geen invloed meer uitoefent. 

Jaap Boon 22 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

I n  het algemeen wordt de formule voor het berekenen van de kruip van het beton (NEN 6720 
6.1.5): 

@ = k,, .k, . k b  . kh  .k, S Q,, (3-19) 

met: 

k,, = 

k, = 

= relatieve vochtigheid 

= ouderdom bij belasten 

= dichtheid en stijfheid 

= afmetingen 

= duur van belasten 

Combinatie k r i m ~  en  krui^: 
I n  de voorgaande paragrafen zijn de krimp en kruip afzonderlijk behandeld als tijdsafhankelijke 
vervormingen, maar in de praktijk zijn deze natuurlijk niet los te zien van elkaar[g1. I n  deze 
paragraaf zal de combinatie van krimp en kruip worden weergegeven. 

De algemeen geldende formule voor de bepaling van de tijdsafhankelijke vervorming van beton. 

E,:, (t) = @(t, 4 .  4 7 )  + Eb:, (t) (3-20) 

met: 

Eb:, (t) = totale elastische + bijkomende vervorming op tijdstip t 

4) = opgelegde belasting van tijdstip z 
@(tl 7) = vervormings- of kruipfunctie 

Ebs (t) = totale krimpvervorming op tijdstip t 

met: 

Eb (7) = elasticiteitsmodulus op tijdstip T 

Eb (t, ) = elasticiteitsmodulus op referentietijdstip z 

@(tl T> = kruipfactor op tijdstip t, uitgaande van belastingstijdstip t = T 

Deze formule uitwerken geeft: 

~ ( 7 )  + +(t, 4 ~ ( 7 )  + E,:s (t) ~ ( t )  = - 
Eb(d Eb(d 

De tijdsafhankelijke vervorming van beton kan weergegeven worden in een grafiek (figuur 3.3). 
Hierin is het totale kruipaandeel (E, = E, + E,) en is E, de plastische vervorming van het beton[1g1. 
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ficiuur 3.3: tiidsafhankeliike vervormina 

Specifiek voor vloeren uitgevoerd in beton is de Nederlandse voornorm, de NVN 6725. Hieronder 
zal geciteerd worden wat in de NVN 6725 staat over het krimpen en kruipen van betonnen vloeren. 

NVN 6725: 6 5.4 KrimD en  krui^ van beton 
Tenzij anders wordt aangetoond, moeten bij de bepaling van de vervormingen door krimp en kruip 
de volgende gegevens worden aangehoudenr241: 

relatieve vochtigheid (RV): 
t = O tot 40 dagen : RV 5 75 OIO; 

t = 40 dagen tot t = - : RV = 50 %; 

fictieve dikte h,: 
Volgens 6.1.5 of 6.1.6 van de NEN 6720: 1995, waarbij voor Ob bij kanaalplaten met de 
buitenomtrek plus de helft van de kanalen moet worden gerekend. 
Echter, h, moet ten minste 100 mm bedragen. 

NEN 6720: 6 6 Materiaaleiaenscha~~en 
In de NVN 6725 wordt verwezen naar de NEN 6720 56.1.5 en 56.1.6. I n  deze paragrafen worden 
de algemene formules ten behoeve van de krimp en kruip van beton weergegeven. Deze formules 
zijn in paragraaf 3.1 uitgewerkt. 

3.1.5 Relaxatie van beton of voorspanstaal 

De laatste vervormingsoort is de relaxatie van beton en voorspanstaal. Relaxatie houdt in dat er bij 
een gelijkblijvende vervorming een spanningsafname ontstaat. Dit is een proces dat zowel in het 
beton als in het voorspanstaal kan optreden. 

Relaxatie van beton: 
De relaxatie van het beton kan worden bepaald met de formule van Trost voor de tijdsafhankelijke 
vervorming (3-10). Deze formule wordt iets herschreven, waardoor de beginrek van de totale rek 
wordt afgetrokken (3-23) 1201. 

Door deze formule gelijk te stellen aan O en uit te werken wordt (3-24) verkregen. 
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Met behulp van de spanningsverandering kan vervolgens (3-25) worden afgeleid. Met deze formule 
kan de spanning op elk willekeurig tijdstip worden bepaald. 

Relaxatie van het voors~anstaal: 
Buiten de tijdsafhankelijke vervormingen van beton is ook het staal onderhevig aan een 
tijdsafhankelijke vervorming. Dit komt vooral naar voren als er een zeer hoge spanning in het staal 
heerst, zoals bij voorspanstaal. Bij het toepassen van voorspanning wordt er vanuit gegaan, dat de 
rek in het beton veel kleiner is dan de rek in het voorspanstaal. Dit houdt in, dat bij een geringe 
vormverandering van het beton door kruip en krimp in het voorspanstaal wel een significante 
spanningsvermindering optreedt[201. 

De invloeden op de relaxatie van het voorspanstaal zijn: 
de aanvangspanning; 
de temperatuur; 
relaxatieniveau van het staal. 

Het spanningsverlies in het voorspanstaal wordt volgens de NEN 6720, artikel 4.1.4.5, bepaald 
met: 

waarin: 
A o ,  = spanningsverlies in het voorspanstaal 

AG,:,, = de relaxatie na 1000 uur 

Ao,,,, = het spanningsverlies in het voorspanstaal ten gevolge krimp en kruip 

3.2 S a m e n g e s t e l d e  l iggers  

Samengestelde liggers zijn constructies die bestaan uit twee componenten. Een component bestaat 
uit een geprefabriceerd betonnen element (of staal) en het andere bestaat uit ter plaatse gestort 
beton. I n  het geval van dit onderzoek houdt dit in dat de WING-vloerplaat de geprefabriceerde 
component is en de aangebrachte druklaag het ter plaatse gestorte gedeelte[13]. 

WING-vloerplaten kunnen net als holle vloerplaten en bekistingplaatvloeren uitgevoerd worden met 
een constructieve druklaag (samengestelde ligger). De redenen om een constructieve laag toe te 
passen zijn onder andere lastspreiding en het opnemen van toevallige inklemming- en / of 
steunpuntmomenten. Het voordeel van een constructieve laag is dat deze er tevens voor zorgt dat 
de dwarskracht- en momentcapaciteit van bekistingplaatvloeren en holle vloerplaten worden 
verhoogd['41. 

3.2.1 I n v l o e d  v a n  het contactv lak  

Het contactvlak tussen de verschillende componenten is een van de meest belangrijke 
aandachtspunten van deze samengestelde ligger. Een contactvlak houdt eigenlijk in dat er een 
plaatselijke verzwakking ontstaat in de constructie. Dit heeft tot gevolg dat er horizontale scheuren 
in de ligger kunnen ontstaan en mogelijk ook horizontale verschuivingen van de afzonderlijke 
componenten. Het doel bij samengestelde liggers is dan ook te zorgen dat de scheurvorming 
verminderd wordt[13]. 
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De krachtswerking tussen beide componenten wordt gerealiseerd door de wrijving tussen de 
verschillende beton componenten. Uit onderzoeken is gebleken dat een ruw contactvlak gunstig is 
voor de stijfheid van de samengestelde ligger. De resultaten van deze proeven gaven aan dat deze 
samengestelde liggers zich nagenoeg hetzelfde gedroegen als monoliete liggers. Voor de liggers 
met (bekisting) gladde contadvlakken waren de resultaten gunstiger dan verwacht. In sommige 
gevallen reageerden deze samengestelde liggers nagenoeg hetzelfde als de monoliete liggers. Toch 
wordt hier nog wat voorzichtig mee omgegaan, omdat er in de praktijk misschien nog ongunstigere 
vormen worden toegepast dan hier zijn beproefd. Voor het contactvlak bij samengestelde liggers 
wordt daarom een bovengrens gesteld aan de toelaatbare schuifspanning. 

De bovengrens van de toelaatbare schuifspanning is gesteld op: T = 0,3. f,, mits: 

het contactvlak zodanig schoon is dat een optimale aanhechting tussen de beide 
componenten kan worden verkregen; 
in verband met de genoemde onzekerheid omtrent de aanhechting, de onderste 
component in staat is met een redelijke veiligheid (y = 1,2) de totale belasting in de 
uitvoeringsfase alleen te dragen; 
f, genomen wordt voor de laagste betonsterkte klasse. 

Dit houdt in dat er geen dwarskrachtwapening behoeft te worden toegepast mits er geldt dat de 
optredende schuifspanning kleiner is dan de toelaatbare schuifspanning. Dit is weergegeven in 
formule 3-27. 

met: 

v, = optredende dwarskracht 

s, = statisch oppervlakte moment t.o.v. beschouwde doorsnede 

b = breedte van de balk (plaat b = 1,O m) 

I Y 
= kwadratisch oppervlaktemoment van de constructie 

f, = rekenwaarde van de treksterkte van beton 

3.2.2 Invloed van het beton 

De betonconstructie kan in kleine mate schuifspanningen op te nemen. I n  de vorige paragraaf is 
deze ondergrens gesteld op 0,3.fb, maar dit is een vrij summiere benadering van de opneembare 
schuifspanning[231. De benadering van de opneembare schuifspanning volgens de NEN 6720 is 
beschreven in formule 3-28. 

met: 

fd = rekenwaarde van de treksterkte van beton 

k, = factor met betrekking tot de oplegging 

k, = factor met betrekking tot de hoogte van de constructie 

00 = wapeningspercentage 
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3.2.3 Invloed van dwarskrachtwapening 

Bij de meeste samengestelde constructies wordt gebruik gemaakt van beugels voor de 
samenwerking tussen de twee lagen. Deze beugels moeten daarom zowel op een trekbelasting als 
op een afschuifbelasting (afschuiving in het contactvlak) worden gedimensioneerd. Deze 
afschuiving in de beugels is het gevolg van de onderbreking in de drukdiagonalen bij het 
contactvlak, waardoor er horizontale schuifkrachten Dit effect (vakwerkanalogie) is 
weergegeven in figuur 3.4. 

I 

ter plaatse 
gestort 

prefab 

! ! 

figuur 3.4: Vakwerkanalogie 

Volgens de CUR, rapport 86, samengestelde liggers, is uit onderzoek gebleken dat de 
schuifspanningen in de beugels ter plaatse van de overgang dermate klein zijn, dat de wapening 
hier niet op behoeft te worden gedimensioneerd. De beugels kunnen daarom berekend worden, 
zoals voor een monoliete vloer (NEN 6720). 

De uiterst opneembare schuifspanning (beton + wapening) kan worden berekend volgens formule 
3-29. De uiterst opneembare schuifspanning moet altijd groter zijn dan de optredende 
schuifspanning. 

'r, = z1 + 'r, (3-29) 

met: 

'ru = uiterst opneembare schuifspanning 

'r1 = opneembare schuifspanning 

.TS = opneembare schuifspanning wapening 

De door de wapening opneembare schuifspanning wordt bepaald volgens formule 3-30. 

V, A, . z .  f, . sin a. (cot ge + cot ga) 
T =-= 

b . d  b . d  

met: 

v, = uiterst opneembare dwarskracht door de dwarskrachtwapening 

A S" 
= oppervlakte dwarskrachtwapening per eenheid van lengte 

a = de hoek tussen de dwarskrachtwapening en de as van 
het construdiedeel 

9 = de hoek tussen de drukdiagonaal en de as van het constructiedeel 
z = krachtarm betondrukzone tot trekwapening 
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3.2.4 Buigstijfheid samengestelde ligger 

Om de doorbuiging van de samengestelde ligger te kunnen bepalen, moet de samengestelde 
stijfheid worden bepaald. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het uiterst opneembare moment van 
de samengestelde ligger (M,,) gelijk is aan die van overeenkomstige monoliete ligger (M,). 

met: 

(EI), = buigstijfheid van een overeenkomstige monoliete ligger 

rl = samenwerkingscoëfficiënt (0,5 glad oppervlak, 1,O monolithische ligger) 

De berekening van samengestelde liggers moet voldoen aan de regels volgens de NVN 6725. I n  
deze paragraaf worden de regels ten behoeve van de bekistingplaatvloer en de holle vloerplaat uit 
de NVN 6725 geciteerd. 

NVN 6725: 5 6.8.2 druklaaa: 
Het bovenvlak van de bekistingplaat moet schoon en ruw zijn. 
Het beton van de constructieve druklaag moet voldoen aan: 

De voor de betreffende toepassing overeengekomen milieuklasse volgens 4.3.1 van de 
NEN 5950: 1995; 
Een sterkteklasse van ten minste B15 volgens NEN 5950; 
Een grootste korrelafmeting (D) van het grove toeslagmateriaal volgens 6.2 van NEN 
5950: 1995 

Het te ctorten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat een opeenhoping van 
betonspecie wordt voorkomen. 

I n  vloerklasse I mag voor het beton in een druklaag tot een dikte van 80 mm geen hogere 
m sterkteklasse B 25 in de berekeningen worden aangehouden. 

NVN 6725: 6 8.7.2 druklaaa: 
De langssleuven en de eventuele druklaag moeten gelijktijdig worden gestort. 
Het te storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat opeenhoping van betonmortel 
wordt voorkomen. 

Het beton van de constructieve druklaag moet voldoen aan: 

De voor de betreffende toepassing overeengekomen milieuklasse volgens 4.3.1 van de 
NEN 5950: 1995; 
Een sterkteklasse van ten minste B15 volgens NEN 5950; 
Een grootste korrelafmeting (D) van het grove toeslagmateriaal kleiner of gelijk aan 16 
mm. 

De druklaag moet met een sterkteklasse van ten minste B 15 worden uitgevoerd. 
Indien de constructieve druklaag een dikte van minder dan 50 mm heeft, mag geen hogere 
sterkteklasse dan B 25 in de berekeningen worden aangehouden. 
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3.3 Statisch onbepaalde systemen 

Een statisch onbepaalde constructie is een constructie waarbij met de evenwichtsvoorwaarden niet 
alle uitwendige (reacties) en inwendige krachten (snedengrootheden) kunnen worden berekend. 
Dit houdt in dat er dus meer reactiekrachten in een constructie aanwezig zijn dan dat er 
evenwichtsvoorwaarden zijn. 

De graad van statische onbepaaldheid geeft weer hoeveel aanvullende vergelijkingen er nodig zijn 
om de constructie te kunnen berekenen. De graad van statische onbepaaldheid is afhankelijk van 
de mogelijke reacties en dus de soort opleggingen (roloplegging 1 reactie, scharnier 2 reacties, 
inklemming 3 reacties). 

Voorbeeld constructie: 
Voor het bepalen van het tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat bij 
meerveldsoverspanningen worden twee statisch bepaalde WING-vloerplaten aan elkaar gekoppeld 
door een constructieve druklaag. Hierdoor ontstaat een statisch onbepaald systeem, namelijk een 
ligger op drie steunpunten (figuur 3.5). Met behulp van dit statisch onbepaalde systeem zullen een 
tweetal rekenmethode worden beschreven. 

Mb (inwendig) 
'\ f 

A 
R,,:~ (reactie) t t 

figuur 3.5: ligger op 3 steunpunten 

3.3.1 Doorbuiging en hoekverdraaiing (Gaapvergelukingen) 

De eerste methode maakt gebruik van de zogenoemde gaapvergelijkingen. Hierbij worden de 
vervormingen (doorbuigingen en hoekverdraaiing) en krachten (dwarskrachten en momenten) 
bepaald met behulp van "vergeet-mij-nietjes". Voor een statisch onbepaald systeem is dit wat 
minder De eerste stap is het opdelen van de statisch onbepaalde constructie in 
statisch bepaalde constructies. Hiervan is de hoekverdraaiing te bepalen, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het gezamenlijke knooppunt. De hoekverdraaiing wordt vervolgens 
gevonden door: QAB = QBC = (PB. 

I n  figuur 3.6 is de statisch onbepaalde constructie opgedeeld in twee statisch bepaalde 
constructies met een moment aan de kant waar het rniddensteunpunt zich bevind. De bepaling van 
dit systeem in in de volgende parafragen uitgewerkt. 

figuur 3.6: schematische weergave statisch onbepaald systeem 
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De uitwendige belasting (q) op de statisch bepaalde constructie zorgt voor een vervorming 
(rotatie, q>) van de constructie. De optredende vervorming is weergegeven in figuur 3.7. De grootte 
van deze rotatie wordt berekend met formule 3-34. 

figuur 3.7: vervorming ten gevolge van de belasting 

De in figuur 3.7 weergegeven rotatie kan in de statisch onbepaalde fase niet optreden. Hierdoor 
ontstaan er momenten ter plaatse van het middensteunpunt die deze vervorming verhinderen. De 
momenten moeten een vervorming geven welke even groot is aan de rotatie in figuur 3.7. De 
rotatie ten gevolge van deze momenten is weergegeven in figuur 3.8. Deze momenten worden 
bepaald volgens 

figuur 3.8: vervorming ten gevolge van de statisch onbepaalde momenten 

De tweede stap is het uitwerken van de vormveranderingsvoorwaarden. Het moment (MB) kan 
berekend worden door de rotatie ten gevolge van het moment gelijk te stellen aan de eerder 
berekende rotatie. De uitwerking hiervan leidt tot formule 3-35. 

Tenslotte worden de reactiekrachten berekend met behulp van de evenwichtsvoorwaarden 
(formules 3-36, 3-37 en 3-38). Het principe hiervan is weergegeven in figuur 3.9. 
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fiauur 3.9: schematiserina evenwichtsvoorwaarden 

CM, = O  V,L-L~L~ - L ~ L ~  = O  

CV=O R,, = + q L - $ q L = O  

CM, = O  V K L - L ~ L ~  2 - L ~ L ~  = O  

CV=O R,, = +qL -$qL = O 

v,, =+qL 

R, =$qL  

v, = +qL 

R,, =$qL  

In  het hierboven uitgewerkte voorbeeld is methode beschreven waarop de vervormingen en 
krachten bepaald kunnen worden voor statisch onbepaalde constructies. I n  het voorbeeld is de 
uitwerking gemaakt voor een enkelvoudig statisch onbepaald systeem voorzien van een q-last. 
Voor andere constructies met andere belastinggevallen geldt dezelfde methode als hier is 
beschreven. 

3.3.2 Differentiaalvergelijkingen 

Een andere methode voor het berekenen van de vervormingen en krachten in een statisch 
onbepaalde constructie is met behulp van differentiaalvergelijkingen. Hetzelfde voorbeeld als bij de 
gaapvergelijkingen wordt gebruikt voor de methode-uitleg van de differentiaalvergelijkingen. De 
vergelijkingen van andere belastinggevallen is weergegeven in bijlage 11. Wederom wordt de 
statisch onbepaalde constructie opgedeeld in twee delen (figuur 3.10). Bij de 
differentiaalvergelijking wordt liggerdeel B onder beschouwing genomen. 

4 
L  

liggerdeel A 
4 

L  
b 

liggerdeel B 

figuur 3.10: schematische weergave statisch onbepaald systeem 
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De eerste stap is het bepalen van de randvoorwaarden. Dit zijn de zogenoemde kinematische 
randvoorwaarden. Hiermee wordt aangegeven waar de verplaatsingen, rotaties en / of momenten 
O zijn. De randvoorwaarden voor liggerdeel B zijn: 

De tweede stap is het bepalen van de differentiaalvergelijkingen (integraal). Dit wordt gedaan door 
de belasting te integreren. Eén keer integreren geeft de dwarskracht, twee keer integreren geeft 
het moment, drie keer de rotatie en tenslotte vier keer integreren de doorbuiging. Deze stappen 
zijn hieronder weergegeven. 

De derde stap is het oplossen van de vergelijkingen. Dit houdt in dat de kinematische 
randvoorwaarden worden ingevoerd in de verkregen differentiaalvergelijkingen. Hierdoor kunnen 
de vergelijkingsconstanten worden opgelost. 

Tenslotte kunnen de vergelijkingen voor de doorbuiging, rotatie, moment, dwarskracht en q-last 
worden bepaald. Het behulp van deze vergelijkingen kunnen de desbetreffende vervormingen en 
krachten worden bepaald op een afstand x vanaf het middensteunpunt. De oplossing is 
weergegeven in formule 3-44, 3-45, 3-46 en 3-47. 

De methode volgens de differentiaalvergelijkingen kan net als de methode op basis van de 
gaapvergelijkingen gebruikt worden om het krachtenverloop en de vervormingen van een 
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constructie te bepalen. Deze methode heeft één groot voordeel ten opzichte van de eerder 
beschreven methode en dat is de krachten en de vervormingen op elk punt (x) van de ligger 
bepaald kunnen worden. 

3.4 Opleggingsvorrnen 

Een van de laatste kernpunten van het project is de opleggingsvorm. Globaal genomen zijn er 
eigenlijk twee opleggingsvorrnen te onderscheiden, namelijk star en flexibel opgelegd (figuur 3.9). 
Star en flexibel opgelegd zijn de extremen, daartussen is natuurlijk een heel scala te 
~nderscheiden~'~~. 

I n  grote lijnen houdt een starre oplegging in dat de rotatie van de doorgaande ligger wordt 
verhinderd door de normaalkracht in de doorgaande wand. Bij een flexibele oplegging is dit niet 
het geval, waardoor er gemakkelijker een rotatie kan optreden. Dit verschil in rotatiestijfheid heeft 
invloed op de doorbuiging van de ligger (vervorming), maar ook op de momentencapaciteit. 

F, F, 
e- + 

* 
a a" 

1-t 
z 

star opgelegd flexibel opgelegd 

figuur 3.9: opleggingsvormen 

I n  het analytische onderzoek zal dit kernpunt niet worden meegenomen. De reden hiervan komt 
door de uitvoering van het experimentele onderzoek. Als eerste worden beide vloerplaten bij het 
experimentele onderzoek even zwaar belast worden. Hierdoor is roterend gedrag zoals beschreven 
in de literatuur verwaarloosbaar klein. Ten tweede worden de betonnen balken direct op de 
laboratoriumvloer geplaatst, waardoor het gedrag van de betonnen balken ook anders zal zijn dan 
beschreven in de literatuur. 
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4 Vooronderzoek 

I n  de voorgaande hoofdstukken zijn de probleempunten van de desbetreffende vloer naar voren 
gekomen. Allereerst is er met behulp van aantal vereenvoudigde modellen een schatting gemaakt 
van de grootte van de mogelijke vervormingen ten gevolge van het tijdsafhankelijke gedrag. 

Er zijn in dit hoofdstuk een aantal verschillende methoden beschreven. Als eerste is het 
computerprogramma liggerbeton gebruikt en ten tweede is de WING-vloerplaat gemodelleerd in 
een eindige elementen programma (ESA-Prima-Win). 

4.1 Liggerbeton 3.14 

De eerste methode waarmee de statisch onbepaalde samengestelde WING-vloerplaat is berekend, 
is met behulp van het computerprogramma Liggerbeton 3.14. Dit programma wordt bij Betonson 
momenteel gebruikt voor het berekenen van het gedrag van de WING-vloerplaten. 

I n  de modellering van de constructie zijn een aantal vereenvoudigingen aangebracht, waardoor de 
constructie gemakkelijker is te implementeren in het computerprogramma Liggerbeton 3.14. De 
vereenvoudigingen in de modellering zijn: 

Een twee dimensionale invoer van de vloerplaat. Hierdoor zal de vloerplaat volgens de 
balktheorie worden bepaald; 
De doorsnede van de constructie wordt met het programma gemodelleerd als een 
equivalente doorsnede, met andere woorden een vereenvoudiging van de werkelijke 
doorsnede (figuur 4.1); 
Er wordt in de modellering geen faseverandering toegepast. Met andere worden, geen 
verloop van een statisch bepaald- naar een statisch onbepaald systeem. Dit effect 
wordt in de modellering meegenomen door een extra moment op de ligger te plaatsen 
(figuur 4.2). 

De equivalente doorsnede is weergegeven in figuur 4.1 Het gearceerde gedeelte in dit figuur is de 
constructieve druklaag. I n  het middengedeelte zijn alle kanalen weggelaten en de dammen aan 
elkaar geplakt. Voor het traagheidsmoment (AKOM) en weerstandsmoment (LOM) maakt dit 
nauwelijks uit en dus ook voor de vervormingberekeningen. 

fiquur 4.1: Equivalente doorsnede van Liqqerbeton 3.14 

Voor het bepalen van de vervorming van de samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat 
wordt uitgegaan van het statisch bepaald systeem. Dit is niet juist, omdat de veranderlijke 
belasting in de tweede fase op een statisch onbepaald systeem werkt. I n  de computerberekening 
wordt dit verwerkt door een extra moment nabij het middensteunpunt (inklemming) te plaatsen ter 
grootte van het inklemmingsrnoment van de veranderlijke belasting. Deze schematisering van de 
constructie is weergegeven in figuur 4.2. 
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fiauur 4.2: Schematiserina belastinaen 

Resultaten: 
De totale uitvoer gegenereerd door Liggerbeton in bijgevoegd in bijlage I. Uiteraard zijn niet al 
deze gegevens van belang in dit stadium van het onderzoek. Voornamelijk het resultaat van de 
doorbuiging is voor het onderzoek van belang. Buiten deze doorbuiging zijn ook de 
steunpuntwapening en de benodigde lengte beschreven, omdat de wapening toegepast in het 
experimentele onderzoek mede aan de hand van dit vooronderzoek is bepaald. 

I n  tabel 4.1 is de doorbuiging weergegeven welke is berekend met het computerprogramma 
Liggerbeton 3.14. 

tabel 4.1: resultaat Liqqerbeton 3.14 

Ter plaatse van het steunpunt is een wapeningsoppervlak nodig van ongeveer 1534 mm2. Dit komt 
overeen met 14 staven 012. De lengte waarover wapening moet worden toegepast is ongeveer 
1,5 m. 

4.2 Eindige Elementen Methode 

De tweede methode waarmee de WING-vloerplaat is berekend, is de eindige elementen methode. 
Dit houdt in dat er een 3D-computermodel van de WING-vloerplaat is gemaakt, bestaande uit 
allemaal kleinere elementen. Bij het maken van dit 3D-model is gekozen voor het 
computerprogramma ESA-Prima-Win 3.50, omdat met dit programma vrij gemakkelijk (grafisch) 
een model van de werkelijkheid gecreëerd kan worden. 

Bij het maken van een 3D-model in een computerprogramma moesten wel een aantal 
vereenvoudigingen en aannames gedaan worden. De vereenvoudigen voor het maken van een 
computermodel in ESA-Prima-Win zijn: 

Er zijn alleen rechthoekige elementen gebruikt in het model (figuur 4.3), welke in het 
vlak van de zwaartelijnen worden verbonden. 
Equivalente doorsnede van de constructieve druklaag, afhankelijk van de plaatsing in 
het model (gearceerde deel in figuur 4.3); 
Geen elementen over de breedte van het middengedeelte boven het middensteunpunt 
(figuur 4.4); 
De voorspanning is als een externe belasting op de vloerplaten geplaatst; 
De maximale kruipfactor voor B65 als een vermenigvuldigingsfactor op de belasting 
(1+3/449 ; 
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figuur 4.3: schematisering WING-vloerplaat 

Resultaten : 
Met behulp van dergelijke computermodellen zijn oneindig veel resultaten te genereren. In  elk 
punt van de constructie kunnen de rekken, spanningen, krachten, etc. worden bepaald. Voor dit 
vooronderzoek is dat allemaal niet zo interessant. Voornamelijk de doorbuiging van de constructie 
en de spanningconcentraties rond het middensteunpunt zijn voor dit onderzoek van belang. Deze 
gegevens zijn vergeleken met de resultaten van het experimentele- en analytische onderzoek. 

In  figuur 4.4 is de doorbuiging van het computermodel van de WING-vloerplaat weergegeven. Ter 
plaatse van de steunpunten is de doorbuiging uiteraard O en in het midden van de velden is deze 
het grootst. 

figuur 4.4: doorbuiging van het 3D-computermodel 

De doorbuiging is bepaald ten gevolge van de voorspanning, het eigengewicht en de veranderlijke 
belasting op twee verschillende tijdstippen. Het eerste tijdstip heeft de belastingen 
vermenigvuldigd met de factor 1 en het tweede tijdstip met de factor (I+~/~$). Dit zijn dus de kort 
durende en de langdurende doorbuiging. De verkregen doorbuigingen uit de 
computerberekeningen zijn: 

kortdurend: 1,903 [mm] 
langdurend: 5,046 [mm] 

De figuren 4.5 en 4.6 geven de spanningsverdeling nabij het middensteunpunt weer. figuur 4.5 
geeft de spanning in de x-richting en figuur 4.6 geef? de spanning in de y-richting. Bij beide figuren 
is te constateren dat er een spanningsconcentratie ontctaat ter plaatse van de constructieve 
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druklaag boven het steunpunt en dat deze spanning geleidelijk wordt verspreid in de rest van het 
profiel. 

figuur 4.5: Spanningen in x-richting nabij het middensteunpunt 

figuur 4.5: Spanningen in y-richting nabij het middensteunpunt 

In figuur 4.5 is te zien dat de verspreiding van de spanningen in een parabolische vorm gebeurt 
over het middendeel van de WING-vloerplaat. Dit gegeven is van belang voor het bepalen van het 
scheurmoment bij de analytische berekeningen. Tenslotte is ook op te merken dat de spanningen 
dermate groot zijn dat de constructieve druklaag daar zeker scheurvorming zal gaan vertonen. 

4.3 Conclusie vooronderzoek 

Tenslotte zijn de verkregen resultaten van de verschillende methoden vergeleken. De resultaten 
van beide cornputeranalyses (Liggerbeton en ESA-Prima-Win) geven een totale vervorming in de 
buurt van de 5 mm. Ook geven beide cornputeranalyses aan dat er steunpuntwapening toegepast 
moet worden. 

Er is aangenomen dat het resultaat van Liggerbeton 3.14 de juiste is, dus deze is 100%. De andere 
percentages zijn afgewogen tegen het resultaat van Liggerbeton. In  tabel 4.2 zijn de resultaten 
van de twee analyses naast elkaar gezet. 

tabel 4.2: resultaten vooronderzoek 
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5 Experimenteel onderzoek 

Het doel van dit project het tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde, statisch onbepaalde 
WING-vloer te onderzoeken. Eén van de gebruikte methoden is het experimentele onderzoek. Bij 
dit experimentele onderzoek is een proefopstelling gemaakt die de werkelijke situatie nabootst. Het 
onderzoek naar het tijdsafhankelijke gedrag van de WING-vloerplaten is het hoofdonderzoek, 
terwijl de onderzoeken naar de sterkteontwikkeling en de elasticiteitsmodulus een ondersteunende 
functie hebben voor het experimentele onderroek naar het tijdsafhankelijke gedrag van de statisch 
onbepaalde WING-vloerplaten. 

In dit hoofdstuk komen de verschillende experimentele onderzoeken aan de orde, met als eerste 
het onderzoek naar het tijdsafhankelijke gedrag, vervolgens de sterkte ontwikkeling van de 
verschillende betonsoorten en tenslotte de elasticiteitsmodulus van de verschillende betonsoorten. 

5.1 Tijdsakankelijk gedrag 

Het eerste onderzoek dat beschreven wordt, is het experimentele onderzoek naar het 
tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat. Daartoe is 
een beschrijving gemaakt van: de proefopstelling, de verschillende fasen met belastingen, de 
verwachting van de resultaten van het onderzoek, de uitvoering van het onderzoek, de resultaten 
van het onderzoek en de conclusie van het onderzoek naar het tijdsafhankelijke gedrag. 

5.1 .l Opstelling 

Vloewsteem: 
In de praktijk worden de WING-vloerplaten aan elkaar gestort door middel van een constructieve 
druklaag. Voor de proefopstelling heeft dit tot gevolg dat er twee WING-vloerplaten in 
lengterichting geplaatst zijn (figuur 5.1 en figuur 5.2) alvorens deze door de constructieve druklaag 
gekoppeld worden. De ruimte tussen de twee WING-vloerplaten volgens de NEN 6725 minstens 80 
mm zijn. 

constructieve druklaag 

I 1 V1 

\ WING (EG+Vsp) 

figuur 5.1: proefopstelling 

figuur 5.2: foto opstelling fase 1 
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Afmetinaen: 
De afmetingen van de te gebruiken WING-vloerplaten zijn afhankelijk van de te verwachtte 
vervorming bij de beschikbare ruimte voor de proefopstelling en het tijdsafhankelijke gedrag dat 
verondersteld wordt op te treden. Voor dit experimentele onderzoek wordt de WING 60-120 (totale 
hoogte 180 mm) gebruikt. Dit is de kleinste variant die door Betonson wordt gemaakt. De reden 
van deze keuze is dat bij experimenteel onderzoek de vervormingen gemeten worden. Hoe meer 
vervorming er kan optreden des te beter deze te op te meten zijn. Dus een slanke constructie is 
voordelig voor dit onderzoek. De vloer in dit experimentele onderzoek zal worden uitgevoerd met 
een slankheid van 1/40 (vuistregel). Dit houdt in dat bij een hoogte van 180 mm de lengte van één 
vloerplaat ongeveer 7 m zal moeten zijn. De totale lengte van de proefopstelling wordt iets meer 
dan 14 m (2x7 [m] + 80 [mm]). 

Voor de vleugel is een breedte van 300 mm gekozen, omdat er zo hogere spanningen ter plaatse 
van het steunpunt zullen optreden in vergelijking met een vleugelbreedte van 600 mm. Dit blijkt 
ook wel doordat de (steunpunt)wapeningafstand bij de vleugels van 300 [mm] kleiner is dan bij de 
vleugels van 600 [mm]. 

Steun~unten: 
In de praktijk worden vloeren opgelegd op wanden of op (betonnen / stalen) balken. In  het 
experimentele onderzoek wordt gebruik gemaakt van betonnen balken met een hoogte en breedte 
van ongeveer 200 [mm]. De vloerplaten zijn op een hoogte van 300 mm ten opzichte van de 
laboratoriumvloer geplaatst, zodat de verplaatsingsmeters onder de vloerplaat geplaatst kunnen 
worden. Tussen de WING-vloerplaten en de betonnen balken is een oplegmateriaal geplaatst 
(neopreen) voor de spreiding van de belasting over de betonnen balken. 

Constructieve druklaaa: 
Bij de WING-vloer zijn er eigenlijk drie verschillende mogelijkheden om een constructieve druklaag 
aan te brengen. De eerste manier is het volstorten van de vleugels, zodat deze even hoog wordt 
als het middengedeelte (figuur 5.3a). De tweede manier is een constructieve druklaag over het 
middendeel, bijvoorbeeld met beplating tussen de vleugels (figuur 5.3b). Ten slotte is er nog een 
mogelijkheid om deze twee manieren te combineren (figuur 5.3~). Voor het experimentele 
onderzoek is gekozen om de eerste manier toe te passen, omdat deze veel potentie heeft voor de 
praktijk en omdat er verwacht wordt dat deze manier meer spanningsconcentraties zal opleveren 
dan de andere mogelijkheden. 

a: vleugels opgevuld 

. ' O  m... 0 . .  ..... 0 .  

t l oooooooooool I 

b: druklaag over middendeel 

c: combinatie a en b 

figuur 5.3: constructieve druklaag 
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Tijdens het onderzoek naar het tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde, statisch 
onbepaalde WING-vloerplaat zijn de vleugels volgestort zoals in figuur 5.3a is te zien. Indien de 
hiermee gecreëerde situatie wordt beschouwd als een doorgaande plaat en de wapening boven het 
middensteunpunt wordt betrokken op de totale doorsnede dan zou men kunnen stellen dat niet 
aan de betonvoorschriften wordt voldaan ten aanzien van het aspect detaillering. De wapening is 
niet verdeeld over de doorsnede, maar ligt geconcentreerd boven de vleugels. 

fiauur 5.4: foto ~roefo~stellina fase 2 

Steun~untwatxnina: 
De steunpuntwapening in de constructieve druklaag is gerelateerd aan de belasting in de uiterste 
grenstoestand. Hieronder zijn de formules weergegeven waarop de steunpuntwapening is 
berekend. Het eigengewicht van de vloer (EG,) en de constructieve druklaag (EGd,) is berekend 
met behulp van de gegevens vanuit het WING-werkboek. Voor de permanente belasting (PB) en 
de veranderlijke belasting (VB) zijn standaard waarden uit de NEN 6702 genomen. 

q, =A,, .pb .yg =0,204-24-1,2 = 5,SS [k~/m'] 

q,+,,, = b-h.pb .yg =016~0,12~24~1,2 = 2,07 [kN/ml] 

q,,.PB = PB. b yg = 1,O. 1,s. 1,2 = 2,16 [kN/ml] 

g,, = VB . b.  y, = 3,O. 1,s. 1,s = 8,10 [kN/ml] + 

q, = 18,21 [kN/ml] 

Het rekenmoment boven het middensteunpunt in de bezwijktoestand wordt berekend door: 

Met behulp van het hierboven berekende moment is de benodigde wapening boven het steunpunt 
bepaald. Er is aangenomen dat de wapening het volledige trekbelasting opneemt en het beton ten 
gevolge van de belasting niet zal vervormen. 

A,:, = 14x 012 

A,,, =n .n . r 2  = 1 4 . ~ . 6 ~  
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Meetpunten: 
De doorbuiging is met behulp van vervormingmeters in het midden van de vloerplaten gemeten. 
De rek en de kromming boven het middensteunpunt zijn gemeten met een zelfde m r t  
vervormingmeters boven het middensteunpunt. De doorbuiging (1 en 2) van de vloerplaten en de 
rek (3) boven het steunpunt zullen op drie sneden van de vloer bepaald worden. De kromming (4) 
boven het steunpunt kan alleen aan de twee zijkanten van de vloerplaten, boven het steunpunt, 
bepaald worden. In  figuur 5.5 is de plaatsing van de verschillende meetpunten weergegeven. 

fiauur 5.5:  laats si na van de meebunten 

De vervormingmeters (figuur 5.6) zijn steeds in het midden van de desbetreffende doorsnede 
geplaatst. Voor de meting van de rek is dit duidelijk weergegeven in figuur 5.5. De 
krommingmeters boven het steunpunt zijn aan beide kanten in het midden van de afzonderlijke 
lagen geplaatst. Dit houdt in dat het de meetpunten op het onderdek op een afstand van 60 mm 
vanaf de zwaartelijn zitten en de meetpunten op de constructieve druklaag op een afstand van 30 
mm vanaf de zwaartelijn (figuur 5.7 en figuur 5.8). 

r* - "-=.*W ". -q fl- *-w* , 

P- 

figuur 5.6: foto op- en doorbuiging figuur 5.7 foto middensteunpunt 
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Totale owtellina: 
De opstelling voor het experimentele onderzoek is hieronder in figuur 5.8 weergegeven. In  het 
grijs is de prefab vleugel van de WING-vloerplaat weergegeven en het gearceerde gedeelte de 
later gestorte constructieve druklaag. Verder is er aangegeven waar de verschillende 
verplaatsingsmeters en de belastingen geplaatst zijn. 

figuur 5.8: proefopstelling 

5.1.2 Belasting en tgdsduur 

Fase O: 
Tijdens en vlak na het storten van de WING-vloerplaat is er geen belasting aanwezig. De 
voorspanning wordt vastgehouden door de stortbank en het eigen gewicht wordt op dit moment 
ook volledig opgenomen door de stortbank. De dag erop wordt de voorspanning losgelaten, 
waardoor de vloerplaat iets op zal buigen en dus ook het eigengewicht op de vloerplaat gaat 
werken. Voor het experimentele onderzoek wordt de tijd voor het loslaten van de voorspanning 
fase O genoemd. 

Fase 1: 
De eerste fase begint na het loslaten van de voorspanning. De vloerplaat werkt als een statisch 
bepaald systeem (ligger op twee steunpunten), met als belastingen het eigen gewicht en de 
voorspanning. Eén dag na het loslaten van de voorspanning zijn de vloerplaten in de 
proefopstelling geplaatst. De verplaatsingsmeters kunnen onder de vloer geplaatst worden, dus het 
tijdsafhankelijk gedrag ten gevolge van de voorspanning en het eigengewicht wordt gemeten. 

Een voorspelling van de richting is gemaakt door de globale optredende momenten op de 
constructie te bepalen. Een negatief moment zou duiden op een opbuiging en een positief moment 
op een doorbuiging. 

met: 
9 = lijnlast 
Ai = oppervlakte van het betreffende materiaal 
p,, = massadichtheid van beton 
Mi = moment ten gevolge van de desbetreffende belasting 
n = aantal voorspanstrengen 

OP = voorspanning 
a = excentriciteit van de voorspanstrengen t.o.v. de zwaartelijn 
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Fase 2: 
Fase 2 start bij het storten van de constructieve druklaag, voor dit onderzoek is er gekozen dit op 
de 14e dag te doen. Nadat de constructieve druklaag (825) genoeg is verhard, is de bekisting 
weggehaald en zijn de verplaatsingsmeters voor het meten van de rek en voor de kromming boven 
het steunpunt gemonteerd. De stand van de meters op dit tijdstip is de zogenoemde O-meting. De 
in fase 1 geplaatste meters vertonen een directe vervorming. Dit is de elastische vervorming ten 
gevolge van het storten van de constructieve druklaag. De vervorming die later nog optreedt, is de 
tijdsafhankelijke vervorming ten gevolge van het eigen gewicht, de voorspanning en de rustende 
belasting van de constructieve druklaag. Het beton van de constructieve druklaag heeft ongeveer 
28 dagen nodig om de normsterkte te bereiken. De tijdsduur van deze fase wordt aangenomen 
ook 28 dagen te zijn. 

Mm2 = Mm, + MR, = -6,56 + 10,58 = 4,02 [kNm] (5-5) 

Fase 3: 
Na deze 28 dagen is de belasting op de vloer gezet. Volgens de berekeningen wordt er op de 
vloeren een gelijkmatig verdeelde belasting geplaatst (q-last). Dit is niet gemakkelijk te realiseren 
en erg onhandig voor de metingen, daarom is de gelijkmatig verdeelde belasting vervangen door 
een aantal geconcentreerde lasten (lijnlasten in de breedterichting van de vloer). De grootte van 
deze lijnlasten is zo gekozen dat zij qua moment een vergelijkbaar resultaat geven ten opzichte 
van de gelijkmatig verdeelde (momentane) belasting. Rond dag 70 was er een dermate constante 
groei van het tijdsafhankelijk gedrag te zien dat het interessanter was om een extra fase aan het 
experimentele onderzoek toe te voegen, het ont- en belasten van het proefstuk. 

M, = 15,12 [kNm], berekend met behulp van het rekenpakket PC-Frame. 

M, = M,, + M, = 4,02 + 15/12 = 19,14 [kNm] (5-5) 

Fase 4: 
De start van fase 4 is gekozen op dag 70. In  deze fase zijn de geplaatste lijnlasten meerdere keren 
van de vloer afgehaald en er vervolgens weer opgeplaatst. De duur van een ont- en belaste fase is 
aangenomen op een paar weken, zodat er een redelijk beeld wordt verkregen van het gedag van 
de constructie ten gevolge van ont- en belasten. 

Tiidsliin: 
De hierboven beschreven fasen zijn weergegeven in een tijdslijn (figuur 5.9). Hierdoor ontstaat er 
meer inzicht in het verloop en de duur van het experimentele onderzoek. 

figuur 5.9: tijdslijn experiment tijdsafhankelijk gedrag 
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5.1.3 Verwachting van het experimentele onderzoek 

Voordat het experimentele onderzoek is uitgevoerd, is er een hypothese gemaakt over de 
resultaten van dit experimentele onderzoek. Het doel hiervan is een beeld te vormen van het 
gedrag, zodat er geen complicaties hoeven te ontstaan tijdens de uitvoering van het experimentele 
onderzoek. 

Hieronder zijn de hypothesepunten voor het experimentele onderzoek weergegeven, in de 
volgorde van het verloop van de fasen: 

1) In de eerste fase zullen de vloerplaten opbuigen, doordat het moment door voorspanning 
groter is dan het moment door eigen gewicht (5.1.2 face 1). Het tijdsafhankelijke gedrag 
in deze fase zal hierdoor ook opbuigend zijn. 

2) In  de tweede fase zorgt het gestorte beton voor een direct optredende vervorming 
(elastisch), waardoor de vloerplaten gaan doorbuigen (5.1.2 fase 2). Dit verloopt volgens 
de mechanicamodellen van het statisch bepaalde systeem. De tijdsafhankelijke 
vervorming, natuurlijk ook doorbuiging (alleen als M, < M,,), zal volgens de 
mechanicamodellen van het statisch onbepaalde systeem verlopen. 

3) In  de derde fase werkt het geheel als een statisch onbepaald systeem. Dit geldt zowel voor 
de direct optredende elastische doorbuiging als het tijdsafhankelijke gedrag. 

a. Door het plaatsen van het gewicht zal het beton ter plaatse van het 
middensteunpunt bij het middendeel scheuren (nummer 1 figuur 5.10a). 

b. Er zullen scheuren in dwarsrichting ontstaan in de constructieve druklaag, die 
ervoor zorgen dat de steunpuntwapening wordt geactiveerd (nummer 2 figuur 
5.10a). 

c. Mogelijk zullen er diagonale scheuren ontstaan in het bovendek van het 
middendeel (nummer 3 figuur 5.10a). 

4) In  de vierde fase zal steeds de direct optredende vervorming (elastisch) ten gevolge van 
het gewicht eraf gaan of erbij komen, maar dit zal niet veel effect meer hebben op het 
tijdsafhankelijke gedrag. 

5) Algemeen gezegd zal er een spanningsconcentratie ontstaan ter plaatse van de vleugels. 
a. In  de middendoorsnede kunnen geen trekspanningen optreden ter plaatse van het 

middensteunpunt, dus alle trekspanningen moeten door de vleugels (nummer 4 
figuur 5.10b). Er ontstaat een concentratie van spanningen richting de vleugels, 
waardoor er ook spanningen loodrecht op de stortnaad ontstaan (nummer 5 figuur 
5.10b). 

b. In  de onderdoorsnede ter plaatse van het middensteunpunt zal er een 
verminderde spanning zitten in het midden van de doorsnede en een vergrote 
spanning ter plaatse van de vleugels (beton kan wel drukspanningen opnemen) 
(nummer 6 figuur 5.10b). 

c. Halverwege de vloerplaat zal er zowel in de boven- als de onderdoorsnede een 
uniforme spanningsverdeling heersen over de totale breedte van de vloerplaat. 
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x * I vervorming 
. a .A 

11'1 1 1  
" . -  

2 dsn. a v 
, + 

b dsn. b 

+ 
dsn. c 

- - 

Y L - L tot. v-- - 
a: scheurvorming in bovenaanzicht 

t.p.v. middensteunpunt 

b: spanningsconcentratie 

c: 3D model spanningsverloop 

figuur 5.10: verwachtingen tijdsafhankelijk gedrag 
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5.1.4 De resultaten 

De resultaten van de vervormingmetingen zijn met behulp van grafieken weergegeven, waarin 
verticaal de o p  en doorbuiging wordt aangegeven in millimeters en horizontaal de tijd in dagen. 
De resultaten van het experimenteel onderzoek zijn per fase beschreven, waarbij het veranderen 
van de belastingcombinatie een nieuwe fase aangeeft. 

5.1.4.1 Fase 1 

In de onderstaande grafieken (figuur 5.11a en 5.11b) is het tijdsafhankelijke gedag in fase 1 voor 
de twee vloerplaten afzonderlijk weergegeven over de verschillende sneden. Doordat de elastische 
vervorming op de overgang van fase O naar fase 1 (loslaten voorspanning) niet gemeten kan 
worden, is aangenomen dat de eerste meting de O-meting is. 

Verder is er gesteld dat de vloerplaten zo zijn voorgespannen dat het moment door eigengewicht 
ongeveer gelijk is aan het moment door voorspanning. Uit de grafieken is te constateren dat de 
ene vloerplaat doorbuigt, terwijl de andere vloerplaat opbuigt. Dit verschil in tijdsafhankelijk 
gedrag kan verschillende oorzaken hebben (bijvoorbeeld verschil in: voorspanning, eigengewicht, 
lengte, doorsnede, etc.). Door dag 14 van deze fase 1 nul te stellen is het verschil in 
tijdsafhankelijk gedrag van fase 1 geëlimineerd. De vergelijking tussen de twee vloerplaten begint 
dus op dag 14. 

fase 1 : vloer 1 
-0,8 I 

- v -  

tijd [dgn] 

figuur 5.11a: vervorming vloer 1 fase 1 
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fase l : vloer 2 

0,8 
tijd [dgn] 

-snede A 

-c snede B 

-t- snede C 

fiauur 5.11b: vervormina vloer 2 fase 1 

De vervorming is ook weergegeven worden per snede. Dit houdt in dat er drie grafieken ontstaan 
waarin de vervorming van de twee vloerplaten weergegeven is. In  figuur 5.12 is de grafiek van 
snede B weergegeven. De andere sneden zijn niet weergegeven, omdat deze vrijwel hetzelfde 
resultaat weergeven. 

fase 1: snede B 

. v -  

-vloer1 -vloer2 tijd [dgn] 

fiauur 5.12: vervormina vloerdaten in snede B weersweven 

5.1.4.2 Fase 2 

Dezelfde grafieken kunnen ook voor fase 2 gemaakt worden (figuur 5.13). De verticale lijn in de 
grafieken is de direct optredende vervorming (elastische) die optreedt door de extra belasting van 
de constructieve druklaag. De kromme geeft vervolgens opnieuw de tijdsafhankelijke vervorming 
van de constructie weer, inclusief de constructieve druklaag. Er treedt een soort verstijving 
(opbuiging) op vlak nadat de constructieve druklaag begint te verharden. Vervolgens ontstaat er 
tijdsafhankelijke doorbuiging. Deze doorbuiging geldt voor beide vloerplaten, waardoor er 
aangenomen kan worden dat het moment uit de voorspanning nu kleiner is dan het moment uit 
het eigengewicht plus rustende belasting (druklaag). 

Jaap Boon 47 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

fase 2: vloer 1 

2.5 
tijd [dgn] 

figuur: 5.13a: vervorming vloer 1 fase 2 

fase 2: vloer 2 
1 O 15 20 25 30 35 40 45 

0,o 

0.5 

E +snede A 
E 1.0 

-snede B z' .- 
E t- snede C e 1.5 

2,o 

2.5 
tijd [dgn] 

figuur: 5.13b: vervorming vloer 2 fase 2 

De vervorming van beide vloerplaten is nu nagenoeg hetzelfde (figuur 5.14). 

-.- 
-~hl - v h 2  tijd [dgn] 

fase 2: snede B 
-1 ,o 

figuur 5.14: vervorming vloerplaten in snede B, fase 2 
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Tijdens het verharden van de constructieve druklaag ontstaan er scheuren, in de lengterichting, 
tussen de gestorte constructieve druklaag en het middendeel van de WING-vloerplaat. Deze 
scheurvorming ontstaat door het krimpverschil van de twee doorsneden. Deze krimpscheuren zijn 
weergegeven in figuur 5.15. 

figuur 5.15: lengte krimpscheuren 

5.1.4.3 Fase 3 

In  fase 3 wordt de "veranderlijke" belasting op de vloerplaten gezet. Dit geeft een directe 
vormverandering en een tijdsafhankelijke vervorming. Ten gevolge van de belasting scheurt de 
betondoorsnede boven het middensteunpunt, waardoor de direct optredende vervorming groter 
wordt. In  figuur 5.16a en 5.16b is de vervorming per vloerplaat weergegeven en in figuur 5.17 is 
de vervorming van de twee vloerplaten in snede B aangegeven. 

fase 3: vloer 2 

+ snede A 

-m- snede B 

9 4.5 l i 1 -A- snede C 

tijd [dgn] 

figuur: 5.16a: vervorming vloer 1 fase 3 
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fase 3: vloer 1 

40 45 50 55 60 65 70 75 

1 ,o 
1.5 
2,o 

-t snede A 

-c snede B 

--+-snede C 

tijd [dgn] 

fiauur: 5.16b: vervormina vloer 2 fase 3 

fase 3: snede B 
40 50 60 70 

f i~uur 5.17: vervormina vloer~laten in snede B. fase 3 

5.1.4.4 Fase 4 

In fase 4 zijn de vloerplaten meerdere keren ont- en belast. Door het ont- en belasten van de 
constructie vindt het tijdsafhankelijke gedrag steeds in omgekeerde richting plaats. Het kruip effect 
zal steeds hetzelfde zijn, waardoor op tijdstip oneindig het eindpunt bij benadering van de 
vervorming gelijk moet zijn, ongeacht het aantal keren ont- en belasten. 

De op- en doorbuiging bij het ont- en belasten van de 2 vloerplaten is weergegeven in de figuren 
5.18 en 5.19. Uit de grafieken blijkt dat de elastische vervorming hetzelfde blijft en steeds bij een 
andere belastingsituatie de tijdsafhankelijke vervorming als het ware wordt geactiveerd. 
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fase 4: vloer 1 

.k 4.0 - l 
O ontlast i belast ontlast 
4,5 ---A. 

L l 

-t snede A 

-m- snede B 

-t snede C 

tijd [dgn] 

figuur: 5.18a: vervorming vloer 1 fase 4 

fase 4: vloer 2 
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

2,o 

2.5 

3, O 

E 3.5 
E 

-e snede A 
4.0 -snede B P .- 

E 4*5 

-A- snede C 

9 5.0 

tijd [dgn] 

figuur: 5.18b: vervorming vloer 2 fase 4 

fase 4: snede B 
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

figuur: 5.19: vervorming vloerplaten in snede B, fase 4 
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5.1.4.5 Totale vervormingverloop 

Ten slotte zijn de resultaten van de verschillende fasen in één grafiek weergegeven. Hierdoor is de 
totale vervorming te zien die de vloerplaten hebben ondergaan gedurende het experimentele 
onderzoek. De resultaten van de totale vervorming zijn weergegeven in figuren 5.20 en 5.21. 

alle fasen: vloer 1 
-1.0 - 

o 30 40j 50 60 80 90 100 1.0 

j tijd [dgn] 

fase 
5.0 

6.0 

. .- 
+snede A -m- snede B -t snede C 

figuur 5.20a: totale vervormingverloop van vloer 1 

alle fasen: vloer 2 

0,o 
tijd [dgn] 

fase 2 a fase 3 fase4 fase 1 f 
5,O - 

6.0 - 

7,O 

-snede A -e snede B -+snede C 

figuur 5.20b: totale vervormingverloop van vloer 2 
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alle fasen: snede B 
-1 .o 

P r 1 0  20 30 40 50 60 70 80 90 1 0 0 1 1 0  

tijd [dgn] 

figuur 5.21: totale vervormingverloop snede B 

5.1.4.6 Rekken en krommingen boven het middensteunpunt 

Vanaf de tweede tot en met de vierde fase zijn de rekken en de krommingen boven het 
middensteunpunt gemeten. In  deze paragraaf zijn de resultaten van deze metingen beschreven. 

Rekken: 
In figuur 5.22 is de verandering van de rek weergegeven. Doordat er op micrometerniveau 
gemeten is, zijn er veel kleine fluctuaties in de metingen te constateren. Deze fluctuaties kunnen 
veroorzaakt worden door bijvoorbeeld temperatuurwisselingen, tijdstip van meten, bezonning, etc. 
Om toch een redelijk beeld te krijgen van de rekveranderingen zijn er per belastinggeval 
trendlijnen door de metingen getrokken. 

Aan de hand van de trendlijnen in figuur 5.22 is te constateren dat de rekken veranderen ten 
gevolge van het tijdsafhankelijke gedrag. Bij belasten van de vloerplaten komt er een direct 
optredende rek bij, welke voor de middensnede (snede B) groter is dan de rek van de sneden 
boven de vleugels. Dit is een logisch resultaat, aangezien de vleugels voorzien zijn van 
bovenwapening, terwijl het middendeel redelijk vrij is om te vervormen (figuur 5.22). 

rek middensteunpunt 

5.E-04 

4.0604 

3,w04 
E 
E . 
E 2.0604 
E. 
Y 

1.oE-04 

0 , O ~  
o 

-1 .O604 

-2.OE-04 

-snede 3A snede 3 8  --c snede 3C tijd [dgnl 

figuur 5.22: rekken boven het middensteunpunt 
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In  tabel 5.1 is het resultaat van de rekmetingen weergegeven. De kolom functie geeft de begin- en 
eindwaarde van de trendlijn per belastinggeval voor sneden A en C als voor snede B. Het verschil 
tussen de begin- en eindwaarde per belastinggeval is de tijdsafhankelijke vervorming. Het verschil 
tussen de eindwaarde van het ene belastinggeval en de beginwaarde van het er op volgende 
belastinggeval geeft de direct optredende rek ten gevolge van het belasten en / of ontlasten. Ten 
slotte is in de laatste kolom het direct optredende rekverschil tussen de sneden A en C en snede B 
weergegeven. 

tabel 5.1: rekken boven het middensteunpunt 

1 = 1.3 

Dit verschil in rek is ook te constateren, doordat er direct bij het plaatsen van de belastingen 
scheuren in dwarsrichting ontstaan ter plaatse van het middendeel boven het middensteunpunt, 
dus loodrecht en tussen de twee (eerder genoemde) in de lengterichting lopende krimpscheuren 
(figuur 5.23 nr. 1). 

Buiten deze scheuren ontstaan er na het plaatsen van de belasting ook vrijwel direct scheurtjes in 
de constructieve druklaag boven het steunpunt, over een kwart van de lengte (a = 0,25.L) (figuur 
5.23 nr. 2). Deze scheurtjes groeien gedurende deze fase door, totdat ze over de totale breedte 
van de vleugels lopen (figuur 5.23 nr. 3). 

fiquur 5.23: scheurenvorrnina 

Krommina: 
De laatste metinggroep in face 3 en 4 zijn de meetpunten waaruit de kromming in snede A en C 
boven het middensteunpunt is bepaald. In  figuur 5.24 is het resultaat van de vier verschillende 
meetposities weergegeven, daarbij is rekening gehouden met het verschil in afstand ten opzichte 
van de zwaartelijn (figuur 5.26). 

Het verloop van de grafieken is erg grillig, wat net als bij de rekken boven het steunpunt veel 
verschillende oorzaken kan hebben. Ook hier is wel een bepaalde trend weer te geven, waarbij 
meetpositie 4b en 4d een vermindering aan rek hebben ten gevolge van het belasten van de 
vloerplaten en 4c een vermeerdering aan rek heeft ten gevolge van het belasten van de 
vloerplaten. De verwachting is dat meetpositie 4a hetzelfde verloop zou moeten hebben als 
meetpositie 4c, maar deze blijkt aanzienlijk anders te verlopen. Wat er precies met de meting in 
snede A is gebeurd, is niet goed te verklaren, maar het is duidelijk dat dit niet het juiste resultaat 
is. 
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krornrningsrekken bij middensteunpunt 
4,OE-04 

- punt 4A -m- punt 4 6  - punt 4C -++ Punt 4D 

figuur 5.24: rek tbv. de kromming boven het middensteunpunt 

In figuur 5.25a is het resultaat van snede A weergegeven en in figuur 5.25b het resultaat van 
snede C. In  beide grafieken is lijn (1) de bovenste van de twee meetposities en lijn (2) de onderste 
meetpositie. Om de kleine fluctuaties te elimineren uit de berekeningen zijn er in de grafieken per 
belastinggwal trendlijnen door de gemeten waarden getrokken. Met behulp van de twee 
trendlijnen per snede kan de kromming boven het middensteunpunt bepaald worden. 

krornrningsrekken snede A 
4,OE-04 

-4,OE-04 

-t punt 4A -m- punt 4B tijd [dgn] 

figuur 5.25a: rek tbv. de kromming over het middensteunpunt snede A 
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krommingsrekken snede C 
4,OE-04 

3,OE-04 

2,OE-04 

- 1,OE-04 
E 
E . 
E O,OE+OO 
E 
Y o 

-l,OE-04 

-2,0E-04 

-3,OE-04 - 

-4,OE-04 

-t punt 4C -m- punt 4D tijd [dgn] 

figuur 5.25b: rek tbv. de kromming over het middensteunpunt snede C 

In tabel 5.2a en 5.2b zijn de resultaten voor snede A en snede C weergegeven. Hierbij is uitgegaan 
van de functie van de trendlijnen. 

tabel 5.2a: meetresultaten kromming snede A 

De kromming boven het middensteunpunt is berekend door de absolute waarden van de metingen 
te sommeren en vervolgens te delen door de afstand tussen de meetposities (hoogte). Omdat er 
gezocht is naar de kromming boven het middensteunpunt per vloerplaat wordt de gevonden 
kromming door 2 gedeeld. Dit principe is weergegeven in figuur 5.26. Het resultaat van deze 
berekeningen is weergegeven in tabel 5.3a en tabel 5.3b. 

tijd 

84 
99 

tabel 5.2b: meetresultaten kromming snede C 
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rekmeting 4b 

rekmeting 4c 

functie 
-- 

2.54E-06 
8.42E-05 

-1.62E-04 
-2.31 E-04 
-9.68E-04 
-1.08E-03 
-3.31 E-04 
-3.35E-04 

rekmeting 4d 

[-l [--l 

6.56E-05 
fase 3 

1.lOE-04 
fase 4 

-8.99E-05 

99 1.03E-05 

functie 

[--l 
5.86E-06 
6.59E-05 

-1.31 E-04 
-2.43E-04 
-3.91 E-05 
-1.66E-04 
-3.09E-04 
-3.36E-04 

tijdsafh. 

[--l 

4.00E-05 

-9.46E-05 

-7.88E-05 

4.05E-05 

elastisch 
-- 

-2.46E-04 

-7.37E-04 

7.47E-04 

tijdsafh. 
- 

8.1 6E-05 

-6.94E-05 

-l .lOE-04 

-3.89E-06 

elastisch 

[--l 

-1.97E-04 

2.04E-04 

-1 . # E G  

tijdsafh. 

[-l 

6.0lE-05 

-1.12E-04 

-1.26E-04 

-2.69E-05 
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l 
I 

figuur 5.26: schematisering kromming boven het steunpunt 

tabel 5.3a: bewfina direct o~tredende krommina van een vloemlaat 

mm-l mm-l 
onbelast 26 dgn. 

tabel 5.3b: be~alina tiidsafhankeliike krommina van een vloer~laat 

belasting tijdsafh perc 

I n  de bovenstaande tabellen is de direct optredende rek en de rek ten gevoige van het 
tijdsafhankelijke gedrag weergegeven. Doordat niet alle belastinggevallen even lang duurden 
kunnen de resultaten niet allemaal met elkaar vergeleken worden. Alleen fase 3 (belast) en het 
ontlaste belastinggeval van fase 4 duurden even lang, waardoor deze resultaten vergeleken 
kunnen worden (grijs gearceerd in de tabellen). Ook hieruit is te concluderen dat de metingen over 
snede C zo zijn verlopen als verwacht, terwijl snede A geen logische resultaten geeft. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de waarden van snede A beter verwijderd kunnen worden uit verdere 
vergelijkingen. 

5.1.4.7 Ont- en belasten van de vloerplaten 

Het ontlasten van de vloerplaat gebeurde door steeds aan één kant 2 belastingblokken te 
verwijderen. Hierdoor ontstaat er een asymmetrisch belastinggeval (zie paragraaf 5.1.2 fase 4). 
Het effect van het asymmetrische belastinggeval is bepaald door steeds na het verwijderen van 
een groep blokken de optredende doorbuiging in beide vloerplaten op te meten. I n  de figuren 5.20 
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is deze vervorming weergegeven. Hieruit valt te concluderen dat als aan één kant een groep 
blokken is verwijderd, deze kant omhoog zal komen en de andere kant verder door zal buigen. Er 
ontstaat in de twee vloerplaten een tegengestelde beweging. Het resultaat van de metingen over 
snede B is in figuur 5.27 weergegeven. Snede A en snede C zijn hier weggelaten, omdat deze een 
zelfde soort vervorming tonen. 

ontlasten snede B(1) ontlasten snede B(2) belasten snede B(2) 
-4.0 , l -4,O , I -1,0 

++ ,,., aantal metingen [--l aantal metingen [--l aantal metingen [--l 

figuur 5.27: verloop doorbuiging bij ont- en belasten 

Hetzelfde is gedaan met de rek boven het steunpunt. Daarbij ontstaat, ondanks het asymmetrisch 
ontlasten, een lineair verloop van de rek (figuur 5.28). Uit de grafiek is te concluderen dat de rek 
van het middendeel meer terugkomt respectievelijk doorbuigt in vergelijking met de rek van de 
vleugels. Een logisch verloop aangezien de vleugels zoals eerder al is geconcludeerd, ook minder 
rek vertoonden na het belasten met de "veranderlijke" belasting. 

ontlasten (1) belasten (2) ontlasten (2) 
0,20 

m 

0.00 
0 1 2 3 4  O l 2 3 4  

+&a-&b +&c 

figuur 5.28: rek boven het steunpunt ten gevolge van ont- en belasten 

5.1.4.8 Scheurvorming in de vloerplaten 

Een ander resultaat van het ondenoek is de optredende scheurvorming. Een aantal van deze 
scheurvormingsoorten is al naar voren gekomen in de voorgaande paragrafen, maar deze zullen 
voor de volledigheid nogmaals beschreven worden. 

Allereerst ontstonden er tijdens het verharden van de constructieve druklaag (fase 2) 
krimpscheuren tussen de constructieve druklaag en het middendeel van de prefab vloerplaten. 
Deze krimpscheuren lopen over de totale lengte van de vloerplaat (figuur 5.29 (1)). Er zijn 
steekproefsgewijs metingen gedaan naar de scheurwijdte van de krimpscheuren. De maximaal 
gemeten waarde van de krimpscheuren is: 0,051 mm (figuur 5.29). 
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fiauur 5.29: foto scheurmetina 

Direct bij het belasten van de vloerplaten waren er scheuren in dwarsrichting te constateren ter 
plaatse van het middensteunpunt. Deze scheuren lopen over de gehele breedte van het 
middendeel van de prefab vloerplaat (figuur 5.30 (2)). Ook hier zijn metingen naar de scheurwijdte 
gedaan, waarbij de maximale waarde 0,114 mm is. 

Tenslotte ontstonden er door het belasten ook scheuren in dwarsrichting in de constructieve 
druklaag ter plaatse van het middensteunpunt. Deze scheuren begonnen aan de buitenzijde van de 
vloerplaten (figuur 5.30 (3)) en liepen gedurende de tijd door tot aan het middendeel (figuur 5.30 
(4)). De maximaal gemeten scheurvorming is: 0,069 mm. 

figuur 5.30: scheurenvorming 

Aan de kopkant van de vloerplaat waarbij eerder al intrekking was geconstateerd van de 
voorspanstrengen is bij één van de vleugels een scheur ontstaan in het prefab gedeelte tussen de 
vleugel en het middendeel. Deze scheur loopt vanuit de kopkant onder de plaat door tot de zijkant 
van de vleugel (ongeveer 0,5 m). Dit gebied zal dus niet meer meewerken in de stijfheid van de 
constructie. Het verloop van deze scheur is in figuur 5.31 weergegeven. 

onderaanzicht 

figuur 5.31: afscheuren van de vleugel 
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Het afscheuren van de vleugel heeft waarschijnlijk niet zo veel extra invloed op het 
vervorminggedrag. De vleugel is voorzien van een verdeel wapeningsnet (07-200) en de 
voorspanstrengen zullen indien niet als voorspanning, wel als gewone wapening fungeren. Buiten 
de wapening zit er op de vleugel een ongescheurde constructieve druklaag. De vloer zal hier 
gewoon gaan werken als een gewapende betonnen balk. Er zijn geen verschillen te constateren 
met de andere vleugel, dus de constructie werkt relatief gewoon mee. 

5.1.5 Conclusie tijdsafhankelijk gedrag 

De wnclusie van het onderzoek naar tijdsafhankelijk gedrag is ook opgedeeld naar de vervorming 
en naar de scheurvorming. Deze conclusies zijn in deze paragraaf beschreven. 

Vervormina: 
De conclusie van het experimenteel onderzoek naar het tijdsafhankelijk gedrag is dat vloerplaten 
zich redelijk gedragen zoals verwacht werd, in fase 1 een opbuiging, gevolgd door een doorbuiging 
in fase 2, welke wordt vergroot in fase 3. Vloerplaat 1 daarentegen heeft direct al een doorbuiging, 
wat duidt op een kleiner moment door voorspanning ten opzichte van het moment door eigen 
gewicht. Het verschil in de eerste fase opgelopen, blijft vervolgens gedurende de andere fasen 
gelijk, waardoor geconcludeerd kan worden dat de vloerplaten wel hetzelfde gedrag vertonen in de 
andere fasen. 

De rekken boven het middensteunpunt geven aan dat er inderdaad een spanningsconcentratie 
naar de vleugels toe zal ontstaan. Dit is te herleiden aan het verschil in rekken tussen de vleugels 
en het middendeel van de prefab vloerplaat. 

Scheurvormina: 
Qua scheurvorming wordt ook redelijk aan de verwachtingen voldaan. Er ontstaan scheuren in 
lengterichting ten gevolge van krimp tussen het middendeel en de constructieve druklaag. Er 
ontstaan ook scheuren in dwarsrichting ter plaatse van het middendeel boven het 
middensteunpunt. Tenslotte ontstaan er ook scheuren in de constructieve druklaag, waardoor de 
steunpuntwapening wordt geactiveerd. 

Een afwijkend punt ten opzichte van de verwachte scheurvorming (paragraaf 5.1.3) is dat er geen 
diagonale scheuren ontstaan aan de bovenzijde van het middendeel. De optredende 
schuifspanningen tussen het middendeel en de constructieve druklaag zijn dus dermate klein, 
zodat er geen scheurvorming optreedt. Mogelijk komt dit doordat er direct al krimpscheuren 
ontstonden tussen het middendeel en de constructieve druklaag. 

Een ander punt betreffende de scheurvorming is dat er een gedeelte van de vleugel in vloerplaat 1 
is gescheurd. Dit valt samen met de vloerplaat waarbij de voorspanning is ingetrokken. De 
vloerplaat vertoont meer doorbuiging in de eerste fase, maar lijkt verder geen hinder te 
ondervinden van het scheuren van het vleugeldeel. 

5.2 Eigenschappen van de verschillende betonsoorten 

Naast het tijdsafhankelijke gedrag is er nog een onderzoek gedaan naar de eigenschappen van de 
verschillende betoncoorten. De prefab vloerplaat bestaat namelijk uit een B65 grindbeton soort en 
een B65 zelfverdichtend betoncoort. Het aangestorte gedeelte bestaat uit een B25 grindbeton. Om 
de exacte eigenschappen van deze betonsoorten te weten te komen, is er onderzoek gedaan naar 
de sterkteontwikkeling over meerdere weken en naar de elasticiteitsmodulus op dag 28. 
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5.2.1 Sterkteontwikkeling 

De sterkteontwikkeling van de betonsoorten is bepaald door middel van drukproeven. In  deze 
drukproeven zijn kubussen (LxBxH = 150x150~150 [mm]) in een drukbank tot bezwijken belast 
(figuur 5.31). Deze bezwijkbelasting is de zo genoemde kubusdruksterkte. De groei van deze 
kubusdruksterkte is bepaald door de kubussen in verschillende stadia te drukken. 

De tijdstippen waarop deze kubussen gedrukt zijn, zijn: dag 1, dag 14, dag 28 en dag 42. Van elke 
betonsoort zijn op de verschillende tijdstippen 3 proefstukken gedrukt om vertekenende beelden te 
voorkomen. De kubussen zijn onder water bewaard, waardoor zij geen invloed ondervinden van 
krimp en kruip vervorming. 

De resultaten van de drukproeven zijn hieronder in tabel 5.4 weergegeven. 

tabel 5.4: sterkteontwikkeling van beton 

I I I I I I 

Inr I ldaagsesterkte I lnr. l f w u  I nr. I m 1 1  nr. I 

l""-) 1 :z:: ;::i + 1 i::;? 1 i:;:: ;k:; +l 
gem. 1268.3 [kN] gem. 1751.4 [kN] 

Uiteraard kan dit resultaat ook in grafiekvorm worden weergegeven. Dit is gedaan in figuur 5.32. 

1 O tijd [dgn] 
o 

O 1 O 20 30 40 50 - B65 zvb-beton -m- B65 beton -&- B25 beton 

figuur 5.32: sterkteontwikkeling van de betonsoorten 
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De conclusie uit deze resultaten is dat voor het B65 beton, zowel grind als zelfverdichtend beton, 
de sterkte na één dag al op 78% van de 28-daagse normsterkte is. Bij het B25 beton is dit 10%. 
Op dag 14 zijn de prefab betonsoorten op ongeveer 115% van de 28-daagse normsterkte en het 
B25 beton is dan op ongeveer 126% van de 28-daagse normsterkte. 

Uiteindelijk is de kubusdruksterkte van de prefab betoncoorten op dag 28 ongeveer 120% van de 
28-daagse normsterkte. Voor de B25 betoncoort is dit ongeveer 150%. 

5.2.2 Elasticiteitsmodulus 

Het andere onderdeel voor het bepalen van de eigenschappen van de gebruikte betoncoorten is 
het bepalen van de elasticiteitsmodulus. Deze elasticiteitsmodulus is bepaald op dag 28. 

Het bepalen van de elasticiteitsmodulus is gebeurd met een zelfde soort drukbank, alleen zijn hier 
in plaats van kubussen, prisma's gebruikt (LxBxH = 400x100~100 [mm]) (figuur 5.33). Tevens zijn 
deze prisma's niet tot bezwijken belast, maar tot ongeveer 60% van de bezwijkbelasting 
(paragraaf 5.2.1). 

figuur 5.33: foto beproeven prisma's 

De elasticiteitsmodulus is bepaald door tijdens het drukken van de prisma's de vervorming te 
meten. De druk die op de prisma is gezet, is uiteraard bekend, dus de elasticiteitsmodulus kan 
worden bepaald volgens de wet van Hooke (o= E-E). 
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De resultaten van het onderzoek naar de elasticiteitsmodulus zijn in de tabel 5.5 weergegeven. 

tabel 5.5: elasticiteitsmodulus betoncoorten 

B65 zvb (onderdek) B65 (bovendek) 

2.2 40897 [N/mm2] 

In  de norm wordt aangegeven dat de elasticiteitsmodulus op dag 28 voor B65 beton ongeveer 
38500 v m mm^] is en voor B25 beton ongeveer 28500 v m mm^]. Bij vergelijking van de waarden 
blijkt dat de gemeten waarden veel hoger zijn dan de norm voorschrijff. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat toegepaste constructies stijver zullen zijn dan de norm doet vermoeden. Dit gegeven 
wordt ook meegenomen in de analytische berekeningen in het volgende hoofdstuk. 

5.3 Orngevingsfactoren 

Het laatste onderdeel van het experimentele ondetzoek zijn de omgevingsfactoren. Uit de 
literatuurstudie bleek al dat de omgevingsfactoren een belangrijke invloed hebben op het 
tijdsafhankelijke gedrag van beton. Gedurende de duur van de proeven zijn de temperatuur en de 
relatieve luchtvochtigheid (RV) gemeten. In  figuur 5.34 is het klimaat van het laboratorium 
weergegeven. 

figuur 5.34: klimaat laboratorium 

De temperatuur fluctueerde in deze periode tussen de 19" en 23" Celsius. Het temperatuurverschil 
gedurende de experimenten is erg klein gebleven, waardoor dit effect nauwelijks uit zal maken op 
de vervorming van het beton. 

De relatieve luchtvochtigheid fluctueerde tussen de 15% en 45%. De luchtvochtigheid is 
gedurende de experimenten onder de 60% gebleven en daarom moet volgens de NEN 6720 de 
basiskrimp en -kruip voor het gebied 0-60°/o genomen worden. De maximale krimp en de maximale 
kruip coëfficiënt moeten ook voor het gebied 0-60% worden genomen. 
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6 Analytisch onderzoek 

In  het vorige hoofdstuk zijn de experimenten op de WING 60-120 vloerplaten beschreven. In  dit 
hoofdstuk komt dezelfde constructie als in het experimentele onderzoek aan de orde, maar nu is er 
door middel van analytische berekeningen naar de probleemstelling gekeken. In  dit hoofdstuk is 
met behulp van tags x..> aangegeven waar het betreffende onderdeel in het gemaakte 
computermodel (Excel) is terug te vinden. Het excel rekenmodel is in bijlage I11 weergegeven. 

In figuur 6.1 is het stappenplan van de analytische berekeningen weergegeven. 
De eerste stap is het bepalen van de algemeen geldende gegevens voor de 
constructie. Hieronder vallen de eigenschappen van de WING-vloerplaat, de 
belastingen en de tijdsafhankelijke factoren < invoerdata > en <factoren>. 
In  de tweede stap zijn de gegevens uit de eerste stap gecombineerd. Hierdoor 
worden de krachten (normaalkracht, dwarskracht en moment) werkend op de 
constructie bepaald. Deze krachten geven inzicht in de berekeningen, geven een trend 
van de vervormingen weer en worden gebruikt voor het bepalen van de rekken en de 
krommingen van de vloerplaten <krachten> en < K-vlak>. 
De derde stap is het bepalen van de vervorming (op- en doorbuiging) van de 
vloerplaten. Deze berekeningen leiden tot het eerste doel van deze analytische 
berekeningen <doorbuiging>. 
In  de vierde stap zijn de krachten en de eigenschappen van de WING-vloerplaat 
gebruikt voor het bepalen van de rekken en de krommingen op verschillende plaatsen 
in de constructie. Dit is de tweede doel van de analytische berekeningen 
<spanningen>. 
Ten slotte zijn de vervormingen en de spanningen in stap 5 getoetst aan de eisen 
volgens de norm (NEN 6720). 

Belastinge 

jsafh. fa& 

stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 *P 5 
Alg. gegevens Krachten Op- / doorbuiging 

Normaalkracht 

Controle 
panningen 

figuur 6.1: stappenplan analytische berekeningen 

6.1 Stap 1 : Algemene gegevens van de constructie 

De eerste stap is het bepalen van de eigenschappen van de toegepaste WING-vloerplaat, de 
belastingen op de WING-vloerplaat en ten slotte de bijbehorende tijdsafhankelijke factoren. 

6.1 .l Eigenschappen WI NG 60-1 20: 

Er is een vereenvoudiging gemaakt van de doorsnede van de vloerplaat. De reden hiervoor is dat 
dit qua uitkomsten nauwelijks zal uitmaken, maar rekentechnisch veel gemakkelijker is. In  figuur 
6.2 hieronder is de schematisering weergegeven voor de rekendoorsnede van de WING 60-120 
voorzien van een constructieve druklaag. Deze eigenschappen zijn berekend in het tabblad 
<invoerdata> in het computermodel 
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fiauur 6.2: schematiserina van de WING-vloer~laat 

De eigenschappen van de WING-vloerplaat (statisch bepaald) en de samengestelde WING- 
vloerplaat (statisch onbepaald) zijn met behulp van de vereenvoudiging in de doorsnede bepaald. 
Het verschil in de eigenschappen van de WING-vloerplaat en de samengestelde WING-vloerplaat 
wordt veroorzaakt door de verandering van de positie van de zwaartelijn. 

De benodigde gegevens van de vloerplaat voor het bepalen van de eigenschappen in de 
verschillende fasen zijn hieronder weergegeven in tabel 6.1. Er worden 4 doorsneden weergegeven 
welke overeenkomen met de doorsneden in de schematisering van de WING-vloerplaat (figuur 
6.3). 

tabel 6.1: gegevens WING 60-120 

figuur 6.3: verschillende doorsneden in schematisering 

Oppervlak en zwaartepunt: 
Allereerst zijn het oppervlak en het zwaartepunt voor de statisch bepaalde fasen bepaald. Het 
zwaartepunt is gerelateerd aan zowel het oppervlak als de elasticiteitsmodulus van de verschillende 
doorsneden. De statisch bepaalde fasen zijn: 

Fase 1, waarin de vloerplaten statisch bepaald zijn; 
Fase 2, waarin het storten van het beton op de statisch bepaalde vloerplaten werkt. 
De tijdsafhankelijke vervorming van deze fase zal wel volgens het statisch onbepaalde 
systeem werken, aangezien de verharde constructieve druklaag ervoor zorgt dat er 
een ligger op 3 steunpunten ontstaat. 

met: 
A = oppervlak in mm2 
z = zwaartepunt in mm 

= 198900 [mm2] 

= 82 [mm] 
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Ten tweede zijn het oppervlak en het zwaartepunt van de vloerplaat in de statisch onbepaalde 
fasen bepaald. De statisch onbepaalde fase bij het tijdsafhankelijke gedrag van fase 2. Bij fase 3 
en 4 werken zowel de elastische vervormingen als de tijdsafhankelijke vervormingen volgens het 
statisch onbepaalde systeem. 

= 9 1  [mm] 

I n  tabel 6.2 is een samenvatting weergegeven van de resultaten van het oppervlak en het 
zwaartepunt met betrekking tot het statisch bepaalde en statisch onbepaalde systeem. Deze 
resultaten zijn gebaseerd op de schematisering. De werkelijke oppervlakten zijn ook in tabel 6.2 
weergegeven, met daarbij het verschil in percentages. 

tabel 6.2: oooervlak en zwaarteount 

1 .  

statisch onbepaald 1 91 1 270900 1 279250 1 3,O OIO 

statisch be~aald 

Axiaal Kwadratisch Oppervlakte Moment (AKOM): 
Na het bepalen van het zwaartepunt van de doorsnede, kan het kwadratisch oppervlakte moment 
worden bepaald. Dit axiaal kwadratisch oppervlakte moment, ook wel traagheidsmoment 
genoemd, vermenigvuldigd met de elasticiteitsmodulus geeft de stijfheid van de constructie. Het 
traagheidsmoment is van belang voor het bepalen van de vervormingen (op- en doorbuiging en 
rekken) van de beschouwde constructie. 

I n  formule 6-3 is de algemene regel gegeven voor het bepalen van een traagheidsmoment van een 
doorsnede ten opzichte van de zwaartelijn. De resultaten volgend uit het invulling van formule 6-3 
zijn weergegeven in tabel 6.3. 

ZW. pnt. 
[mm1 
82 

met: 
bi = breedte van de betreffende doorsnede 
hi = hoogte van de betreffende doorsnede 
ei = excentriciteit van de betreffende doorsnede naar de referentielijn 
Zi = zwaartepunt van de constructie ten opzichte van de referentielijn 

tabel 6.3: Axiaal Kwadratisch Oppervlakte Moment tov. zwaartelijn 
I dsn. 1 I dsn. 2 I dsn. 3 I dsn. 4 I totaal 

Schematisch Opp. 
[mm2] 
198900 
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Werkelijk Opp. 
[mm2] 
207350 

verschil 
[ "10 l 
4.1 OIO 

statisch onbepaald 2,21.108 
0 ~ 4 3 . 1 0 ~ ~  

I, 
I, 

0~55.10~ 
0,63.1010 

3,84.108 
2,92.101° 

1~65.10~ 
4,10.10~~ 

8,25.108 
8,08.10'~ 
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Lineair Oppervlakte Moment (LOM) : 
Een andere belangrijke eigenschap is het lineair oppervlakte moment, ook wel weerstandmoment 
genoemd. Het lineair oppervlakte moment is bepaald door het eerder berekende axiaal kwadratisch 
oppervlakte moment ten opzichte van de zwaartelijn te delen door de afstand van het zwaartepunt 
naar een desbetreffend punt in de doorsnede. Meestal wordt er gekeken naar de onder- en 
bovenvezel (respectievelijk Wb en W,,) van de doorsnede, aangezien hier de grootste rekken 
zullen optreden en waarschijnlijk ook de grootste spanningen. De algemene formule voor het 
berekenen van het lineair oppervlakte moment is weergegeven in formule 6-4. De uitwerking 
hiervan is weergegeven in tabel 6.4. 

tabel 6.4: Lineair ODDervlakte Moment 

Met behulp van de lineair oppervlaktemomenten worden de kernpunten van de WING-vloerplaat 
berekend. Om de kernpunten te bepalen zijn de lineair oppervlaktemomenten gedeeld door het 
oppervlak van de totale doorsneder6]. De waarden van de kernpunten zijn ook in tabel 6.4 
weergegeven en in figuur 6.4 is de kern voor zowel de statisch bepaalde als de statisch 
onbepaalde fase weergegeven. 

meewerkende constructie statisch bepaalde fasen: 

I I 

..................... l-------J ............................. ZW. lijn (SB) 
1 ---------ref. lijn (e) 

meewerkende constructie statisch onbepaalde fasen: 

- - - - - - - - - ZW. lijn (SO) 
I 1 ---------ref. lijn (e,) 

figuur 6.4: kern van de doorsnede 

6.1 .Z Belastingen op de constructie 

De belasting op de constructie is afhankelijk van de faseverdeling. Elke nieuwe fase van de 
constructie duidt een ander belastinggeval aan. Voor de fasering van de constructie worden 
dezelfde fasen aangehouden als bij het experimentele onderzoek. Fase 1 is het statisch bepaalde 
systeem ten gevolge van voorspanning en eigen gewicht. Fase 2 is hetzelfde als fase 1, alleen nu 
met een extra eigen gewicht ten gevolge van de stort van de constructieve druklaag. Het 
tijdsafhankelijk gedrag van de constructieve druklaag werkt volgens een statisch onbepaald 
systeem. Fase 3 geeft ook de veranderlijke belasting weer, welke in het experimentele onderzoek 
bestaat uit verschillende puntlasten die de gelijkmatig verdeelde momentane belasting benaderen. 
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Belasting fase 1 : 
I n  de eerste fase van het experimentele onderzoek komen de voorspanning en het eigen gewicht 
op de constructie. I n  deze paragraaf zijn de waarden van de belasting bepaald. 

met: 

q,,:, = q-last eigen gewicht WING-vloerplaat 

At = totale oppervlak van de WING-vloerplaat 

Pb = volumieke massa van beton 

F,:, = n . A p-o . oPwm =12.53.1044 = 663,98 [kN] (6-7) 

F,., = n .  A,, . o,., = 6.19,6.600 = 70,56 [kN] 

met: 

FpZo / = respectievelijk onder- en bovenvoorspanning 

n = hoeveelheid voorspanstrengen 
A,,, /A,:, = respectievelijk oppervlak onder- en bovenstrengen 

o,, /o,:, = respectievelijk voorspanning onder- en bovenstrengen 

De gegeven voorspanbelasting is de kracht welke door de vijzels op de voorspanstrengen wordt 
overgebracht. Direct na aflaten van de belasting zal er een vermindering in de voorspanning 
optreden, door de elastische rek van het beton en het slippen van de voorspanstrengen. 
Gedurende de tijd zal de voorspanning verder afnemen door krimp, kruip en relaxatie. Deze 
verminderingen van de voorspanning zijn hier niet weergegeven, maar zijn wel in de berekening 
meegenomen (paragraaf 6.2). 

Belasting fase 2 :  
I n  fase 2 wordt zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, een constructieve druklaag op de WING- 
vloerplaten aangebracht. Deze constructieve druklaag geeft een verhoging van het eigengewicht. 

met: 
qEQdr = q-last eigen gewicht WING-vloerplaat 

At  = totale oppervlak van de WING-vloerplaat + constructieve druklaag 

p, = volumieke massa van beton 

Belasting fase 3: 
Ten slotte is de belasting in fase 3 berekend. Op het proefstuk zijn een aantal puntlasten geplaatst. 
De puntlasten zijn elk ongeveer 9 [kN] en er komen op elk liggerdeel 4 puntlasten (toegepast in 
experimenteel onderzoek). De bepaling van de rnomentenlijn bij een statisch onbepaald systeem 
met puntlasten is gedaan met behulp van de oplossing van de uitgewerkte differentiaal- 
vergelijkingen (Bijlage 11). 

F,, = 9 [kN] 4x per vloerplaat 
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6.1.3 Tijdsafhankelij ke factoren 

Ten slotte zijn de tijdsafhankelijke factoren bepaald. Deze factoren zijn gebruikt voor het bepalen 
van de tijdsafhankelijke vervormingen en de spanningen in de samengestelde statisch onbepaalde 
WING-vloerplaat. Het tijdafhankelijke gedrag bestaat uit krimp, kruip en relaxatie[6f231. Deze 
factoren zijn berekend volgens de NEN 6720, paragraaf 6.1.5 en 6.1.6. De tijdsafhankelijke 
factoren in het computermodel weergegwen onder tabblad <factoren >. 

Krimp: 
Het eerste onderdeel is de krimpvervorming. Deze krimpvervorming verloopt uniform over de 
hoogte van de constructie. De krimpfador (rek) is volgens de NEN 6720 berekend met: 

waarin: 
= basiskrimp, afhankelijk van de relatieve vochtigheid 

b = factor afhankelijk van de sterkte van het beton 
k,, = factor afhankelijk van de verhouding oppervlak / omtrek 
k,, = factor afhankelijk van het wapeningspercentage 
k, = factor afhankelijk van de ouderdom van het beton 

Het krimpen van het beton beïnvloedt de vervorming op een aantal verschillende manieren. Ten 
eerste zal de voorspanning in de loop van de tijd gereduceerd worden en ten tweede zal door de 
uniform verlopende krimp een vervorming optreden van de betonconstructie. In  figuur 6.5 wordt 
de krimpfactor van het prefab- en aangestorte beton weergegeven. Krimp is niet afhankelijk van 
de belasting en behoeft ook niet voor de verschillende belastinggevallen bepaald te worden. 

0.18 

0.16 

0.14 

0.12 
ö a 0.10 

~ 0 . 0 8  

0.06 

0.04 

0.02 

0.00 
0 3 o B O m 1 2 0  

-c e-w -m- s:di ti# ldgnl 

fiquur 6.5: krim~factor 

Kruip: 
Het tweede deel is de kruip van het beton. Dit is geen directe rek, maar meer een verandering van 
de stijfheid van het beton. De kruipfactor is net als de krimprek bepaald aan de hand van de NEN 
6720 en heeft een soortgelijke formule. 

waarin: 
k, = factor afhankelijk van de relatieve vochtigheid 
kd = factor afhankelijk van de ouderdom op tijdstip van belasten 
b = factor afhankelijk van de sterkte van het beton 
k,, = factor afhankelijk van de verhouding oppervlak / omtrek 
k, = factor afhankelijk van de ouderdom van het beton 
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Zowel in formule 6-7 als 6-8 is de factor k, de enige variabele. De andere factoren voor deze 
constructie zijn constanten, wel afhankelijk van de fase (belastinggeval), maar binnen deze fase 
veranderen ze niet van waarde. 

De tijdsafhankelijke factoren zijn met behulp van grafieken weergegeven. Deze grafieken geven 
meer inzicht in het verloop van de kruipfactoren dan tabellen zouden doen. De tabelvorm van de 
berekende waarden van de tijdsafhankelijke factoren is daarom in bijlage I11 gevoegd. 

kruipfactor Vsp + EOu kruipfactor EGdr kruipfaciu VB 

In figuur 6.6 zijn de kruipfactoren van het prefab- en aangestorte beton weergegeven, afhankelijk 
van de belastingfase waarin de constructie verkeert. In  de eerste grafiek vindt een vermindering in 
kruip plaats door het aanstorten van de constructieve druklaag, waardoor er minder oppervlak 
ontstaat, waarover vocht kan verdampen uit de constructie. 

6.2 Stap 2: Krachten op de constructie 

De tweede stap is het bepalen van de optredende krachten in de constructie <krachten>. De 
verschillende krachten zijn: de normaalkrachten, dwarskrachten en de momenten. Met behulp van 
de krachten, de doorsnede eigenschappen en de tijdsafhankelijke factoren kunnen de 
vervormingen (op- en doorbuiging) en de spanningen (rekken en spanningen) worden berekend. 
Buiten de optredende krachten moeten ook de scheur-, vloei- en bezwijkmomenten van de 
constructie bepaald wordenr5]. De scheur- en vloeimomenten zijn van belang voor het berekenen 
van de gereduceerde stijfheid van de constructie, waardoor er extra vervormingen in de 
constructie zullen optreden K-vlak> . 

In tegenstelling tot het experimentele onderzoek is in het analytische onderzoek de berekening niet 
per fase uitgevoerd, maar naar de belastingen afzonderlijk. Dit is gedaan, omdat de belastingen 
een tijdsafhankelijke vervorming teweeg brengen welke niet per definitie fase gebonden zijn, maar 
wel belasting afhankelijk. Door elke belastinggeval apart te berekenen wordt het effect van de fase 
gebonden tijdsafhankelijke vervorming voorkomen. 

Naast het berekenen van de optredende krachten op de constructie is in deze paragraaf ook het zo 
genoemde MK-diagram bepaald. Met behulp van het MK-diagram kunnen een aantal belangrijke 
momenten van de constructie worden bepaald, zoals het scheurmoment, het vloeimoment en het 
uiterste moment. Deze punten zijn van belang, omdat ze de stijfheid van de vloer bei'nvloeden en 
daardoor ook de optredende vervormingen, rekken en spanningen. 
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6.2.1 Normaalkracht 

De normaalkracht ontstaat door de voorspanning in de vloerplaten. De voorspanning is afhankelijk 
van de tijd, doordat er in de voorspanning een reductie van deze voorspanning ontstaat door 
krimp, kruip en relaxatie van de constructie en het voorspanstaal (NEN 6720 4.1.4.4)~~~~~~. 

De normaalkracht in de constructie zijn bepaald door de reductie in de voorspanning van de 
opgebrachte voorspanning af te trekken. Dit is weergegeven in formule 6-9. 

N', = F, -AF, (6-9) 

met 
AF, = F, + F, + F, + F, 

De factoren F,, F, en F, zijn tijdsafhankelijke factoren. Dit houdt in dat zij in de loop der tijd 
zullen veranderen. F, is de initiële vermindering van de voorspanning, welke eenmalig optreedt en 
dus niet verandert in de tijd. 

n, .o, . f  
initieel F - - l + n ,  .w, . f  . F, 

krimp F, = &b% . A, EP 

kruip 

relaxatie F, =tabel 14: f.j 6.3.6 NEN 6720 

waarin: 

met: 

F, = voorspankracht 
A, / A b  = oppervlak voorspanning / beton 
I b  = traagheidsmoment van de betondoorsnede 
E, = elasticiteitsmodulus voorspanning 
ne = elasticiteitsverhouding tussen voorspanning en beton 

= wa peni ngspercentage (voorspanning) 

ep = excentriciteit voorspanning ten opzichte van het zwaartepunt 
Z = aplaatsing van het zwaartepunt 

= optredende knmprek 

4' = kruipfactor 
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In  de toegepaste WING-vloerplaten zitten twee lagen voorspanning, zowel onder als boven in de 
vloerplaten. Onder in de vloerplaat zitten 12 strengen met een diameter van 9,3 mm (csp=1044 
~ / r n m ~ )  en boven in de vloerplaat 6 staven met een diameter van 5 mm (~,=600 d  mm'). De 
voorspanning en dus de normaalkracht als functie van de tijd van de onderstrengen is 
weergegeven in figuur 6.7 en de voorspanning van de bovenstrengen is weergegeven in figuur 6.8. 

onder arspanning 

::: k k l  

O 20 40 60 80 100 120 
tijd [dgn] 

fiauur 6.7: Voors~annina onderstrenaen 

boen arspanning 

95 
O 20 40 60 80 100 120 

tijd [dgnl 

figuur 6.8: Voorspanning bovenstrengen 

6.2.2 Dwarskracht 

De optredende dwarskracht is net als de normaalkracht afhankelijk van het tijdsafhankelijk gedrag 
en is met behulp van de oplossing van de differentiaalvergelijkingen (bijlage 11) berekend. Ten 
gevolge van de vier verschillende belastingen zijn er vier dwarskrachtlijnen te berekenen. 

De verschillende dwarskrachten op de constructie zijn: 
1) Dwarskracht door eigengewicht WING-vloerplaat 
2) Dwarskracht door voorspanning (t.g.v. faseverandering) 

3) Dwarskracht door eigengewicht constructieve druklaag 
4) Dwarskracht door veranderlijke belasting 

De dwarskrachten door eigengewicht en voorspanning zijn onderhevig aan de verandering van het 
statisch systeem. De dwarskracht door de veranderlijke belasting niet, doordat deze belasting op 
het volledig statisch onbepaald systeem werk. 
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De algemene formule voor het bepalen van de dwarskrachten is weergegeven in formule 6-13 
(NEN 6720 57.3.7). is de statisch bepaalde dwarskracht op een afstand x (lengte) en is 
de statisch onbepaalde dwarskracht op een afstand x. 

Dwarskracht door eigengewicht W I NG-vloerplaat: 
Het eerste belastinggeval waarvoor de dwarskracht is berekend is het eigengewicht. De 
dwarskracht in het statisch bepaalde systeem is bepaald met behulp van formule 6-14 en de 
dwarskracht in het statisch onbepaalde systeem is bepaald met de formule beschreven in 6-15. Dit 
zijn oplossingen van de differentiaalvergelijking voor een q-last (bijlage 11). 

v,:, =-q.x++qL 

v,:, = -q.x+*qL 

Door deze formules te substitueren in formule 6-13 worden de dwarskrachten ten gevolge van het 
eigengewicht bepaald. Deze substitutie is weergegeven in formule 6-16. Dit geeft de uiteindelijke 
methode waarmee de dwarskrachten ten gevolge van het eigengewicht van de WING-vloerplaat 
zijn berekend. 

De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in figuur 6.9, waarbij vier tijdstippen (fasen) 
zijn weergegeven (dag 1, 14,42 en 105). 

EG wing 
I l 

L" 

-m- dag 1 -dag 14 +dag 42 +dag 105 

figuur 6.9: dwarskrachtenlijn ten gevolge van het eigen gewicht 

ha rsk rach t  door voorspanning: 
Het tweede belastinggeval is de voorspanning. Ook hier zijn de dwarskrachten bepaald met behulp 
van de uitwerkingen van differentiaalvergelijkingen (formule 6-17 en formule 6-18). Voor het 
statisch bepaalde systeem geldt dat de dwarskracht ten gevolge van de voorspanning O is. Alleen 
ten gevolge van de groei van het statisch onbepaalde systeem ontstaat er een dwarskracht in de 
constructie, weergegeven in formule 6-19. 



Tjdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Voor de dwarskrachten ten gevolge van de voorspanning is te concluderen dat deze vrijwel nihil 
zijn. Deze dwarskrachten zijn in de berekeningen wel meegenomen, maar zijn zo klein dat deze 
eigenlijk verwaarloosd kunnen worden. 

Dwarskracht door eigengewicht constructieve druklaag: 
De derde belastinggeval is het eigengewicht van de constructieve druklaag. Het eigengewicht van 
de constructieve druklaag is een lijnlast, net als het eigengewicht van de WING-vloerplaat. De 
berekeningen van de dwarskracht ten gevolge van het eigengewicht van de constructieve druklaag 
is op dezelfde manier uitgevoerd als bij het eigengewicht van de WING-vloerplaat (formule 6-20 en 
formule 6-21). 

v,:, =-q.x++qL 

v,:, =-q.x++qL 

De uiteindelijke formule voor het berekenen van de dwarskrachtenlijn ten gevolge van het 
eigengewicht van de constructieve druklaag is weergegeven in formule 6-22. 

Het resultaat van de uitwerking van deze berekeningen zijn in figuur 6.11 weergegeven. 

EG druklaag 

-t dag 1 -a- dag 14 -t dag 42 -x- dag 105 

figuur 6.11: dwarskrachtenlijn ten gevolge van eigengewicht constructieve druklaag 

Dwarskracht door veranderlijke belasting: 
Ten slotte is de dwarskracht ten gevolge van de veranderlijke belasting berekend. Dit 
belastinggeval werkt alleen op een statisch onbepaald systeem, dus er hoeft geen rekening 
gehouden te worden met het kruipeffect van de constructieve druklaag. Formule 6-23 bestaat uit 
twee delen, afhankelijk van de positie van een puntlast moet er gerekend worden met deel a of b. 
Dit zijn wederom oplossingen van de differentiaalvergelijkingen (bijlage 11). 

(a) -V, = -aF 

(b) V, = (l - a) F 
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met: 

a = afstand van plaats van de puntlast 
X = afstand waarop het moment berekend wordt 

Het resultaat van de berekeningen is weergegeven in figuur 6.12. Doordat de veranderlijke 
belasting alleen op een statisch onbepaald systeem werkt is er één dwarskrachtenlijn weergegeven 
in figuur 6.12. Deze lijn geeft de dwarskrachten voor dag 42 tot en met 105. 

De reden dat de grafiek niet verloopt zoals verwacht wordt bij een aantal puntlasten op een ligger 
komt door de plaats en de hoeveelheid punten waarop de constructie is doorgerekend. Het 
verwachte verloop wordt verkregen als de rekenpunten dezelfde zijn als de belastingpunten. 
Desalniettemin geven de bepaalde punten in de grafiek wel de juiste waarde weer. 

-v 

dag 1 -m- dag 14 -A- dag 42-105 

figuur 6.12: dwarskrachtenlijn ten gevolge van de veranderlijke belasting 

Totale dwarskracht: 
De totale dwarskracht op de constructie is berekend door de dwarskrachten van de verschillende 
belastinggevallen te sommeren. Deze sommatie is weergegeven in figuur 6.13. Het verloop van de 
dwarskrachtenlijn is niet geheel wat wordt verwacht bij een constructie voorzien van puntlasten. 
De reden voor dit verloop is dat de berekende punten niet overeenkomen met de positie van de 
belastingen. 

totaal 
,+n 

lengte [m] 

figuur 6.13: totale dwarskrachtenlijn 
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6.2.3 Momenten 

De laatste krachtencoort zijn de momenten. Ook bij deze berekeningen zijn de verschillende 
belastinggevallen afzonderlijk berekend in verband met het voortdurende tijdsafhankelijke gedrag. 
De berekening van de verschillende momenten is gedaan met behulp van de oplossing van de 
differentiaal vergelijkingen (bijlage 11), doordat met deze methode het moment op elk punt van de 
constructie kan worden bepaald. 

De verschillende belastingen op de constructie zijn: 
1) Moment door eigengewicht WING-vloerplaat 
2) Moment door voorspanning 
3) Moment door eigengewicht constructieve druklaag 
4) Moment door veranderlijke belasting 

De momenten door het eigengewicht en de veranderlijke belasting hebben geen reductie door 
tijdsafhankelijk gedrag, het moment door voorspanning uiteraard wel. Dit komt doordat de 
voorspanning zoals in de NEN 6720 56.2.1 beschreven wel onderhevig is aan tijdsafhankelijk 
gedrag. De momenten door eigengewicht en voorspanning zijn wel onderhevig aan de verandering 
van het statisch systeem. Net als bij de dwarskrachten is het moment ten behoeve van de 
veranderlijke belasting niet onderhevig aan tijdsafhankelijk gedrag. 

De algemene formule voor deze momenten is weergegeven in formule 6-24. is het statisch 
bepaalde moment op een afstand x (lengte) en is het statisch onbepaalde moment op een 
afstand x. 

Moment door eigengewicht W 1 NG-vloerplaat: 
Als eerste is het moment door het eigengewicht van de WING-vloerplaat bepaald. Dit moment 
ontstaat op dag 1 na het loslaten van de voorspanning en is tot dag 14 volledig statisch bepaald. 
Na het storten van de constructieve druklaag zal de constructie zich steeds meer statisch 
onbepaald gaan gedragen. Dit gedrag is schematisch weergegeven in figuur 6.14. 

figuur 6.14: verandering moment door eigengewicht WING-vloerplaat 

De formule voor het bepalen van het moment bij het statisch bepaalde systeem is weergegeven in 
formule 6-25 en het moment bij het statisch onbepaalde systeem in formule 6-26. Ten slotte zijn 
de formules 6-25 en 6-26 gesubstitueerd in formule 6-24, waardoor de verandering van het 
moment als een functie van de tijd wordt verkregen (formule 6-27). 

M,:, =-+q.x2 ++qL.x 

M,:, =-+q.x2 + + q L . x - + q ~ ~  
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hierin is: 
q =gelijkmatig verdeelde belasting 

L =lengte van de vloerplaat 
x =afstand waarop moment bepaald wordt 

Met behulp van de formule 6-27 is het moment op elke willekeurige afstand x op elk willekeurig 
tijdstip bepaald. Voor een aantal tijdstippen, te weten dag 1, 14, 42 en 105, is het resultaat van de 
berekeningen weergegeven in figuur 6.15. In  deze grafiek is duidelijk te zien hoe de constructie 
van een statisch bepaald naar een statisch onbepaald systeem groeit als een functie van de tijd. 

EG wing 

-m- dag 1 -t dag 14 -A- dag 42 * d a g  105 

fiauur 6.15: moment door eiaenaewicht WING-vloerulaat 

Moment door voorspanning: 
De tweede momentcoort is het moment door voorspanning. I n  figuur 6.16 is de schematisering 
van het voorspanmoment weergegeven met de verandering door tijdsafhankelijk gedrag van de 
constructieve druklaag. 

t,, = 1 - 14 dgn 

M-lijn: Vsp.(1+3/4@) 
r r 1 

figuur 6.16:verandering moment door voorspanning 

Het bepalen van het moment door voorspanning gebeurt op dezelfde manier als bij het moment 
door eigengewicht van de WING-vloerplaat. Het moment in de statisch bepaalde en in de statisch 
onbepaalde fase zijn in respectievelijk formule 6-28 en 6-29 weergegeven. 

M,:, = Fa 

M,, =+.!?..x-+Fa 
L 
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Doordat de voorspanning niet lineair verloopt over de gehele lengte is het moment ter plaatse van 
het middensteunpunt anders dan ter plaatse van het veld. Het moment als functie van de tijd ter 
plaatse van het middensteunpunt is weergegeven in formule 6-30, het moment als functie van de 
tijd ter plaatse van het veld in formule 6-31. 

M-, = t.-.O-+Fa . ( l -e-* )=-+~a. ( l -e+)  ( ' L "  1 
met: 

F = voorspanning 
a = excentriciteit van de voorspanning 
L = lengte van de vloerplaat 

De resultaten van het moment door voorspanning zijn weergegeven in figuur 6.17. 

Vsp (onder en boven) 

k" 

+dag 1 -c dag 14 -A- dag 42 +t dag 105 
lengte [m] 

fiauur 6.17: moment door voors~annina 

Moment door eigengewicht constructieve druklaag: 
De derde momentcoort is het moment door eigengewicht van de constructieve druklaag. Dit 
moment ontstaat na het storten van de druklaag en dus op dag 14. I n  figuur 6.18 is de 
schematische weergave van het momentenverloop weergegeven. 

figuur 6.18: verandering moment door eigengewicht constructieve druklaag 
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Het moment door het eigengewicht van de constructieve druklaag, is op dezelfde manier berekend 
(differentiaalvergelijkingen) als het moment door eigengewicht van de WING-vloerplaat. De 
formules hiervan zijn hieronder nog een keer weergegeven (formule 6-32, 6-33 en 6-34). 

M,,, = - + q . x 2  ++qL.x  

M,:, = - + q . x 2  + + q L . x - + q ~ '  

Wederom is het resultaat in een grafiek weergegeven (figuur 6.19). Dag 1 heeft nu geen waarde 
aangezien de constructieve druklaag pas op dag 14 is opgestort. 

EG druklaag 

r -  - dag 1 - dag 14 + dag 42 -x- dag 105 

figuur 6.19: moment door eigengewicht constructieve druklaag 

Moment door veranderlijke belasting: 
Ten slotte is het moment door de veranderlijke belasting berekend. Deze veranderlijke belasting is 
op dag 42 op de constructie geplaatst en is zelf niet onderhevig aan tijdsafhankelijk gedrag. In  
figuur 6.20 is de veranderlijke belasting met de bijbehorende momentenlijn schematisch 
weergegeven. 

figuur 6.20: momentenverloop door veranderlijke belasting 

De constructie werkt door de constructieve druklaag als een statisch onbepaald systeem en is 
berekend met het resultaat van de oplossing van de differentiaalvergelijking, formule 6-35. 
Formule 6-35 bestaat uit twee delen. Welke van de twee delen (a en b) er gebruikt moet worden, 
is afhankelijk van de plaats van de puntlasten. 
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(a) M, =aF.x-Fa+(l-a)FL 

(b) M, =-(1-a)F.x+(l-a)FL 

met: 

a = afstand van plaats van de puntlast 
x =afstand waarop het moment berekend wordt 

figuur 6.21: moment door veranderlijke belasting 

Totale moment: 
Het totale moment op de constructie is bepaald door de individuele momenten te sommeren. Het 
resultaat van deze sommatie is in figuur 6.22 weergegeven. 

totaal 
en VV 

I 

"" 

t. dag 1 -m- dag 14 -+dag 42 -x- dag 105 lengte [m] 

figuur 6.22: totale rnomentenverloop als een functie van de tijd 

6.2.4 MK-diagram van de constructie 

Buiten de optredende krachten zijn ook de toelaatbare krachten (momenten) berekend. Dit wordt 
gedaan met behulp van het MK-diagram (moment-kromming). Met behulp van het MK-diagram 
wordt het scheur-, vloei- en bezwijkmoment van de constructie bepaald. In  deze paragraaf is de 
berekening van het MK-diagram voor de toegepaste constructie ~itgewerkt!~]. In  het 
computermodel zijn deze berekeningen uitgevoerd op het tabblad c K-vlak>. 
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De eerste stap is het opdelen van de constructie in een aantal stukken. Deze stukken zijn in figuur 
6.23 weergegeven door middel van de gestippelde lijnen. Het gearceerde gedeelte boven het 
middensteunpunt is een aangenomen gedeelte waarvan verondersteld wordt dat zich daar geen 
krachten en / of spanningen bevinden. 

fiauur 6.23: doorsnede ten behoeve van MK-diaarammen 

In  het algemeen geldt dat bij het berekenen van de verschillende tijdstippen (momenten) de som 
van de horizontale krachten O moet zijn (formule 6-36). 

Scheurmoment: 
Het eerste belangrijke punt is het punt van scheuren van de trekzone van de constructie. Voor het 
steunpunt geldt dat het scheurmoment aan de bovenzijde berekend wordt, omdat er een negatief 
moment ter plaatse van het steunpunt aanwezig is en voor het veld wordt deze aan de onderzijde 
van de constructie berekend. 

Het scheurmoment is door middel van de som van de normaalkrachten te berekenen, maar het 
scheurmoment is eenvoudiger te bepalen met behulp van de formule weergegeven in 6-37 (NEN 
6720 58.6.3). De voorspanning (ah) is afhankelijk van de tijd, dus het scheurmoment is ook 
afhankelijk van de tijd. 

De volgende stap is het bepalen van de rekken in de constructie. De maximaal optredende rek aan 
de trekzijde en aan de drukzijde van de constructie zonder dat er scheurvorming optreedt, is 
gevonden door het scheurmoment te delen door het weerstandmoment en de fictieve 
elasticteitrnodule. 

Mr - E,:. =-- 
M, .(l+ $Q) 

w,:, . E' W,:, . Eb 

De kromming behorende bij het scheurmoment is vervolgens gevonden door: 
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Ten slotte wordt als controle de stijfheid in de ongescheurde fase berekend, door het moment te 
delen door de kromming. 

Vloeimoment: 
Het tweede belangrijke punt is het vloeimoment, bij dit moment zal de wapening gaan vloeien. De 
hoogte van de beton drukzone is gevonden door de horizontale krachten te sommeren en gelijk te 
stellen aan 0. 

N', = C 

Met behulp van de ABC-formule is de hoogte van de betondrukzone bepaald. Doordat de 
elasticiteitmodulus van beton een functie van de tijd is, zal de hoogte van de betondrukzone 
variëren in de tijd. 

Na het bepalen van de hoogte van de betondrukzone zijn de optredende rekken bepaald. Omdat 
hier het vloeimoment wordt bepaald, is als eerste de rek in de wapening bepaald en wel door de 
vloeispanning te delen door de elasticiteitmodulus. De andere rekken zijn vervolgens aan de rek 
van de wapening gerelateerd. 

Het vloeimoment en de bijbehorende kromming zijn vervolgens gevonden door: 

Ten slotte is de stijfheid in de gescheurde fase berekend door het moment te delen door de 
kromming. Hierbij is het moment het verschil tussen het vloeimoment en het scheurmoment en de 
kromming het verschil tussen de vloeikromming en de scheurkromming. 
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Uiterst moment: 
Het laatste belangrijke punt is het uiterst moment. Zoals de naam doet vermoeden is dit het 
maximale moment dat de constructie kan opnemen. 

CH = N',+ N, + N, + N', = O (6-48) 

De betondrukzone bezwijkt bij een rek van 3,50 '1,. De rek van het staal wordt gevonden door 
deze aan de maximale vervorming van het beton te relateren. 

Het uiterst moment en de bijbehorende kromming zijn berekend met: 

Ten slotte is de stijfheid in de laatste fase berekend door het moment te delen door de kromming. 

De berekende waarden zijn op diverse manieren te interpreteren. Voor het analytische onderzoek 
zijn de MK-diagrammen ter plaatse van het steunpunt en het veld weergegeven en is het MIEI-vlak 
diagram weergegeven. De MK-diagrammen geven een beeld hoe de constructie zich zal gedragen 
(figuren 6.24 en figuur 6.25). 

Mk-diagram steunpunt 

-t dag 42 -m- dag 105 kromming [m-l]  

fiauur 6.24: MK-diaaram steun~unt 
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Mk-diagram steunpunt 

0 4 0 2  -0,M -0,06 4 0 8  -0.1 -0.12 

-dag 42 -dag 105 kromming [m-l] 

figuur 6.25: MK-diagram veld 

Met behulp van het MIEI-vlak diagram wordt bepaald waar en wanneer er scheurvoming zal 
optreden in de constructie. Met behulp van dit MIEI-vlak is de vervorming van de vloerplaat in 
gescheurde toestand te bepalen. Hieronder is het resultaat van het MIEI-vlak diagram voor dag 42 
(plaatsen van de veranderlijke belasting) in figuur 6.26 weergegeven. 

Krommingoppervlak 

+ ongeshceurd -gescheurd afstand [mm] 

figuur 6.26: MIEI-vlak voor dag 42 

In  figuur 6.27 is de gemiddelde kromming per lengtestuk weergegeven. Door het oppervlak van al 
deze stukken te sommeren wordt het krommingoppervlak gevonden. 

Krommingoppervlak (gescheurd) 
1 -2E-05 

1,OE-05 

F $.OE-06 

+dag 42 -dag 105 gem. afctand [mm] 

figuur 6.2: gemiddelde MIEI-vlak voor dag 42 

Uit de grafieken kan geconcludeerd worden dat de vloer over de eerste 1000 [mm] van de 
vloerplaat gescheurd zal zijn. Hierdoor zal de vloerplaat extra doorbuigen. 
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6.3 Stap 3: Op- en doorbuigingsmodel 

De derde stap in het stappenplan van het analytische onderzoek is het berekenen van de 
vervorming van de vloerplaten (op- en doorbuiging). Dit is in het computermodel beschreven in 
tabblad <doorbuiging>. Allereerst wordt de theorie achter het model beschreven, vervolgens de 
resultaten van de berekeningen en ten slotte de conclusie van het op- en doorbuigingsmodel. 

6.3.1 Theorie van het model 

Het eerste punt van de berekening van het tijdsafhankelijke gedrag van de WING-vloerplaat is het 
bepalen van het vervorminggedrag van de WING-vloerplaat, met andere woorden de op- en 
doorbuiging van de samengestelde statisch onbepaalde vloerplaat. 

Door het berekenen van de op- en doorbuiging van de samengestelde WING-vloerplaat kan er een 
vergelijking gemaakt worden met het experimentele onderzoek. De berekende doorbuiging moet in 
orde van grootte gelijk zijn aan de gemeten doorbuiging in het experimentele onderzoek. Vanuit 
deze stelling ontstaan een aantal mogelijkheden, te weten: 

1 Bepalen van de doorbuiging door invoeren van de betoneigenschappen volgens NEN 6720 
(bij zelfverdichtend beton ongeveer 80% (aanname Betoncon)); 

2 Bepalen van de doorbuiging door invoeren van de gemeten betoneigenschappen 
(kubusdruksterkte en elasticiteitmodulus); 

Bij het bepalen van de vervorming van de vloerplaat zijn een aantal randvoorwaarden gesteld, te 
weten: 

Geen vervormingverschil in dwarsrichting; 
Prefab vloerplaat en constructieve druklaag hebben een volledige samenwerking; 
Eén stijfheid voor de totale vloer: in het statisch bepaalde systeem één en in het 
statisch onbepaalde systeem één. 

De berekening van de op- en doorbuiging van de samengestelde, statisch onbepaalde WING- 
vloerplaat is gerelateerd aan de verschillende belastinggevallen. Dit is gedaan, omdat de 
tijdsafhankelijke vervorming niet fase gebonden is, maar wel belastingcoort gebonden. 

Fase 4 in het experimentele onderroek (ont- en belasten) is bij de berekeningen niet 
meegenomen, omdat het voornamelijk gaat om de uiterste vervorming. De ontlaste tijd is in de 
berekeningen niet van belang. Op de lange duur zal het ont- en belasten van de vloerplaten geen 
invloed uitoefenen op de uiteindelijke vervorming. 

De algemene formules voor het berekenen von de vervorming van een vloerplaat zijn hieronder 
weergegeven. Er zijn drie typen te onderscheiden afhankelijk van de belastingcoort (q, F of M). 

q.L4 
Bij gelijkmatig verdeelde belasting: w = c - . 

EI (1 + $49 

Bij en puntlast belasting: 
F . L3 w=c.-. 
EI (1 +$+l 

Bij een momentbelasting: 
M.L2 w=c.-. 

EI (1 + f$) 

De factor c in deze formules is een constante welke afhankelijk is van het statische systeem van de 
constructie en het aangrijppunt van de belasting. De stijfheid (EI) verandert ten gevolge van de 
tijdsafhankelijke vervorming. Dit is gerealiseerd door de factor(l+ f @) . Hierin is zowel de direct 

optredende (1) als de tijdsafhankelijke ($q) vervorming weergegeven[231. 
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6.3.2 Berekening van de verschillende belastinggevallen 

In  deze paragraaf zijn de berekeningen van de op- en doorbuiging van de constructie per 
belastinggeval beschreven. 

Doorbuiging door eigengewicht W I NG-vloerplaat: 
Het eerste belastinggeval dat berekend is, is de vervorming door eigengewicht van de WING- 
vloerplaat. De elastische vervorming welke optreedt door het activeren van het eigengewicht, 
verloopt volgens het statisch bepaalde systeem, net als de tijdsafhankelijke vervorming, voordat de 
constructieve druklaag is aangestort. Nadat de constructieve druklaag begint te verharden, zal de 
tijdsafhankelijke vervorming steeds meer gaan verlopen als een statisch onbepaald systeem[231. In  
figuur 6.28 is de direct optredende elastische vervorming weergegeven met de doorgetrokken lijn. 
De uiteindelijke vervorming op t=- is weergegeven met de gestippelde lijn. 

Vervorming: EG, 
-- --____------ d 

figuur 6.28: vervorming ten gevolge van eigen gewicht 

Het eigengewicht laat de vloerplaat doorbuigen, de voorspanning wil de vloerplaat laten opbuigen. 
Afhankelijk van de grootte van de voorspanning ten opzichte van de grootte van het eigengewicht 
zal de vloerplaat op- of doorbuigen. De doorbuiging veroorzaakt door het eigen gewicht van de 
vloerplaat is berekend met de formule weergegeven in 6-57. 

5 .q,:,.e-*.~~ 5 q,,-e-*.~~ 2 qEew.( l -e-+).~4 
w=- +l-. +-. 

384 384 EI, 384 EI, EI,, 

waarin: 

5 qmw.L4 -.- = doorbuiging in statisch bepaald systeem 
384 EI, 

2 q,:", -L4 -.- = doorbuiging in statisch onbepaald systeem 
384 EI, 

e-* en (1 - e-+) = ontwikke!ing van het statisch systeem 

met: 
W = doorbuiging van de vloerplaat op '/z lengte 
V EG:^ = gelijkmatig verdeelde belasting eigen gewicht WING-vloerplaat 
L = lengte van één vloerplaat 
EI = stijfheid van de constructie 
a. = kruipfactor van de constructie 

Door de waarden voor de verschillende constanten afhankelijk van de tijd in te vullen in de 
gemaakte formule wordt de doorbuiging veroorraakt door het eigengewicht bepaald. De meest 
eenvoudige en duidelijke manier om dit resultaat weer te geven, is net als bij het experimentele 
onderzoek met behulp van een grafiek. In  figuur 6.29 is de doorbuiging door het eigengewicht van 
de vloerplaat weergegeven als een functie van de tijd. 
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doorbuiging EG WING 

figuur 6.29: doorbuiging ten gevolge van het eigen gewicht 

0 5  ' , I  

Opbuiging door voorspanning: 
Het tweede belastinggeval is de voorspanning. Na het loslaten van de voorspanning wordt het 
eigengewicht van de vloerplaat geactiveerd. De voorspanning en het eigen gewicht werken 
tegenovergesteld. Dus de voorspanning zorgt voor een opbuiging van de constructie. De 
voorspankracht op de constructie neemt af, zoals in paragraaf 6.2.1 wordt beschreven. De 
voorspankracht (F,(t)) welke gebruikt is voor het berekenen van de opbuiging als een functie van 
de tijd, wordt uit paragraaf 6.2.1 gehaald. In  figuur 6.30 is het schematische verloop van de 
opbuiging door voorspanning weergegeven. 

2 

E 4 

C .- 

b 
9 

8 - 

Vervorming: Vsp 

I I 
I I tijd [dgn] 
I l 
l I 

I I 
I 
I I 
l I 

face l l fase 2 I fase 3 
l I ", i I I 

I 

I 
I 
I 

figuur 6.30: vervorming ten gevolge van de voorspanning 

10 - 
A 

A 

I - _ -  
I ! 

De vorm van de berekening is in grote lijnen hetzelfde als voor het eigen gewicht. Alleen is de 
belasting hier geen q-last, maar een excentrisch geplaatste normaalkracht. Ook voor de 
voorspanning geldt dat de groei naar het statisch onbepaalde systeem begint na het storten van 
de constructieve druklaag, dit is op dag 14. De dagen ervoor werkt de constructie als een volledig 
statisch bepaald systeem. De formule voor de opbuiging door voorspanning is in formule 6-58 
weergegeven. 

waarin: 
i Fp(t).e.LZ -. = doorbuiging in statisch bepaald systeem 
8 EI, 

1 Fp(t)-e.L2 -. = doorbuiging in statisch onbepaald systeem 
32 EI, 

e-* en (1 -e+) = ontwikkeling van het statisch systeem 
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met: 
W = opbuiging van de vloerplaat op '/z lengte 
F,(t) = voorspanning als een functie van de tijd 
a = excentriciteit van de voorspanning 
L = lengte van één vloerplaat 

EI,, = stijfheid van de constructie 

4) = kruipfactor van de constructie 

De laatste stap in het berekenen van de opbuiging door de voorspanning is het weergeven van de 
resultaten met behulp van een grafiek. Hierin is de vervorming uitgezet als een functie van de tijd. 
In figuur 6.31 is de vervorming ten gevolge van de voorspanning weergegeven. De opbuiging door 
de voorspanning wordt alleen door de ondervoorspanning veroorzaakt. De bovenvoorspanning 
zorgt tegelijkertijd voor een kleine doorbuiging. 

opbuiging voorspanning 
-20 

figuur 6.31: opbuiging door de voorspanning 

Doorbuiging door eigengewicht constructieve druklaag: 
Het derde belastinggeval is het storten van de constructieve druklaag. Deze druklaag wordt op dag 
14 gestort. Het tijdsafhankelijke gedrag van deze druklaag zorgt ervoor dat het statisch systeem 
zich anders gaat gedragen. De constructie zal van een statisch bepaald systeem naar een statisch 
onbepaald systeem groeien. Het gedrag van de constructieve druklaag is hetzelfde als dat van het 
eigengewicht van de WING-vloerplaat, maar nu begint het verloop van statisch systeem al op de 
dag van het storten van de druklaag. I n  figuur 6.32 is een schematisering weergegeven van dit 
gedrag. 

1 Vervorming: EGd, 
-- -_-I --______----- 

figuur 6.32: vervorming ten gevolge van eigengewicht constructieve druklaag 

De formule voor het bepalen van de doorbuiging ten gevolge van het eigengewicht van de 
constructieve druklaag blijft hetzelfde als voor het eigengewicht van de WING-vloerplaat. Dus de 
doorbuiging wordt berekend met formule 6-59. 
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5 q,,,.e-*.~' 2 qmh.(l-e-').~' 
w =  -. +-. 

384 384 (384 EI, EI@ EIrn, 

waarin: 

-.- q,, ' L' = doorbuiging in statisch bepaald systeem 
384 EI, 

-.- q,w ' L' = doorbuiging in statisch onbepaald systeem 
z 

384 EI, 

e-* en (1 - e-* ) = ontwikkeling van het statisch systeem 

met: 
W = doorbuiging van de vloerplaat op Y2 lengte 
q,,, = gelijkmatig verdeelde belasting eigen gewicht WING-vloerplaat 
L = lengte van één vloerplaat 
EI = stijfheid van de constructie 
b. = kruipfactor van de constructie 

In figuur 6.33 is het resultaat van deze berekeningen weergegeven. Op de dag van de stort, dag 
14, ontstaat er een extra elastische vervorming van ongeveer 2,75 mm en door het 
tijdsafhankelijke gedrag zal deze oplopen tot ongeveer 3,75 mm op dag 105. 

doorbuiging constructieve druklaag 

o - 0  
I 
I 
I tijd [dgn] 
I 

figuur 6.33: doorbuiging door eigen gewicht constructieve druklaag 

Doorbuiging door veranderlgke belasting: 
Ten slotte is de veranderlijke belasting op de constructie geplaatst. Dit is op dag 42 gedaan, dus 
de constructieve druklaag heeft 28 dagen gehad om uit te harden. De constructie zal met 
betrekking tot de veranderlijke belasting als een statisch onbepaald systeem werken. 

Een ander belangrijk punt bij de veranderlijke belasting is dat deze belasting dermate groot is dat 
het moment boven het middensteunpunt het scheurmoment bereikt (zie paragraaf 6.2). De 
constructie zal scheuren, waardoor de stijfheid van de constructie boven het middensteunpunt 
afneemt. Het bepalen van de doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke belasting is in een 
aantal stappen uitgevoerd: 
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Ten eerste is de doorbuiging berekend met een ongescheurde doorsnede; 
Ten tweede is de doorbuiging ten gevolge van het (totale) moment berekend, waarbij 
rekening wordt gehouden met een gescheurde doorsnede (MIEI-vlak); 
Ten derde is de eerder berekende doorbuiging ten gevolge van het eigen gewicht en 
de voorspanning van de doorbuiging bij gescheurde doorsnede afgetrokken. Dit 
verschil wordt aangenomen door de veranderlijke belasting te zijn veroorzaakt; 
Ten slotte zijn de doorbuigingen ten gevolge van de veranderlijke belasting met een 
ongescheurde doorsnede en een gescheurde doorsnede vergeleken. 

N.B. De derde stap is niet helemaal correct, maar geeft wel een redelijk beeld van de 
vervormingen in de constructie. 

De doorbuiging ten gevolge van de veranderlijke belasting (puntlasten) is bepaald met behulp van 
differentiaalvergelijkingen (bijlage 11). Doordat het momentenverloop bij een puntlast bestaat uit 
twee (tegenovergestelde) lineaire delen, is ook de vervorming in de ligger ten gevolge van een 
puntlast uit twee delen opgebouwd (figuur 6.34). Voor deze berekeningen is de doorbuiging ter 
plaatse van het midden van een ligger bepaald (x = 1/2L). Deze waarde is in de differentiaal- 
vergelijkingen ingevuld, waardoor de formules 6-49 en 6-50 ontstaan. 

deel B e 

. - --- -- Vervorming: 
- - - -________-C /---- : --- --- z _/*' ---------- 

figuur 6.34: momentenlijn ten gevolge van een puntlast 

De differentiaalvergelijking van liggerdeel a wordt gebruikt als de plaatsafstand van de puntlast (a) 
groter is dan de berekenafstand (x). De differentiaalvergelijking van liggerdeel b wordt gebruikt als 
de plaatsafstand (a) kleiner is dan de berekenafstand (x) (zie figuur 6.34). 

liggerdeel a: 

liggerdeel b: 
*( i -a)F.x3 -+(l-a)FL.x2 ++Fa2 .x-(Fa3 

w,(x =+L) = - 
EI 

hierin is: 
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met: 
W = doorbuiging ten gevolge van veranderlijke belasting 
F = puntlast (veranderlijke belasting) 
a = plaatsafstand van de puntlast 
X = berekenafstand 
EI = stijfheid van de constructie 

De eerste stap is het bepalen van de doorbuiging bij een ongescheurde doorsnede. Er staan in het 
totaal 4 puntlasten per liggerdeel met respectievelijk plaatsafstanden: 1,4; 2,8; 4,2 en 5,6 m. De 
puntlasten met de afstanden 1,4 en 2,8 wordt ingevuld in de differentiaalvergelijking van liggerdeel 
b en de plaatsafstanden 4,2 en 5,6 in liggerdeel a. In  de formules 6-63 en 6-64 zijn de 
rekenmethoden voor het berekenen van de vervormingen voorzien van het tijdsafhankelijke gedrag 
weergegeven. 

Bij de tweede stap is de doorbuiging berekend van het totale moment bij een gescheurde 
doorsnede. De gescheurde doorsnede is in de berekeningen meegenomen door middel van het 
MIEI-vlak, ofwel het krommingoppervlak. Dit krommingoppervlak is toepasbaar gemaakt door de 
ligger in kleinere stukken op te delen. Per stukje is een gemiddelde kromming (AK) aanwezig. Dit 
krommingoppervlak is in paragraaf 6.2.3 berekend en is in figuur 6.35 nogmaals weergegeven. 

Krommingoppewlak (gescheurd) 

+ dag 42 -m- dag 105 gem. afstand [mm] 

figuur 6.35: MIEI-vlak ter bepaling van de vervorming 

De totale doorbuiging bij een gescheurde doorsnede is vervolgens berekend met de formule 
weergegeven in 6-65. In  de standaardformule is ML/EI vervangen door het krommingoppervlak. 

W = 
M.L2 1 " =--C(AK,AL,)-L 

12. (EI), 12 ,=, 

met: 

AK, = gemiddelde kromming over een stukje van de ligger 

AL, = stukje van de totale ligger 

L = lengte van de vloerplaat 
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In  de derde stap is de eerder berekende vervorming ten gevolge van de voorspanning en het eigen 
gewicht (WING en druklaag) van de hierboven berekende doorbuiging bij een gescheurde 
doorsnede afgetrokken. Hierbij is verondersteld, dat het resultaat de vervorming ten gevolge van 
de veranderlijke belasting bij een gescheurde doorsnede is. Dit is niet helemaal correct, maar geeft 
wel een redelijke benadering. 

Ten slotte kan de doorbuiging van de veranderlijke belasting bij een ongescheurde doorsnede als 
bij een gescheurde doorsnede, weergegeven worden in één grafiek. Dit resultaat is weergegeven 
in figuur 6.36. 

doorbuiging veranderlijke belasting 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 

o 
I 

I I tijd [dgn] 

(fase í j fase 2 ] fase 3 I 

figuur 6.36: doorbuiging door veranderlijke belasting 

6.3.3 Totale op- en doorbuiging 

In de vorige paragraaf is het resultaat van de berekeningen per belastinggeval in een grafiekvorm 
weergegeven. De totale doorbuiging is gevonden door de individuele vervormingen met elkaar te 
sommeren. I n  figuur 6.37 is het resultaat weergegeven van de gesommeerde op- en doorbuiging 
op een halve liggerlengte als een functie van de tijd. Hierbij is natuurlijk uitgegaan van de 
gescheurde doorsnede. 
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doorbuiging totaal 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

o 

-m- Eb NEN -e Eb gemeten 

figuur 6.37: totale op- en doorbuiging als een functie van de tijd. 

6.4 Stap 4: Spanningsmodel 

De vierde stap in het analytische onderzoek is het berekenen van de rekken en de spanningen in 
een aantal verschillende doorsneden van de constructie. Allereerst worden de spanningen ten 
gevolge van de krimprek van de verschillende delen van de doorsnede berekend[8191. Vervolgens 
zijn de buigtrekspanning en de afschuifspanning De optredende buigtrekspanningen 
en afschuifspanningen in het stortvlak moeten voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 6720. 

In figuur 6.38 is een doorsnede van de constructie weergegeven met daarbij de snede lijnen 
waarover de spanningen in de constructie bepaald zijn. In  figuur 6.23 paragraaf 6.2.3 is gesteld 
dat nabij het middensteunpunt een spanningsconcentratie ontstaat in de vleugels, snede BB' 
behoeft boven het steunpunt dan ook niet bepaald te worden. In de spanningsberekeningen zijn 
de krimpspanningen, de buigtrekspanningen en de afschuifspanningen berekend. 

I I 
bovenvezel 

-- 
l ----- 

l l ondervezel 
A' B' 

fiauur 6.38: sneden in de constructie 

6.4.1 Krimpspanning 

De eerste spanningcoort welke berekend zijn, zijn de krimpspanningen (normaalspanningen). Deze 
zijn eerst berekend, omdat deze bij de buigtrekspanningen opgeteld mogen en / of moeten 
worden. Of dit mag of moet is afhankelijk van de belemmering van de spanningen, verandering 
van de temperatuur en de milieuklasse (NEN 6720 54.3.3). 

Het bepalen van de spanningen ten gevolge van het krimpen van de constructie is uitgewerkt met 
behulp van een aantal stappen. Het principe van de stappen is weergegeven in figuur 6.39 De 
restspanningen zijn de zogenoemde krimpspanningen en moeten bij de spanningen ten gevolge 
van de belasting worden opgeteld[8g91. 
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&:i €m Krimp- Algehele Hoek- Rest- 
Er:, - verschil verkorting verdraaiing vervorming 

(a) (b) (c) (d) 

figuur 6.39: opbouw krimpspanningen 

De eerste stap is het bepalen van het verschil tussen de verschillende lagen waarnaar gekeken 
wordt (formule 6-67). 

met: 
E,:O = krimpverschil tussen de componenten 
E,:~, E , ~  = krimp van de verschillende componenten 

De tweede stap is het verschil in rek op de constructie in rekening brengen door een trekkracht in 
het zwaartepunt van de tweede laag (formule 6-68). De betondelen worden feitelijk los van elkaar 
bekeken, maar met in achtneming van de randvoorwaarden. 

(a) F , = E , : , ~ E ' ~ ~ - ~ ~ - A , ,  (6-68) 

met: 

Fd = trekkracht in samenstellend deel 

EKO = krimpverschil tussen de componenten 
E = elasticiteitsmodulus betondeel 1 

A,, = betonoppervlak betondeel 2 

P b 2  ab = - = reductiefactor 
E', 

De derde stap is het samenvoegen van de betondelen. De eerder berekende trekkracht (Fd) moet 
worden opgeheven. Hierdoor ontstaat er een moment en een drukkracht ter plaatce van de 
zwaartelijn van de samengestelde constructie. De bepaling van de drukkracht en het moment zijn 
hieronder weergegeven in formule 6-69 en 6-70 

(b) F', = -F, 

(C) Mld = -Fd e 

In de vierde stap zijn de verschillende berekende krachten omgerekend naar spanningen en 
gesommeerd, waardoor de spanningen ten gevolge van de restvervorming verkregen worden. Dit 
zijn de spanningen ten gevolge van het krimpen van de constructie in maximale vorm. 

Fd F', F', .e 
Q, =- + + 

a,.A,:, &+a,-A,: ,  W,:,+a,.W,:, 
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De laatste stap in het berekenen van de krimpspanningen is het toevoegen van een kruipfactor 
(formule 6-72). Het krimpen van het beton is namelijk een soort belasting en daardoor zal de 
constructie wederom gaan kruipen. Dit kruipen van het beton zorgt voor een reductie van de 
krimpspanningen. 

De resultaten van deze berekeningen zijn in grafieken weergegeven, waardoor een beter inzicht 
verkregen wordt over het verloop van de spanningen over de hoogte van de constructie. In  snede 
BB' zal geen krimpspanning ontstaan, omdat deze beide evenveel krimp vertonen. Deze krimp kan 
vrij optreden en er zullen hierdoor geen krimpspanningen ontstaan.. In  snede AA' zijn het 
onderdek en constructieve druklaag wel van een andere sterkteklasse, hierdoor ontstaan er wel 
krimpspanningen in het stortvlak tussen het onderdek en de constructieve druklaag. In figuur 6.40 
a en b zijn de krimpspanningen in snede AA' het plaatse van respectievelijk het steunpunt en het 
veld. 

Krimp steunpunt mede AA' 
.-- 

Krimp veld snede AA' 

-3 -2 -1 o l 2 3 -3 -2 -1 o 1 2 3 

spanning [N/rnm2j spanning [N/mrn2j 

t d a g  l +dag 14 t d a g 4 2 + t d a g  105 +dag l+dag14tdag42+dag105  

a: krimpspanning t.p.v. het steunpunt b: krimpspanning t.p.v. het veld 

figuur 6.40: optredende krimpspanningen over snede AA' 

Zowel ter plaatse van het veld als ter plaatse van het steunpunt zijn de krimprekken gelijk. Dit 
houdt in dat de krimpspanningen constant zijn over de lengte van de vloerplaat 

6.4.2 Buigtrekspanning 

De tweede spanningcoort welke berekend is, zijn de buigtrekspanningen (normaalspanningen). De 
buigtrekspanningen zijn zowel in de uiterste vezels van de constructie als in het stortvlak bepaald. 
De buigtrekspanningen worden op precies dezelfde wijze berekend, alleen de controle gebeurt op 
verschillende manieren. De gebruikte methode is de uitgeschreven vorm van de in de 
literatuurstudie beschreven matrixmeth~de[~~~]. 

Het doel van dit rekenmodel is inzicht te verkrijgen in de spanningen en de scheurvorming in een 
willekeurige doorsnede van de constructie. Dit inzicht is van groot belang, omdat er bij 
samengestelde constructies een aantal problemen kan ontstaan. Deze problemen zijn: 

Verbinding van de vloerplaat en de constructieve druklaag; 
Opname van de dwarskracht door de samengestelde constructie; 
De spanningsverdeling in de samengestelde constructie. 
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De randvoorwaarden: 
Om het rekenmodel toe te passen zijn er een aantal randvoorwaarden gedefinieerd. Er zijn in dit 
geval twee soorten rand voorwaarden te onderscheiden, te weten: de compatibiliteitsvoorwaarden 
en de evenwichtsvoorwaarden. De randvoorwaarden geldig voor de methode zijn hieronder 
weergegeven. 

Compatibiliteitsvoorwaarden: 
1) Gelijke rek van de vloerplaat en de constructieve druklaag ter plaatse van hun 

onderlinge aansluitvlak; 
2) Gelijke krommingen voor gemeenschappelijke dwarsdoorsneden. 

Evenwichtsvoorwaarden: 
1) Krachtenevenwicht voor de ten gevolge van de opgelegde vervormingen ontstane 

normaalkrachten (N1 + Nz + N3 = 0); 
2) Momentenevenwicht voor de ten gevolge van de opgelegde vervorrningen ontstane 

normaalkrachten en momenten (M1 + M2 + M3 + N2e + N3e = 0). 

De uitaanas~unten: 
Buiten de randvoorwaarden zijn er ook nog een aantal uitgangspunten opgesteld welke voor het 
rekenmodel van toepassing zijn. Deze uitgangspunten zijn: 

Vlakke doorsneden blijven vlak (wet van Bernouilli); 
Alle vervorrningen in beton, staal en voorspanstaal blijven in het lineair-elastische 
gebied (wet van Hooke); 
Er is volledige aanhechting tussen beton en (voorspan)staal. 

6.4.2.1 Berekenen van de rekken 

De rekken zijn in de boven- en de ondervezel van de betonconstructie bepaald. Deze rekken 
verlopen lineair over de hoogte van de constructie. Met dit gegeven is ook de rek ter plaatse van 
het stortvlak tussen de verschillende betonsoorten te bepalen. 

De totale rek is berekend door de rekken ten gevolge van de verschillende belastinggevallen te 
sommeren. De verschillende optredende rekken zijn de rekken ten gevolge van de verschillende 
belastinggevallen. 

E, = CE,,, x,, +E,,, +E,,,, + E,,, 

E, = =onsw + E,:, + &,:w + &'"m 

De rek in de boven en ondervezel van de constructie ten gevolge van de verschillende 
belastinggevallen is berekend met formule 6-74 tot en met 6-77. Hierbij is op te merken dat ook de 
rekken in de constructie afhankelijk zijn van de tijdsafhankelijke factoren. De rekken zijn lineair 
over de totale hoogte, dus moet voor de stijfheid de sommatie van de individuele delen genomen 
worden, met elk hun eigen tijdsafhankelijke gedrag. 

Eiaenaewicht WING: 
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- Mmi. .eon 
&,£GW = z [(l +?L:* l] 

-- 
E,, = - " ] + 2[ "i 1 

$1 + (l+ t@VVi)  

E,, = - 
'i" ]-qr "l ] e[, + t,vsp:i, (1 + t $vv:i 1 

Eiaenaewicht druklaaa: 

Mm* .eb0 
E,:, = 

2 [(l +::,,l 

Veranderliike belastina: 

M, -ei,,, 
E,:, = g[ (1 + E!1 4,vB.i) ] 

met: 
q, F, M = respectivement, lijnlast, puntlast en moment 
e = afstand zwaartelijn tot de beschouwde vezel 
a = excentriciteit van voorspanning tot zwaartelijn 
EiIi = stijfheid van de individuele doorsneden 
@i = kruipfactor van de individuele doorsneden 

In de figuren 6.41 a, b, c en d zijn de rekken voor de verschillende fasen boven het steunpunt 
weergegeven. Deze rekken moeten lineair over de hoogte van de constructie verlopen en zijn over 
de breedte van de constructie gelijk. 
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Ka EGw +Vsp 

-2.5E-05 -1,5E-05 -5,OE-06 5.OE06 1,5E-05 2,5E-05 -2.5E-05 -1.5E-05 -5,OE-06 5.OE-06 1.5E-05 2.5E-05 

rek 1-1 rek [-l 

-dag1 +dag14 +dag42 +dag105 +dag1 +dag14 +dag42+dag105 

a: Eigengewicht WING en Voorspanning b: Eigengewicht druklaag 

totale rek 

-2.5E-04 -1,5E-04 -5.0E-05 5.OE-05 1 -5E-04 2.5E-04 -2.5E-04 -1.5E-04 -5,OE-05 5.0E-05 1.5E-04 2.5E-04 

rek [--l rek 1-1 

+dag1+dag14+dag42-~-dag105 +dag1 +dag14 tdag42-dag105 

c: Veranderlijke belasting d: totale rek tgv. de belastinggevallen 
fiauur 6.41: rekken ter ~laatse van het middensteun~unt ten aevolae van de belastinaaevallen 

In de figuren 6.42 a, b, c en d zijn de rekken ter plaatse van het veld ten gevolge van de 
verschillede belastinggevallen weergegeven. Ook hier geldt dat deze rekken lineair over de hoogte 
van de constructie moeten verlopen. 

EGw +Vsp ~;dr  

4.OE-04 -3,OE-04 -2,OE-04 -1.0E-04 O.OE+OO -6.0E-05 -3.0E-05 O.OE+OO 3,OE-05 6.OE-05 

rek (-1 rek l-] 

a: Eigengewicht WING en Voorspanning b: Eigengewicht drukiaag 
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VB totak rek 

8.00E-05 -4,OOE-05 0,00E+00 4,00E-05 8.00E-05 -4,OOE-04 -2.00E-04 0,00E+00 2.00E-04 4.00E-04 

rek [--l rek [-] 

-dag1 +dag14 t d a g 4 2 + + d a g 1 0 5  &dag 1 +dag 14 +dag42 +dag 105 

c: Veranderlijke belasting d: totale rek tgv. de belastinggevallen 
figuur 6.42: rekken ter plaatse van het veld ten gevolge van de belastinggevallen 

6.4.2.2 Berekenen van de buigtrekspanningen 

Vanuit de in de vorige paragraaf geschreven rekken zijn de spanningen berekend. Hierbij is 
rekening gehouden met de per betonlaag variërende elasticiteitmodulus. Deze elasticiteitmoduli 
zijn wederom afhankelijk van het tijdsafhankelijk gedrag dat per belastinggeval anders is, dus ook 
hier zijn de spanningen per belastinggeval afzonderlijk berekend en ten slotte gesommeerd. 
Volgens de NEN 6720 54.3.3 mag / moet bij de optredende buigtrekspanning de spanning ten 
gevolge van de krimp worden opgeteld. De spanning zonder krimpspanning is weergegeven in 
formule 6-78 en de spanning met krimpspanning is weergegeven in 6-79. In  het geval van de 
toegepaste constructie behoeft de krimpspanning niet meegenomen te worden, omdat de 
constructie onder milieuklasse 1 valt (NEN 6720 94.3.3). De krimpspanningen zijn echter ook wel 
in de berekeningen meegenomen, om het effect van het krimpen van de constructie te 
onde~oeken. 

ob = Co,:, d,:, +o,:, +Ob, +o,, 

De spanningen zijn met behulp van formules 6-80 tot en met 6-83 berekend, waarbij rekening 
gehouden wordt met de individuele stijfheden van de constructie. De vorm van de formules is voor 
al de verschillende belastinggevallen gelijk, alleen de grootte van de rek en de kruipfactoren zijn 
belastingafhan kelij k. 

Eiaenaewicht WING: 

E b, 
0,:EGW = &m* . 

(1 ++@mw), 

Voors~annina: 

E,:, 
o,, = E,, - 

(1 + f  @,), 

Eiaenaewicht druklaaa: 

E,:, 
o,:, = &b, . 

(1 +$@,>l 
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Veranderliike belastina: 

De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven met behulp van grafieken. Figuur 6.43 
geeft de spanningen over snede AA' ter plaatse van het steunpunt, zowel zonder als met de 
krimpspanning in rekening genomen. Figuur 6.44 geeft de spanningen over snede AA' ter plaatse 
van het veld en ten slotte geeft figuur 6.45 de spanningen over snede BB' ter plaatse van het veld. 

Snede AA' zonder krimp Snede AA' met krimp 

- 6 - 4 - 2 0 2 4 6  - 6 - 4 - 2 0 2 4 6  
spanning pimm21 spanning INimm21 

+dagI+dag14 t d a g 4 2 + + & g 1 0 5  -dag1 +&g14 t d a g 4 2 - w - d a g 1 0 5  

a: spanningen zonder krimpspanningen b: spanningen met krimpspanningen 

fiauur 6.43: Totale s~annina ter ~laatse van het steunDunt over snede AA' 

Snede AA' zonder krimp Snede AA' met krimp 

E 
E 
m +.. 
m O 

r 

- 8 4 4 - 2 0 2 4 6 6  - 8 6 4 - 2 0 2 4 6 8  

spanning [N~mm2] spanning plmm2] 

+dag1 +dag14 t d a g 4 2 - w - d a g 1 0 5  +dag 1 +dag 14 +dag 42 ++dag 105 

a: spanningen zonder krimpspanningen b: spanningen met krimpspanningen 

fiauur 6.44: Totale s~annina ter ~laatse van het veld over snede AA' 
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Snede BB' zonder krimp Snede BB' met krimp 

-8 -6 -4 -2 O 2 4 6 8 - 8 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8  

spanning [Nlmm2] spanning [Nlmm2j 

dag 1 -c dag 14 t dag 42 -n- dag 105 +-dag 1 +dag 14 t d a g 4 2  +-dag 105 

a: spanningen zonder krimpspanningen b: spanningen met krimpspanningen 

fiquur 6.45: Totale s~annina ter ~laatse van het veld over snede BB' 

Aan de hand van de bovenstaande grafieken is te concluderen dat er over snede BB' geen 
krimpspanningen optreden en over snede AA' wel. 

6.4.3 Schuifspanning 

De derde spanningsvorm is de schuifspanning (afschuifspanningen). De schuifspanningen zijn 
afhankelijk van de dwarskracht werkend op de constructie en plaats waar de spanningen worden 
bepaald. 

Met behulp van formule 6-84 is de optredende schuifspanning berekend (NEN 6720 98.2). Deze 
optredende spanningen moeten volgens de norm kleiner zijn dan de uiterst toelaatbare spanning 
(Q 5 T"). 

met: 
v d  = dwarskracht 
Ei = elasticiteitsmodulus 
si = statisch oppervlakte moment ten opzichte van de beschouwde 

doorsnede 
b = breedte van de beschouwde doorsnede 
Ii = traagheidsmoment van de beschouwde doorsnede 
fb = rekenwaarde beton treksterkte (makste betonsoort) 

De resultaten van deze berekeningen zijn wederom weergegeven met behulp van grafieken. I n  
figuur 6.46 zijn de afschuifspanningen nabij het middensteunpunt over snede AA' weergegeven. In  
figuur 6.47 is heîzelfde gedaan voor de afschuifspanningen in het veld over snede AA' en figuur 
6.48 geeft de afschuifspanningen ter plaatse van het veld over snede BB'. 
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Snede AA' steunpunt 

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0,50 0,75 1.00 

spanning [Nlmma 

figuur 6.46: Afschuifspanningen ter plaatse van het steunpunt over snede AA' 

Snede AA' veld 

-0.10 -0.05 0.00 0,OS 0.10 

spanning [Nhm2] 

+dag 1 +dag 14 +-dag42+dag 105 

figuur 6.47: Afschuifspanningen ter plaatse van het veld over snede AA' 

Snede BW veld 

spanning [NhmP] 

figuur 6.48: Afschuifspanningen ter plaatse van het veld over snede BB' 
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6.5 Stap 5: Controle constructie 

De laatste stap is het controleren van de berekende gegevens. Deze controles zijn uitgevoerd 
volgens de NEN 6720 en de NVN 6725. In  deze paragraaf zijn de doorbuigingen en de spanningen 
gecontroleerd. 

6.5.1 Toetsing doorbuiging 

Als eerste wordt de doorbuiging van de vloerplaten getoetst aan de norm. De toetsing van de 
doorbuiging is uitgevoerd volgens g 10 van de NEN 6702 (formule 6-85). 

U, =U, +Ub 

U,, = U, -U, 

waarin: 
u, = totale doorbuiging 
u& = elastische doorbuiging 
ukr = kruip doorbuiging 
u, = aangebrachte zeeg 
u e r ~  = eind doorbuiging 
L, = representatieve liggerlengte 

Voor een overspanning van 7 meter houdt dit in dat de eind doorbuiging 28 mm mag zijn. De 
optredende doorbuiging is ongeveer 7 mm. Beide doorbuigingen zijn weergegeven in figuur 6.49 
De vloerplaat buigt minder ver door in vergelijking met de toelaatbare vervorming. Qua vervorming 
voldoet de WING-vloerplaat ruimschoots aan de gestelde eis. 

Toetsing doorbuiging 

o tijd [dgn] 

-berekend NEN 6720 - - - - rnaxtoelaatbaar 

figuur 6.49: toetsing doorbuiging van de ligger 
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6.5.2 Toetsing spanningen 

De tweede controle is de toetsing van de optredende spanningen. Bij deze spanningen is 
onderscheidt te maken in de buigtrekspanningen en de afschuifspanningen. Beide 
spanningsvormen zijn in deze paragraaf getoetst aan de NEN 6720. 

6.5.2.1 Controle van de buigtrekspanningen 

Volgens 54.3.2 van de NEN 6720 behoeft de constructie in een binnenmilieu (MK 1) niet getoetst 
te worden aan de scheurvormingeisen. Er zijn twee redenen om de constructie in dit onderzoek 
wel op scheurvorming te controleren. Ten eerste omdat er scheurvorming is opgetreden bij het 
experimentele onderroek. Ten tweede omdat deze berekeningen veelal wel uitgevoerd worden in 
verband met de estheticaeisen van het gebouw. 

Indien de optredende spanningen groter zijn dan de gemiddelde treksterkte (fbm), moet er 
uitgegaan worden van een volledig ontwikkeld scheurpatroon en moet de toetsing uitgevoerd 
worden volgens 98.7.2. Indien de optredende spanning kleiner is dan de gemiddelde treksterkte 
(fbm)r moet er uitgegaan worden van een onvolledig ontwikkeld scheurpatroon en moet de 
constructie getoetst worden aan 58.7.3. Voor beide scheurpatronen geldt dat beton trekspanning 
getoetst mag worden volgens 58.7.4 van de NEN 6720. 

Buiatreks~anninaen van de constructie 
Voor een constructie met een volledig ontwikkeld als een constructie met een onvolledig 
ontwikkeld scheurpatroon wordt de betonspanning getoetst. Dit is gedaan aan de hand van de 
formule weergegeven in 6-86 welke beschreven is in de NEN 6720 88.7.4. Deze toetsing wordt 
alleen uitgevoerd bij voorgespannen constructies. 

o. 6 k. - k, ( l 5  + d,-AG',). (1.5 - 0,5. k,). h - ka  - (l - &))r k, - f, (6-86) 

waarin: 

ka =- A, beschouwd in de buigtrekzone 
A, + A ,  

k,, k, = waarden tabel 43 NEN 6720 58.7.4 

o', = gemiddelde betondrukspanning 

5 = aanhechtingsfactor voor voorspanstaal, tabel 39 NEN 6720 58.7.2 

e~ = afstand tussen het zwaartepunt van voorspanstaal en het zwaartepunt 

van de ongescheurde constructie 

ho = afstand tussen de meest getrokken vezel en het zwaartepunt van de 

ongescheurde constructie 

De berekende spanningen in de uiterst getrokken vezel zijn als een functie van de tijd 
weergegeven met behulp van grafieken (figuren 6.50, 6.51 en 6.52). I n  deze grafieken zijn de 
spanningen zonder krimpspanningen, de spanningen met krimpspanningen en de gemiddelde 
opneembare treksterkte (fbm) weergegeven. 
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Spanningen steunpunt AA' meest getrokken vezel 

4.5 1 I 

-t spanning -m- spanning + krimp - íbm tijd [dgn] 

figuur 6.50: controle meest getrokken vezel steunpunt snede AA' 

Spanningen veld AA' meest getrokken vezel 

6,O 

6 , O  

+spanning -m- spanning + krimp - íbm 

figuur 6.51: controle meest getrokken vezel veld snede AA' 

tijd [dgn] 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

- - - - - - - w  - - -  

- - - ' m  

Spanningen veld BB' meest getrokken vezel 

6.0 1 

1 '0  

tijd [dgn] 

.- z -2,o 
a 

figuur 6.52: controle meest getrokken vezel veld snede BB' 
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Met behulp van het resultaat van de berekeningen, weergegeven in de bovenstaande grafieken, 
kan geconcludeerd worden dat er in de meest getrokken vezel alleen scheurvorming zal optreden 
nabij het middensteunpunt. Nabij het middensteunpunt treedt scheurvorming op bij de ingang van 
fase 3 (dag 42). Dit komt doordat de veranderlijke belasting zorgt voor een negatief moment welke 
groter is dan het scheurmoment. Deze doorsnede moet gecontroleerd worden aan de 
detailleringseisen volgens het volledig ontwikkeld scheurpatroon. 

In  het veld geldt zowel in snede BB' als in snede AA' een drukspanning in al de spanningsfasen. De 
constructie zal hier niet scheuren en deze behoefd dus niet getoetst te worden aan de 
detailleringseisen. 

Ter plaatse van het stortvlak in het veld blijven de optredende spanningen in het drukgebied. Er 
zal hier geen scheurvorming optreden. Ter plaatse van het stortvlak treden er wel trekspanningen 
op, maar deze blijven veel kleiner dan de toegestane gemiddelde trekspanning van het beton met 
de laagste sterkte. Dit houdt in dat de constructie ten gevolge van de spanningen ter plaatse van 
het stortvlak nabij het steunpunt (snede AA') volgens de detailleringseisen van het onvolledig 
ontwikkelde scheurpatroon getoetst moeten worden. 

Volledia ontwikkeld scheur~atroon 
Bij het volledig ontwikkeld scheurpatroon moet de constructie aan een aantal eisen voldoen. De 
eerste eis betreft de diameter van de toegepaste wapening, weergegeven in formule 6-87 en de 
tweede eis betreft de staafafstand, weergegeven in formule 6-88. 

bn - 0 <-.- 
os C," 

waarin: 
0 km 

s 
ki, k2 
os 

= gemiddelde kenmiddenlijn van de wapening 
= de hart-op-hart afstand van de wapeningstaven 
= factoren volgens tabel 39 NEN 6720 58.7.2 
= getalwaarde van de grootst berekende spanning in de wapening 

(NEN 6720 94.3.2) 
= aanhechtingsfactor voor voorspanstaal, tabel 39 NEN 6720 58.7.2 
= toegepaste betondekking 
= minimale betondekking volgens NEN 6720 99.2 

De toetsing van het volledig ontwikkeld scheurpatroon geeft een waarde voor de kenmiddenlijn en 
een wapeningafstand. De toegepaste constructie moet aan tenminste één van deze twee 
detailleringseisen voldoen. In  tabel 6.5 zijn de toelaatbare waarden en de toegepaste waarden van 
de wapening nabij het middensteunpunt weergegeven. Met behulp van deze toetsing wordt 
geconstateerd dat de toegepaste constructie aan beide detailleringseisen van de NEN 6720 
voldoet. 

tabel 6.5: toetsing volledig ontwikkeld scheurpatroon 

kenmiddenlijn 
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@km [mm] 
wapeningafstand 

berekend 
23 

< 269 

toegepast 
= 12 VOLDOET 

= 30 VOLDOET 
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Onvolledia ontwikkeld scheurnatroon 
Voor het onvolledig ontwikkeld scheurpatroon is de toetsing iets anders. Wederom is er een 
toetsing van de gemiddelde kenmiddenlijn, formule 6-89. Vervolgens moet bij een onvolledig 
ontwikkeld scheurpatroon ook de betondekking en de staalspanning worden gecontroleerd 
(formule 6-89 respectievelijk formule 6-90). 

waarin: 
@km = gemiddelde kenmiddenlijn van de wapening 
k3 = factoren volgens tabel 41 NEN 6720 58.7.3 
k1 = factoren volgens tabel 39 NEN 6720 58.7.2 
5 = aanhechtingsfactor voor voorspanstaal, tabel 39 NEN 6720 58.7.2 
C = toegepaste betondekking 
, ,  = minimale betondekking volgens NEN 6720 59.2 
4 = de getalwaarde van de staalspanning volgens 58.7.2 
0% = de getalwaarde van de staalspanning = k, .f, 

k, = 0.9 - 0.5. h $ 0.5 , waarin h in meters 

De maatgevende waarden ten behoeve van het onvolledig ontwikkeld scheurpatroon zijn 
weergegeven in tabel 6.6. Deze waarden zijn berekend voor de constructie nabij het 
middensteunpunt waarbij de optredende buigtrekspanning onder de toelaatbare gemiddelde 
trekspanning blijft. De kenmiddenlijn voldoet uiteraard, omdat deze bij het volledig ontwikkeld 
scheurpatroon ook voldoet. 

tabel 6.6: toetsing onvolledig ontwikkeld scheurpatroon 

De constructie voldoet aan de gestelde eisen betreffende de betonspanning en het scheurpatroon. 

6.5.2.2 Controle van de afschuifspanningen 

Bij het controleren van de schuifspanningen wordt eerst de door het beton opneembare 
schuifspanning (zl) en de maximaal toelaatbare schuifspanning (z2) bepaald. Indien de optredende 
schuifspanning groter is dan de door het beton opneembare schuifspanning, moet de hoeveelheid 
toe te passen dwarskracht wapening worden bepaald. 

Als eerste wordt de door het beton opneembare schuifspanning (zl) bepaald. Dit wordt gedaan 
volgens de methode beschreven in de NEN 6720 5 8.2.3.1. Doordat de constructie is voorrien van 
voorspanning mag de maximaal opneembare schuifspanning worden verhoogd volgens 58.2.3.2 
van de NEN 6720. De ontstane formule voor het berekenen van de maximaal opneembare 
schuifspanning is weergegeven in formule 6-91) 
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waarin: 

f b = betontreksterkte 

g, =1+hV2 voor h, 2 0,6 

g, =2,5-31, e 1,36 voor h, < 0,6 

M,, h, =- 
d. 'J,, 

k, = 1,6 - h 1,O , waarin h in meters 

G', = gemiddelde optredende betondrukspanning 

De maximaal toelaatbare waarde voor de schuifspanning wordt gevonden door formule 6-92. 

waarin: 

f', = druksterkte van het beton 

k, = 1,O voor a = 90° 

cot g0 + cot ga 
k, = 2 -  voor 45" 2 a 2 90" 

1+cotg2e 
k, = 1,O indien er geen dwarskrachtwapening wordt toegepast 

Indien de optredende schuifspanning (zd) kleiner is dan de maximaal opneembare schuifspanning 
(zl) behoefd er geen dwarskrachtwapening te worden toegepast. Is de optredende schuifspanning 
groter dan de maximaal opneembare schuifspanning, maar kleiner dan de uiterste schuifspanning 
(T& moet het verschil opgenomen worden door dwarskrachtwapening (T,). Is de optredende 
schuifspanning groter dan de uiterste schuifspanning voldwt de constructie niet. Deze stelling is 
weergegeven in formule 6-93. 

T, I T, + T, ) T, met: T, +T, = T, (6-93) 

De benodigde wapening voor het opnemen van de optredende schuifspanning (T,) is berekend met 
behulp van de formule beschreven in 6-94 Dit is beschreven in 58.2.4 van de NEN 6720. 

V, A, . z .  f, . sin a (cot g0 + cot ga) 
T =-= 

b .d  b.d 

waarin: 

'J, = de uiterst opneembare dwarskracht door de dwarskrachtwapening 

Jaap Boon 108 



Tijdsafhan kelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

a = de hoek tussen de dwarskrachtwapening en de as van het 
constructiedeel (a L 45" ) 

8 = de hoek tussen de drukdiagonaal en de as van het constructiedeel 
Z = 0,9. d, interne krachtarm 

Voor samengestelde liggen is de hoeveelheid wapening op een iets andere manier berekend. 
Hierbij wordt uitgegaan van de uiterste schuifspanning (z,). Dit is de sommatie van de maximaal 
opneembare schuifspanning (zl) en de door de wapening opneembare schuifspanning (z,), volgens 
58.2.5 van de NEN 6720 en is weergegeven in formule 6-95. 

met: 
k,, k, = aanhechtingsfactoren 

A, = afschuifwapening per eenheid van lengte loodrecht op het aansluitvlak 

f,, f, = de treksterkte van wapeningstaal respectievelijk de treksterkte van het 

beton met de kleinste sterkteklasse 

Met behulp van de hierboven beschreven methode worden de optredende, de maximaal 
opneembare en de wapeningschuifspanning bepaald. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor de 
verschillende snede lijnen, in het veld en nabij het middensteunpunt. Zoals bij de 
buigtrekspanningen zijn de resultaten in grafieken als een functie van de tijd weergegeven (figuur 
6.53, 6.54 en 6.55). 

Afschuifspanning steunpunt snede AA' 

2 .o 

- aíschuiísp -A- max beton tijd [dgn] 

figuur 6.53: controle afschuifspanning steunpunt snede AA' 
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Afschuifspanning veld snede AA' 
2,o 

-2,o - afschuifsp + max beton tijd [dgn] 

figuur 6.54: controle afschuifspanning veld snede AA' 

Afschuifspanning veld snede BB' 

2,o 

-t afschuifsp + max beton tijd [dgn] 

figuur 6.55: controle afschuifspanning veld snede BB' 

Betreffende de schuifspanningen kan gesteld worden dat de schuifspanningen kleiner zijn dan de 
maximaal opneembare schuifspanning van de samengestelde constructie. Dit houdt in dat er geen 
dwarskrachtwapening toegepast behoeft te worden bij de onderzochte constructie. 
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7 Resultatenvergelij king 

Er is een experimenteel en analytisch onderzoek uitgevoerd naar het tijdsafhankelijk gedrag van de 
samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat. Tevens is er in het vooronderzoek met 
behulp van numerieke modellen naar het gedrag van de WING-vloerplaat gekeken. In dit 
hoofdstuk zijn de resultaten van deze verschillende onderzoeken tegen elkaar uitgezet, opdat deze 
vergeleken kunnen worden. De vergeleken resultaten zijn de op- en doorbuiging van de 
vloerplaten, de rekken en krommingen boven het middensteunpunt en de optredende 
scheurvorming. Deze resultaten kunnen worden vergeleken omdat ze zowel in het experimentele 
onderzoek als in het analytische onderzoek zijn beschreven. 

7.1 Vergelijking op- en doorbuiging 

De op- en doorbuigingen verkregen met de verschillende methoden zijn in één grafiek 
weergegeven (figuur 7.1). Zowel bij het experimentele als bij het analytische onderzoek is de op- 
en doorbuiging per dag bekeken. Bij de numerieke analyses is de direct optredende doorbuiging 
ten gevolge van de belastingen en de doorbuiging op het tijdstip oneindig weergegeven. 

Er kan pas een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende analyses als de beginwaarde 
hetzelfde is. Voor het experimentele onderzoek en het analytische onderzoek is het resultaat van 
dag 14 op nul gesteld. Dit is gedaan om het verschil in tijdsafhankelijk gedrag in fase 1 bij het 
experimentele onderzoek in de verschillende vloerplaten te elimineren. Er kan een verschil in 
buigrichting (op- of doorbuiging) in de eerste fase aanwezig zijn, omdat de vloerplaten zo worden 
voorgespannen (M, = M,) dat er nagenoeg geen op- of doorbuiging zal ontstaan. 

De twee numerieke analyses uit het vooronderzoek geven alleen de direct optredende vervorming 
en de vervorming op het tijdstip oneindig. Voor het tijdstip oneindig, dus einde groei 
tijdsafhankelijk gedrag, is een jaar aangenomen. In  de grafieken is deze vervorming als een lineair 
verloop weergegeven. Verder is voor het numerieke onderzoek aangenomen dat dag 1 van het 
numerieke onderzoek gelijk is aan dag 1 van het analytische onderzoek. Door dit aan te nemen is 
het mogelijk het numerieke onderzoek met het experimentele onderzoek te vergelijken. 

doorbuiging totaal 
-1 

9 
berek. B, NEN + berek B, gemeten -x- exp. vl. 1 

+ exp. vl. 2 + iiierbeton +K- esa prima w in 

figuur 7.1: op- en doorbuiging volgens de verschillende analyses 
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In  de grafiek is bij de waarden van het experimentele onderzoek uitgegaan van de op- en 
doorbuiging in de middendoorsnede van de vloerplaten (snede B). De iets grotere doorbuiging 
(door storten constructieve druklaag) ter plaatse van de vleugels is hier achterwegen gelaten, 
omdat deze alleen veroorzaakt wordt door het storten van de constructieve druklaag en geen extra 
doorbuiging geeft ten gevolge van de veranderlijke belasting. 

Met behulp van de grafieken is ook te constateren dat zowel het resultaat van het analytische 
onderzoek als het resultaat van het vooronderzoek (numeriek) een grotere doorbuiging geven dan 
de gevonden waarden uit het experimentele onderzoek. Een vergelijking tussen de verschillende 
analyses op dag 98 (- 100 dagen) is in tabel 7.1 weergegeven. Er is uitgegaan van dag 98, omdat 
dit de laatste dag is waarop de belasting op de vloerplaten stond. Na dag 98 zijn de vloerplaten in 
het experimentele onderzoek wederom ontlast. Doordat vloerplaat 2 reageerde zoals werd 
verwacht, is deze als de 100% waarde aangenomen. 

tabel 7.1: resultatenvergelijking op- en doorbuiging 
I Vergelijking verschillende onderzoeken ) absoluut I relatief I opmerkingen I 

Het resultaat van de berekeningen waarbij is uitgegaan van de gemeten elasticiteitsmodulus geeft 
het beste resultaat in vergelijking met het experimentele onderzoek. Het verschil tussen de 
analytische berekeningen en de gemeten waarden is ongeveer 2,6%. 

7.2 Vergelijking rekken en krommingen 

Een zelfde vergelijking als bij de op- en doorbuiging is gedaan voor de rekken en de krommingen 
boven het middensteunpunt. Er is hier alleen een vergelijking gemaakt tussen het experimentele 
onderzoek en het analytische onderzoek. In het numerieke vooronderzoek is namelijk niet naar de 
rekken en de krommingen gekeken. 

7.2.1 Rekken boven het middensteunpunt 

De gemeten rekken in het experimentele onderzoek worden verondersteld net als de berekende 
rekken lineair over de hoogte te verlopen en door het zwaartepunt van de constructie te gaan. 
Door deze aanname is het mogelijk de rekken van het experimentele en analytische onderzoek in 
één grafiek weer te geven. 

In figuur 7.2 is het resultaat van het experimentele onderzoek weergegeven samen met de 
berekende rekken. In  deze grafieken is bij de berekende rek uitgegaan van de gescheurde 
constructie door de ongescheurde rekken te vermenigvuldigen met een vergrotingsfactor. De 
vergrotingsfactor is gevonden door de ongescheurde elasticiteitsmodulus te delen door de 
gescheurde elasticiteitsmodulus (MK-diagram). 

Wederom is het uitgangspunt (beginpunt) van de analyses in de grafiek erg belangrijk. In  het 
analytische onderzoek zijn de rekken berekend vanaf dag 1, in het experimentele onderzoek zijn 
de rekken gemeten vanaf dag 14 (stort constructieve druklaag). Het beginpunt van de twee 
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analyses is dus verschillend. In  figuur 7.2 is uitgegaan van het beginpunt volgens het 
experimentele onderzoek, wat inhoudt dat de berekende waarde van dag 14 volgens het 
analytische onderzoek is afgetrokken van de analytisch berekende waarde voor dag 42 en dag 98. 

vergelijking dag 42 vergelijking dag 98 

-5,OOE04 -2,5OE-04 0,OOBOO 2,50E04 5,00E04 -5,00E-04 -2,5OE-04 O.OOE+OO 2,5OE-04 5,OOE-04 
rek [--l rek [--l 

figuur 7.2: rekken ter plaatse van het middensteunpunt (gescheurde constructie) 

In  de grafieken zijn voor het experimentele onderzoek twee verschillende lijnen weergegeven. 
Deze twee lijnen geven het resultaat van de verschillende rekken over de verschillende doorsneden 
van de constructie. Zoals eerder al was geconstateerd, zullen de rekken in snede B groter zijn dan 
in snede A en snede C. In  de grafieken zijn nu ook de berekende rekken bij een gescheurde 
doorsnede weergegeven. Deze rekken blijken tussen de eerder genoemde rekken van het 
experimentele onderzoek te liggen (tabel 7.2). Dit resultaat was te verwachten, omdat bij het 
analytische onderzoek is aangenomen dat de constructie over de totale breedte hetzelfde resultaat 
zou hebben. 

tabel 7.2: resultatenvergelijking rekken ter plaatse van het steunpunt 

NEN672O E I gescheurd x2.08 -2,75.104 1 2,77.104 1 +27% 1 -3.77.10~ 1 3,7410~ 1 +34% I T 

experiment 

Dag 98 

&bo [--l I &bb [--l I perc. 

In tabel 7.2 zijn alleen de resultaten van dag 42 en dag 98 weergegeven. Dag 42 is de dag van het 
belasten van de samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat. Dag 98 is de laatste dag in 
het experimentele onderzoek waarop de vloerplaten nog volledig belast waren. 

Dag 42 

&bo [--l I [--l I perc. analyse 

snede A/C 
snede B 

Berekend ongexheurd -1~12.10~ 1~21.10~ -48% -1,54.104 
gemeten E gescheurd x2,33 -2,60.10' 2,81.104 21% -3,58.10' 

Het verloop van de rekken ten opzichte van de breedte van de vloerplaat is in figuur 7.3 
weergegeven. Hierin is de kromme het resultaat van de gemeten waarden en de lineaire lijnen het 
resultaat van de berekende waarden. 

opmerking 
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-3,36.104 

1,67.104 
3.88.10~ 

-45% 
+55% 

2.14-104 
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-4,9710~ 

2.82.10~ 
4,97.104 +76% 
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vergelijking rekken 
2,OE-O4 , 1 

5,OE-O5 
breedte [rrrnl 

Y L rniddensteunPunt 
$' -5,0505 

exp dg 42 t- berek. E-nen + berek &werk 
- 

figuur 7.3: rekken over het middensteunpunt 

7.2.2 Kromming boven het middensteunpunt 

In het experimentele onderzoek is ook de kromming boven het middensteunpunt gemeten. In  het 
analytische onderzoek zijn deze niet specifiek berekend, maar ze zijn af te leiden uit de berekende 
rekken boven het middensteunpunt. De kromming kan namelijk berekend worden door de 
sommatie van de rekken (aan trek- en drukzijde) te delen door de hoogte van de constructie. 

De vergelijking tussen het experimentele onderzoek en het analytische onderzoek betreffende de 
kromming is weergegeven in tabel 7.3. 

tabel 7.3: resultatenvergelijking kromming ter plaatse van het steunpunt 

I I Dag 42 I Dag 98 I 
I I I 

analyse I opmerking 1 4 [mm-'] I perc. I 4 [mm-'] I perc. I 
I I I I 

experiment I snede AJC 12,74.10-~ 1 - 12,61.10-~ 1 - 

Uit de vergelijking van de krommingen blijkt hetzelfde als is geconstateerd bij de vergelijking van 
de rekken. De berekende kromming, uitgegaan van de gescheurde doorsnede, geeft een iets 
grotere waarde dan de gemeten kromming in het experimentele onderzoek. De niet gemeten 
kromming in snede B zal groter zijn dan de berekende krommingen, aangezien de rekken in die 
snede ook groter zijn. 

7.3 Vergeluking scheurvorming 

De resultaten van de scheurvorming zijn niet direct te vergelijken, aangezien deze wel gemeten 
zijn in het experimentele onderzoek, maar in het analytische onderzoek alleen getoetst zijn aan de 
detailleringseisen volgens de NEN 6720. In  het analytische onderzoek zijn geen scheumijdtes en 
scheurafstanden berekend. De enige vergelijkbare resultaten zijn de positie van de optredende 
scheurvorming en de lengte waarover de scheurvorming optreedt. 
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Positie van de scheurvormina: 
Zowel uit de resultaten van het experimentele onderzoek als uit de resultaten van het analytische 
onderzoek is gebleken dat er ten gevolge van het belasten alleen scheurvorming nabij het 
middensteunpunt optreedt. De middendoorsnede (veld) van beide vloerplaten blijft zowel in het 
experimentele als in het analytische onderzoek ongescheurd. 

Lenate van de scheurvormina: 
De vloerplaten zijn ten gevolge van het belasten vanaf het middenpunt over 1,s meter gescheurd. 
De totale gescheurde lengte over het middensteunpunt is dan ongeveer 3 meter (2x 1,5 m). Met 
behulp van het Mediagram is in het analytische onderzoek ook de gescheurde lengte van de 
vloerplaat bepaald. Uit deze berekeningen bleek dat de vloerplaat over ongeveer 2 meter zou 
scheuren (2x 1,O m). Dit is een verschil van 50%. In  de analytische berekeningen is niet uitgegaan 
van een spanningsverandering, nadat de eerste scheurvorming is opgetreden. 
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8 Conclusies W I NG-onderzoek 

I n  dit hoofdstuk worden de conclusies betreffende het onderzoek naar de WING-vloerplaten 
beschreven. In het ondemk  naar de WING-vloerplaten is met behulp van numeriek 
vooronderzoek, een experimenteel onderzoek en een analytisch onderzoek naar een antwoord 
gezocht op de in de inleiding gestelde doelstelling. Voor de volledigheid is de doelstelling hieronder 
nogmaals weergegeven. 

"Het doel is inzicht verkrijgen in het tijdsafhankelijke spannings- en ven/ormingsverloop in en het 
krachtenverloop van de samengestelde WING-vloetplaat bij meerveldsoverspanningen. Dit 
resultaat toetsen aan de berekeningen volgens NEN 6720 en NVN 6725 en het eventueel maken 
van vereenvoudigde rekenregels'! 

In de resultatenvergelijking zijn een aantal verschillende onderdelen aan de orde gekomen. In  dit 
hoofdstuk (conclusies WING-onderzoek) zullen deze onderdelen eerst beschreven worden, voordat 
er eindconclusies getrokken worden. De verschillende beschreven onderdelen in dit hoofdstuk zijn: 
op- en doorbuiging, rekken en krommingen, scheurvorming en de eindconclusies. 

8.1 Op- en doorbuiging 

Uit de resultatenvergelijking is gebleken dat de gebruikte analytische rekenmethode de gemeten 
op- en doorbuiging in het experimentele onderzoek goed beschrijft. Uitgaande van de 
elasticiteitsmodulus volgens de NEN 6720 is het verschil ongeveer +24% (na 98 dagen) ten 
opzichte van de op 100% gestelde vloerplaat uit het experimentele onderzoek. Dit houdt in dat de 
gegevens volgens de NEN 6720 ingevoerd in het analytische rekenmodel (Excel) een resultaat 
geven dat conservatief is ten opzichte van de gemeten resultaten. 
De gemeten elasticiteitsmodules ingevoerd in hetzelfde analytische rekenmodel geeft een verschil 
van ongeveer +2,6% (na 98 dagen) ten opzichte van de 100% vloerplaat. 
Dus met betrekking tot de op- en doorbuiging kan geconcludeerd worden, dat het analytische 
rekenmodel de werkelijke op- en doorbuiging erg goed benadert. Het verschil tussen deze twee 
uitkomsten wordt veroorzaakt door het verschil in ingevoerde elasticiteitsmodulus. 

De numerieke rekenmodellen, gebruikt in het vooronderzoek, geven een conservatief resultaat met 
betrekking tot de op- en doorbuiging. De gebruikte programma's geven een waarde aan de veilige 
kant ten opzichte van de werkelijkheid. Zo heeft het Esa-Prima-Win model na 98 dagen een 
verschil van +26% en Liggerbeton een verschil van +35% ten opzichte van het experimentele 
resultaat (100% vloerplaat). 

In figuur 8.1 is een vergelijking weergegeven van de toegestane doorbuiging volgens de NEN 
6702, de berekende doorbuiging volgens de NEN 6720 en de gemeten waarde in het 
experimentele onderzoek. Bij de gemeten waarde is een variabel gebied weergegeven. In  deze 
grafiek is een gebied van -15% tot +15% aangenomen. Dit is een aangenomen gebied, wat wil 
zeggen dat dit geen onderzochte waarde is en dus net zo goed een iets groter of kleiner gebied 
kan zijn. Bij een variatiegebied van -25% tot +25% wordt de waarde volgens de NEN 6720 bereikt 
(= +25%). De toelaatbare waarde volgens de NEN 6702 zal zeker niet bereikt worden. 
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Toelaatbare waarde 
NEN 6702 

/ doorbuiging [m m ]  
Spreidingsgebied 
experimenteel ond. NEN 6720 

figuur 8.1: resultatenvergelijking 

Voor al  de verschillende onderzoeken (numeriek, experimenteel en analytisch) geldt 
dat de optredende op- en doorbuigingen kleiner blijven dan de volgens de NEN 6702 
toegestane op- en doorbuigingen. Dus de vloerplaten voldoen aan de doorbuigings- 
eisen volgens de NEN 6702. 

8.2 Rekken en krommingen 

In de resultatenvergelijking zijn ook de gemeten en berekende rekken en krommingen boven het 
middensteunpunt vergeleken. Bij de gemeten rekken variëren de rekken over de breedte van de 
vloerplaat (vleugels en middendeel). 
Bij de berekende rekken (analytisch) is deze waarde uniform over de breedte van de vloerplaat. 
Deze berekende rekken benaderen het gemiddelde van de gemeten rekken. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat het analytische rekenmodel een 
redelijk to t  goed beeld geeft van de optredende vervormingen nabij het 
middensteunpunt. Het gemaakte analytische rekenmodel is hiermee met betrekking 
tot  de rekken en krommingen gevalideerd aan het experimentele onderzoek. 

8.3 Scheurvorming 

Ten slotte is er bij de resultatenvergelijking gekeken naar de scheurvorming in de constructie. De 
conclusie die hieruit volgt is dat de plaats en het moment van scheurvorming met het analytische 
model goed te bepalen zijn, maar dat de lengte waarover scheurvorming optreedt niet goed te 
bepalen is. I n  het analytische rekenmodel wordt dit namelijk onderschat. Een oorzaak hiervan kan 
de herverdeling van krachten zijn, die ontstaat na het optreden van de eerste scheuren. Het 
herverdelen van de krachten is met betrekking tot de scheurvorming niet meegenomen in het 
analytische rekenmodel. 

De optredende scheurvorming ten gevolge van de buigtrekspanningen als de 
afschuifspanningen zi jn getoetst aan de detailleringseisen volgens de NEN 6720. Uit de 
toetsing bl i jkt dat de toegepaste constructie voldoet met betrekking to t  de 
detailleringseisen. 
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8.4 Eindconclusies 

Naar aanleiding van de gedane onderzoeken is er een eindconclusie gemaakt voor het 
tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde, statisch onbepaalde WING-vloerplaat. Vanuit het 
experimentele en analytische onderzoek is gebleken dat er een krachten- en spanningsconcentratie 
boven het vleugelgedeelte nabij het middensteunpunt zal ontstaan. In  het veld van de vloerplaat 
ontstaat een uniforme krachten- en spanningsverdeling (figuur 8.2). Het gearceerde gedeelte in de 
onderstaande figuur is de spanningsloze zone. 

a: concentratie spanningen en krachten 

b: 3D schematisering concentratie momentenverloop 

figuur 8.2: concentratie swnninaen en krachten 

Met behulp van het experimentele en analytische onderzoek is bepaald wat het gedrag van de 
constructie is als de wapening boven de vleugels geconcentreerd wordt. Tevens is de constructie 
aan de overige eisen van de NEN 6702 en de NEN 6720 getoetst. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de WING-vloerplaat vergeleken kan worden met een 
vloer voorzien van een sparing van 1,2 m breed nabij (boven) het middensteunpunt. 
De WING-vloerplaat kan worden gecontroleerd aan het betonvoorschrift (NEN 6720) 
en het is niet nodig om vereenvoudigde rekenregels voor de WING-vloerplaat op te 
stellen. Als aan de eisen in de NEN 6720 en de NEN 6702 wordt voldaan, mag de 
WING-vloerplaat in  de praktijk worden toegepast. 
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9 Aanbevelingen 

Als laatste zullen er nog een aantal aanbevelingen gedaan worden ten behoeve van eventueel 
experimenteel vervolgonderzoek. 

I n  fase 2 van het experimentele onderzoek vertoont het tijdsafhankelijke gedrag eerst een kleine 
opbuiging, waarna deze verder gaat in een doorbuiging. Het analytische rekenmodel geeft een 
opbuiging bij het tijdsafhankelijk gedrag in fase 2. De reden van dit verschil in de twee 
onderzoeken is nog niet duidelijk en zou verder onderzocht moeten worden 

In  het experimentele onderzoek zijn twee vloerplaten van hetzelfde type onderzocht. Toch geeft dit 
een voldoende goed beeld van het gedrag van het tijdsafhankelijke gedrag van de WING- 
vloerplaat. De vergelijking van de waarden in figuur 8.1 laat zien dat bij een redelijk variatiegebied 
de werkelijke doorbuiging nog steeds kleiner is dan de berekende doorbuiging volgens de NEN 
6720 en ruimschoots voldoet aan de maximaal toelaatbare doorbuiging volgens de NEN 6702. 

Het verdient wel de aanbeveling vloerplaten van andere typen te beproeven. Hierdoor zou een 
beter algemeen geldend beeld van het tijdsafhankelijke gedrag van de samengestelde, statisch 
onbepaalde WING-vloerplaten gemaakt kunnen worden. 

Ten slotte zouden ook statisch onbepaalde WING-vloerplaten met andere constructieve 
koppelingen beproefd moeten worden. Alleen de constructieve koppeling weergegeven in figuur 
9.1 a is in het experimentele onderzoek beproefd. 
Het gedrag van de constructie volgens figuur 9.1 c zal waarschijnlijk gunstiger zijn dan dat van de 
beproefde constructieve. 
Het gedrag van de constructieve koppeling weergegeven in figuur 9.1 b dient verder te worden 
onderzocht, omdat hier waarschijnlijk een ander beeld van het krachten en spanningsverloop zal 
optreden. 
Ook aanvullende koppelingen in de kanalen kunnen in een verder onderzoek worden 
meegenomen. 

a: vleugels opgevuld 

b: druklaag over rniddendeel 

c: combinatie a en b 

figuur 9.1: constructieve druklaag 
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Bij lage I : Uitvoer Liggerbeton 3.1 4 

Aetonson A.V. Productqruep Vloercn 
A fde l ing  WINC 

Bladno.: 1 
................................ ~................~.......~~....~-------~~~.~~-----------------------------------.-..-- 

Invoer omschr i j v inq  : 6 0 - 1 2 0 t d r  r a p p r t a g e  21-11-2003 13:19:17 

BETON 

Naam Prof hmigtp y.bo b.hoven b.onder Druk S te rk te  C m n t  Vol.qew. 0,niax A l f a  

deel [n] [mi] [nm] [nrii] laag kldsse klasse [kN/m3] [n] [ l i K I  

0612 l 30.0 0.0 1200.0 1200.0 Nee 65.0 52.5(R) 24.0 31.5 0.10r-04 

2 30.0 0.0 bOO.0 600.0 Ja 35.0 42.5(R) 24.0 31.5 O.1Oe-O4 

3 90.0 30.0 610.0 610.0 Nee 65.0 SZ.S(R) 24.0 31.5 0.10e-04 

4 90.0 30.0 1i00.0 600.0 Ja 35.0 42.S(R) 24.0 31.5 0.IOe-04 
5 60.0 120.0 1800.0 1800.0 N w  65.0 52.5(R) 24.0 31.5 0.10e-04 

Naaiii Gemiddelde Onttrek F i c t i e v e  S t o r t v l a k  

I i l f b r e e d t e  d i k t e  Hoogte Breedte Aans lu i t v lak  

[ml [ m i l  [nnil i n 1  Lnmil 

0612 600.0 2780.0 199.9 120.0 1200.0 S to r tv lakken  

Belast ingen confonii NEN 6702 : Ja Schemati se r ing  l i g g e r  : P laa t  

Genereren coirhs conform a r t  6.4.1.4: Nee Ibx ima le  a fs tand  wapeningsdoorsneden [m]: 0.500 

Permanent b e l a s t i n g  guns t ig  : Nee Dwarskrachtcor i t ro le : Ja 

Keferent ieper iode i n  j a r e n  : 50 R e f e r e n t i e l t j n  : Boveri 
Reduct iefactor maiientane b e l a s t i n g  : 0.60 

n i i l  ieuklasse 1 1 Boven Onder 

Oncontroleerbaar opp 1 Nee Nee 

Nabewerkt oppervlak 1 Nee Nee 

Dekking toejepast 1 35 35 

Fase / Aanvang RV B-waarde f t b  f ' t b  U n s c h r ~ j v i n g  

1 [dagen] [o;] [Nimi?] [N/nnQ] [N/mi2] 
-.-...----..-....-..-.--.-.......-------......-.------........ 

1 / 1 75 35.0 1.4 21.0 Dntspdn- en bouwfdse 
2a i 40 50 Cebri i iksfase - eigen gewicht + voorspanning 
2b 1 40 50 Gebruiksfase - over ige  be las t ingen  

Afstand t o t  h a r t  wapening boven [ n ] :  35.5 S t a a l k w a l i t e i t  betonstaal  [FeB]: 500 
Afstand t o t  h a r t  wapening onder [nni]: 39.5 

Vormtype / x Y / x Y I x y 1  x Y 1  X Y 1  Y 1  

voorsp. / [m] [m] / [nil [nm] / [nil [ml I [n11 [ml] I ["l] Lm] i Lm] Lm] 1 

Groep j Eenheidstyp? ( Aant Vorm Onthecht ing Fabr ieks 

iiumner l n r  soor t  s t .  kwal diam oyp alpha / eenli type Rrg in  Einde spanning 

I [N/mn21 [mi11 [mi21 1 [m] [ml [Ni&] 

1 I 1 Streng 1860 9.3 53.00 0.50 1 12.0 1 0.000 0.000 1044.0 
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Betoiison B.V. Productgroep Vloeren 

A fdp l ing  MIHG 

Bladno.: 2 
................................................................... ........................................... 

Irivoer onachr i j v inq  : w60-120td1- rappartage 11-11-2003 l3:19.:7 

Lengt? l i g g e r  : 7.000 m (Theoretische l igger leng te  : 6.900) 

Steun Afstand t o t  Opleglengte y - r i c h t i  ng r o t a t i e  Scharnier 

punt begi i i  [m] l i  [m] re ;mn] bep. veer [kN/e] k p .  veer [kNmirad] 

Ligger ( l i n k s  1 rech ts  I I 
deel I knp Pr f .  y r e f  / knp Pr f .  y r e f  ! be I 

l Nee 

O 0.00e+00 Nee 

Gpbruiksdeel van [m] t o t  [m] categorie nom. f a c t  
............................................................................................... 

1 0.00 6.90 12 Woning ( n i e t  gelegen i n  woongebouw) 0.50 

Rel. type Gebrui ksdeel soort  
........ 

Q 
O 
F 
F 
F 

F 

).I 

Grootte l i n k s  Afst .  l i n k s  [m] Grootte rech ts  
................................... 

o. O00 4.77 
0.000 1.73 

1.400 

2.800 

4.200 

5.600 

0.000 

Afs t .  rechts [m] 
................. 

0.000 

0.000 

COMBINATIES 

Code ûnschr i j v ing  Code h s c h r i j v ~ n g  Code h s c h r l j v l n g  
............................................................................................................... 
RI Perm. bel .  gehele l i g g e r  82 Al I e  vloeren mmentaan B3 Vloer extreem ve ld  l 

UITERSTE GRENSTOEST4NIl 

Nr. O m ~ c h r i j v i i i g  San~ns te l  l inq  
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Beton,on B.V. Prodtictgropp Vloeren 
Rfd r l  ~ n y  VING 

Rladrio.: 3 

Invoer omschr i j v ing  : wó0-:20+dr rapportage 21- l i -2003 17:19:17 

RRUIKBMRHEIDS6RENSTOISIAND 

Type Nr. a i i ~ c t i r i , ~ v i n g  Samenstel l i inq 

I i ic .  1 v I - 1 : e  v 1: 
Per. 1 p 1.1: 

flm. l p l-1:m v l r :  

1.00 ' B1 + 1.00 ' R3 

1.00 ' til 
1 .00 '  B1 + 1.00 " 82 

KRIMP l KRUIP l VERLIEZEN Í VERANKERING 

F a s e 1  kb kc kd kh k t  4 O m a x l  kb kh Lp k t  E'c E ' r  é'max/ 

l l [o/oo] [o loo]  [o/oo] ! 

A r t .  4.1.4.5.a: aanvangsvoorspankrachten 

Groep / Fabriek8 Grens I E las t i sch  il invangs Grens l Overdrachtclenyte 1 
n u i m r  ( spanning waarde 1 v e r l i e s  spanniing waarde 1 l o l po I vo / 

I [NÍnnPl [N/nm2] l [NInmP] [~ /nm2]  [ ~ I n i d ]  l [ni] [m] [m] / 

A r t .  4.1.4.5.b: werkvoorsodnkrachteii 

Groep I Ontspan- en bouwfase 1 Gebrui ksfase 1 
niiomer I K r ~ m p  K r u ~ p  Relax Herk I Krimp Kru ip  Relax Werk I 

I [N/mn2] [ ~ I n d ]  [~ÍnrnZ] [N/mn2] 1 [N/mn2] [N/nni21 [N/mn2] [Nlnnii] l 

ONTSPAN- EN BOUWFASI 

Controle a r t .  8.1.7: adnvangsdrukspanninyen b i j  voorspannen 

1 I n i t i e e l  1 I 1 gescheurd 1 1 
Veld j con t ro le  oiider boven 1 IVe ld  / con t ro le  onder boven j t 

1 a f s t .  ,i b i  r b 1 f - b i  / i a f s t .  c r  b i  <r b i  I f - b t  I 
1 [m] [NInnP] [NlnniZJ 1 [NinnQ] 1 I [ni] [Nlnr~Q] [NlnnnZ] / [Nlmni] J 
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Retonson B.V. Prnductgroep l i loeren 

A fde l ing  HING 

Hladno.: 4 

Invoer m s i h r i j v i n g  : 60-120+dr rapportage 21-11-2003 13:19:17 

Steuripunt l / Steunpunt 2 1 
Comb: 2 2 I Cmb :  2 1 
nr FplkW) Fn(kN) Mp(kNm) Mn(~Eln1) 1 n r  Fp(kN) Fn(kN) Mp(kWrn) Nn(kNm) / 

STEUNPIJNTSREACTIFS REPRESENTATIEVE WAARDEN 

Steunpunt I / Steunpunt 2 I 
Comb: 2 2 ) Cmb: 2 1 
nr ip(kN) FnlkN) Mp(kMn) Mn(xNm) 1 n r  Fp(kN) fn(kN) Mp(kNn1) Mn(kih) I 

5TEUNPUNTSREACTIES RLLASTINGSGEVALLEN 

Stp. Bel .geval :  1 I Stp. Bel.geva1: 2 I Stp. Bel.geva1: 3 j 

rir. F(kN) N(kHm) l n r .  F(kN) M(kNn) l n r .  F(kN) M(kNrn) / 

WAPENINGSBEREKENING 

VELD 1 van 0.000 t o t  6.900 m. 

I 1 trekwapening onder 1 
a f s t .  / N dp z vsp / cnib 'Jsch M d M r e p  M uo xu A a / cnb 

[ml 1 ikNm1 [ml] l [mol i k m l  [kNml [ k h l  [ml] [nnl2l l 
.............................................................................. 

0.00 1 -2.5 150.0 I 2 

0.05 1 -4.9 150.0 I l 2  
0.50 1 -25.2 150.0 / 2 

1.00 1 -25.2 150.0 I 2 

1.39 1 -25.2 150.0 I 1 2  
1.41 ( -25.2 150.0 / l 2  
1.50 1 -25.2 150.0 1 1 2  
2.00 1 -25.2 150.0 / 2 D -14.9 -16.9 120.2 2 O 1 
2.50 1 -25.2 150.0 I 2 O 2.3 -3.2 120.3 5 0 j 
7.79 / -25.2 150.0 / 2 O 11.4 4.1 120.2 6 O / 
2.81 1 -25.2 150.0 1 2 0 11.9 5.4 120.2 h O / 
3.00 j -25.2 150.0 1 2 O 15.2 7.1 120.2 7 O j 

3.50 1 -25.2 150.0 1 2 O 22.7 13.1 120.2 8 0 j 
4.00 / -25.2 150.0 1 2 0 28.2 17.5 120.2 10 O 1 
4.14 ( -25.2 150.0 1 2 O 29.4 18.4 120.2 10 O I 
4.19 / -25.2 150.0 1 2 O 29.8 18.0 120.2 10 O 1 
4.21 j -25.2 150.0 ( 2 0 29.8 18.8 120.2 i 0  0 / 
4.50 j -25.2 150.0 1 2 O 28.2 17.6 120.2 10 O j 
5.00 ( -25.2 150.0 / 2 O 24.0 14.2 120.2 9 O / 

trekwapening tioveii 

Vsch M d M r e p  M uo xii 
[mi] [kNm] [ k b ]  [kNnt] Lnm] 
.-............--.-.-............- 

O -96.9 -78.0 -4.1 14 

-50 -96.9 -78.0 -8.1 14 

-144 -92.0 -76.0 -40.5 16 

-145 -68.0 -52.9 -46.3 19 

-145 -46.4 -36.0 -46.3 l 8  
-145 -45.3 -35.2 -46.3 18 

-145 -40.5 -32.3 -46.3 18 
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Retonson B.V. Prodiirtgroep Vloeren 

A fde l ing  VING 
....................................................................................................................... 

Oladno.: 5 

Irivoer onibchri j v i n q  : 6 0 -  1 2 0 ~ d r  rapportage 21-11-2003 13 19:17 
...................................................................................................................... 

/ I trekwapening onder 1 trekwapeni ng boveri 1 

a f s t .  M dp z vsp ) mb Usch N d M rep M uo xu A d i cnh Vsch M d bi r e p  M uo xu A a i 
In11 l LkNnlJ [ml ! [ml ikNm1 LkNmI [ k h !  [nnll lmn21 1 [ml ikNm1 [ k m ]  ikNm1 [ml [mi21 l 

SCHEIIRVORMING 

a f s t .  810 DLIEP 

[ml 

a r t .  

8.7.2a 

a r t .  a r t .  r a r t .  

R.7.7b 8.7.3 8.7.43 8.7.4b 
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Betonson B.V. Prwiuctgrorp Vloeren 
Afde111ig HING 

Bladno.: 6 

Invoer m s c h r i j v i n q  : wóO-I20+dr rapportaqe 21-11-2003 13: LLJ.17 

a f s t .  Bi0 O L I E P  kc  dkc ke ( r  b ,~'bm C s f bm a r t .  a r t .  a r t .  a r t .  d r t .  

[n]] [Nlnrn'] [N/nni2] [ N i n n i 2 j  [Ninm'] 8. ?.?a 8.7.2b 8.7.3 8.7.45 8.7.4b 

DUAHSKRACHTCONTROLC 

I I a r t .  8.7.3.1 18.2.3.3 1 Reugels I 
Vd l d ii'M iibd max 1 1 n 1 i 1  / A sv 4 O I 

[kN] I [Nlnm'] [li!nni'] [N!nni2] 1 [Nlnm'] [N/mi2] j [Nlmi'] I [mi'im] [mn hohl I 
--------~---..~..-- -~~~.-~....--~.-.......~~--..-.~......--------......-------- 

37.4 1 0.47 0.55 8.61 j 1.09 1.17 1 l 0  I 
59.8 1 0.69 2.81 10.37 1 1.21 1.64 1 0 I 
55.9 1 0.64 1.81 6.28 / 0.91 1.33 1 1 0  1 
57.8 1 0.61 2.81 3.31 1 O.R6 !.28 j 1 0  1 
41.0 1 0.47 2.81 3.17 1 0.86 1.28 / l 0  I 
40.3 / 0.46 2.81 2.64 / 0.86 1.28 j 0 1 
3 6 . 4 1  0.40 2.81 0 . 1 5 1  1.09 1 .511  2 . 7 2 1  O I 
3 2 . 5 1  0.36 2.81 0 . 4 4 1  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O I 
3 0 . 2 1  0.34 7.81 0 . 6 0 /  1.09 1 . 5 1 )  2 . 7 2 1  O I 
1 8 . 3 1  0.20 2.81 0 . 6 1 1  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O I 
16.9 1 0.19 2.81 0 . 6 5 1  1.09 1.51 ( 2 . 7 2 1  O 1 
1 3 - 0 1  0.14 2.81 0 . 7 5 1  1.09 1 .511  2 . 7 2 1  O 1 
9 . 0 1  0.10 2.81 0 .851  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O 1 
8 . 0 1  0.09 2.81 0 .861  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O 1 
7 . 6 1  0.08 2.81 0 . 8 9 1  1.09 1 . 5  2 . 7 2 1  O 1 

- 4 . 3 1  0.05 2.81 0 . 8 9 1  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O i 

- 6 . 6 1  0.07 7.81 0 . 8 4 1  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O 1 
- 1 0 . 5  0.12 7.81 0 . 7 6 1  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O ! 
-14 .41  0.16 2.81 0 . 6 9 1  1.09 1 .511  2 . 7 2 1  O l 
-15 .11  0.17 2.81 0 . 6 i 1  1.09 1 .511  2 . 7 2 1  O i 
-26 .91  0.30 2.81 0 . 6 6 1  1.09 l . 5 l j  2 . 7 2 1  O ! 
-30 .01  0.33 2.81 0 . 4 6 1  1.09 1 . 5 1 1  2 . 7 2 1  O 
-33 .91  0.38 7.47 0.21 1 1.09 1 .Ch j  2 . 6 2 1  O ! 
-36 .61  0.41 0.55 0 . 0 3 1  1.09 1 . 1 7 1  2.01 1 O l 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Krtonson B.V. Productgroep Vloeren 

Afdel irry IIIRG 

Invner onnchri jv ir ig ' w60-120tdr rapportage 21-S!-2003 17:19:17 

CONTROLE PANSLUITVLAK ( a r t  .8.2.5) 

afs t .mb.  V d /  ; d  ; u  A s v  ( b 0  j 

[ml [kN]  / [N/nniZ] [I~/nuii2] [nni2/ni] [nwa hoh] j 

THEOKETISCHE WAPENING 

iase / ve ld  I af5t bk I niaatgevende ca i ib ina t ie  I U e l  U k r  U t o t  U on U bij 

l I [ml  l I [ml [ml [mil [ml [ml 
--~~......~~~.....~-.........-.........~~.~......~~~.......~-----....~------~.~-------~~---------- 

1 I S 1 3.45 1 Voorspanning + eigen gewicht 1 0.3 0.2 0 . 5  0.3 0.2 

2 / i 1 3.45 / p l-S;e v 1; 1 3.5 1.3 4.8 1 . i  3.7 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Betonson B . V .  Productgroep Vloeren 
A fde l ing  WIN6 
....................................................................................................................... 

Blddno.: 8 

Invoer onischri,]ving : u60-12O+dr rapportage 21-11-2003 1 3 : l Y : l l  
...~~........~~........~~........~----...........~--........---------------------------------------------.------------- 

VERKLARING 

5 t a t i r c h e  grootheden: A b = To ta le  oppervlakte 

A b i  = Idee le  betorloppervldkte , E-gewogen. B onder 

I o1 = Kwadr. o p p e r v l a k t m e n t  . E-gewogen. B onder 

W b i  = Heerstandsnimnt , E-gehogen. B boven 

H o i  = Heers tand>nmnt  , E-gewogen. B onder 

S z1 = S ta t i sch  i i i m n t  zw.11jn . E-gewogen. B onder 

S sn = S ta t i sch  n m n t  st.naad . E-gewoqen. B onder 

Belastirigen: soort :  P = Pun t las t  [kN] type: PB = Permanente be las t ing  

T = Trapeziumlast [kii ini 

M = b e n t  I k t b 1  
OV = Overige b e l a s t i n g  

Opbouw crmbinat ics:  p = permanent n r l - n r l  = be las t iny  van veldninner iiri t l m  veldnumier n r2  

OW = opgelegde verp laa ts ing  
e = extreem wnd = wind 

snw = sneeuw 

v l r .  V = v loe r .  V loerve ld  
tnip. T = ta i iperatuur 

o = onbelast V v l o e r v e l d  

m = nwmntaan tw. i = temperatuur 

R - R e s t v a n d e v l o e r v e l d e n  

Steunpunt5reacties: Fp - Grootste p o s i t i e v e  kracht op het beschouwde steunpunt 

i n  - Grootste negat ieve k rach t  op het beschouwde steunpunt 
Up - Grootste p o s i t i e v e  m m n t  op het beschauwde steunpunt 
Mn = Grootste negat ieve n o m n t  op he t  beschouwde steunpunt 

Wapeningsberekeninq: Md - Rekenwaarde het buigend moment i n  de u i t e r s t e  grenstoestand 

Mrep = Rekenwaarde van het buigend n m n t  i n  de bruikbaarheidsyrenstoestand 

Muo = Naxinlaal o p n e d a a r  m e n t  b i j  de opgegeven wapening 

xu = Hoogte vdn de betondrukzone b i j  de benodigde wapening 

Aa = Ex t ra  benodigde wapening 

Scheurvomiirig: B i 0  = b v e n -  o f  onderwaperiing 

kc = Factor van a r t .  8.1.2.c 

ke = Factor van a r t .  8.1.2.e 

kib = Grootste optredende (buig-) t rekspanning 
ir'bni = Gemiddelde betondrukspanning 

crs = Getalwaarde van de g roo ts te  berekende spanniny i n  he t  betonstaal  ( a r t .  8.7 . Z  .b) 

f bm = Gemiddelde bu ig t reks te rk te  van het beton 

a r t .  - U i tkans t  behorende b i j  da t  a r t i k e l  
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Bijlage I I :  Differentiaalvergelijkingen 

11.1 gelgkmatig verdeelde belasting op statisch bepaald systeem 

figuur 1: q-last op statisch bepaald systeem 

Kinernatische randvoowvaarden: 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengetelde WING-vloerplaat 

Controle O~lossina: 

11.2 gelijkmatig verdeelde belasting op statisch onbepaald systeem 

figuur 2: q-last statisch onbe~aald systeem 

Kinematische randvoorwaarden: 

Differentiaalveraeliikinaen: 

O~lossen veraeliikinaen: 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Controle Oulossin~: 

1 1.3 excentrische normaalkracht in statisch bepaald systeem 

figuur 3: Fe-last statisch bepaald systeem 

Kinematische randvoorwaarden: 

Differentiaalveraeliikinaen: 

O~lossen veraeliikinaen: 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

O~lossina veraeliikina: 

Controle O~lossina: 

11.4 excentrische normaalkracht in statisch onbepaald systeem 

figuur 4: Fe-last statisch onbepaald systeem 

Kinematische randvoorwaarden: 

Differentiaalveraeliikinaen: 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

O~lossen veraeliikinaen : 

Oulossina veraeliikina: 

Controle Oulossina: 

Vervormina OD halve liaaerlenate: 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

11.5 Puntlast op een statisch onbepaald systeem 

figuur 5: F-last statisch onbepaald systeem 

Liggerdeel A 

Kinematische randvoorwaarden: 

w = o ,  (P=o 

W a  (Pa = ( P b ,  Ma =Mb 

Differentiaalveraeliikinsen: 

O~lossen veraeliikinaen: 

X = O  -EIcp, =-+uF.O2 +Cl . 0 + C 2  = O  

EIw, =-+crF.03 ++Cl .O2 +C2 . 0 + C 3  = O  
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Liggerdeel B 

Randvoorwaarden: 

x = a  Wb = W a r  (Pb = ( P a r  Mb = M, 
x = L  W, = O ,  M, = O  

Differentiaalveraeliikinaen: 

O~lossen verqeliikinqen: 

x = a  -M, =( l -a)Fa-(1-a)FL=M, 

-EI<pb =+( l -a )Fa2  - ( l -a)FLa+C5 =(P, 

EIw, =+( l -a )Fa3  -+( l -a)FLa2 +C,a+C6 =w ,  

O~lossen door substitutie x = a  ; 

(P, = (Pb - faFa2  +C,a=+( l -a)Fa2 - ( l -a)FLa+C5 

-+aFa2 +Fa2 -( l -a)FLa =+( l -a )Fa2  -( l -a)FLa+C, 

-+aFaZ + Fa2 =+Fa2 -f aFa2 +C5 C, = +FaZ 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Oplossina liaaerdeel A: 

O~lossina liaaerdeel B: 

Controle Oplossina: 

(Po = o  OK 

M O = -  ;,FL OK 

F L2 
(P, =-s. - 

EI 
M, = O  OK 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Bij lage I I I : Gemaakte Excel rekenprogramma 

c l nvoerdata > 

INVOERDATA 
Gegevens: 

lengte I 7OWl[mm] 
hmgte I 180l[mm] 
gew~cht 1 2 40E-051iNlmml 

INVOERDATA 

min dekking 15 [mm] 
dekkkiq s1 18 
dekking veld 25 

kana*" 
aantal breedte hoogte opp omtrek 

m a l  2 50 90 7925 474 

breed 7 70 90 36726 1819 

totaal 9 590 90 4465j 2293 

Belasting: 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

c Factoren > 

Factoren 
Knilpfacior: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

FASE Z FASE 3 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

FASE 3 

Factoren 
Krimpfactor: 

FASE l FASE 2 FASE 3 

h,. 141 0.9466 h,. 202 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

<Belasting > 

onder vmrspanning 

0, 
2 m 

Pa 

o r n ~ e o m i m i n i  
IN l*") 

Voorspannlng [N]: faie l. hie 2 hs. 3: 

Jaap Boon 14 1 

boven 

1 

101738 

5 1 7  

101219 

F, 
AF, 

AFps 

Fwb 
AF 

F,, 

AFw 
AFpr 

+ 

815552 

815552 
816 

101736 

517 

-141 

101078 

1 7  

101738 

-517 

d 1 2  

100804 

d 9  

814873 

-98 

-0.32 
814775 

8 t 5  

1 3 7 1 4  

101736 

-517 

-909 

100311 

-107 

813574 

-267 

-0.97 
813286 

813 

101736 

-517 

1 6 6 1  

99559 

-1% 

811185 

-633 

-2.27 
810550 

811 

+ 

807571 

-1157 

4.53 
80M10 

806 

14 

101736 

5 1 7  

-1661 

99559 

-1% 

28 

101736 

-517 

-2374 

98845 

-287 

+ 

35 

101736 

-517 

2681 

98539 

-325 

17 

101736 

-517 

-1827 

99393 

-217 

42 

101736 

-517 

-2960 

98260 

3 6 1  

807571 

-1157 

-4 53 
80M10 

806 

21 

101736 

5 1 7  

2036 

99183 
-244 

49 

101736 

5 1 7  

3215 

98004 

-393 

+ 

806775 

-1281 

- 5 . 9  
805a89 

805 

42 

101735 

-517 

-2960 

98260 

-361 

56 

101736 

-517 

-3449 

97770 

423 

805769 
-1437 

-680 
804326 

804 

63 

101736 

-517 

-3665 

97554 

-450 

804144 

-1889 

-907 
802446 

802 

70 

101736 

517 

-38M 

97355 

4 7 5  

77 

101736 

-517 

d049 

97170 

-498 

802671 

1917 

-11.33 
800743 

801 

801330 

-2125 

-13.60 
799191 

799 

+ 

801330 

-2125 

-1360 
799191 

799 

2315 

-1360 
797775 

798 

800104.798978 

-2490 

-1360 
796475 

796 

798095 

-2936 

-13.60 
793145 

793 

2650 

-1360 
795278 

795 

797941796983 

-2799 

1 3  60 
794171 

794 





Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

EG wlng 

Dwarskrachten [kN] 
h*. l '  h*. 2: 1s.. 3: 

+ d g l  +dag14 . dag42 +dag l05  

Vsp (onder en boven) 

h O 

b O 

+dag l +dag l 4  r dag 42.105 
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VSO-" 

VV,, 

EG,,- 

VB 

TOTAAL 

- 0 5  0.5 
-1 1 

-1.5 1.5 
-3.5 3.5 
-5.5 5.5 

-6 6 
-6.5 6.5 

-7 7 

O O 

-0,5 0,5 
-1 1 

- 1 5  1 5  
- 3 5  3.5 
- 5 5  5 5  

-8 6 
-6.5 6 5  

-7 7 

O O 
-0.5 0 5 

l l 
-1.5 1 5  
-3.5 3 5 
-5.5 5 5 

-6 6 
6 . 5  6 5  

-7 7 

O O 
-0.5 O 5 

1 1 
- 1 5  1 5  
-3 5 3.5 
-5 5 5.5 

-6 6 
6 5 6.5 

-7 7 

0.0 0.0 
-0.5 0.5 
-1.0 1.0 
-1.5 1.5 
-3,s 3 5 
-5.5 5 5  
-6.0 6.0 
-6.5 6 5  
-7.0 7 0  

0.00 
0.00 
0.00 
0.W 
0.00 
0.00 
OW 
0 0 0  

0 0 0  

0.00 
0.W 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16.71 
14.32 
11.93 
9.55 
0.00 

9 . 5 5  
-11.93 
-1432 
-1871 

0.00 
0.00 
0 0 0  
0 0 0  
000 
0.W 
0.00 
0,OO 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 0 0  
0 0 0  
0 00 

16.71 
14.32 
1193 
9 5 5  
0.00 

9 . 5 5  
-11.93 
-14.32 
-16,71 

0.W 
0.W 
0.W 
0.W 
O W 
OW 
0.W 
0.W 

0.W 

0,W 
0.W 
0.W 
O.W 
0.00 
O W 
0.W 
O W 

16.71 
14.32 
11.93 
9.55 
O W 

-955 
-11.93 
1 4 3 2  
1 6 7 1  

0.00 
000 
000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.W 
0.00 

0.00 

0,OO 
0.00 
0 0 0  
0.00 
0 0 0  
O 00 
000 
0 00 

16.71 
14.32 
11.93 
9.55 
0.00 

-9.55 
-1193 
-1432 
-1671 

0.W 
OW 
OW 
OW 
0.W 
0.W 
0.W 
0.W 

0.W 

0,W 
0.W 
0.W 
OW 
OW 
O W 
OW 
O W 

16.71 
14.32 
11.93 
9.55 
0.W 

-9.55 
-11.93 
-14.32 
16.71 

0 0 5  
-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
0 . 0 5  
0 . 0 5  
0 . 0 5  

0.39 

0 3 9  
0 3 9  
0 3 9  
0 3 9  
0.39 
0.39 
0.39 
0.39 

6.41 
5.55 
4.69 
3.82 
O 37 

3 09 
-3 95 
d 82 
-566 

2447 
21.22 
1797 
14.72 

1.72 
-11.29 
-14.54 
1 7 . 7 9  
-21.04 

-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 

OM 

044 
0 4 4  
0.44 
0.44 
0.44 
044 
0.44 
0.44 

6.46 
5.59 
4.73 
3.86 
0.41 

-3.05 
3 . 9 1  
d 78 
- 5 M  

2467 
2142 
1817 
1492 
1.92 

-11.08 
-14.34 
-17.59 
-23.84 

-0.06 
-0.06 
-0.08 
-0.06 
-006 
-006 
O 0 6  
-008 

OM 

OM 

0 . 9  
0 . 9  
0.50 
0.50 
0.54 
0.50 
0.50 

6 51 
5 6 5  
4 7 9  
3 9 2  
O 47 

-2 99 
-3.85 
4 .72 
-5.58 

F1 
F2 
F3 
F4 

24.95 
2170 
18.45 
15.19 
2 19 

-10.81 
-14.06 
-17.31 
-20.56 

-007 
-0.07 
-0.07 
-0.07 
-0.07 
0 . 0 7  
-007 
-007 

0 5 9  

0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
0 59 

660 
5.74 
4 8 7  
4 0 1  
O 55 

2 90 
-3 7 7  
d 63 
-549 

F IkNI 
9 
9 
9 
9 

2535 
22.10 
18.85 
15.60 
2 M 

10.40 
-13.66 
-16.91 
-20.16 

-008 
O 0 8  
O 0 8  
-008 
O 08 
-0.08 
-0.08 
-0.08 

0 6 6  

0.66 
0 6 6  
0 6 6  
O66 
0 6 6  
O 66 
O66 
0 66 

6.67 
581 
4.94 
4 0 8  
O 62 

-2.83 
-3.70 
4 .56 
5 . 4 2  

a [ml 
1 4  
2.8 
4 2  
5 6 

2569 
2244 
19.19 
15.94 
2,93 

-10.07 
-13.32 
-16.57 
-19.82 

0 .09 
-009 
0 0 9  
0 0 9  
-0 09 
0 . 0 9  
-0.09 
-0.09 

0.73 

0.73 
0.73 
0.73 
0 7 3  
0.73 
0 73 
0 7 3  
0 73 

6 73 
5 87 
5.00 
4.14 
0.68 

2 .77 
-3.64 
- 4 . 9  
-5.36 

o[-] 
0.944 
0.792 
0.568 
0.296 

2597 
22.72 
1947 
16.22 
3 21 

-9.79 
-13.04 
16.29 
-19.54 

O 0 9  
-009 
-009 
009 

-0.09 
0 .09 
-0.09 
-0.09 

0.73 

0.73 
0 7 3  
0 7 3  
0 7 3  
0 7 3  
0 73 
0.73 
0.73 

6.73 
5.87 
5.00 
4.14 
0.68 

2 .77 
-3 M 
- 4 . 9  
-5.36 

F1 
8.496 
8.496 
8.496 - 

-0.504 

-0.504 
0.504 
-0 504 
-0 M4 

4937 
46.12 
42.87 
3062 

8.61 
-1339 
-2564 
2 8 8 9  
-32.14 

-010 
0 1 0  
-010 
-0.10 
O 10 
-0.10 
-0.10 
-0.10 

0.78 

0 7 8  
0.78 
0 7 8  
O78 
0 7 8  
0 78 
O78 
0 78 

6.78 
5.92 
5.06 
4.19 
0.74 

.2.72 
3.58 
d 45 
5.31 

F2 
7.128 
7.128 
7.128 
7.128 

-0.M4-1.872 
1 .872 
-1.872 
1 .872 
-1.872 

4961 
46.36 
43.11 
30.85 

8.85 
-13.15 
-25.40 
-28.85 
-31.90 

-0.10 
-0.10 
0 .10 
-010 
-0 10 
-010 
0 1 0  
0 1 0  

082 

0.82 
0.82 
0.82 
0.82 
O82 
0.82 
O82 
0 82 

6 83 
5 96 
510 
4.24 
O 78 

-2.66 
-3 54 
-4.40 
-5.27 

F3 
5.112 
5.112 
5 112 
5.112 
5.112 

-3 888 
-3 
-3 888 
-3 888 

49.81 
46.56 
43.31 
31.06 

9.05 
-1295 
-2520 
-28.45 
-31.70 

-011 
-011 
-011 
-011 
-0 11 
-011 
-011 
-011 

0.86 

0.86 
0 8 6  
0 8 6  
0 8 6  
O86 
0 86 
O86 
0 86 

6 8 6  
600 
5 1 4  
4.27 
0.82 
2.M 

.3.M 
4 3 7  
.523 

F4 
2.664 
2.664 
2.664 
2.664 
2.6M 
2.664 

8 8 8 6 3 3 6  
-6.336 
-6.336 

49.99 
4674 
4348 
3123 

9.23 
-12.77 
-25.02 
28.27 

-31.53 

-0.11 
0 .11 
-011 
-0.11 
O 11 

-011 
-011 
-011 

0.90 

0.90 
0 9 0  
0.90 
0.90 
0 9 0  
0 90 
0.90 
0 90 

690 
6 0 3  
517 
431 
O 85 

-2.61 
3 . 4 7  
4.33 
5 . 2 0  

M 1 4  
46.89 
4364 
3139 

9.38 
-12.62 
-24.87 
-28.12 
-31.37 

0.11 
-0.11 
-011 
0 1 1  
-0.11 
0 .11 
0 .11 
0 .11 

0.93 

0.93 
0.93 
0.93 
0 9 3  
0 9 3  
0 9 3  
O93 
0 93 

6.93 
6.06 
5.20 
4.33 
0.88 
2.58 

-3.44 
-4.31 
-5.17 

totaal 
23 4 
23.4 
23.4 
14.4 
5.4 

-3.6 
12.6 

-12.6 
-12.6 

50.27 
47.02 
4377 
3152 

9.52 
-1248 
-2474 
-2799 
3 1 2 4  



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

]Beton gegevens: I 
I I I I I I I 

steunpunt O 600 180 108000 -3,23E+06 3,25E+ffi 
500 824 180 148338 4 44E+Ofi 4 4fiE+Oô -. . . - . . , - - . . . . , . 

1000 1110 180 199788 -5.98E+06 6,01E+06 2.3 39.0- ~ ~ : : : : : ~  
1500 1800 180 324000 -9,69E+06 9.75€+06 2.3 39.0 --.. 11 

veld 3500 1800 180 324000 -9,75E+06 9.69E+m 4.3 32.6 
5500 1800 180 324000 -9,75E+06 9,69E+06 4.3 3 2 6  
6000 1800 180 324000 -9,75E+06 9,69E+06 4.3 32:6 H 7 1  
6500 1800 180 324000 -9,75E+06 9,69E+06 4.3 32.6 - b 

Elasticiteitsmodulus: 
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E,=Ebz5I(l+'/>lqO) 

scheurmoment: 

( l  .4.fbm-abm)W 

steunpunt 

veld 

I 

O 
500 

1000 
1500 
3500 
5500 
6000 
6500 
7033 

Normaalspaning: 

O 

500 
1000 
1500 
3500 
5500 
6000 

, 6500, 

42 

28088 
31523 
31809 
32499 
32499 
32499 
32499 
32499 
32499 

d,=F,/& 

steunpunt 

veld 

42 

-1,04E+07 

-2,89E+07 
-3,58E+07 
4,96E+07 
8,43E+07 
9,19E+07 
9,38E+07 
9,57E+07, 

49 

25999 
30106 
30392 
31082 
31082 
31082 
31082 
31082 
31082 

O 
500 

1000 
1500 
3500 
5500 
6000 
6500 
7000 

49 

-1,04E+07 

-2,70E+07 
-3,40E+07 
4,80E+07 
8,33E+07 
9,15E+07 
9,35E+07 
9,55E+07, 

56 

24164 
28767 
29053 
29743 
29743 
29743 
29743 
29743 
29743 

42 

0.00 
3.29 
2.76 
1.90 
2.68 
3.47 
3.66 
3.86 
0.00 

49 

0.00 
2,87 
2,47 
1.74 
2.57 
3.42 
3.63 
3,84 
0,00 

56 

-1,04E+07 
-2,54E+07 
-3,25E+07 
4,67E+07 
8.24E+07 
9,10E+07 
9,32E+07 
9,54E+07, 

63 

22761 
27673 
27959 
28649 
28649 
28649 
28649 
28649 
28649 

56 

0.00 
2.51 
2.23 
1.60 
2.48 
3.37 
3.60 
3,82 
0,W 

63 

-1 .ME+07 

-2,40E+07 
-3,13E+07 
4,55E+07 
8,16E+07 
9,07E+07 
9,29E+07 
9,52E+07 

70 

21653 
26762 
27048 
27738 
27738 
27738 
27738 
27738 
27738 

63 

0.00 
2,20 
2,Ol 
1.48 
2.40 
3.34 
3.57 
3.80 
0.00 

70 

-1 .ME+07 

-2,28E+07 
-3,01E+07 
4,45E+07 
8.09E+07 
9.ME+07 
9,27E+07 
9,51E+07 

77 

20756 
25991 
26277 
26967 
26967 
26967 
26967 
26967 
26967 

70 

0,00 
1.92 
1.82 
1,37 
2.33 
3.30 
3.55 
3.79 
0.00 

84 

20015 
25328 
25614 
26304 
26304 
26304 
26304 
26304 
26304 

77 

0.00 
1.69 
1.66 
1,28 
2,27 
3.27 
3,53 
3.78 
0.00 

77 

-1.04E+07 

-2,18E+07 
-2,92E+07 
4,36E+07 
8,04E+07 
9,01E+07 
9,25E+07 
9,49E+07, 

98 

-1,04E+07 

-1,93E+07 
-2,68E+07 
4,14E+07 
7,90E+07 
8.94E+07 
9,20E+07 
9,46E+07 

91 

19392 
24753 
25039 
25729 
25729 
25729 
25729 
25729 
25729 

84 

0,W 
1.47 
1.52 
1.19 
2.22 
3.25 
3,51 
3.76 
0.00 

84 

-1.04E+07 

-2,08E+07 
-2.83E+07 
4.28€+07 
7,98E+07 
8.98Ef07 
9,23E+07 
9,48E+07, 

105 

-1,04E+07 

-1,86E+07 
-2,62E+07 
-4,09E+07 
7,86E+07 
8,92E+07 
9,19E+07 
9,45E+07 

91 

-1 .ME+07 

-2,00E+07 
-2,75E+07 
4,21E+07 
7,94E+07 
8.96E+07 
9,22E+07 
9,47E+07 

98 

18862 
24249 
24535 
25225 
25225 
25225 
25225 
25225 
25225 

91 

0.00 
1.29 
1.39 
1.12 
2.17 
3.23 
3.49 
3.75 
0.00 

105 

18405 
23804 
24090 
24780 
24780 
24780 
24780 
24780 
24780 

98 

0.00 
1.12 
1.27 
1.05 
2.13 
3,20 
3.47 
3.74 
0.00 

105 

0.00 
0.97 
1.17 
1.00 
2.09 
3.19 
3.46 
3.73 
0.00 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

afstand [mm] 

-2,00E+08 ' l 

bepaling betondrukzone bij vloeimoment: 
x = (-b+ (bL-4ac)"') 12a 

/=dag 42 -c dag 105 / 

O 
500 

1000 
1500 
3500 
5500 
6000 
6500 
7000 
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42 

59.6 
61.9 
56.2 
46.9 
32.1 
33.6 
34.0 
34.3 
25.8 

49 

61.3 
l 
56.2 
46.9 
32.5 
34.2 
3 4 3  
35.0 
26.3 

56 

63.0 
61.6 
56.2 
47.1 
32.9 
34.7 
35.2 
35.6 
26.9 

63 

64,4 
61,5 
56.2 
47.1 
33.3 
35.2 
35.7 
36.2 
27.3 

70 

65.6 
61.3 
56.2 
47.2 
33,6 
35.7 
36.2 
36,6 
27,7 

77 

66.6 
61.2 
56.1 
47.2 
33.9 
36.0 
36.6 
37.1 
28.1 

84 

67.5 
61.0 
56.0 
47.2 
34.1 
36.4 
36.9 
37.4 
28,4 

91 

68.3 
60.8 
56.0 
47.2 
34.3 
36.7 
37.2 
37.8 
28.7 

98 

69,O 
60,6 
55,9 
47,2 
34.5 
36.9 
37.5 
38.1 
28,9 

105 

69.6 
60.4 
55.8 
47.2 
34.7 
37.2 
37.8 
38.3 
29,l 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

afstand [mm] 

I 

bepaling betondrukzone bij uiterst moment: 

z 
3,00E+08 

r+ dag 42 -0- dag 105 

Jaap Boon 146 

x = (Ns+N'd) l (314'b'fb) 

O 
500 

10W 
15M) 
35W 
55W 
60W 
65W 
70W 

49 

39.2 
46.2 
36.4 
23.8 
32.1 
38.3 
39.9 
41,4 
13,2 

42 

39.2 
48.8 
38.2 
24.8 
32.8 
38.6 
40.1 
41.5 
13.1 

56 

39.2 
44.0 
34,9 
22,9 
31.4 
38.0 
39.7 
41,3 
13,2 

63 

39.2 
42.1 
33.6 
22.1 
30.9 
37.8 
39.5 
41,2 
13,2 

70 

39.2 
40.4 
32.4 
21.5 
30.4 
37.6 
39.3 
41.1 
13.2 

77 

39.2 
38.9 
31.4 
20.9 
30.0 
37.4 
39.2 
41.1 
13.3 

84 

39.2 
37.6 
30.5 
20.4 
29.6 
37.2 
39.1 
41.0 
13.3 

91 

39.2 
36.5 
29.7 
20.0 
29.3 
37.0 
39.0 
40.9 
13.3 

98 

39.2 
35.4 
29.0 
19.6 
29.0 
36.9 
38.9 
40.9 
13.3 

105 

39.2 
34.5 
28.4 
19.2 
28.7 
36.8 
38.8 
40.8 
13.4 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Krommingoppervlak 

1 .ZE-05 
1 ,OE-05 

- 8,OE-06 
E 6,OE-06 
E 4,OE-06 
E 2,OE-06 
E O.OE+W 
1 -2.OE-06 

-4.OE-06 
.R nc.m 

kromming: 

Krommingoppervlak (gescheurd) 
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O 

500 
1000 
1500 
3500 
5500 
6000 
6500 

, 7000, 

42 

1.06E-05 

7.99E-06 
2.10E-06 
L76E-06 

-2.97E-06 
-3.2X-06 
-3.30E-06 
-3.37E-06 
-2.05E-06, 

49 

1.09E-05 

8.17E-06 
2.09E-06 
1,78E-06 

-3.06E-06 
-3.36E-06 
-3.44E-06 
-3.51E-06 
-2.15E-06, 

56 

1.llE-05 

8,32E-06 
2.09E-06 
1,80E-06 

-3.17E-06 
-3.50E-06 
-3.58E-06 
-3.67E-06 
-2.24E-06, 

63 

1.13E-05 

8.44E-06 
2.09E-06 
1,83E-06 

-3.26E-06 
-3.62E-06 
-3.71E-06 
-3.80E-06 
-2.33E-06, 

70 

1.15E-05 
8,53E-06 
2,08E-06 
1.84E-06 

-3.34E-06 
-3.72E-06 
-3.82E-06 
-3.92E-06 
-2.40E-06, 

77 

1.16E-05 
8.61E-06 
2.07E-06 
1.86E-06 

-3.41E-06 
-3.82E-06 
-3.92E-06 
4.02E-06 
-2,47E-06 

84 

1.18E-05 

8.67E-06 
2,06EOE 
1,87E-06 

-3.47E-O6 
-3.90E-06 
4,01E-06 
-4.12E-06 
-2.54E-06 

91 

1.19E-05 

8.73E-06 
2.05E-06 
1.88E-06 

-3.53E-06 
-3,98E-06 
4,OgE-06 
4.21E-06 
-2.59E-06 

98 

1,20E-05 

8.77E-06 
2,ME-06 
1.89E-06 

-3,58E-06 
4.05E-06 
4.17E-06 
4.29E-06 
-2.64E-06 

105 

1.21E-05 

8.81E-06 
2.03E-06 
1.90E-06 

-3.62E-O6 
4.12E-06 
4,24E-06 
4,36E-06 
-2,69E-06 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

steunpunt kmmmlng moment 

dag 42 &meting 
scheur 1.28E-03 -1,04E+01 
vloei 2,22E-02 -9,23E+Ol 
uiterst 8.93E-02 -9.70€+01 

dag 105 &meting 
scheur 1.95E-03 -1,04E+01 
vloei 2.20E42 -9,M)E+01 
uiterst 9.27E-02 -9,70E+01 

Mk-diagram steunpunt 

-'O0 T- 
- 

C_____ 

o Y 1 

+dag 42 +dag 105 kromming [m l] 

Mk-diagram steunpunt 

O -0,02 -0.04 4.06 -0.08 -0.1 -0.12 -0.14 

+dag42 +dag105 kromming [m-11 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

doorbuiging constructieve druklaag 

l O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 0 0 1 1 0  

doorbuiging EG WING 

I doorbuiging totaal l 

opbuiging voorspanning 1 

doorbuiging verandetiijke belasting 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

o >  ' ' ' 

t l ~ d  PgnI 

1 - 

I 
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Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

c krimpspanning> 

Krimp steunpunt enede AA' 

- 
E 

c 

-3 -2 -1 O 1 2 3 

rek 1-1 
+dag 1 +dag 14 - dag 42 -dag 105 - 

Krimp 

Krimp veld mede AA 

3 - 2 1 0 1 2 3  
rek 1-1 

+dag1 +dag14 -t dag42 +dag105 

Jaap Boon 15 1 

steunpunt snede B 

Ert 

P a  

Cm 

F,. 

F ' b s  

M ' b  s 

kruipreductie o,,, 
afstand F,, l %, 

F',,/A 
W - 

60 

krulpreductie Q,,, 

60 

180 

o 
60 
60 

180 

1 
fase l :  

1 3 7 14 
fase 2: 

14 

4.90E-05 

3.85E-06 

-4,51E-05 

-255824 

255824 

7742988 

0.99 

0,OO 

2.49 

0,oo 

0,OO 
2.49 

1.66 

0.98 
-3.84 
2.49 
a 
-2.12 

-3,M 
2.49 

22 
1.12 

0.00 
1.66 

-2.12 
1.12 

17 

5.39E-05 

1,13E-05 

-4.26E-05 

-241312 

241312 

7303749 

0.98 

0.00 

2.35 

0,oo 

0.00 
2.35 

1,54 

0.94 
-3.62 
2.35 
m 
-1.91 

-3.62 
2.35 
m 
1.01 

0.00 
1.54 

-1.91 
1.01 

21 

6,OOE-05 

2,53E-05 

-3,48E-05 

-197153 

197153 

5967214 

0,95 

0.00 

1.92 

0.00 

0.00 
1.92 

1.23 

0.86 
-2.96 
1.92 
m 
-1.44 

-2.96 
1.92 
m 
0.76 

0.00 
1.23 

-1.44 
0,76 

28 

7.00E-05 

4.71E-05 

-2.29E-05 

-129830 

129830 

3929545 

0.91 

0.00 

1.27 

& Q a a & 7 J m  
0.00 

0.00 
1.27 

s ! & z - L I I m m - p 9 8  
0.77 

0.76 

-1.95 
1.27 

m 
-0.84 

-1.95 
1.27 

0.45 

0.00 
0.77 

-0,M 
0.45 

35 

7.90E-05 

6.62E-05 

-1.29E-05 

-72863 

72863 

2205345 

0.88 

0.00 

0.71 

0.00 

0.00 
0.71 

0.42 

0.69 
-?,O9 
0,71 
a 
-0.43 

-1,09 
0,71 

u 
0.23 

0.00 
0,42 
-0,43 
0.23 

42 

8.73E-05 

8.30E-05 

-4.26E-06 

-24174 

24174 

731659 

0.85 

0.00 

0.24 

0.00 

0.00 
0.24 

0.13 

0.63 
-0,36 
0.24 
m 
-0.13 

-0.36 
0.24 
Q24 
0.07 

0.00 
0.13 

-0.13 
0.07 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 
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Krimp veld snede B 

Krimp 

En 

cri 

E, 

F,. 

P b  s 

M ' b  z 

kruipredunie O,,, 

afstand F, O l h2 
F ' , o I A  
M',,/ W 

60 

kruipredudie Bk,, 
60 

180 

o 
60 
60 

180 

veld snede A 
fase l: fase 2: 

E,, 

Ea 

e,  

1 3 
fase 1: 

1 14 7 

1 

fase 2: 
14 

4.90E-05 

3.85E-06 

-4.51E-05 

-255824 

255824 

7742988 

0,99 

0.00 

2.49 

0.00 

0.00 
2.49 

1.66 

0.98 
-3.M 
2,49 

-2.12 

-3.84 
2,49 

1,12 

0,oo 
1.66 

-2.12 
1.12 

1 

17 

5.39E-05 

1.13E-05 

-4.26E-05 

-241312 

241312 

7303749 

0.98 

0.00 

2.35 

0.00 

0.00 
2,35 

1.54 

0.94 
-3.62 
2.35 

-1.91 

-3.62 
2.35 

1.01 

0.00 
1.54 

-1.91 
1.01 

3 

21 

6.00E-05 

2.53E-05 

-3.48E-05 

-197153 

197153 

5967214 

0.95 

0.00 
1.92 

0,oo 

0.00 
1,92 

1.23 

0.86 
-2.96 
1.92 

-1.44 

-2.96 
1.92 

0.76 

0.00 
1.23 

-1.44 
0,76 

7 14 

42 

8.73E-05 

8.30E-05 

-4.26E-06 

-24174 

24174 

731659 

0.85 

0.00 

0.24 

a 
0.00 

0.00 
0.24 

0.13 

0.63 
-0,36 
0.24 

-0.13 

-0.36 
0.24 

0,07 

0.00 
0,13 

-0.13 
0.07 

28 

7.00E-05 

4.71E-05 

-2.29E-05 

-129830 

129830 

3929545 

0.91 

0,OO 

1,27 

G 
0,oo 

0.00 
1.27 

~ Q . 7 7 ~ ~ 4 & ? J - q g s  
0.77 

0.76 
-1.95 
1.27 

m m Q & a r n -  
-0.84 

-1.95 
1.27 

0.45 

0.00 
0.77 

-O,@ 
0.45 

35 

7.90E-05 

6.62E-05 
-1.29E-05 

-72863 

72863 

2205345 

0.88 

0,OO 

0.71 

U 
0.00 

0.00 
0.71 

0.42 

0.69 
-1.09 
0.71 

-0,43 

-1.09 
0,71 

0,23 

0.00 
0.42 

-0.43 
0.23 

14 

4.90E-05 

4.90E-05 
O,OOE+W 

17 

5.39E-05 
5.39E-05 

0,00€+00 

21 

6.00E-05 

6.00E-05 

O,OOE+OO 

28 

7.00E-05 

7,OOE-05 

O,OOE+W 

35 

7.90E-05 

7.90E-05 

0,OOEtW 

42 

8.73E-05 
8.73E-05 

O.OOE+W 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

< Buigtreksp ct> 

Spanningen steunpunt 

Druklaag 

- 

Jaap Boon 153 

Voorspanning + Eigen gewicht WING 

k ~ l p  P 
wng EA 

El 

kniip P 
dwklaag EA 

El 

wapening EA 
El 

totaal EA 
El 

Normaalkrach1 
Moment 
rek 

0 
60 

180 
spanning 
snede B Ei, 

Et a 

O 
MI 
60 

180 

kruip m 
wing EA 

El 

kmip P 
dniklaag EA 

El 

wapening EA 
Ei 

totaal EA 
El 

Normaalkracht 
Moment 
rek 

EO r 

=a b 

O 
60 

180 
spanning 
snede B Ei, 

Ei b 

O 
60 
60 

180 

1 
fase I: 

1 

1 

0,00E+00 

0,00E+00 

0,00E+00 
0,00E+00 
0,00E+00 

fase I: 
1 

0.03 
6.67E109 
2 10E+13 

O.WE+W 
OWE+W 

667E+09 
2 10Ei13 

O.WE+W 
O.WE+W 

O.WE+W 

O WE+W 

O.WE+W 
O.WE+OO 
O.WE+W 

3WW 

0,W 
O W 

3 7 14 

3 

O06 
1,51E+ll 
4,75E+14 

O.WE+OO 
OWE+W 

151E+l l  
475E+14 

OWE+W 
O.WE+W 

O.WE+W 

O WE+W 

O WE+W 
OWE+W 
O WE+W 

28819 

O W 
O W 

fase 2. 
14 

O01 
6,15E+09 
2.12E113 

O O5 
198E109 
4 20Ec12 

3 17E+08 
1 13E+12 

905E+09 
2,66E+13 

0,00E+00 
-2,56E+06 

-8.63E-06 

8 69E-06 

8 6 3 E 6 6  
2 86E-06 
8.69E-06 

30466 

27549 

0.26 
-0.09 
0.08 
0.24 

7 

0.11 
822E+10 
2 59E+14 

OOOE+00 
000E+00 

8,22E+10 
259E+14 

0,00E+00 
0,00E+00 

000E+OO 

O.OOE+OO 

OOOEt00 
0,00E+00 
0,00E+00 

26742 

0.00 
0.00 

14 

0.17 
543E+10 
1,71E+14 

O.WE+W 
O,WE+W 

5,43E+10 
1.71Ei14 

O.WE+W 
O.WE+W 

O.WE+W 

O.WE+W 

O.WE+W 
O.WE+W 
O.WE+W 

24112 

O W 
O W 

17 

003 
3.20Elll 
102E+15 

0,09 
307E+10 
6 50€+13 

3 17E+08 
1,13E+12 

3,51E+ll 
1,09E+15 

0,00E+00 
-2,86E+06 

-2.36E-07 

2.37E-07 

887E-06 
-2 94E~06 
8 92E-06 

29836 

25878 

0.26 
-009 
-0 08 
023 

fase 2: 
14 

0.17 
5,43E+lO 
1,71E+14 

005 
O.DOE+OO 
0,00E+00 

O.WE+W 
0,00E+00 

5,43E+10 
1,71E+14 

O.WE+W 
2,24E+06 

-1 06E-06 

1.30E-06 

-1.06E~06 
2.71E-07 
130E-06 

24112 

27549 

O 03 
-0 01 
-0.01 
O 04 

21 

005 
1 68E+ll 
5 37E+14 

0.17 
l.ME+lO 
3 46Et13 

3.17E+O8 
1,13E+12 

1.85Ei l l  
5.72E114 

O WE+W 
-3 27E+06 

5.12E-07 

5.15E~07 

-9.38E-06 
-3.1 IE-06 
9 44E-06 

28708 

23234 

-0.27 
0.09 
-0.07 
O 22 

17 

O 04 
2.31El l l  
7.36E114 

009 
307E+10 
6,50E+13 

3,17E+08 
1,13E+12 

2,62E+ll 
803E+14 

000E+00 
-251E+06 

-281E-07 

2 83E-07 

134E-06 
3 64E-07 
1.59E~06 

23567 

25878 

-0 03 
-0 O1 
-0.01 
0.04 

21 

0 05 
1 83E+ll 
5,82E+14 

O 17 
1 ME+10 
346E+13 

3 17E+08 
113E+12 

199E+l l  
6 18E+14 

O.WE+W 
-288E+06 

4.18E-O7 

4.21E~07 

-1.76E-06 
-5.02E-07 
2.01E-06 

22911 

23234 

-0.04 
-0.01 
-0.01 
0.05 

42 

O 07 
1.30E+ll 
4 15E+14 

O 20 
1 %E110 
2 88E+13 

3 17E108 
1,13E+12 

1.44El l l  
4,45E+14 

O.WE+W 
-4.79Ei06 

-967E~O7 

9 73E-07 

123E-05 
4 07E-06 
1 24E~05 

24669 

16332 

-0.30 
-010 
O 07 
020 

28 

0.09 
1 05E+ll 
335E+14 

0.26 
1,05E+10 
2,21E+13 

3.17E+08 
1.13E112 

1,16E+ll 
359E+14 

0WE+00 
-3 87E+06 

-969E-07 

9 75E-07 

-1.04E-O5 
-3.43E-06 
1 ME-05 

27069 

ZW31 

-0 28 
-009 
-0.07 
O 21 

42 

O 07 
1,37E+ll 
4,37E+14 

020 
1.36E110 
2.88E113 

3 17E+08 
1,13E+12 

151E+l l  
467E114 

OWE+W 
429E+06 

-824E-07 

829E-07 

421E-06 
1 31E-06 
447E~f f i  

20407 

16332 

-0.09 
-0 03 
-0.02 
0.07 

28 

0.08 
1 13E+ll 
361E+14 

0.26 
105E+10 
221E+13 

3 17E+08 
113E+12 

1,24E+ll 
384E+14 

O.WE+OO 
-3,43E+06 

-8.03E-07 

8.07E~O7 

-2.56E~06 
-768E-07 
2.81E-06 

21926 

2W31 

0.06 
0.02 
0.02 
0.06 

35 

O 08 
1,17E+ll 
3 74E+14 

O 23 
120E+10 
2 53E+13 

3 17E+08 
113E112 

1,30E+ll 
4,01E+14 

O.OOE+W 
-4.37E106 

9.80E-07 

9 86E~07 

-1.13E-05 
3 75E-06 
1.14E-05 

25752 

17879 

-0.29 
-010 
-0.07 
0.20 

35 

O 07 
1,25E+ll 
3,98E+14 

023 
120E+10 
2.53E113 

3 17E+08 
113E+12 

137E+l l  
4 24E+14 

0WE+W 
-389E+06 

-824E~07 

8.28E~07 

-338E-06 
-1 04E-06 
3,ME-06 

21104 

17879 

O 07 
O 02 
0.02 
O 07 
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rek I-] 

&dep l +dep l 4  dep42 -+dag 105 - 

Veranderlijke belasting 
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kniip O 
wng EA 

El 

kniip O 
druklaag EA 

El 

wapening EA 
El 

lotaal EA 
El 

Nomaalktacht 
Moment 
rek 

b0 

E. * 

O 
60 

180 
spanning 
snede B Ei, 

Ei a 

O 
60 
60 

180 

1 

Totaal optredende rekken zonder krimp 
Sbunpunt snede B fase 1:  fase 2 

fase l: 
1 

snede B 

3 

1 

O 
N) 
00 

IR0 

7 

1 

14 

3 

fase 2: 
14 

7 

17 

14 

21 

14 

9.69E-06 
-3.13E~W 
-3.1 3E-06 
9.99E-06 

28 

17 

-1 02E-05 
-330E-06 
-3 30E~06 
1.05E-05 

35 

21 

1, l lE-O5 
-3.61E-06 
-3.61E-06 
1.14E-O5 

42 

28 

-1.29E-05 
-4.20E-06 
-4.20E-06 
1.32E-05 

- 

35 

-1.47E-05 
-4.80E-06 
-4.80E~06 
150E-05 

42 

165E-05 
-539E~06 
-5 39E-06 
1.68E-05 



Tiidsafhankeliik aedraa van de samenaestelde WING-vloer~laat 

I Snede M' met krlmp 1 Snede M' zonder krimp 1 

-6 4 2 O 2 4 6 

spanning [NimmZ] 

+W1 +dag14 -t dag42 +W105 
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Veranderlijke belasting 

kruip m 
wng EA 

El 

kruip m 
druklaag EA 

El 

wapening EA 
El 

totaal EA 
El 

NormaalkracM 
Mwnenl 
rek 

o 
60 

180 
spanning 
snede BB Ei. 

Er, 

o 
M) 

M) 

180 

snede AA Eio 

E, a 

o 
60 
6(J 

180 

Rek totaal zonder krimp 
fase 1: fase 2: 

1 

r& 
snede BB 

r& 
snede AA 

Buigtrekspanningen zonder krimpspanningen 
Veld snede BB f r e  l: fase 2' 

k4 1.2 
k5 0.9 
ke 1.0 
ka 1.0 

1 

O WE+OO 
0 WE+00 
O WE+OO 
O WE*OO 

O 

M 
M 

IR0 

O 
M 
M 

1 X 0  

faSe 1: 
1 

1 

-1 69E-04 
-1 43E44 
-1 43E-04 
-8 92E-O5 

3 

3 

-1 7E-04 
1 4 9 E d 4  
1.49E-04 
-9.30E-05 

14 7 

7 

1.9ZE-04 
-1.61E-O4 
-1.61E-M 
9 99E-05 

fass 2: 
14 

14 

-2.13E~04 
-1.79E04 
-1.79E~04 
-1,lOE-04 

l 7  

14 

-1 85504 
-1 69E~04 
-1.69E~04 
-1 39E-04 

-1 85E-O4 
-1.69E-04 
169E-04 
139E-04 

21 

17 

-1.88E44 
-1.73E64 
-1 73E-04 
-1.43E~04 

1 WE-04 
-1.73E~04 
-1.73E-04 
1 4 5 0 4  

28 

21 

-1 92E-04 
1 TE-O4 
1 77E-04 
-1 ME-04 

-1 92E-04 
-1 77E-04 
-1 TTE~04 
-1 48E~04 

35 42 

28 

1 98E-04 
.l ME-O4 
1 ME-04 
1 56E-04 

.1,9BE 04 
1 ME-04 
.l ME-04 
.l 56E 04 

35 

2.ME-04 
-1.WE~04 
-1,mE 04 
1 ME-04 

-2 ME-04 
l .%€-04  
-1 %E-04 
-1 ME-04 

42 

-2 WE 04 
-?.%E-D4 
-1 %E-04 
-1 70E-04 

2 WE-04 
-1 %E~04 
196E-04 
1 70E-04 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Snode BB' met krimp 1 1  Snede BB' zonder kr lm~ 1 

spanning [N/rnrn2] ~pannicg [Nimrnz] I t d a g E d a g  14 A dag42 + dag105 
-- 

Sneds AA' met krimp 

spanning [Nimmi] 

Snede AA' zonder krimp 

E 

m 
8 

-8 6 -4 -2 O 2 4 6 8 

spanning [Nlrnrn?] 

+dag l +dag l 4  + dag 42 +dag 105 

Jaap Boon 158 
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Dwarskracht 

I S b 
##kW# 2,15E+06 600 
##kW# 2,95E+06 824 
####### 3,98E+06 1110 
####### 6,45E+06 1800 
#######6,45E+06 1800 
####### 6.45E+06 1800 
####### 6.45E+06 1800 
####### 6,45E+06 1800 
####### 6,45E+06 1800 

h,= 180 rd  

h, = 60 

breedte €03 mm 

v [kN] 
X 

0.0 
0.5 
1.0 
1.5 
3.5 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 

0,O 

0.5 
1.0 
1.5 
3.5 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 

snede B leunpunt 

k+ 1.42 

ub 0,58 

snede AA veld 

k. 1.42 

<ib 0.30 
snede BB veld 

kh 1.42 
ub 0.30 
snede AA 
a 1,046667 

8 60 

h, 2 

G ' h d  

Si 
ki 
l r  

d h d  

S i  
ki 
r, 

0 ' ~  

91 

k i  
11 

t2 

1 

16.71 
14.32 
11.93 
9.55 
0.00 

-9.55 
11.93 
-14.32 
-16.71 

0,21 

0,13 
0.08 
0.04 
0.00 

-0.04 
-0.05 
-0.06 
-0.07 

4.61 
2,461 

1.43 

1.32 

4,61 

22,93 

snede BB 

16.71 
14.32 
11.93 
9.55 
0.00 

-9.55 
-11.93 
-14,32 
-16.71 

0.21 

0.13 
0.08 
0.04 
0.00 

-0.04 
-0.05 
-0.06 
-0.07 

4.60 
2,461 

1.43 

1.32 

4,60 
22.93 

a 1,046667 

e 60 

h, 2 

a'bmd 

t 2  

16.71 
14.32 
11.93 
9.55 
0,00 

-9.55 
-11.93 
-14.32 
-16.71 

0.21 

0.13 

0.08 
0.04 
0.00 
-0.04 

4.60 
2.461 

1.43 

1.31 

4.60 
22.94 

1 3 7 1 4  

16,71 
14,32 
11,93 
9.55 
0.00 

-9.55 
-11.93 
-14.32 
-16.71 

0,21 

0.13 
0.08 
0.04 
0.00 
-0.04 

4 . 0 5 - 0 . 0 5  
- 0 . 0 6 - 0 . 0 6 - 0 . 0 6  
4 , 0 7 - 0 , 0 7 - 0 . 0 7  

4,58 
2.461 

1.43 
1.31 

4.58 

22.95 

16.71 
14.32 
11.93 
9,55 
0.00 

-9.55 
-11.93 
-14.32 
-16.71 

0,21 

0.13 
0.08 
0.04 
0.00 

-0.04 
-0.05 

4.55 
2.462 

1,43 
1.31 

4.55 

22.96 

14 

24.47 
21,22 
17.97 
14.72 
1.72 

-11.29 
-14.54 
-17,79 
-21,M 

0.30 

0.19 
0.12 
0.06 
0.01 

-0.05 

-0,08 
-0,09 

0.00 
2.476 

1.42 

0.77 

0.00 
2,476 

1,42 

0.62 

4.55 
2,476 

1.42 

1.30 

0.00 
10,W 

4.55 

22.96 

17 

24.67 
21.42 
18.17 
14.92 

1.92 
-11.08 
-14.34 
-17.59 
-20.84 

0.30 

0.19 
0.12 
0.06 
0.01 

- 0 . 0 6 - 0 . 0 6 - 0 . 0 6  

0.00 
2.477 

1,42 

0.77 

0.00 
2.477 

1.42 

0.62 

4.55 
2,477 

1,42 

1.30 

0.00 
10.00 

4.55 

22.97 

21 

24.95 
21.70 
18,45 
15,19 
2.19 

-10.81 
-14.06 
-17.31 
-20.56 

0.31 

0.19 
0.12 
0.07 
0.01 

-0 .05-0 .05 

-0 .08-0 .08 
-0.09-0.09 

0.00 
2.477 

1.42 

0.77 

0.00 
2.477 

1.42 

0,62 

4,54 
2,477 

1.42 

1.30 

0.00 
10.00 

4.54 
22.97 

28 

25.35 
22.10 
18.85 
15.60 
2.60 

-10.40 
-13.66 
-16,91 
-20.16 

0.31 

0.20 
0,13 
0.07 
0.01 

-0.05 

-0.07 

0,W 
2.477 

1.42 

0.77 

0.00 
2.477 

1.42 

0.62 

4,53 
2.477 

1.42 

1.30 

0.00 
1O.W 

4.53 

22.98 

35 

25.69 
22.44 
19.19 
15.94 
2.93 

-10.07 
-13.32 
-16.57 
-19.82 

0.32 

0.20 
0.13 
0.07 
0.01 

-0.04 
- 0 . 0 6 - 0 . 0 6 - 0 , 0 6  

4 0 7  
-0 ,09-0 .09 

0,OO 
2.478 

1.42 

0.77 

0.00 
2,478 

1.42 

0,62 

4.52 
2,478 

1.42 

1.30 

0.00 

10.00 

4,52 

22.99 

42 

25.97 
22.72 
19.47 
16,22 
3.21 

-9.79 
-13.04 
-16.29 
-19.54 

0.32 

0.20 
0.13 
0.07 
0.01 

-0.04 

-0.07 
-0.08 

0.00 
2.478 

1.42 

0.77 

0,oo 

2.478 
1.42 

0.62 

4.51 
2,478 

1.42 

1.30 

0,OO 

10.00 

4.51 

22,99 

56 

49,81 
46.56 
43.31 
31.06 
9.05 

-12.95 
-25.20 
-28,45 
-31.70 

0.61 

0.42 
0.29 
0.13 
0.04 
-0.06 
-0.11 
-0.12 
-0.14 

0.00 
2.491 

1.41 

0.77 

0.00 
2.491 

1.41 

0.62 

4.49 
2.491 

1.41 

1.29 

0,OO 

10,W 

4.49 

23.00 

42 

49.37 
46.12 
4287 
30,62 
8.61 

-13.39 
-25.64 
-28.89 
-32.14 

0.61 

0.41 
0.28 
0.13 
0 , M  

-0.06 
-0.11 

-0.14 

0.00 
2.491 

1.41 

0.77 

0.00 
2.491 

t.41 

0.62 

4.51 
2.491 

1.41 

1.29 

0.00 
10.W 

4.51 

22.99 

49 

49,61 
46.36 
43.11 
30.85 
8.85 

-13.15 
-25.40 
-28.65 
-31.90 

0.61 

0.41 
0.29 
0.13 
0.04 

-0.06 
-0.11 

-0 .13-0 .12 
-0,14 

0.00 
2.491 

1,41 

0.77 

0.00 
2.491 

1.41 

0.62 

4.50 
2,491 

1.41 

1.29 

0.00 
10.00 

4.50 

23.00 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

Snede AA' veld Snede AA' steunpunt Snede BB' veld 

- 
E Ë E - E 

m 

c f d 

-010 -0.05 0.00 0.05 O10 -1.00 -0.75 0.50 -0.25 0.W 0.25 0.50 075 ? W  4 .10  -0 05 0.W 0.05 O 10 

spanning [Hmrni] spanning [NlmmZ] spanning I~mrn21 

-dag 1 +dag 14 - dag42 -dag 105 -dag1 +dag l 4  r dag42 +dag105 4 dag l +dag l 4  r dag 42 -* dag 105 

Schuifspanning met krimpspanning 
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steunpunt 

k, 0.80 

b 0.30 

veld 

k, 0.80 
b 0.30 

k. l.W 
h 0.40 

snede AA 

snede AA 

snede BB 

1 

r, 
K ,  

4 

72 

4 
- 

- 

G 

q 

4 

KI 

A' 

G 

TI 

4 

K? 

4 

r P 

0,OO 
1.32 
0.00 
22.93 

0.00 

fase 1: 

0.00 
1.32 

0.00 

0.W 

-P 

0.00 
1.31 

0.00 

0.00 

1 3 7 1 4  

0.00 
1.31 
0.00 

22.9322.9422,9522,96 

0.00 

0.00 
1,31 

0.00 

0.00 

fase 2: 
14 

4.08 
0.77 
3.30 
10.00 
6.44 

3.79 
0.62 
3.17 
10.00 

-----P 

5.94 

0.01 
1.30 

0.00 

0.00 

17 

3.76 
0.77 

2.99 
1000 
5,89 

3.46 
0.62 
2.84 
10,00 

5.38 

0.01 
1.30 
0.00 

0.00 

21 

2.98 
0.77 
2.20 
10.00 
4.54 

2.68 
0.62 
2.06 
10.00 
4.03 

0.01 
1.30 

0.00 

0.00 

28 

1.93 
0.77 
1.15 
10.00 

p-ppp---p-- 

2,73 

1.63 
0.62 
1.01 

10.00 -- 
2.21 

0.01 
1.30 

0.00 
22,9622.9722.9722.9822.9922.99 

0.00 

35 

116 
0.77 
039 
10,W 
1.41 

0.86 
0.62 
0.24 

10,W 

0.89 

0.01 

1.30 
0.00 

0,W 

42 

0.58 
0.77 
0.00 
10.00 
O,OO## 

0.28 
0,62 
0,OO 

10.00 

0.00 

0.01 
1.30 
0.00 

0.00 

fase 3: 
42 

0.87 
0,77 
0.10 
10,W 
0.91 

0.30 
0,62 

0.00 
10,00 

0.00 

0.04 
1,29 

0,m 

pp 

0.00 

49 

0.42 
0.77 
0.00 
10.00 

~ 

0.00 

-0.15 
0.62 

0.00 
10.00 

0,W 

0.04 
1.29 

0,w 
22.9923.0023.W 

0.00 

56 

0.07 
0.77 
0.00 
10.00 - 
0.00 

-0.50 
0.62 
0.00 

10.00 
0.00 

0.04 
1.29 

0.00 

0.00 



Tijdsafhankelijk gedrag van de samengestelde WING-vloerplaat 

<controle> 
doorbuiging 

doorbuiging totaal 1 o <o o  o *1 o o m o o ioo  il01 

+spanning ++,%m 

Afschuifspanningen 

:ti 
-berekendag 3=0 +marlodaabaar 

Buigtrekspanningen 

At.ihuihpanning veld mede AA' 

2 0 ~ - - -  

I'+------ 

t akchufs~ + mar beton I Old [dm1 

Spanningen deunpunt AA meed  getrokken vezel 

4 5  

:r 
3 0  

S 2 5  2 0  

i;; 
g 0 5  

0 0  

O5 

1  o  

+spanning t spanning + krimp -%m ti,d [dg" 
P 

P P 

Spanningen veld AA moed getrokkan vezel 

6 O  

Afchuihpanning veld mede BB' 

1 

Spanningen veld BB meed  gebokken vezel 

6 0  7 

4 0 

2 0  
w 

1 4 afs*fsp -e max beton bid [dg"] 
P 

---- - 

'-- - - ----p - 

-- 

7 
l 

1 
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2 0 0 ~  
f ) ,O ; 50 0 1r~dg90 

2 0 ~  
m 

4 0 ~  

- ___tu 
6 0 - - - 

-t rpannirg spannng + knmp + ,%m 
P- - -P P 
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