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Voorwoord 

Een afstudeeronderzoek wordt vaak gezien als het zwaarste 

onderdeel van een studie. Het is in ieder geval het meest 

langdurige deel en daarom is het ook een voorrecht geweest, 

onderzoek te kunnen doen naar zo'n boeiend onderwerp als het 

constructief beton. 

Het zou jammer zijn, wanneer het bij dit ene onderzoek naar 

constructief beton zou blijven. Alleen door vervolgonderzoek 

kan de zin van dit onderzoek, een bredere toepassing in de 

praktijk, namelijk tot zijn recht komen. 

Het onderzoek, dat is verricht bij de vakgroep BKO, faculteit 
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onder leiding van prof. Scherpbier, prof. de Sitter en 
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In de lijn van zovele rapporten betreffende constructief 
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Maart 1989 
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Lijst met symbolen: 

Ac Bruto betondoorsnede (incl. wapening) 

Ap Doorsnede voorspanstaal 

As Doorsnede betonstaal 

Asp Doorsnede betonstaal én voorspanstaal 

As,min= Doorsnede basiswapening 

Ec Elasticiteitsmodulus beton 

Es Elasticiteitsmodulus staal 

Ic Traagheidsmoment betondoorsnede 

Icsp: Traagheidsmoment samengestelde doorsnede 

K : Voorspangraad (K = M20 / Mmax> 

M Moment 

Md Moment t.g.v. eigen gewicht en rustende belasting 

Mmax= Maximaal gebruiksmoment 

Mu Bezwijkmoment 

M20 Ontspanmoment, betonspanning aan de trekzijde is nul 

Ncu Betondrukkracht in het bezwijkstadium 

Nspu: Trekkracht in betonstaal en voorspanstaal in het be-

zwijkstadium 

Pr Voorspankracht incl. relaxatieverlies 

P_1 Voorspankracht in de spanbank 

Po Aanvangsvoorspankracht 

P00 Werkvoorspankracht 

b Breedte betondoorsnede 

ec Verschil zwaartelijn betondoorsnede en zwaartelijn 

samengestelde doorsnede 

ep Excentriciteit voorspanstaal 

es Excentriciteit betonstaal 

esp Excentriciteit totale wapening 

fc Karakteristieke prismadruksterkte 

fee Karakteristieke kubusdruksterkte 

f 5 y Vloeispanning betonstaal 

fpk Karakteristieke treksterkte voorspanstaal 

fpo,1:Treksterkte bij 0.1% rekgrens 

h : Nuttige hoogte, afstand Nspu tot uiterste gedrukte 

vezel 

hp Afstand zwaartepunt voorspanstaal tot uiterste gedrukte 

vezel 
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hs Afstand zwaartepunt betonstaal tot uiterste gedrukte 

vezel 

ht Totale hoogte 

hxu Hoogte van de betondrukzone in het bezwijkstadium 

k 1 Bovenkernstraal 

kxu 
n 

kxu = hxu / h 
Verhoudingsgetal n = Es 

~c 
X Verhoudingsgetal x = hk 
y Afstand tot de zwaartelijn van het profiel 

z Inwendige hefboomsarm 

êc Rek of stuik beton 

êco Betonrek t = o 

~cu Breukstuik beton 

êcel t= Elastische betonrek t = t , 
êcpl,t: Plastische betonrek t.g.v krimp en kruip 

êcsh oo: Krimpvervorming opt= oo , 
êc,s+c= Krimp en kruipvervorming 

ecspO betonrek t.p.v wapening t = o 

et Totale betonrek 

ép Rek voorspanstaal 

êp,20:Rek voorspanstaal bij het ontspanmoment 

epx Rek voorspanstaal bij belasting van M20 tot Mu 

es Rek betonstaal 

êsx Rek betonstaal bij belasting van M20 tot Mu 

et Kruipfactor 

Ge Betonspanning 

Gel Betonspanning bovenvezel 

Gc2 : Betonspanning ondervezel 

Gcm Gemiddelde betonspanning 

Gesp= Betonspanning t.p.v wapening 

Gcsp,p: Betonspanning t.p.v wapening door uitsluitend voor

spanning 

Gcsp,m= Betonspanning t.p.v. wapening door uitsluitend een 

buigend moment 

Gcsp,t:Betonspanning t.p.v. wapening t = t 

Gcy: Betonspanning t.p.v. vezel op afstand y van de zwaar

telijn van de zuivere betondoorsnede 

as Spanning betonstaal 

Gsu Spanning betonstaal in het bezwijkstadium 
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Spanning voorspanstaal 

Spanning voorspanstaal na aftrek relaxatieverlies 

Spanning voorspanstaal in het bezwijkstadium 

Voorspanning in de spanbank (voorgerekt staal) 

apo : Aanvangsvoorspanning 

ap,20:Spanning voorspanstaal bij ontspanmoment 

~poo: Werkvoorspanning 
w Wapeningspercentage 

ws = As / Ac 

G.)sp = Asp / Ac 

Wp = Ap / Ac 

Wapeningspercentage 

ws =As/ (b.h) 

Wsp = Asp / (b.h) 

Wp = Ap / (b.h) 

betrokken op de totale hoogte 

betrokken op de nuttige hoogte 

Equivalent wapeningspercentage 
6 ap Spanningsverandering in het voorspanstaal 

t:. a p, er: Spanningsverandering voorspanstaal t. p. v. een scheur 

bij belasten van Mcr tot Mmax 

t:.ap,s+c:Spanningsverandering voorspanstaal door krimp en 

kruip 

óap,re1:Spanningsverandering voorspanstaal door relaxatiever

lies 
0 ap,1000:Relaxatieverlies na 1000 uur 

~asp Spanningsverandering in betonstaal én voorspanstaal 

' Excentriciteitsfactor 

f = 1 + Ac • esp 2 

Ic 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Geschiedenis 

1.2 Onderzoeksgebied 

1.3 Doelstelling 

1.1 Geschiedenis 

6 

Tot de tweede wereldoorlog werd alleen in gewapend beton 

geconstrueerd. Na de tweede wereldoorlog is daar het voor

gespannen beton aan toegevoegd. Werd het volledig voorgespan

nen beton, waarbij geen trekspanning wordt toegelaten, met 

gejuich begroet, voor gedeeltelijk voorgespannen beton, 

waarbij wel trekspanning en scheurvorming zijn toegestaan, 

lag en ligt dat geheel anders. In de meeste landen zijn 

weliswaar bouwwerken in het gedeeltelijk voorgespannen beton 

gerealiseerd [23), maar dat is vaak aan de gedrevenheid van 

een enkele constructeur te danken. Alleen in Zwitserland is 

construeren in gedeeltelijk voorgespannen beton algemeen 

aanvaard. Dit, dankzij de aanwezigheid van een eenvoudige 

rekenmethode en normalisatie van het gedeeltelijk voorgespan

nen beton (SIA-norm 162, 1968) [21). De weerstand tegen het 

gedeeltelijk voorgespannen beton wordt geweten aan 

[ 25, pag 8 J: 
de angst voor scheurvorming en de consequenties daarvan. 

het gebrek, in de praktijk, aan inzicht in de toepas

singsmogelijkheden en de technische en financiële 

consequenties daarvan. 

het ontbreken van een algemeen aanvaarde definitie van 

gedeeltelijk voorgespannen beton. 

het ontbreken van een eenvoudige en voldoende nauw

keurige berekeningsmethodiek. 

Kort samengevat lijkt construeren in gedeeltelijk voorgespan

nen beton synoniem te zijn aan gecompliceerd en ondoorzich

tig. Hierdoor en doordat vrijwel alle situaties toch wel in 

volledig voorgespannen beton óf gewapend beton gerealiseerd 
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kunnen worden, is men niet geneigd in gedeeltelijk voor

gespannen beton te construeren. Dat is jammer, want het 

construeren in gedeeltelijk voorgespannen beton biedt de 

constructeur veel meer mogelijkheden om aan zijn taakstelling 

te kunnen voldoen (zie hfst 2). 

Het ontwikkelen van een eenvoudige en voldoende nauwkeurige 

methode, is daarom een eerste vereiste voor het inzichtelijk 

maken van construeren in gedeel tel ijk voorgespannen beton. 

Hiertoe zijn in de loop der jaren (de eerste ideeën over 

voorgespannen beton zijn reeds 40 jaar oud!) verschillende, 

meer en minder, succesvolle pogingen gedaan. 

Zoals reeds is opgemerkt, is in Zwitserland door prof. 

Bachmann een eenvoudige methode ontwikkeld [2,3,4]. Deze 

heeft er mede toe geleid dat in Zwitserland, als enigste 

land, gedeeltelijk voorgespannen beton veelvuldig wordt 

toegepast. Deze methode wordt echter vaak als simplistisch 

ervaren. 

Daarom is in 1978 Cur-rapport 87 verschenen. Dit rapport 

behelst een methode die het gedrag van gedeeltelijk voor

gespannen beton, op nauwkeurige wijze beschrijft. Het is een 

ingewikkelde methode die ongeschikt is voor een toepassing in 

de praktijk (zie par. 4.3.2.1). 

Na jarenlang onderzoek aan de T.U.Delft stelt prof. Bruggel

ing, die tevens voorzitter was van de toenmalige Cur-commis

sie, zich, wat betreft de invloed van de tijdsafhankelijke 

effecten, achter de methode Bachmann [11, 1984 nr. 10]. 

In reaktie hierop is in 1985 stuvo-rapportnr. 76 [24] ver

schenen. De voorgestelde methode is gecompliceerder dan de 

methode Bachmann, maar eenvoudig genoeg om in de praktijk 

toegepast te worden. 

Uit het voorgaande blijkt, dat reeds enige methoden zijn 

ontwikkeld, maar onduidelijk is op welke punten verschil van 

inzicht bestaat. Er bestaat tevens verwarring over welke 

methode het beste toegepast kan worden. Deze vragen vormen de 

aanleiding voor het onderhavige afstudeerwerk. 
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1.2 Onderzoeksgebied 

Iedere constructieberekening van gewapend en voorgespannen 

beton, bestaat uit minimaal 7 deelberekeningen. 

1) Ontwerp van: de constructievorm 

de afmetingen van de betondoorsnede 

de materiaalkwaliteiten 

de mate van voorspanning 

2) Dimensioneren van het voorspanstaal (vervalt bij toepas-

sing van gewapend beton). 

3) Dimensioneren van het betonstaal. 

4) Dimensioneren van de dwarskrachtwapening. 

5) Berekenen van de scheurwijdte (vervalt bij toepassing 

van volledig voorgespannen beton). 

6) Berekenen van de vervorming. 

7) Detaillering. 

De eerste deelberekening vormt een uitgangspunt voor de rest 

van het ontwerpproces. Een goed uitgangspunt vormt de basis 

voor een efficiënte methode. Indien het uigangspunt niet 

trefzeker is, moeten immers meerdere iteraties plaatsvinden, 

om alsnog een goed eindresultaat te bereiken. Het formuleren 

van goede vuistregels is daarom belangrijk, maar vereist 

inzicht in het gedrag van een constructie en alle factoren 

die daarop van invloed zijn. Het eerste onderdeel kan daarom 

pas ontwikkeld worden, nadat alle andere deelberekeningen 

onderzocht zijn. 

De onderdelen 4 t/m 7 (dwarskracht, scheurwijdte, vervormin

gen en detaillering) worden allen beïnvloed door de grootte 

van de voorspanning en de hoeveelheid betonstaal. 

1.3 Doelstelling 

De onderdelen 1 en 4 t/m 7 kunnen pas uitgewerkt worden, 

nadat de deelberekeningen 2 en 3 (dimensioneren van de 

hoeveelheid betonstaal en voorspanstaal) onderzocht zijn. Ge

zien de uitgebreidheid van het totale onderzoeksgebied, moet 

het afstudeerwerk zich tot enkele deelberekeningen beperken. 

Omdat een afstudeeronderzoek op dit gebied, de eerste aan de 
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Technische Universiteit Eindhoven is, vormen de deel

berekeningen 2 en 3 een geschikt afstudeeronderwerp. 

Doelstelling: 

"Het analyseren van bestaande rekenmethoden en het daaruit 

ontwikkelen van een eenvoudige en verantwoorde methode voor 

het ontwerpen van de hoeveelheid betonstaal (bezwijkstadium) 

en de hoeveelheid voorspanstaal (gebruiksstadium)." 

Per deelberekening kunnen de verschillende methoden geanaly

seerd en vergeleken worden. De methoden worden op 2 criteria 

beoordeeld. 

l} De methode moet voldoende eenvoudig zijn,om zonder pro

blemen, in de praktijk toegepast te kunnen worden. 

2) De behaalde nauwkeurigheid moet voldoende zijn om op 

verantwoorde wijze te kunnen construeren. 
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Hoofdstuk 2 

Toepassingsgebied van constructief beton. 

2.1. Constructief beton als model. 

2.2. Optimaal construeren. 

2.3. Nadelen van het dimensioneren op de maat gevende 

doorsnede. 

2.4 Nadelen van het dimensioneren op het spannings

criterium. 

2.1 Constructief beton als model 

In Nederland is prof.dr.ir.A.S.G. Bruggeling de promotor van 

het gedeeltelijk voorgespannen beton. Daartoe heeft hij, na 

jarenlang onderzoek aan de T.U-Delft, het model van het 

constructief beton ontwikkeld [8, 9, 10, 13). Een door hem 

gegeven definitie luidt [10, pag 56): "Onder constructies in 

constructief beton worden "gewapend"-betonconstructies 

verstaan die, al dan niet in samenwerking met een, via de 

voorspantechniek geïntroduceerde, kunstmatige belasting, in 

staat zijn op gecontroleerde wijze weerstand te bieden aan 

alle daarop werkende belastingen, opgelegde vervormingen en 

andere invloeden. Bovendien moeten deze constructies op 

veilige, technisch verantwoorde en economische wijze kunnen 

worden gerealiseerd". 

Vaak is gedeeltelijk voorgespannen beton gezien als het 

overlappingsgebied van gewapend beton en voorgespannen beton 

(zie fig. 2.1). Het gedeeltelijk voorgespannen beton werd als· 

een op zichzelf staand onderdeel beschouwd, waarvoor aparte 

rekenregels zouden gelden. Het constructief beton vormt hier 

een reactie op. 

Volgens dit model wordt elke betonconstructie samengesteld 

uit een minimum hoeveelheid staal, waaraan betonstaal en/ of 

(gespannen) voorspanstaal moeten worden toegevoegd. Alle 

vormen van constructief beton, (gewapend beton, gedeeltelijk 

voorgespannen beton en· beperkt en volledig voorgespannen 

beton), worden op deze wijze geïntegreerd en onder één noemer 
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gebracht. Daarom moet constructief beton volgens één al-

gemene methode berekend kunnen worden. Normalisatie moet door 

middel van één samenhangend voorschrift gebeuren. Een aparte 

normalisatie van gedeeltelijk voorgespannen beton, door b.v. 

het toevoegen van een deel Laan de V.B. 74-84, zou daarom in 

strijd zijn met dit model [8, pag 46). 

gewapend 

geïntegreerde onderdelen 

constructief 
beton 

gedeeltelijk voorgespannen 

gewapend voorgespamen 

gescheiden onderdelen 

Gedeeltelijk voorgespannen 
beton 

figuur 2.1 

Iedere betonconstructie moet voorzien zijn van een minimum 

hoeveelheid staal (basiswapening) opdat: 

- scheurvorming tijdens het verhardingsproces wordt 

beperkt. 

- scheurvorming t.g.v. belasting en opgelegde vervorming 

wordt beheerst. 

- voldoende brandwerendheid, restdraagvermogen bij aard

bevingen en stootweerstand wordt verzekerd. 

- een brosse bezwijkvorm wordt voorkomen. 

Het wapeningspercentage van de basiswapening bedraagt 0,15-

0,25% [10, pag. 60]. Een gedeelte van het voorspanstaal mag, 

afhankelijk van het aanhechtgedrag, als basiswapening mee

gerekend worden. De doorsnede voorspanstaal kan bij voor

gerekt staal volledig en bij nagerekt staal met aanhechting, 
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slechts gedeeltelijk als basiswapening meewerken. Voor

spanstaal zonder aanhechting heeft geen functie als basis

wapening. 

Het achterwege laten van basiswapening kan, ook bij volledig 

voorgespannen beton, tot ernstige schade leiden. In Nederland 

is veiligheidshalve altijd al betonstaal toegevoegd. Hiermee 

werd, onbewust, in constructief beton geconstrueerd. 

De constructie met basiswapening, kan eventueel kunstmatig 

belast worden d.m.v. voorspanning. Voorspanning heeft de 

volgende voordelen: 

1) Hoge betonkwaliteiten kunnen uitgenut worden, hetgeen 

slanker construeren mogelijk maakt. 

2) Toename van de stijfheid, zodat slanker geconstrueerd 

kan worden. 

3) Gunstig gedrag bij dynamische belastingen. 

4) Verzekeren van vloeistofdichtheid. 

5) Vergroten van de duurzaamheid door het beperken van de 

scheurvorming. Dit is in het bij zonder van belang bij 

constructies, waarbij gerekend moet worden met hoge, 

incidenteel aanwezige belastingen. Onder invloed van de 

voorspanning kan een scheur, na het verwijderen van deze 

incidentele belasting weer sluiten. 

6) Vergroten van het afschuifdraagvermogen. 

De mate van voorspanning kan op verschillende manieren worden 

weergegeven [13, pag. 8]. De definitie die gebruikt zal 

worden is afgestemd op het gebruiksstadium,dit in tegenstell

ing tot andere definities, omdat voorspanning, juist voor het 

gedrag in het gebruiksstadium wordt aangebracht. De mate van 

voorspanning wordt weergegeven d.m.v. de voorspangraad K. 

K = M20 
Mmax 

M20 is het ontspanmoment. Dit is het moment (aangeduid met 

M), waarbij in de uiterste vezel van de voorgedrukte trekzone 

( index 2) een nul spanning ( index O) heerst. Voor gewapend 

beton, waarbij geen voorspanning aanwezig is, geldt M20 = O 
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en dus K = O. Bij volledige voorspanning is, bij belasting 

tot het maximum gebruiksmoment (Mmax) in de doorsnede geen 

trekspanning aanwezig. Het ontspanmoment is dan gelijk aan 

het maximum moment (Mmax), dus K = 1,0. Overigens kan de K

waarde ook groter zijn dan 1,0. Dit zijn constructies, waarin 

altijd een bepaalde drukspanning aanwezig moet zijn. Gewapend 

beton (K = 0) en volledig voorgespannen beton (K ~ 1,0) zijn 

op deze wijze twee uitersten van het constructief beton. 

2.2 Optimaal construeren. 

Een constructief ontwerp moet aan vele eisen voldoen. Dit 

kunnen eisen zijn t.a.v. veiligheid, bruikbaarheid, duurzaam

heid en economie. Deze volgen uit: de voorschriften, de 

behoefte van de opdrachtgever en de constructeur die zichzelf 

nog nadere eisen kan stellen. Een optimale oplossing begint 

met een genuanceerde afweging van de verschillende eisen. 

Bij volledig resp. beperkt voorgespannen beton mogen, in het 

gebruiksstadium t.g.v. werkvoorspanning en buigend moment,in 

de betondoorsnede geen resp. beperkte trekspanningen op

treden. Dit criterium wordt in het vervolg aangeduid als het 

spanningscriterium. Volgens de huidige betonvoorschriften 

moet, bij het toepassen van voorspanning altijd voldaan 

worden aan het spanningscriterium. Dit gecombineerd met het 

feit dat van alle criteria, het spanningscriterium het meest 

bepalend is voor de dimensionering van volledig voorgespannen 

beton, maakt een goede afweging van eisen en daarmee een 

optimale oplossing onmogelijk. De constructeur heeft immers 

alleen nog maar de keuze uit construeren in gewapend beton of 

volledig/ beperkt voorgespannen beton. 

Hierop is één uitzondering nl. de vlakke plaatvloer met voor

spaning zonder aanhechting. Deze is genormaliseerd in deel H 

van de VB 74/84. Volgens art. H 401.4 en 401.5 behoeft niet 

meer ten alle tijde aan dit criterium voldaan te worden. 

Betonstaal moet toegevoegd worden voor het verzekeren van de 

bezwijkveiligheid en het beperken van de scheurwijdte. 

Wanneer de huidige voorschriften niet meer vereisen dat, bij 

het toepassen van voorspanning ten alle tijde aan het span

ningscriterium moet worden voldaan, wordt de weg naar con-
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structief beton geopend. Dat dit tot betere oplossingen 

leidt, blijkt uit een citaat van prof. Bachmann, hoogleraar 

aan de ETH Zürich [ 4) . "Die Erfahrungen mi t der teilweisen 

Vorspannung sind durchaus positiv. Es sind keine Schadenfälle 

bekannt geworden, die auf die teilweisen Vorspannung zurück

zuführen sind. Im Gegenteil: Es ist zu vermuten, da~ manche 

der früher beobachteten Schäden, entstanden aus einer zu 

star ken Vorspannung, vermieden werden konnten. " De argumen

tatie van prof Bachmann mag zwaar wegen, zij is immers 

gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring. De duurzaamheid 

van de constructie hoeft dus niet aangetast te worden, 

wanneer niet aan het spanningscriterium wordt voldaan. 

2. 3 Nadelen van het dimensioneren op de maatgevende door

snede. 

De voorspankracht wordt 

gedimensioneerd op de 

bij volledig voorgespannen beton 

maatgevende doorsnede. De voor-

spankracht is echter .in de hele constructie aanwezig, omdat 

het onmogelijk is de voorspankracht uitsluitend in de maat

gevende doorsnede aan te brengen. Is de voorspankracht in de 

maatgevende doorsnede een lust, in andere delen van de 

constructie (met andere randcondities) kan zij tot een last 

worden. 

Als voorbeeld: een ligger op twee steunpunten 

scheurvorming 

11 lb--E 

figuur 2.2 

De grootte van de voorspankracht wordt bepaald door de maat

gevende doorsnede; het midden van de ligger. Door de af-
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wezigheid van een buigend moment, zal, t.p.v. de oplegging 

t.g.v. de voorspankracht, in de bovenzijde van de ligger een 

trekspanning ontstaan. In het gedeelte waar dus een andere 

randconditie heerst (het ontbreken van een buigend moment), 

geeft de voorspankracht, die op het midden van de ligger 

gedimensioneerd is, problemen. De volgende oplossingen zijn 

mogelijk: 

1) aanbrengen van wapening om de trekspanning op te nemen 

(symptoombestrijding) 

2) opbuigen van voorspankabels. Hierdoor wordt het moment 

t.g.v. de voorspankracht (en haar negatieve invloed) 

verminderd. Het opbuigen van kabels werkt kostenver

hogend, maar heeft een gunstige invloed op het afschuif

draagvermogen. 

3) onthechten van voorspankabels over een bepaalde lengte. 

Deze oplossing geeft het meest duidelijk de kern van het 

probleem weer: de grootte van de voorspankracht, die 

afgestemd is op het midden van de ligger, is voor de 

opleggingen te groot en moet daarom verminderd worden. 

Een ander voorbeeld is de vlakke plaatvloer. Het voorspannen 

op het maatgevend moment, het steunpuntsmoment, is niet, of 

slechts op oneconomische wijze mogelijk [42, pag. 3.1). 

2.4 Nadelen van het dimensioneren op het spanningscriterium. 

In het gebruiksstadium mag bij volledig voorgespannen beton, 

t.g.v. werkvoorspanning en buigend moment, geen trekspanning 

optreden. Dit spanningscriterium is overheersend en kan een 

nadelige invloed hebben op andere aspecten van een construc

tie, zoals economie, duurzaamheid en bruikbaarheid. Dit zal 

met behulp van voorbeelden geïllustreerd worden: 

a) Invloed op het materiaalverbruik. 

Indien de hoeveelheid voorspanstaal bepaald wordt door 

het spanningscriterium, voldoet de constructie vrijwel 

altijd aan de bezwijkveiligheid. De bereikte veilig

heidsfactor is, zelfs voor de maatgevende doorsnede, 

meestal groter dan de vereiste waarde van 1, 7. Deze 
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overmaat aan veiligheid, wordt betaald middels een on

economisch materiaalverbruik. Indien het spannings

criterium niet meer geldt kan op de bezwijkveiligheid 

gedimensioneerd worden. Dit kan voor voorspanning met 

aanhechting tot een aanzienlijke besparing leiden. Be

sparingen van O - 40% staal t.o.v beperkt voorgespannen 

beton (K = 0.9) en O - 50% staal t.o.v. volledig voor

gespannen beton (K = 1,0), zijn mogelijk (zie hoofdstuk 

4.4.1.4). Dit wordt nog versterkt doordat de invloed van 

de basiswapening op het bezwijkmoment meegerekend mag 

worden, terwij 1 dat bij volledig voorgespannen beton 

ongebruikelijk is. 

b) Invloed op de detaillering. 

Het spanningscriterium leidt tot een relatief grote 

voorspankracht. Dit kan een te hoge drukspanning in de 

voorgedrukte trekzone tot gevolg hebben. Deze drukspan

ning wordt bij een T -ligger gereduceerd door het aan

brengen van een onderflens ( I -ligger) . Deze onderflens 

kan achterwege blijven bij een kleinere voorspankracht. 

Om de voorspankracht in een kokerligger zoveel mogelijk 

uit te nutten, moeten, voor het verkrijgen van de 

grootst mogelijke excentriciteit, de voorspankabels 

uitwaaieren over de onder- en bovenflens. Dit uit

waaieren leidt tot een geforceerd kabelverloop (met veel 

wrijvingsverliezen) en een onduidelijk krachtenspel 

waarvan fouten het gevolg kunnen zijn. Door de voor

spanning te beperken kunnen juist de kabels met een 

geforceerd kabelverloop uitgespaard worden. De overige 

kabels kunnen dan zonder belangrijk verlies aan ex

centriciteit uitsluitend binnen het lijf van het profiel 

blijven, hetgeen constructief maar ook uitvoeringstech

nische voordelen heeft. 

In een cilindervormig reser

voir kunnen in de monoliete 

verbinding van wand en vloer, 



17 

t.g.v. voorspanning trekspan

ningen optreden. Indien voor 

het opnemen van deze trekspan

ningen betonstaal wordt aan

gebracht, kan de scheurvorming 

in de hand gehouden worden. Op 

deze wijze wordt een volwaar

dig detail ontworpen, dat in 

volledig voorgespannen beton 

niet toelaatbaar zou zijn. 

I 
I 

l 
1 
1 

J 

' I 

figuur 2.3 

Het achterwege laten van het spanningscriterium kan dus tot 

een eenvoudiger detaillering en een afname van de malkostan 

leiden. 

c) Invloed op het gedrag 

Als in een constructie geen of slechts beperkt trekspan

ningen worden toegelaten, hebben we altijd met onge

scheurde doorsneden van doen. De grote stijfheid van 

deze constructies wordt vaak als een voordeel van 

voorgespannen beton gezien. Door opgelegde vervormingen 

(t.g.v. temperatuurverschillen en steunpuntszettingen) 

kunnen in stijve, statisch onbepaalde constructies 

echter hoge piekspanningen optreden. Indien hier geen 

rekening mee wordt gehouden kan dit tot aanzienlijke 

schade leiden. Door het aanbrengen van basiswapening 

wordt grove scheurvorming voorkomen. 

Door scheurvorming zal de stijfheid plaatselijk ge

reduceerd worden, waardoor een herverdeling van momen

ten op kan treden. De gebieden waar scheurvorming plaats 

mag vinden, kunnen geïnitieerd worden door deze gedeel

telijk voor te spannen. Een dergelijke constructie kan 

dan veel beter reageren op opgelegde vervormingen. Dat 

is ook de reden, waarom de brug over het Noord-hollands 

kanaal in de ringweg van Amsterdam, in gedeeltelijk 

voorgespannen beton is gerealiseerd [18]. 



18 

Sommige voorgespannen constructies vertonen een on

aanvaardbaar grote opbuiging. In feite is een te grote 

voorspankracht (waarvan de grootte is bepaald door het 

spanningscriteium) hiervan de oorzaak. Beperken van de 

voorspanning kan de opbuiging binnen aanvaardbare 

grenzen houden. 

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt een genuanceerde 

afweging van eisen noodzakelijk, om tot een weloverwogen 

hoeveelheid voorspanning te komen. Het onvoorwaardelijk 

vasthouden aan het spanningscriterium is: niet noodzakelijk, 

staat een optimale oplossing vaak in de weg en beknot de 

constructeur onnodig in zijn mogelijkheden. 
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Hoofdstuk 3 

Dimensioneren in het bezwijkstadium. 

3.1 Onderstellingen 

3.2 Bezwijk.mechanisme 

3.3 Equivalent wapeningspercentage 

3.4 Spanning in het voorspanstaal 

3.5 Spanning in het betonstaal 

3.6 Nuttige hoogte 

3.7 Centrische trekkracht 

3.8 Algemene rekenmethode 

3.9.1 Rekenvoorbeeld 1 

3.9.2 Rekenvoorbeeld 2 

3.1 Onderstellingen 

Bij de berekening van het bezwijk.moment gelden de volgende onder

stellingen (naar VB 74/84): 

- Beton kan geen trekspanningen opnemen. 

- Vlakke doorsneden blijven vlak (hypothese van Bernouilli). 

- Voor beton, betonstaal en voorspanstaal worden de 

a- e diagrammen van figuur 3.1 aangehouden. 

beton (art. A 204.5.4) 

~r 
~ 

~ 

betonstaal (art. A 204.2.3) 

~ 

voorspanstaal (gebaseerd op karakteristieke waarden 
gegeven in NEN 3868) 

figuur 3.1 
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3.2 Bezwijkmechanisme 

Het uitwendig bezwijkmoment (Mu) maakt evenwicht met het inwendig 

moment. Dit wordt geleverd door de drukkracht in het beton (Ncu>, 

die op een afstand z van de trekkracht in het staal (Nspu) werkt. 

Mu= Ncu * z 

De grootte van de betondrukkracht (Ncu>, wordt bepaald door: 

- de hoogte en de breedte van de betondrukzone (hxu, b). 

- de betonkwaliteit. 

De grootte van de hefboomsarm (z) wordt bepaald door: 

- de hoogte van de betondrukzone (hxu>· 

- de nuttige hoogte (h) (afstand van het zwaartepunt van de 

trekkracht (Nspu) tot de uiterste gedrukte betonvezel). 

Voor doorsneden waarbij de betondrukzone binnen de flens van het 

profiel ligt, geldt het volgende (zie figuur 3.2): 

écu fc :::, :::, 
1,, " " 

*tl 
>< 

A ,. 

1I 
A 

Ncu !î 
1 

'f 

1 

1 

1 

~l 
N ~ 

1 

,Asp l1 Nspu 

-} Esx, épx " Vpu 
" b ,r " " ~ J\ ,, 

Ûsu 
,, 
"' ,, 

Doorsnede Ver vormingen Spamingen Krachten 

figuur 3.2 

9 
Ncu =rr * b * hxu * fc 

z = h - 0,354 * hxu 

9 
Mu= Ncu * z =14 * b * hxu * fc * (h - 0,354 * hxu> 

hxu = kxu * h 

fc = 0,8 * fee 
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M =-9-* kxu fee ( kxu ) s.M 2 * 0,8 * * 1- 0,354 * 14 

In de GTB-tabel (zie fig. 3. 5) is voor een waarde van Mu de b. ht.' 
grootheid kxu af te lezen. 

De GTB-tabellen kunnen ook toegepast worden indien, bij een 

geringe hoogte van de betondrukzone (kxu :S o, 105), de maximale 

betonstuik ( êcu = 3, 5%.) niet bereikt wordt. Uit onderzoek (zie 

bijlage 3.1) blijkt, dat het bezwijkmoment en het wapeningsper

centage dan met een afwijking van slechts 1% berekend worden. 

3.3 Equivalent wapeningspercentage 

Volgens de evenwichtsvoorwaarde, moet de drukkracht in het beton 

(Ncu> gelijk zijn aan de trekkracht in het staal (Nspu>· Of deze 

trekkracht geleverd wordt door uitsluitend betonstaal (gewapend 

beton), of uitsluitend voorspanstaal (volledig voorgespannen 

beton), of een combinatie van betonstaal én voorspanstaal (ge

deeltelijk voorgespannen beton) is van geen belang. 

In het bezwijkstadium is 100 mm 2 staal met een spanning van 

500 N/mm2 equivalent aan 50 mm 2 staal met een spanning van 

1000 N/mm 2 
• Het benodigde wapeningspercentage is dus afhankelijk 

van de te bereiken spanning(en) in de staalsoort(en). Daarom 

wordt een equivalent wapeningspercentage (C.Ueq) berekend. Dit is 

het percentage dat vereist is, wanneer all één staal met een 

vloeispanning van 500 N/mm2 wordt toegepast. 

Ncu = Nspu 

Ncu = 1! * kxu * b * h * fc ~ 
'°eg = 

Nspu = "'eg * b * h * 500 

Het equivalent wapeningspercentage 

9 
14 * kxu * fc /500 

( Weg) komt overeen met het 

wapeningspercentage voor FeB 500, zoals is weergegeven in de GTB

tabellen. Uit CC>eg kan voor iedere staalsoort de benodigde door

snede berekend worden. Daartoe moet de spanning in het staal 

(apu, Osu> bekend zijn. 
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3.4 Spanning in het voorspanstaal. 

Voorspanstaal zonder aanhechting: 

apu = 1,05 * apco (art. H 503.1.3.) 

apu kan ook, volgens art. H 503.1.3. nauwkeuriger berekend 

worden. 

Voorspanstaal met aanhechting: 

De spanning in het voorspanstaal (apu) is afhankelijk van: 

1) ap, 2 o, êp, 2 o, : de spanning en verlenging onder 

invloed van het ontspanmoment (M20>· 

2) êpx= de extra verlenging die het voorspanstaal 

ondergaat bij belasting van M20 tot Mu. 

ad l)Het ontspanmoment (M20 ), komt nagenoeg overeen met het 

moment waarbij de betonspanning ter plaatse van de wapening 

nul is. Dit is tevens het moment waarbij in de doorsnede nog 

juist geen scheuren ontstaan (aangenomen dat het beton geen 

trekspanning op kan nemen). 

ap, 2o is door direkt en vertraagd optredende verliezen 

aanzienlijk lager dan de aanvangsvoorspanning. Als minimum

waarde wordt, in de lijn van art. F 503.2, aangenomen: 

Het volgende geldt dus niet voor ongespannen voor

spanstaal en voorspanstaal met een lage voorspanning. 

ad 2)Doordat de scheur open gaat staan, ondergaat het staal een 

extra verlenging, én dus een spanningsverhoging. De grootte 

van deze extra verlenging ( êpx) wordt bepaald door (zie 

figuur 3.3): 

l)de nuttige hoogte. 

2)de hoogte van de betondrukzone. 

3)de maximale betonstuik. 
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êcu . hxu = êpx : (h - hxu) . 
s:. {h - h~y) 

€px = êcu * hxu 

hxu = kxu * h 
.s: 

êpx êcu 
(1 - kxu> s:. = * 1 kxu .s: 

êcu = 3, 5 ./oo 
PK A' 

figuur 3.3 

Uitgaande van ap, 2o = 0,57.fpk als nullijn, kan êpx voor elke 

karakteristieke waarde, gegeven in NEN 3868, berekend worden 

(zie figuur 3.4). Door deze waarden wordt het apu - êpx diagram 

getekend. Vanaf fpo,l tot fpk wordt deze, voor FeP 1670 be

schreven met de functie: 

a pu = 1731 , 8 4 - ( 2 0 7 7 , 01 / é' p) - ( 3 0 5 3 , 2 7 / ( e p) 2 
• 

~ 

f_ - --- \,o, 
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fp01 
., .... 

,., - ,.....+ F•P 1670 '.,i ✓ 

(3o/. - ,._ - ,....._ 

/, 1-, F•P 1770-
- - ,-. -o F•P 1860 

fp0,0~C:> / 
" I J - ! 
~~ 

I -- - ---· - - 1/ - ·- - --r- -·· -- - - --- -
' ~ - I 

_,__ - ---r -- -
+ - -- -- --- _...._ 

i::::,..__ ......-:: 1/· --- -·- -- - ~ - . - ,__ -
- --- -- -- - -- -- 1- .. /" - ----· - --

5,-_ 10r. 151/. 20%. 251/. 301'. cp, 
h :0 .h xu ,50 

figuur 3.4 
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In figuur 3. 4 is het diagram voor FeP 1670 weergegeven. De 

diagrammen van FeP 1770 en 1860 komen hier nagenoeg mee overeen 

(afwijking kleiner dan 1%) • Figuur 4 is daarom algemeen geldig 

voor FeP 1670, 1770 en 1860. Voor andere kwaliteiten voorspan

staal moet de relatie Opu-êpx worden ontleend aan het a-ê diagram 

van het certificaat. Voor een waarde van epx kan Opu uit figuur 

3. 4 afgelezen worden. Aan de bestaande GTB-tabel is een kolom 

toegevoegd, waarin Opu wordt aangegeven (zie figuur 3.5). Deze 

spanning Opu is immmers afhankelijk van kxu= 

Uit kxu volgt f,,px (zie figuur 3. 3) : êpx = êcu * (1- kxu> 
kxu 

êcu = 3,5 %o 
Uit êpx volgt Opu (zie figuur 3.4) 

In art. F 503.2. wordt een maximum aan de hoogte van de beton-

hxu $ ____ f ___ * h . Deze eis komt voor de 
"°' + 1500 

drukzone gesteld: 

staalkwaliteiten FeP 1670, 1770 en 1860 ongeveer overeen met 

hxu $ 0,50.h Dit betekent voor de verlenging van het voor

spanstaal epx ~ 3,5 %.. 

Het is aan te bevelen een rekenmethode zo te onwerpen, dat het 

ui tv oeren van controles overbodig wordt doordat, het maken van 

fouten wordt uitgesloten. Prof. Bachmann schrijft hierover [4]: 

"Jeder eingesparte Nachweis bedeutet für den Ingenieur freie Zeit 

zum Denken". In de GTB-tabel wordt een explicite kontrole van de 

hoogte van de betondrukzone overbodig gemaakt, door voor 

hxu > 0,50.h geen waarden te vermelden. 

Indien ap, 2o kleiner is dan 0,57.fpk, (dit om bijv. in het ge

bruiksstadium de staalspanning in een scheur te beperken) zal 

Opu lager zijn dan de in figuur 5 aangegeven waarde. 

Voor ap, 2o = 0,45.fpk, is deze afwijking maximaal 3% (zie streep

lijn in figuur 4). Hieruit blijkt dat ap, 2o weinig invloed heeft 

op de uiteindelijke spanning bij bezwijken (apu) en daarom niet 

nader berekend hoeft te worden. Dit geldt uiteraard niet voor 

ongespannen voorspanstaal en voorspanstaal met een lage voor

spanning. 



GTB 1974 - 11.3.d 

buiging zonder normaalkracht 
bij rechthoekige doorsneden 

M" FeB 500 

bh 2 

1 
k Wo w,. a 

200 0,498 0,04 
leOO 0,495 0,08 
600 0,493 0,12 
800 0,491 0,16 

1000 0,488 0,20 
1200 0,486 0,25 
1le00 0,483 0,29 
1600 0,481 0,33 
1800 0,478 0,38 

2000 0,476 0.42 
2200 0,473 0,46 
2400 0,471 0,51 
2600 0,468 0,56 
2800 0,465 0,60 

3000 0,463 0,65 
3200 0,460 0,70 
3leOO 0,457 0,74 
3600 0,455 0,79 
3800 0,452 0,84 

leOOO 0,449 0,89 
4200 0,446 0,94 
4400 0,443 0,99 
4600 0,440 1,05 
4800 0,437 1,10 

5000 0,434 1.15 
S200 0,431 1.21 
SleOO 0,427 1,26 
S600 0,424 1,32 
S800 0,421 1,38 

6000 0,417 1,44 
6200 0,414 1.50 
6leOO 0,411 1,56 
6600 
6800 

7000 
noo 
7le00 
7600 
7800 

8000 

25 

B30 

k",, k • 

0,013 0,995 
0,026 0,991 
0,039 0,986 
0,053 0,981 

0,066 0,976 
0,080 0,972 
0,094 0,967 
0,108 0,962 
0,122 0,957 

0,136 0,952 
0,151 0,947 
0,165 0,941 
0,180 0,936 
0,195 0,931 

0,210 0,926 
0,225 0,920 
0,241 0,915 
0,257 0,909 
0,273 0,903 

0,289 0,898 
0,305 0,892 
0,322 0,886 
0,339 0,880 
0,356 0,874 

0,374 0,868 
0,391 0,861 
0,409 0,855 
0.428 0,848 
0.447 0,842 

0,466 0,835 
0,485 0,828 
0,505 0,821 
0,526 0,814 
0,547 0,806 

0,568 0,799 
0,590 0,791 
0,613 0,783 
0,636 o,n5 
0,660 0,766 

0,685 0.757 

z = k 1 ·h 

. . h . A . 2 M., . kN/ 2 M m kNm· b mm·, mm; 0 mmm ; -
2 

m m 
" ' bh 

□ 
(1,. 

1 ,00. ~t 
1,00, t 
1 ,00. '.t 
1 .00.1,~ 

1,00.~· 
1 ,00. t 
1 ,00. ~t 
1,00.1,t 
0,99.1,t 

0,99. ~. 

0,98. ~t 
0,98. 1 
0,97.~t 
o,91.,,1 

0,96.~t 

0,95. ~t 
0,95. t 
0,94.~t 
0,94.1,t 

0,93. •,t 
0,93. •,t 
0,92. ~t 
0,91. ~t 
0,91.1,t 

0,90.t,t 

0,90.~t 
0,89, I 
0,88. ~. 
0,87.f,t 

0,87.t,t 
0,86.111 

o.as.1,t 

figuur 3.5 
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Uit figuur 4 blijkt tevens, dat bij een maximale hoogte van de 

betondrukzone (hxu = 0, 50. h , fpx = 3, 5~ , in het voorspanstaal 

juist de 0,1% rekgrens bereikt wordt. Van enige veiligheid, zoals 

de VB in art. F 503.2 suggereert, is dus geen sprake. Dit komt, 

doordat de voorschriften uitsluitend rekenen met de elastische 

vervorming en de 0, 1% plastische vervorming buiten beschouwing 

laten. 

Wanneer alléén voorspanstaal wordt toegepast geldt: 

Ap = CJeq * b * h * 500 / apu 

3.5 Spanning in het betonstaal 

In het betonstaal is in het bezwijkstadium altijd de vloei

spanning (fsy) aanwezig. 

Bij gewapend beton wordt dit gegarandeerd door een maximum aan de 

hoogte van de betondrukzone te stellen: 

hxu ~ f * h (art. E 503.2) 
I + ....:!L 

soo 

Bij betonconstructies met voorspanning, kan in het gebruiks

stadium, een drukspanning in het betonstaal aanwezig zijn. Omdat 

het betonstaal (evenals het voorspanstaal) bij bezwijken een 

minimale verlenging ( esx> van 3, 5 %0 ondergaat, zal niettemin 

altijd de vloeispanning (fsy) bereikt worden. 

Wanneer alléén betonstaal wordt toegepast geldt: 

As = Cveq * b * h * 500 / f sy 
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3.6 Nuttige hoogte 

Indien het zwaartepunt van het betonstaal niet samenvalt met die 

van het voorspanstaal, volgt de nuttige hoogte (h) uit: 
A5 . fsy. h 5 + Ap. Gpu. hp 

h = ------------------
A 5. fsy + Ap. Gpu 

In het ontwerpstadium, wanneer de verschillende factoren nog 

onbekend zijn, zal de nuttige hoogte (h) geschat moeten worden. 

v EcM~ 

1 
~ p 

J 
1 

tt..AP 

~s 

V b 
" ~: H ~ 1 ~ 

figuur 3.6 

Het zwaartepunt van het voorspanstaal zal niet altijd samenval

len met die van de trekkracht Nspu· In dat geval zal de verleng

ing (êpx> anders zijn, dan voor de GTB-tabellen is aangenomen 

(zie fig. 3.6). Binnen bepaalde grenzen (hp > 0,9.h) heeft dit, 

dankzij het plastisch gedrag van het voorspanstaal, een te 

verwaarlozen invloed op de spanning (apu>· 
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3.7 Centrische trekkracht 

Door het aanbrengen van de voorspanning en de daaropvolgende 

krimp en kruipprocessen, zal een voorgespannen constructie willen 

vervormen. Wanneer deze vervorming wordt verhindert, vloeit een 

deel van de voorspankracht, naar andere delen van de constructie. 

Dit kan geschematiseerd worden als een vriJ vervormbare construc

tie, waarbij een centrische trekkracht (Nt) aangrijpt ter plaatse 

van de opleggingen (9, 1987 nr. 1 en 3]. Deze centrische trek

kracht levert een negatieve bijdrage aan de grootte van het 

bezwijk.moment en mag derhalve niet verwaarloosd worden. Bij 

verhinderde vervorming kan deze invloed als volgt worden verwerkt 

(zie fig. 3.7): 

De centrische trekkracht Nt wordt verdeeld in een trekkracht ter 

plaatse van de wapening en een moment Nt * esp , die een posi

tieve bijdrage aan het bezwijk.moment levert. Het moment waarop 

m.b.v. GTB-tabellen gedimensioneerd moet worden is gelijk aan: 

Mu - Nt *esp. 

Naast een equivalent wapeningspercentage dat hieruit volgt, moet 

wapening aangebracht worden, om de trekkracht Nt op te nemen. De 

totale trekkracht Nspu, waarop gewapend moet worden, is: 

Nspu = coeq * b * h + Nt 

Nt + ➔ M = N,. •.,, - ,_ __ ·--·-·-· . - - ..... ;Il' -
CL L 

v"' Ij/ .. 

N1: ., . 
r , 

figuur 3.7 
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3.8 Algemene rekenmethode. 

Dimensioneren van een betonbalk in constructief beton. 

1) Eisen in de gebruikstoestand leiden tot een bepaalde 

K-waarde (K = M20 / Mmax> en daarmee samenhangend, een be

paalde hoeveelheid voorspanstaal. 

B k Mu 2) ere en b * h2 

3) Uit de GTB-tabel (zie figuur 3.5) volgen Weg en apu· 

4) De hoeveelheid betonstaal volgt uit: 

Bij een gegeven hoeveelheid betonstaal en voorspanstaal kan als 

volgt het bezwijkmoment bepaald worden: 

1) Schat het equivalent wapeningspercentage door: 
2!r_ ~9 fl'K 

w. _ As · s-oo 4- Ap · s-oo e,-- h b. 

2) Uit de GTB-tabel volgt Gpu· 

3) Bereken het equivalent wapeningspercentage volgens: 

fsy d. 
As · -roö + A-p · sE~ weg =--------.a:;..;;;...;.... __ _ 

b.h 

De spanning Gpu kan gecontroleerd worden en eventueel kan 

'°eg, met de juiste waarde van Gpu, opnieuw worden berekend. 

4) Uit de GTB-tabel volgt M 
b. ~2 • 
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3.9.1 Rekenvoorbeeld 1 

Dimensioneren van een betonbalk in constructief beton. 

gegeven: betonkwaliteit B 30 

kwaliteit betonstaal FeB 500 

kwaliteit voorspanstaal FeP 1860 

voorspanning met aanhechting 

afmetingen: b = 0,30 m 

ht= 1,10 m 

h = 1,00 m 

bezwijkmoment Mu= 1200 KNm 

c,Asp 

1:: b 
~ 

.&.J: 

1 

l1 
,f 

,r 

1) Eisen in de gebruikstoestand leiden tot een bepaalde 

K-waarde (K = M20 / Mmax> en daarmee samenhangend, een 

bepaalde hoeveelheid voorspanstaal.Bijvoorbeeld: 

Ap = 500 mm 2 

2) Bereken bM_u 2 =~-1~2- 0-0~ 
h 0, 3. 1, 0 2 = 4000 KN/m 2 

3) Uit de GTB-tabel (zie figuur 3.5) volgen '4.Jeg en apu· 

Weg= 0,89% , apu = 0,93 * fpk = 0,93 * 1860 = 1730 N/mm 
2 

4) De hoeveelheid betonstaal volgt uit: 

~ * A W * b * h A * / 500 500 s = eg - p 0 pu 

500 
*As= 0,89% * 300 * 1000 - 500 * 1730 / 500 = 940 mm 2 

500 

Wanneer alléén de hoeveelheid voorspanstaal wordt gewijzigd, 

blijven "'eg en apu hetzelfde. Stel Ap wordt 250 mm 2 

5 0 0 * As = o , 8 9 % * 3 o o * 1 o o o - 2 5 o * 173 o / 5 o o = 18 O 5 mm 2 

500 
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3.9.2 Rekenvoorbeeld 2 

Berekening van het bezwijkmoment van een volledig voorgespannen 

betonconstructie. 

gegeven: betonkwaliteit B 30 

kwaliteit betonstaal FeB 500 

kwaliteit voorspanstaal FeP 1860 

voorspanning met aanhechting 

afmetingen: b = 0,30 m 

ht= 1,10 m 

h = 1,00 m 

Ap = 800 mrn2 

As = 0 mrn2 
}\ 

Ooorsned, 

Bij een gegeven hoeveelheid betonstaal én voorspanstaal, kan als 

volgt het bezwijkmoment bepaald worden: 

1) Schat het equivalent 

fsy 
cu _As· s-oo +Ap-

eci- b. h 

wapeningspercentage door: 
o,.9fe1o1. 167"1 
soo 800. S"OO - 300. 1000 

2) Uit de GTB-tabel volgt: 

Gpu = 0,93 * fpk = 0,93 * 1860 = 1730 N/mrn2 

3) Bereken het equivalent wapeningspercentage volgens: 

1730 

_ _ B_o_o_. _s-_o_o ___ = o, 
9 2 % 

300, 1000 

4) Uit de GTB-tabel volgt: s~M2 4120 KN/m 2
' Mu= 1236 KNm. 
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4.1 De grootte van de voorspankracht. 

De K-waarde is een maat voor de grootte van het ontspanmoment 

(hfst. 2) en daarmee tevens een indicatie voor het gedrag van 

een constructie. Afhankelijk van eisen die aan dat gedrag 

gesteld worden, wordt een K-waarde bepaald. 

Jammer genoeg, zijn er nog weinig richtlijnen, op grond 

waarvan voor een bepaalde K-waarde gekozen kan worden [ 2 4, 

pag. 6.8-6.9). Nader onderzoek is zeer aan te bevelen, maar 

vereist kennis van de verschillende invloeden van de voor

spankracht. Dit inzicht is slechts ten dele aanwezig en moet 

door middel van nader onderzoek uitgebreid worden. Het 

onderhavige afstudeerwerk vormt daartoe een aanzet. 

De grootte van de werkvoorspankracht (P00 ) volgt uit: 

figuur 4.1 

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de afmetingen van de 

betondoorsnede reeds ontworpen zijn. Ook hiervoor zijn echter 

nog weinig richtlijnen [24, pag. 6.6-6.7). 

Voor het bepalen van de voorspankracht, kan ook gebruik 

worden gemaakt van de load balancing methode. Deze beschouwd 

de constructie als geheel en ziet de voorspanning als een 

kunstmatige belasting. Daarbij wordt de invloed van de 

voorspankracht verdeeld in verschillende invloeden: 

1) een belasting t.g.v. krommingsdruk. 

2) een centrische drukkracht. 

3) een buigend moment in de einddoorsnede, door het ex

centrisch aangrijpen van de voorspankracht. 
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Bij de load balancing methode wordt de vraag naar de K-waarde 

vervangen door de vraag, welk deel van de belasting, d.m.v. 

voorspanning, gebalanceerd moet worden. Voor het berekenen 

van tijdsafhankelijke effecten moet "doorsnede"-gericht 

gewerkt worden. Om die reden zal verder niet op de load 

balancing methode worden ingegaan. 

Indien K $ Md / Mmax, dus M20 $ Ma, zullen in de doorsnede 

altijd openstaande scheuren aanwezig zijn. (Ma is het buigend 

moment t.g.v. rustende belasting (incl. eigen gewicht), even

tueel kan hier nog een deel van de veranderlijke belasting 

bij opgeteld worden). De invloed van tijdsafhankelijke 

effecten op de grootte van de voorspankracht is in dat geval, 

heel anders dan in een ongescheurde doorsnede (of doorsneden 

wa_arvan de scheuren onder rustende belasting gesloten zijn). 

In paragraaf 4.2 wordt deze invloed bij een gescheurde 

doorsnede (M20 $ Md) en in paragraaf 4.3 de invloed bij een 

ongescheurde doorsnede (M20 ~ Md) onderzocht. Tevens wordt 

aangegeven hoe de hoeveelheid voorspanstaal uit de werk

voorspankracht berekend kan worden. 

Het is mogelijk dat gekozen wordt voor het aanbrengen van 

voorspanning, maar dat de exacte grootte van de voor

spankracht niet zo belangrijk is. De hoeveelheid voor

spanstaal wordt dan bepaald doordat, in combinatie met de 

basiswapening (As,min>, aan het criterium van de bezwijk

veiligheid voldaan moet worden: 

="'eg* b * h * 500 - As,min * fsy 
Ap <Jpu 

Op deze wijze wordt een constructie verkregen met een minimum 

staaldoorsnede. 
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4.2 Gescheurde doorsnede (K ~ Md.....L-11maxl 

4.2.1 Nieuwe vragen. 

De invloed van tijdsafhankelijke effecten op de grootte van 

de voorspankracht is vanuit het volledig voorgespannen beton 

genoegzaam bekend. Het betreft dan altijd ongescheurde 

doorsneden. De vraag naar de invloed van tijdsafhankelijke 

effecten, bij een combinatie van openstaande scheuren en 

voorspanning, is daarom nieuw. Overigens verbieden de meeste 

ontwerpmethoden een dergelijke combinatie. Zo moet, volgens 

de Zwitserse voorschriften [21] de betondoorsnede onder 

invloed van rustende belasting (incl. eigen gewicht) onges

cheurd zijn (of reeds ontstane scheuren moeten weer gesloten 

zijn). Met de huidige praktijkervaring echter, zo vindt prof. 

Bachmann [1, 1982 no. 4], is het niet meer nodig aan deze eis 

vast te houden. Zij beperkt de konstrukteur onnodig in zijn 

mogelijkheden. Want zolang de voorspankracht niet té groot 

is, zal het aanbrengen van voorspanning altijd een gunstige 

invloed hebben op het gedrag van de constructie. 

De invloed van tijdsafhankelijke effecten op de grootte van 

het ontspanmoment, wordt bepaald door het gedrag t.p.v. een 

scheur te onderzoeken. 

4.2.2 Invloed van de krimp. 

Het beton, wil over de hoogte van de betondrukzone (hx) een 

konstante verkorting ondergaan De buigstijfheid van het onge

scheurde betongedeelte, t.o.v. de stijfheid van de staal

doorsnede tegen normaalvervorming is relatief gering [15 pag. 

504] . Dat wil zeggen dat de scheur, onder invloed van de 

krimp in de drukzone, niet dichtgetrokken wordt, maar dat de 

doorsnede een rotatie zal ondergaan. Omdat vlakke doorsneden 

vlak blijven heeft deze rotatie een spanningsverandering tot 

gevolg. De hoogte van de drukzone zal afnemen; de hefboomsarm 

zal groter worden. Bij een gelijkblijvend moment leidt krimp 

tot een afname van de staalspanning [24, Appendix 6, pag. 7]. 
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4.2.3.Invloed van de kruip 

De grootte van de kruipvervorming is afhankelijk van de 

aanwezige spanning. De bovenzijde van de drukzone (waar de 

betonspanning het grootst is), zal meer willen vervormen dan 

het beton t.p.v. de neutrale lijn. Hierdoor zal de hoogte van 

de betondrukzone toenemen; de hefboomsarm zal kleiner worden. 

Bij een gelijkblijvend moment leidt kruip tot een toename van 

de staalspanning [24, Appendix 6 pag 10]. 

4.2.4 Invloed van de relaxatie. 

Relaxatie is een spanningsdaling in de tijd, bij een gelijk

blijvende vervorming van het staal. Ook in de scheur zal 

relaxatie in het voorspanstaal optreden. Om in de gescheurde 

doorsnede toch een zelfde moment te kunnen leveren, moet de 

trekkracht in de totale staaldoorsnede hetzelfde blijven 

(aangenomen dat de hefboomsarm gelijk blijft). Het verlies 

aan trekkracht door relaxatie, wordt daarom gecompenseerd 

door een spanningsverhoging in de totale staaldoorsnede, en 

wel zodanig dat de totale trekkracht gelijk blijft. Dit 

blijkt ook uit onderzoek m.b.v. een computerprogramma ont

wikkeld door Stumico (zie fig. 4.2). 

In voorspanstaal zonder aanhechting, treedt wel relaxatie 

maar geen spanningsverhoging op. In dat geval treedt de 

spanningsverhoging alleen in het betonstaal op. De invloed op 

het ontspanmoment is voor voorspanning met aanhechting gelijk 

aan die van voorspanning zonder aanhechting. 

Relaxatie leidt tot een afname van het ontspanmoment. 

4.2.5 Totale invloed van krimp. kruip en relaxatie 

De effecten van krimp en kruip op het spanningsdiagram 

blijken tegengesteld aan elkaar te zijn: 

- krimp: kleinere hoogte van de betondrukzone. 

afname van de staalspanning. 

- kruip: grotere hoogte van de betondrukzone. 

toename van de staalspanning. 
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Met behulp van een 

dix 3,bijlage 2], 

( z ie figuur 4 . 2 ) . 

computerprogramma van Stumico (24, Appen

is de invloed van krimp en kruip nagegaan 

Daaruit blijkt dat de invloed van krimp 

tegengesteld is aan die van kruip. De spanningsverhoging in 

het staal t.g.v. krimp en kruip bedraagt maximaal 50 N/mm 2 • 

Dit zal in werkelijkheid iets kleiner zijn, doordat de 

kruipvervorming is overschat. De kruip is nl. berekend bij 

aanwezigheid van het maximaal gebruiksmoment. 

2 •• l ....... .. 
.j ◄ •o 
'2 ....,. 
r::,1/1 100 

... 
0 

2-

~I -Ko 

--! 
':2 1-o 
v 
<,.11 c. 

0 

2-
,... 

J ··-~J ,_ 

•• 

-

1 

4 • (.:, .. , 
t i " 
{ ; 

}-" 1 ., 
v" 

0 

0 

-

•. 4 o.O 1.2 

---/ 
/ ,, 

a.'- .... ·U 

-.Il 

l. • 
:::.:::...;---;-- ~. ~--- -.,,... 

1.-. t.o ---':,>CJsp 

1-. ~-- c"~r-

-- -- - b • -

1,o. , .. -~ws,. 

l-. s---~'"· -- - - l. • 

,., 

_..___ ........... (.\/.'Z.4.) -----------------------

. ·----------------4.S ... 

Krimp 

Kruip 

Krimp en kruip 

Relaxatie 

figuur 4.2 

Er vanuit gaand dat krimp en kruip, in het beton tussen de 

scheuren, de aanhechting van beton en staal niet extra belas-
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ten, zal de scheurwijdte dus alleen beïnvloed worden door de 

relaxatie. 

Nemen we een gescheurde doorsnede in gedachten, dan is het 

ontspanmoment het moment waarbij de scheuren nog juist 

gesloten zijn. Bij verhoging van het buigend moment zal de 

scheur open gaan staan. Indien, bij een gelijkblijvend moment 

t.g.v. tijdsafhankelijke effecten, de scheur nog verder open 

gaat staan zal het meer "moeite" kosten om de scheur weer te 

sluiten; het ontspanmoment is kleiner geworden. De scheur

wijdte t.g.v. krimp en kruip blijft onveranderd; Krimp en 

kruip beïnvloeden dus nauwelijks de grootte van het ontspan

moment. 

Relaxatie van het voorspanstaal heeft een afname van het 

ontspanmoment tot gevolg. 

4.2.6 Maximale spanning in de scheur. 

De werkvoorspankracht (P~ = Ap * a~) is de voorspankracht, 

wanneer naast voorspanning, alleen het ontspanmoment aanwezig 

is. Indien het buigend moment groter is dan het ontspanmo

ment, zal het staal in de scheur een verlenging ondergaan. 

Dit leidt tot een spanningsverhoging, maar niet, volgens de 

gegeven definitie, tot een toename van de werkvoorspankracht. 

De maximale spanningsverhoging, bij belasting tot Mmax, is 

afhankelijk van de K-waarde (zie fig. 4.3) [2]. Het verschil 

Mmax - M2o, dat afhankelijk is van de voorspangraad, bepaalt 

in belangrijke mate de spanningsverhoging 6ap,cr· 

figuur 4.3 
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De totale spanning in het voorspanstaal bij het maximum 

gebruiksmoment is: ap,max = ap20 +Aap,cr 

Over de absolute grootte van de maximaal toelaatbare spanning 

in het gebruiksstadium in het voorspanstaal zijn de meningen 

verdeeld. 

Stuvo-rapportnr 76 [24] acht art. F 401.8 [20] van toepas

sing. Dat wil zeggen ap2 o +~ap,cr S 0,65.fpk· 

Prof. Bruggeling [15. pag. 471] stelt vast dat over de 

maximaal toelaatbare spanning nog geen een

duidige uitspraak gedaan is, maar stelt voor 

deze te beperken tot 0,7.fpk· 

Prof. Bachmann [1, 1982 no. 4] beperkt de maximum spanning 

tot de proportionaliteitsgrens. Beneden deze 

grens is de invloed van een spanningsverander

ing, onafhankelijk van de absolute waarde van 

de spanning. Controle hiervan is niet nood

zakelijk, omdat de maximum spanning gewoonlijk 

beneden de proportionaliteitsgrens zal blij

ven. 

4.2.7 Ontwerp van de hoeveelheid staal 

p = K * Mmax 
co ep + k1 

Pao 

Stuvo rapportnr 76 stelt: 

,..A,, 

(apo - ~ap,re1) S (0,65.fpk -Aap,cr). 

~ap,cr wordt afgelezen uit figuur 4.3. De voorschriften 

beperken de werkvoorspanning (apao) tot 0,65.fpk (art F 

401. 8) . De werkvoorspanning is de spanning inclusief 

elastische verliezen (art. F 109. 4 en 109. 5) . Door de 

elastische vervorming kan de spanning in het gebruiks

stadium dus groter worden dan 0,65.fpk· Een hogere 

spanning in het gebruiksstadium wordt, door de voor

schriften dus toegelaten. Het zó nauwkeurig vasthouden 
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aan de grenswaarde 0,65.fpk is daarom niet noodzakelijk. 

Bij lage voorspangraden waarbij de grootte van 6 Op, er 

aanzienlijk kan zijn (250 N/nun2
) heeft deze werkwijze de 

voorkeur. Bij hogere voorspangraden is deze methode wat 

omslachtig. In die gevallen zal A Op, er immers een veel 

kleinere waarde hebben en de maximum spanning daarom 

niet of slechts in geringe mate overschrijden. In dat 

laatste geval heeft de methode van prof. Bachmann de 

voorkeur. 

Prof. Bachmann schat: Aop,rel ~ 0,1.opo 

Het voorstel van prof. Bachmann stamt uit het eind van 

de zestiger jaren. In de loop van de tijd is de staal

kwaliteit steeds verder verbeterd. Het relaxatieverlies 

wordt daardoor nû, te hoog ingeschat. Volgens NEN 3868 

(1985) bestaat er nog één relaxatieniveau [6, pag. 149]. 

Voor 0,65.fpk geldt: Aop,lOOO = 1,75 %.opo· ~op,rel = 
3.Aop,looo = 3 * 1,75%.opo = o,05.opo 

= Pco 
0,95.opo 

Bij hogere voorspangraden heeft deze methode de voorkeur. 
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4.3 Ongescheurde doorsnede (K ~ Md....L...MmaxL 

4.3.1.1 Inleiding 

De hoeveelheid voorspanstaal wordt berekend uit de grootte 

van de benodigde voorspankracht. Teneinde dit juist te doen, 

is inzicht in het gedrag van een betonconstructie nood

zakelijk. Het gedrag van een gedeeltelijk voorgespannen 

betonconstructie verschilt daarin niet wezenlijk van die van 

een volledig voorgespannen betonconstructie. Daarbij wordt 

aangenomen dat de doorsnede onder rustende belasting onges

cheurd is. Indien dit niet het geval is, wordt naar par. 4.2 

verwezen. Het elastisch gedrag van een constructie zal 

beschreven worden met behulp van voorspanning met voorgerekt 

staal. 

4.3.1.2 Elastische vervorming 

De produktie van voorgespannen beton met voorgerekt staal, 

begint met het op spanning brengen van het voorspanstaal in 

de spanbank. Hoewel dat bij voorspanning met voorgerekt staal 

produktietechnisch gezien niet aanbevolen wordt, kan even

tueel betonstaal toegevoegd worden. Nadat het beton gestort 

en verhard is, zijn beton, betonstaal en voorspanstaal hecht 

met elkaar verbonden. Het beton en betonstaal zijn nog 

spanningsloos en in het voorspanstaal heerst de voorspanning. 

Dit tijdstip wordt aangeduid als t = -1. Tijdens het ontspan

nen wordt de voorspankracht (P_1 ) overgebracht op het beton

element. De voorspankracht wordt opgenomen door het beton én 

het aanwezige staal (betonstaal én voorspanstaal). Dit 

resulteert in een elastische vervorming en een daarbij 

behorende spanningsverandering. Deze spanningsverandering 

manifesteert zich als een drukspanning in het beton en het 

betonstaal en als een afname van de trekspanning in het 

voorspanstaal. Vaak wordt de spanningsverandering in het 

voorspanstaal gezien als een afname van de voorspankracht 

(P-1)- De drukspanning in het betonstaal wordt dan beschouwd 

als een kracht die de voorspankracht (P_1 ) tegenwerkt. Het is 
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eenvoudiger en theoretisch beter, de voorspankracht (P-1) als 

constant te zien. De spanningsverandering in de totale staal

doorsnede (betonstaal én voorspanstaal) vormt dan een kracht 

(Aasp·Ap) die de voorspankracht tegenwerkt. Het totaal van 

deze twee krachten is de aanvangsvoorspankracht P0 . 

(Po = P_ 1 - A asp·Ap), en wordt in de literatuur ook wel 

referentiekracht genoemd [ 1, 17 J. De definitie van de aan

vangsvoorspankracht Po komt op deze wijze overeen met die van 

de V.B. 74/84 [20]. 

Indien het element tot het ontspanmoment belast wordt, 

ondergaat het een elastische vervorming. Wanneer wordt 

aangenomen dat, onder invloed van het ontspanmoment, de 

betonspanning t.p.v. het staal ongeveer nul is, zal het 

betonstaal weer spanningsloos zijn. De spanning in het 

voorspanstaal is dan weer gelijk aan de spanning die in de 

spanbank aanwezig was. De tegenwerkende kracht (Aasp·Ap) is 

nul; elastische vervormingen hebben geen invloed op de 

grootte van het ontspanmoment M20 = P_ 1 * (esp+ k 1 ). Het is 

dus de vraag in hoeverre het terecht is dat de V.B. in art. F 

210.1. de elastische verkorting van het beton bij voorgerekt 

staal, rekent tot de direkt optredende verliezen. 

Tot nu toe is er vanuit gegaan dat de elasticiteitsmodulus 

van het beton, bij het aanbrengen van de voorspankracht 

(P_ 1 ), gelijk is aan de elasticiteitsmodulus bij het aanbren

gen van het ontspanmoment. Indien de voorspankracht ( P _ 1 ) 

aangebracht wordt op jong nog verhardend beton, kan de elas

ticiteitsmodulus evenwel kleiner zijn dan die bij het aan

brengen van het ontspanmoment. Beide elastische vervormingen 

zijn dan niet meer aan elkaar gelijk. Een (beperkt) deel van 

de elastische vervorming is dan wel als een reëel verlies te 

beschouwen. 

De elastische vervorming treedt bij nagerekt staal niet ná 

het spannen ( zoals bij voorgerekt staal) , maar tijdens het 

spannen op. De kabel die als eerste wordt voorgespannen, 

ondergaat een elastische vevorming als gevolg van het voor

spannen van alle daaropvolgende kabels. De eerste kabel 

ondergaat dus de grootste elastische vevorming, de laatste 

kabel ondergaat geen elastische vervorming meer. Alle kabels 

ondergaan bij belasting tot het ontspanmoment een elastische 
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verlenging. De kabel die als eerste is voorgespannen komt 

daarmee weer op de spanning waarop hij is voorgespannen. De 

kabel die als laatste is voorgespannen bereikt een veel 

hogere spanning. Voor de berekening van het ontspanmoment 

behoeft, evenmin als bij voorgerekt staal, niet met een 

verlies t.g.v. elastische vervorming gerekend te worden. Door 

deze vervorming kan zelfs van "winst" gesproken worden. Deze 

"winst" is voor iedere kabel verschillend, afhankelijk van de 

volgorde waarin zij zijn voorgespannen. Het is aan de con

structeur om deze winst te berekenen of als "reserve" te 

beschouwen. 

4.3.1.3 Plastische vervorming 

Naast elastische vervormingen kunnen, t.g.v. tijds

afhankelijke effecten, plastische vervormingen optreden. Dit 

proces is irreversibel en leidt dus tot een afname van het 

ontspanmoment. Het beton t. p. v. het staal, zal ten gevolge 

van krimp en kruip een verkorting ondergaan. Het beton draagt 

daardoor een steeds groter deel van de voorspankracht over op 

het staal, waardoor de betonspanning af zal nemen. De span

ningsverandering in het staal, die voor alle staalsoorten 

precies hetzelfde is vormt een kracht die de aanvangsvoor

spankracht (Po) tegenwerkt. Naarmate meer staal aanwezig is, 

zal de werkvoorspankracht P00 (P00 = P_ 1 - 6asp· (Ap + As)) en 

daarmee ook de betonspanning sterker afnemen. De kruipver

vorming zal daardoor verminderen. 

Relaxatie treedt alleen op in het voorspanstaal, en kan 

daarom het beste gezien worden als een effect waardoor de 

voorspankracht afneemt. Omdat het relaxatieproces in ver

gelijking met krimp en kruip relatief snel verloopt, wordt in 

het algemeen aangenomen dat het relaxatieverlies na het 

voorspannen direkt en volledig optreedt. 

P00 = Pr-1 - ~asp· (Ap + As) 

De invloed van het staal op de grootte van het ontspanmoment 

is een heet hangijzer in de discussie rond gedeeltelijk 

voorgespannen beton. Enerzijds heeft de aanwezigheid van het 

staal een positieve invloed op de grootte van de werk

voorspankracht (P00 ) nl. een afname van de kruipvervorming, 
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anderzijds heeft zij ook een negatieve invloed. De span

ningsverandering in het staal werkt de voorspankracht name

lijk tegen. Een nauwkeurige beschrijving van deze interactie 

vinden we in Cur-rapport nr.87 [17]. Deze nauwkeurige methode 

wordt in het verdere verloop van het afstudeeronderzoek 

gebruikt als referentie, om eenvoudige methoden aan te 

toetsen. 

4.3.2. Nauwkeurige methode. 

4.3.2.1. Doel en vooronderstellingen. 

De nauwkeurige berekeningsmethode zoals deze in cur-rapport 

nr.87 [17] beschreven staat, is ontwikkeld om in de praktijk 

gedeeltelijk voorgespannen betonconstructies mee te be

rekenen. Enkele jaren later schrijft prof. Bruggeling (voor

zitter van de desbetreffende cur-commissie) over deze methode 

[ 1, 1982 nr. 3 J:" Alhoewel Cur-87 voor "insiders" eenvoudig 

is, blijkt dat voor de praktijk helemaal niet het geval te 

zijn". Hoewel deze methode te gecompliceerd is voor een 

toepassing in de praktijk, blijkt zij wel geschikt en vol

doende nauwkeurig (zie par. 4.3.2.3) om andere methoden aan 

te kunnen toetsen. Onderzoek in stuvo-rapportnr 7 6 is hier 

onder anderen op gebaseerd [ 24, bij lage II J. Het is niet zo 

dat deze methode de werkelijkheid exact beschrijft. Daarvoor 

zijn teveel factoren nog onbekend of niet nauwkeurig te 

bepalen.(zie par. 4.3.2.4). Ook de vooronderstellingen vormen 

een beperkende factor. 

Vooronderstellingen: 

1) De zwaartepunten van het betonstaal en het voorspanstaal 

vallen samen. 

2) Het beton en het staal ondergaan, in dezelfde vezel, de

zelfde vervorming. 

3) Zowel het beton als het staal blijven in de lineair 

elastische fase. 

4) Het krimpproces verloopt in de tijd analoog met het 

k . dê f:csA - d ruipproces. cshl= ___ ,__,_ __ ~ 
, 'loc 
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5) Het kruipproces wordt voldoende nauwkeurig beschreven 

met de methode Dischinger. 

6) Het relaxatieproces treedt direkt na het voorspannen 

volledig op. 

4.3.2.2. Elastische vervorming. 

acy,p: betonspanning t.p.v. y t.g.v. 

uitsluitend de voorspankracht. 

acy,p = 
çAsp 

(zie bijlage 4.1) 

Bij toepassing van nagerekt staal moet P_1 uit de aan

gebrachte voorspankracht (apo·Ap) bepaald worden. 

p_l 
-------= 

1 + n. wsp·f 

apo is de gemiddelde spanning in het voorspanstaal, direkt na 

het voorspannen van de laatste kabel. 

+ 

p_l 1 
(1 + Ac · ei;;H~2 ) = 1 + n • "'sp · f Ac Ic 

= p_l 
1 + n. a,sp·f 

= Ucm, p Î 
Ucm,p y = 0 

p_l 1 
Ucm,p = 1 + n. Cûsp· f Efc 

i= Ac esp 2 

1 + . 
Ic 
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Dit is ook als volgt in te zien: 

A ~-I \ + -\ ) 
'I CL. 

or 

1; 
'P. 

+ 0 = A°; 

G'c..m,p A~ 

~ Po. esz.p ~ .(1 + Ac: e} e) G'c;.sp,'P = c''-"",'P · f 
+ Ic: -

dcsp,P A.,_ I.,_ A, 
= 1. 

Ac. e~e 
~ -= I+ I,.. 

De excentriciteitsfactor (f) is ook af te leiden uit een ver

gelijking tussen de doorsnedegrootheden van de zuivere 

betondoorsnede en de samengestelde doorsnede (incl. wapening) 

zie bijlage. 

Elastische vervorming t.p.v. y t.g.v. uitsluitend een buigend 

moment: 

acy,m 
= Y + n. G..) sp. (y + esp) 

1 + n. Wsp. f 

Ccsp,m: Y = -esp 
M 

acsp,m =-r-• 
C 

4.3.2.3. Plastische vervorming. 

Methode Dischinger 

(zie bijlage 4.1) 

1 + n. osp· 1 

Uitgangspunt is één enkele kruipkromme. Voor een belasting 

die op t = 1 wordt aangebracht, geldt slechts de kruip fac

tor, behorende bij de kruipkromme vanaf t = 1 

Deze kruipvervorming mag bij andere kruipvervormingen op

geteld worden. 
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figuur 4.4 

De methcde Dischinger is een intervalmethode waarmee de 

invloed van variërende betonspanningen gevolgd kunnen worden. 

Dit in tegenstelling tot een pseudo-elastische methode, die 

de tijd met behulp van een aangepaste E-modulus overbrugt. 

Omdat door kruip en krimpvervorming de betonspanning in de 

tijd varieert, is de pseudo-elastische methode ongeschikt. 

Volgens de methode Dischinger geldt: (zie bijlage 4.2) 

d &: dJ:' + d~ ( act + _ê~c...,s_h._.,~oo~ d'ft) + dEacct ~t = --cpl ~cel= Ec foo, 

Afname van de drukkracht in het beton heeft een toename van 

de drukkracht in het staal tot gevolg: 

dNc = - dNsp Ac.d 0 cmt = - Asp·daspt ' dacmt = daspt (zie par 4.3.2.2)) 

daspt = -dacs:et 

wsp î 
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Vormveranderingsvoorwaarde: 

= _ dacspt ! 
Es-Wsp. f ) 

Gespt 

'lt 

ÓGcsp = Gespt - Gcsp0 

Door krimp en kruip treedt een verandering in het spannings

beeld op, waarvan een elastische vervorming het gevolg is. 

Met de nauwkeurige methode wordt de totale vervorming (Ad~p ) 
s 

t.g.v.krimp en kruip berekend. Deze bestaat dus uit een elas-

tische vervorming (A~cse) en een plastische vervorming (ê,p1). 
C: 

Omdat voor de berekening van het ontspanmoment de elastische 

vervorming bui ten beschouwing gelaten worden, moet ook nu 

alleen met de plastische vervorming gerekend worden. 

r,,.,.., p c E A = p (AGsp_Aa'up) E A 
rvv = r-1 - {;,,cpl · s · sp r-1 - E.s Ec: · s · sp 

AG 5 p = AGc:sP 

Wsp·f 

Poo = Pr-1 (- AG'csP ei.dc:sp 
) . Es. Asp ~p•f Ec. 

Gcspo = Gcsp,p 0 csp,m 

f 
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4.3.2.4. Experimentele verificatie. 

De beschreven nauwkeurige methode wordt toegepast om een

voudige methoden aan te toetsen. Maar interessanter is het te 

weten hoe goed een eenvoudige methode de werkelijkheid 

beschrijft. Uit de literatuur [l,1982 nr. 7/8, 12] blijkt de 

nauwkeurige methode experimenteel te zijn getoetst. Het 

experiment uitgevoerd in het Stevin laboratorium, bestaat uit 

het, onder gecontroleerde omstandigheden, beproeven van een 

twaalftal kolommen. De kolommen hebben verschillende wa-

peningspercentages: 0 ~ 0 , 0,5%, 0,9%, 2, 0%, 4, 0% en 7, 0%. De 

kolommen zijn centrisch belast met een constante kracht. De 

krimp en kruipprocessen in een voorgespannen constructie 

komen overeen met die van de kolommen. De invloed van de 

aanname, dat het relaxatieproces direct na het voorspannen 

volledig is opgetreden, kan op deze wijze niet geverifieerd 

worden. 

Een berekening met de nauwkeurige methode, gebaseerd op de 

methode Dischinger, levert, zo blijkt, betere resultaten dan 

die berekeningen, die op de methode Trost of de effectieve 

modulus-methode (beide methoden bechrijven het krimp en 

kruipproces) gebaseerd zijn. 

De vervormingen die berekend zijn met de nauwkeurige methode 

blijken 2-4% lager te zijn dan de gemeten waarden. Hierbij 

moet opgemerkt worden, dat in de berekeningen de krimp en 

kruipwaarden en de Ec-modulus niet ontleend zijn aan de voor

schriften, maar bepaald aan de hand van proefstukken. Dit 

heeft natuurlijk een positieve invloed op de resultaten. 

Hoewel de proefstukken onder gecontroleerde omstandigheden 

vervaardigd en geconserveerd zijn, blijken de krimp, kruip en 

Ec-modulus van gelijke proefstukken, een aanzienlijke spreid

ing te vertonen. Hierdoor en doordat in de praktijk, de 

verschillende waarden niet aan proefstukken maar aan voor

schriften ontleend worden, moet met een aanzienlijke afwijk

ing van de aangenomen waarden rekening gehouden worden. 
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4.4 Eenvoudige ontwerpmethoden 

4.4.1 Bestaande ontwerpmethoden. 

Het gedrag van een voorgespannen betonconstructie, kan met de 

in paragraaf 4.3 behandelde methode, nauwkeurig beschreven 

worden. Deze methode is echter ongeschikt voor het dimen

sioneren van een constructie, daarvoor zijn eenvoudiger 

methoden ontwikkeld. Nader onderzoek zal uitwijzen, welke 

methode het meest geschikt is om de hoeveelheid voorspanstaal 

zodanig te ontwerpen, dat uiteindelijk de juiste K-waarde 

bereikt zal worden. 

Uit de literatuur zijn twee wezenlijk verschillende methoden 

bekend:!) Methode Bachmann [2, 3, 4]. 

2) Methode Stuvo [24]. 

4.4.1.1 Methode Bachmann. 

o,a $ ~ $ 0,9 voor Md $ M20 

- 'lis een factor om krimp, kruip en relaxatie te ver

werken. Het totale spanningsverlies in het voorspanstaal 

wordt geschat op gemiddeld 15 % van de aanvangsspanning. 

In de aanvangsspanning moeten de wrijvingsverliezen al 

verwerkt zijn. 

De invloed van het aanwezige betonstaal wordt verwaar

loosd. 

Het voorstel van prof. Bruggeling [16, pag. 100] is in 

principe hieraan gelijk: 
Poo 

Ap = 0,65.fpk 

4.4.1.2 Methode Stuvo. 

Ap =....!:o._ = -,..........,,,.........,..../3_._P_co ____ -
opo a ( o, 65. f pk - .ó op, er) 

ais een factor waarmee krimp, kruip en relaxatie verdiscon

teerd worden. 
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a = 1,15 - 1,20 Md < M20 

a(0,65.fpk -Aap,cr> $ 0,75.fpk 

/3 is een factor die zowel de tijdsafhankelijke effecten als 

de invloed van het betonstaal verwerkt. 

/3 = 1,2 

/3 = 2,0 - K 

indien K ~ 0,8 

indien K < 0,8 

Door middel van a en f3 worden de tijdsafhankelijke 

effecten verwerkt. 

De invloed van het betonstaal wordt in tegenstelling tot 

de methode Bachmann niet verwaarloosd, maar is in de 

factor /3 verdisconteerd. 

Voor de achtergrond van de factor (0,65.fpk - Aap,cr) 

zie 4.2.6. 

4.4.1.3 Achtergrond van deze methoden. 

De grootte van de voorspankracht volgt uit: 

Een algemene formule voor de werkvoorspankracht P~ luidt (zie 

par. 4 . 3 . 1 . 3 ) : 

P~ = Pr-l - Aasp· (Ap + As) 

-Aap, s+c: Spanningsverandering t.g.v. uitsluitend krimp 

en kruip. 

Omdat de elastische vervormingen geen invloed op het 

ontspanmoment hebben en de relaxatie in Pr-l verwerkt 

is, geldt: Aasp = Aap,s+c 

Uit deze algemene formule z1Jn, met de eigen randcondities de 

methoden Bachmann en Stuvo af te leiden. 
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Methode Bachmann: 

Uit de algemene formule volgt: 
-Poe 

Er wordt geen rekening gehouden met de elastische 

vervorm ing: 

Gp-1 = GpQ 

De invloed van het voorspanstaal wordt verwaarloosd: 

1 

Geschat wordt o, 8 :S 'l :S O, 9 

Methode stuvo 

p_l = p~ + Ap.(Aap,rel - (Ap ~PAs) .dap,s+c) 

Ook deze methode verwaarloosd de invloed van de elas

tische vervorming. Dus: P-1 = Po 

Po = /.LP~ 

Indien K ~ 0,8 dan As= O, Ap A As= 1 (invloed van de 

basiswapening wordt verwaarloosd)~ 

Verlies t.g.v. tijdsafhankelijke effecten wordt op 17% 

geschat: /3 = 1,20 

Indien K :S 0,8 dan As> o Ap +As> 1 
' Äp 

De verhouding Ap ;.PAs wordt afhankelijk van de K-waarde 

gesteld: f3 = 2,0 - K 

= /3.P~ 
a(0,65.fpk - .6ap,cr> 
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De verhouding Ap ~ As is dus van invloed op de grootte 

van de werkvoorspan~racht. Hoe groot deze invloed is en 

welke verhouding bestaat tussen de K-waarde en Ap + As 

zal onderzocht worden. Ap 

Ap+A.s 
4 . 4 . 1 . 4 Verhouding Ap 

Onderzoek naar de invloed van tijdsafhankelijke effecten op 

de grootte van de voorspankracht is altijd bemoeilijkt, 

doordat in zijn algemeenheid geen uitspraak gedaan ko~ worden 

over de verhouding tussen de hoeveelheid betonstaal en de 

hoeveelheid voorspanstaal, in relatie tot de K-waarde. 

Onderzoek aan de TU-Delft [16) berust om deze reden bijv. op 

het doorrekenen van enkele reëele constructies (TT-platen en 

kokerliggers). De conclusies van dit exemplarisch onderzoek 

worden voor algemeen geldig gehouden. 

stuvo-rapportnr 76 [24) gaat uit van een bepaalde hoeveelheid 

voorspanstaal en onderzoekt dan de invloed van het toevoegen 

van betonstaal. Dit leidt tot meer algemeen geldige resul

taten, maar komt niet overeen met de werkelijkheid. Het 

vereiste bezwijkmoment is immers onafhankelijk van de voor

spangraad. In werkelijkheid zal dus voorspanstaal door 

betonstaal vervangen worden [ 10, pag 54) . Door gebruik te 

maken van het equivalent wapeningspercentage kan dit probleem 

opgelost worden. Uit het equivalent wapeningspercentage volgt 

voor een bepaalde hoeveelheid voorspanstaal, een bepaalde 

hoeveelheid betonstaal. 

De hoeveelheid voorspanstaal wordt bepaald door de gebruiks

toestand en de hoeveelheid betonstaal door het bezwijk

stadium. Daarom moet voor het bepalen van de verhoudingAe;:s 

, het bezwijkstadium in verband worden gebracht met het 

gebruiksstadium. 

Bezwijkstadium: 

Gebruiksstadium: 
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Bezwijkstadium: 

~- 9 k k ) b . h 2 - ~ • xu . f c ( 1 - 0 , 3 5 4 • xu zie par. 3.2 

Cveq = 9 / 14 . kxu. fc / 500 zie par. 3. 3 

Mu= ~eq. 500 (1 - 0,55 '-->eg. 500 / fc) 
b.h 2 

Gebruiksstadium: 

voor afleiding van de formules zie bijlage 4.3 

ht = x.h 

= 1 + 12 ( 1 -\x) 2 

x2 

Een maximale waarde voor acsp0 wordt gevonden indien 

0 csp,m = 0 
We dpr-1 f 



M20,oo = Poo (1 - X / 3) h 

M20 .oo = ~( l b. h 2 b. h - X / 3) 

M - '6 M u - K 20,00 

~= _r_ M20.oo 
b.h 2 K b.h2 

K = M20,oo / (b.h 2
) 

Mu I (b.h2) 

K = 't 

55 
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De K-waarde wordt door 11 factoren bepaald: 

1) Betonkwaliteit 

Standaardwaarde B 30: fc = 24 N/mm2 

Ec = 30500 N/mm 2 

Varianten: B 22,5: fc = 18 N/mm 2 

Ec = 28000 N/mm2 

B 60: fc = 48 N/mm 2 

Ec = 37000 N/mm 2 

2) Kwaliteit betonstaal 

Standaardwaarde: FeB 500 

Varianten: FeB 400 

FeB 550 

3) Kwaliteit voorspanstaal 

Standaardwaarde: FeP 1770 

Varianten: FeP 1670 

FeP 1860 

4) Krimp, kruip 

Standaardwaarde: êcsh,oo = 20E-5 

lfoo = 2' 0 

Varianten: êcsh,oo = l0E-5 

Cfoo = 1, 5 

êcsh,oo = 30E-5 

'foo = 2, 5 

De krimp en kruipwaarden worden, afgezien van het 

tijdstip van belasten die uitsluitend invloed heeft op 

de kruip, door dezelfde factoren beïnvloed (zo zal bij 

een lage relatieve vochtigheid, zowel de krimp als de 

kruip relatief groot zijn). Daardoor kunnen de krimp en 

kruipwaarden aan elkaar gekoppeld worden, hetgeen tevens 

het aantal factoren beperkt. 

5) O'cspo: De betonspanning, op t = 0, waarop de kruip 

berekend moet worden. 

O'csp0 = O'csp,P - O'csp,M 
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Het buigend moment Ma wordt niet als variabele gebruikt, 

omdat enerzijds een bepaald deel van de grafiek (K < 

Ma/Mmax> niet van toepassing zou zijn. De theorie van 

par 4. 3. geldt immers uitsluitend voor doorsneden die 

onder invloed van de rustende belasting ongescheurd 

zijn. Anderzijds kunnen bij kleine waarden van Ma irreël 

hoge betonspanningen bereikt worden. Daarom geldt in 

alle gevallen Ma= Oen wordt een maximum aan de beton

spanning gesteld. Dit maximum geldt als variabele: 

Standaardwaarde: D'cspO = 5 N/mm2 

Varianten: D'cspO = 0 N/mm2 

D'cspO =10 N/mm2 

De betonspanning kan natuurlijk nooit groter worden dan 

de.spo = 
Ap . ~r--• . r C,Jp · ~pr-• .f - 1 1 +"' Ase f Ac. X + n Wsp f 

Ac. 
6) Equivalent wapeningspercentage (zie hfst 3) 

Standaardwaarde: CUeg = 1,0 % 

Varianten: Cc.leg = 0,5 % 

"'eg = 1,5 % 

7) Totale hoogte/ Nuttige hoogte 

ht / h = X 

Standaardwaarde: X = 1.1 

Varianten: X = 1.0 

X = 1.2 

8) Veiligheidsfactor 

Standaardwaarde: 't = 1.7 

Varianten: r = 1.6 

l= 1.8 

9) Aanvangsspanning incl. relaxatieverlies. 

10) 

Standaardwaarde: apr-1 = 0,700.fpk 

Varianten: O'pr-l = 0,725.fpk 

apr-l = 0,675.fpk 

Wrijvingsverlies 

Standaardwaarde: 0 % verlies 

Varianten: 10 % verlies 

20 % verlies 
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11) Wapeningspercentage voorspanstaal 

Deze kent geen standaardwaarde en varianten, maar 

wordt voor iedere grafiek vanaf Cc.>p = O stapsgewijs 

opgevoerd. 

Uit G)p en "-'eg volgt het totale wapeningspercentage. 
Soo ~w Soo ( C"'fl'w } 

Wsp = Weci,· r:;- - c....Jp, ~ + Wp = Wei· fsy - Wp -r.;- -1 

Uitgaande van een bepaalde hoeveelheid voorspanstaal Wp 

wordt de daarbij behorende hoeveelheid betonstaal CcJs be

rekend. Samen met 10 andere factoren wordt de K-waarde 

volgens bovenstaande formule bepaald. Vervolgens wordt de 

hoeveelheid voorspanstaal verhoogd, waardoor weer een andere 
1 t' Ap+ A.s k dt ' ' h t t re a ie Ap , K ver regen wor . Hiertoe is e compu er-

programma gvbverhouding (zie bijlage 4.4) geschreven.Dit 

programma gaat uit van voorspanning met aanhechting en zonder 

basiswapening. In dit programma is een berekeningsmethode 

voor het gebruiksstadium gecombineerd met een methode voor 

het bezwijkstadium. Voor het totaal geldt daarom een com

binatie van aannames (zie 3.1 en 4.3.2.1). De belangrijkste 

zijn echter: 

1) De constructie heeft een rechthoekige doorsnede 

2) De zwaartepunten van het betonstaal en voorspanstaal 

vallen samen. 

3) Het relaxatieproces treedt direkt na het voorspannen 

volledig op. 

4) Md S M20 Onder invloed van het eigen gewicht en de 

rustende belasting is de doorsnede ongescheurd of de 

scheuren zijn weer gesloten. 

In fig. 4. 5 .1 is de verhouding weergegeven voor de stan

daardwaarden. Fig. 4.5.2 geeft de daarbij behorende hoeveel

heden betonstaal en voorspanstaal. De K-waarde waarbij de 

h d . Ap+ As . . . d t t . . ver ou ingAp Juist 1 is, correspon eer me een minimum 

hoeveelheid staal in de doorsnede. Tevens kan hier uit 

geconcludeerd worden dat er een nagenoeg rechtlijnig verband 

bestaat tussen de hoeveelheid voorspanstaal en de voor

spangraad. 
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In de figuren 4. 5. 3 t/m 4. 5 .12 zijn de resultaten van het 

parameteronderzoek grafisch weergegeven. 
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figuur 4.5.10 
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Equivalent wapeningspercentage 

Totale hoogte/ Nuttige hoogte 

Veiligheidsfactor 

Aanvangsspanning incl. relaxatie 

Wrijvingsverlies 

Toelichting: 

maximaal 

B 22,5 

FeB 400 

Fep 1860 

l0E-5 1,5 

0 N/mm2 

1,5 % 

1.0 

1,8 

0,725.fpk 

0 % 

minimaal 

B 60 

FeB 550 

FeP 1670 

30E-5 2,5 

10 N/mm2 

0,5 % 

1,2 

1,6 

0,675.fpk 

20 % 

Een hogere kwaliteit betonstaal leidt tot minder beton

staal en een lagere kwaliteit voorspanstaal leidt tot 

meer voorspanstaal. Beide factoren geven een grotere 

verhouding 

Een laag equivalent wapeningspercentage en een hoge 

betonkwaliteit geven in het bezwijkstadium een geringe 

hoogte van de betondrukzone. Daardoor ondergaat het 

voorspanstaal een grotere verlenging, zodat een hogere 

spanning (apu) bereikt wordt. Dit leidt tot een kleinere 

verhouding ~P;.PA5omdat minder betonstaal toegevoegd hoeft 

te worden. Een maximum wordt bereikt bij de combinatie 

B 22,5 Weq = 1,1 % (maximum wapeningspercentage voor B 

22,5) De combinatie B 60 "'eq = 3,0 % zal tevens onder

zocht worden omdat deze ook tot een maximum kan leiden. 

De hoeveelheid voorspanstaal wordt bepaald door de 

gebruikstoestand. Alle factoren die tot een hoger 

voorspanverlies leiden (krimp, kruip, relaxatie, wriJ

vingsverlies), leiden tot meer voorspanstaal waardoor de 
. Ap+As . dt verhouding Ap kleiner wor . 

Een grote veiligheidsfactor leidt tot meer betonstaal en 

daarmee een grotere verhouding Ae! As. 
p 

De invloed van x kan ten gevolge van de complexiteit 

niet verklaard worden. Omdat K > 0,3 belangrijker is dan 

K < o, 3 (de doorsnede zal dan veelal gescheurd zijn, 

waarbij de grafieken niet meer toegepast mogen worden), 
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wordt aangehouden dat x = 1, o leidt tot de grootste 

verhouding. 

In figuur 4.5.13 zijn de verhoudingen voor de (on)gunstigste 

combinatie van factoren weergegeven. Hieruit volgt dat de 

combinatie B 60 Weg= 3,0 % niet tot een uiterste leidt. 

Indien de verhouding Ap~PAs juist de waarde 1 bereikt (zie 

fig 4.5.2), is geen betonstaal meer nodig om aan de bezwijk

veiligheid te voldoen. Dan geldt: wp = Weg. 500 / apu 

Afhankelijk van verschillende factoren kan dit het geval zijn 

voor 0, 48 < K < 1, 2 0. Bij een hogere K-waarde wordt een 

grotere bezwijkveiligheid verkregen dan strikt noodzakelijk 

is. Daarom kan indien op de bezwijkveiligheid gedimensioneerd 

bespaart worden. 

beton ( K = 1, o) 

Ten opzichte van 

geeft dit een gemid-

wordt, voorspanstaal 

volledig voorgespannen 

delde besparing van 15 % en een maximale besparing van 50 % 

De besparing ten opzichte van beperkt voorgespannen beton 

(K ~ 0,9) is gemiddeld 5 % en maximaal 40 %. Deze besparingen 

kunnen nog groter worden, indien de aanwezige basiswapening 

voor het bezwijkstadium wordt meegerekend. 

Figuur 4.5.15 geeft de hoeveelheden voorspanstaal voor 

voorspanning zonder aanhechting. Deze komen nagenoeg overeen 

met de hoeveelheden voorspanstaal voor voorspanning met 

aanhechting (fig 4.5.14). Een ontwerpmethode voor het dimen

sioneren van de hoeveelheid voorspanstaal hoeft daarom geen 

onderscheid te maken tussen voorspanning met en zonder 

aanhechting. 

Bij K = O blijkt (zie figuur 4.5.14 en 4.5.15) een geringe 

hoeveelheid voorspanstaal aanwezig te zijn. Op het eerste 

gezicht lijkt dit vreemd, K = O betekent immers construeren 

in gewapend beton. Het computerprogramma gvbverhouding geldt 

echter uitsluitend voor Md < M20 . Indien K = O, geldt: 

M20 = O KNm; de doorsnede zal altijd gescheurd zijn. Voor 

lage K-waarden hebben de grafieken uitsluitend een theo

retische waarde. Het aanbrengen van een (voorspan)belasting 

om te voorkomen dat de constructie in onbelaste toestand 

scheurt, is bij liggers weliswaar theorie (er is immers 

altijd een belasting door eigen gewicht), maar kan in de 
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praktijk wel voorkomen bij kolommen met een hoog wapenings

percentage. Door krimp en kruip kan in het staal een druk

spanning ontstaan. Wanneer de kolom ontlast wordt, maakt deze 

drukspanning evenwicht met een trekspanning in het beton. Om 

scheurvorming te voorkomen, zal daarom altijd een belasting 

aanwezig moeten zijn. 
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4.4.2 Twee nieuwe methoden 

4.4.2.1 Voorstel 1 

Figuur 4. 5. 17 komt qua factoren overeen met figuur 4. 5. 15, 

met uitzondering van het wrijvingsverlies dat niet in reken

ing is gebracht. Het wrijvingsverlies blijkt een relatief 

grote invloed te hebben op de uitersten. Uit figuur 4. 5 .17 

blijkt ondanks alle andere factoren een vrij nauwkeurige 

relatie te bestaan tussen: de hoeveelheid voorspanstaal, het 

equivalent wapeningspercentage en de K-waarde. Het moet dus 

mogelijk zijn met drie factoren (de K-waarde, het equivalent 

wapeningspercentage en het wrijvingsverlies), de hoeveelheid 

voorspansta~l in te schatten. 
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In figuur 4. 5 .16 kan een gemiddelde getekend worden ( zie 

figuur 4.5.17). De negatieve K-waarde is uit deze figuur 

afgelezen. K = 0,84 is het gemiddelde waarbij geldt: 

WP = "-'eq . 500 / apu 

Een gemiddelde waarde van"'P volgt uit: 

u>. _ ( K + 0, 09 ) W / 
P - 0,84 + 0,09 eq · 500 0 pu 

WP = (1,07.K + 0,1) Weq 500 / apu 

Het wrijvingsverlies kan als volgt in rekening worden ge

bracht: 

w = (1,07.K + 0,1) Weq • 500 / Opn 
P (1 - wrijvingsverlies) 

Deze ontwerpmethode, in het vervolg met voorstel 1 aangeduid, 

betekent een fundamenteel andere wijze van berekenen. Zonder 

de grootte van de voorspankracht te berekenen volgt de 

hoeveelheid voorspanstaal direkt uit de bezwijksituatie. 

4.4.2.2 Voorstel 2 

Poo 

(ap-1 - Aap,rel - (Ap: As) .Aap,s+d 
p 

Van alle factoren zijn een aantal bekend: 

De werkvoorspankracht P00 

De aanvangsspanning ap-1 

Het relaxatieverlies 6ap,rel 

De krimpwaarde êcsh oo , 
2 factoren moeten ingeschat worden: 

De kruipfactor is bekend. De betonspanning 

kruip berekend moet worden is niet bekend, 

waarop de 

omdat deze 

gewoonlijk uit de, nog onbekende aanvangsvoorspankracht 

volgt. De grootte van de werkvoorspankracht is echter al 

wel bekend, op grond van die waarde kan de kruip dus wel 

berekend worden. De totale kruipvervorming wordt daarmee 

onderschat. 
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wP + ws _ Weg . 500 / fsy _ Opu / f sy + 1 
C,Jp Cvp 

WP = (1,07.K + 0,1). weg. 500 / apu 

( ( 
1 

) - 1) apu / f sy + 1 1,07.K + 0,1 

In figuur 4.5.18 is deze factor weergegeven (voor 

apu / fsy = 3,2). Zij blijkt inderdaad een goed gemiddelde te 

zijn 
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4.4.3 Vergelijking van 4 methoden 

4.4.3.1 effectiviteit van een methode 

Iedere ontwerpmethode poogt de hoeveelheid voorspanstaal 

zodanig te berekenen dat de K-waarde die in het het ontwerp 

vereist wordt (K (ontwerp) J uiteindelijk ook bereikt zal 

worden [K (bereikt)]. De hoeveelheid voorspanstaal wordt in 

drie van de vier gevallen berekend uit de grootte van de 

werkvoorspankracht P00 • In één geval (voorstel 1) wordt deze 

rechtstreeks uit de K-waarde en het equivalent wapeningsper

centage bepaald. 

Met behulp van de in par. 4 . 4 . 1. 4 beschreven methode, kan, 

uitgaande van een bepaalde hoeveelheid voorspanstaal (be

rekend volgens één van de ontwerpmethoden) de bereikte K

waarde berekend worden. De bereikte K-waarde [K (bereikt) J 

kan uitgezet worden tegen de K-waarde die in het ontwerp als 

uitgangspunt gold [K (ontwerp)]. De mate waarin K (ontwerp) 

overeenkomt met K (bereikt) is een maat voor de effectiviteit 

van de ontwerpmethode. 

Voor alle factoren die van invloed zijn, kan iedere methode 

getoetst worden. Voor een goede vergelijking tussen de 

verschillende methoden is het noodzakelijk dezelfde criteria 

aan te houden: 

De maximale aanvangsspanning bedraagt 0,75.fpk 

In een scheur wordt aan de spanning in het voorspanstaal 

geen maximum gesteld. 

De grootte van de werkvoorspankracht P00 volgt uit: 

~ = L._!iu_. __ 1 __ _ 
b. h o b. h 2 

( 1 - x/ 3) 

M u= (Jeq. 500 . (1 - 0,55 .weq. 500 / fc) 

Kort samengevat zijn er vier methoden om de hoeveelheid 

voorspanstaal mee te bepalen. 

1) Methode Bachmann 

Poo 
b.h 

1 
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Voor de berekeningen is aangehouden: 'l. = O, 85 

en apo = 0,75.fpk· (1 - wrijvingsverlies) 

2) Methode Stuvo 

w p = {3.P00 / b.h 

{3 = 1,20 K ~ 0,8 

f3 = 2,00 - K K < 0,8 

a = 1,15 à 1,20 

Voor een goede vergelijking van de methoden wordt geen 

maximum aan de spanning in de scheur gesteld. Hierom wordt: 

a(0,65.fpk -Aap,cr> = 0,75.fpk· (1 - wrijvingsverlies) 

W {3.P00 / b.h 
P = 0,75. fpk·(l - wrijvingsverlies) 

In Stuvorapportnr 76 wordt niet expliciet vermeld hoe het 

wrijvingsverlies verwerkt moet worden. Deze manier lijkt in 

de lijn van het Stuvo-rapport en vormt daarop in feite een 

uitbreiding. 

3) Voorstel 1 

Wp = ((1,07.K + 0,1) weq . 500 / Opu)I (1 - wrijvingsverlies) 

4) Voorstel 2 
P00 / (b.h) 

( aprO - Ap+As Aap s+d 
Ap ' 

= apo - Aap, rel 

= 0,75.fpk· (1-wrijvingsverlies) 

=((1,07~K + 0,1) - 1) ~~~ + l 

Aap,s+c: Spanningsverandering door krimp en kruip 

Ook voor Ocspoo geldt dat deze niet groter kan 

worden din een miximum 
0 cspoo = A: • f = b~h • + 
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De effectiviteit van een ontwerpmethode kan met behulp van 

het computerprogramma effectiviteit (zie bijlage 4.5) worden 

onderzocht. Door een K-waarde als uitgangspunt te nemen 

[K(ontwerp)], kan volgens een ontwerpmethode de hoeveelheid 

voorspanstaal "-'p bepaald worden. Vervolgens wordt met de 

nauwkeurige methode berekend welke K-waarde in dat geval 

bereikt zou zijn. Dit laatste gedeelte komt overeen met het 

programma gvbverhouding (zie bijlage 4.4) 

K-(ontwerp) 

Ontwerpmethode 

Nauwkeurige methode 

K-(bereikt) 

Het verschil tussen K- (ontwerp) en K-(bereikt) is een maat 

voor de effectiviteit van een methode. Wanneer de invloed van 

iedere factor op de effectiviteit bekend is, kan een on

gunstige combinatie van factoren gemaakt worden. Naast de 

verschillende factoren die in par. 4.4.1.4 omschreven staan, 

worden nog twee factoren meer onderzocht: 

1) Voorspanning met/zonder aanhechting: 

Voorspanning met aanhechting onderscheidt zich van 

voorspanning zonder aanhechting, doordat in het be

zwijkstadium een veel hogere spanning apu bereikt wordt. 

Voor voorspanning met aanhechting wordt deze spanning 

volgens de in hoofdstuk 3 beschreven methode berekend. 

Voor voorspanning zonder aanhechting geldt: 

apu = 1,05.apco. 

In het onderzoek wordt uitgegaan van: 

apu = 0,65.fpk·(l - wrijvingsverlies) 
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2) Percentage basiswapening: 

Standaardwaarde: "-'s,min = o,o % 

Varianten: cvs,min = 0,1 % 

"-'s, min = 0,2 % 

4.4.3.2 Methode Bachmann 

De resultaten van de methode Bachmann zijn grafisch weer

gegeven in de figuren 4.6.1 t/m 4.6.12 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

Bachmann 
Betonkwal1te1t 

- - - B 22.5 - - · B 30 --- e 60 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1.00 

0.80 

o.eo 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.1 

Bachmann 
kwaliteit voorspanstaal 

FeP --- FeP -- For' 
1670 1770 1860 
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1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

Bachmann 
Kwaliteit betonstaal 

FeB - - - FeB --- FeB 
400 500 550 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.2 

Bachmann 
Krimp / Kruip 

10E-5 - - · 20E-5 --- 30E-5 
,.s 2,0 2.5 

1.20 ~--,----...-----,-----,-----, 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

1.0C 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.00 0.20 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.3 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.4 
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Bachmann 
Max. betonspanning 

- - - 0.0 --- 5.0 --- 10.0 

1.20 --------.-------....-----. 

-0.20 .__ __ _._ __ _._ __ __. ___ ~--~ 

0.00 0.20 0.60 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.5 

Bachmann 

0.80 1.00 

Totale hoogte / Nuttige hoogte 
--- 1.0 --- 1.1 -- 1,2 

-0.20 '----~----'--.;...___,_ ___ .,_____;_ _ _J 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

·figuur 4 . 6. 7 
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Bachmann 
equivalent wapeningspercentage 

- - - 0.5% - - - 1.03/. --- 1,5% 

-0.20 L----'--...J--'----'---'----'---......._ __ _. 

0.00 0.20 0.40 0.60 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.6 

Bachmann 
Veiligheidsfactor 

0.80 

---· 1.6 --- 1.7 -- 1.8 

1.00 

-0.20 L----...J----'---'---'--__.--'-_..__ _ __, 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.8 



-.::t. 
ê 
C! 
8 

~ 

Bachmann 
Aanvangsspanning incl. relaxatie 

0.725 - - • 0.700 --- 0.675 
IP< IP< IP< 

-0.20 '--__ ..,__ __ _,_ __ ___,1 _ _;___...___;. _ _, 

0.00 0.20 0.60 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.9 

Bachmann 
Basi swapening 

0.80 1.00 

- - - 0.0 % - - - 0. 1 % --- 0.2 '14 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.11 
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Bachmann 
WriJvingsverlies 

--- o.o % --- 10 % --- 20 % 

1.20 r----,------.------.------~ 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.10 

Bachmann 
met / zonder aanhechting 

- - -· zonder --- met 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.12 



methode Bachmann 

Factor 

Betonkwaliteit 

Kwaliteit betonstaal 

Kwaliteit voorspanstaal 

Krimp, kruipfactor 

0 csp0 
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Equivalent wapeningspercentage 

Totale hoogte/ Nuttige hoogte 

Veiligheidsfactor 

Aanvangsspanning incl. relaxatie 

Wrijvingsverlies 

Percentage basiswapening 

Met/ zonder aanhechting 

Toelichting: 

maximaal minimaal 

B 60 B 22,5 

FeB 550 FeB 400 

l0E-5 1, ! 30E-5 2,5 

0 N/mm2 10 N/mm2 

0,5 % 1,5 % 

1.2 1,0 

1,6 1,8 

0,725.fp:11 0,675.fpk 

0 % 20 % 

0 % 0,2 % 

met zonder 

De methode Bachmann schat het verlies aan voorspankracht op 

ongeveer 15 %. De bereikte K-waarde [K (bereikt)] wordt hoger 

naarmate het verlies aan voorspankracht kleiner zal zijn. 

Een klein voorspanverlies wordt onder anderen bereikt 

door: kleine krimp en kruipwaarden, een lage betonspann

ing waarop de kruip berekend moet worden en een gering 

relaxatieverlies. 

Een kleinere staaldoorsnede leidt tot een geringer 

voorspanverlies en dus tot een hogere voorspangraad. 

1) Een hoge kwaliteit betonstaal leidt tot een ge

ringere staaldoorsnede 

2) Wrijvingsverliezen beïnvloeden 

spanning in het bezwijkstadium, 

nauwelijks de 

(apu> maa~ hebben 

wel een grotere doorsnede voorspanstaal tot gevolg. 

Hieruit volgt dat er minder betonstaal toegevoegd 

hoeft te worden; de totale staaldoorsnede wordt 

kleiner. 

3) In het bezwijkstadium bereikt voorspanstaal zonder 

aanhechting een lagere spanning dan voorspanstaal 

met aanhechting. Aan voorspanstaal zonder aanhecht

ing moet dus meer betonstaal toegevoegd worden dan 
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aan voorspanstaal met aanhechting. Voorspanning 

zonder aanhechting heeft dus een grotere staal

doorsnede. 

4) Door het toevoegen van basiswapening wordt de 

staaldoorsnede groter. 

5) Door een lagere veiligheidscoëfficient wordt een 

lager bezwij kmoment vereist. Het ontspanmoment en 

de hoeveelheid voorspanstaal blijven gelijk. Een 

reduktie van het vereiste bezwijkmoment leidt dus, 

tot een reduktie van de hoeveelheid betonstaal. 

6) Ten eerste leiden een laag equivalent wapeningsper

centage en een hoge betonkwaliteit, in het be

zwijkstadium, tot een hoge spanning in het voor

spanstaal. Daardoor behoeft minder betonstaal toe

gevoegd te worden. 

Ten tweede kunnen bij een laag equivalent wa

peningspercentage de spanningen in een constructie 

niet hoog oplopen, Dit heeft een gunstige invloed 

op de kruipvervorming en daarmee ook voor het 

totale voorspanverlies. 

Bachmann 
Utersten 

- - -· nax. --- mln. - mln. 

Naast de combinatie B 22,5, 

"->eq = 1,1 % is tevens de com

binatie B 60 Cc.)eq = 3, 0 % 

onderzocht. Uit figuur 4. 6 .13 

blijkt deze laatste combinatie 

alleen bij K < 0,5 een uiterste 

te zijn. Tevens blijken de uit

komsten van deze methode in het 

B 22.5 B 60 

algemeen een te 

op te leveren. 

gunstig beïnvloed 

lage K-waarde 

Dit kan nog 

worden door 
het inzicht van de constructeur o.oo ~-'---+---::,--".';:;..---''-+-'---+-----'--+---'---t 

die, afhankelijk van de omstan- -0.20.__-'-........ --'--_...._-'--___._----'_-'----'---' 

digheden voor een hogere danwel 0.00 0.20 0.40 0.60 0.B0 1.00 

lagere factor te kiezen. K (ontwerp) 

figuur 4.6.13 
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4.4.3.3 Methode stuvo 

Stuvo 
Betonkwal1te1': 

--- BZ2.5--·B30 --860 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.L.':. O.E.J 0.80 1.00 

figuur 4.6.14 

Stuvo 
kwaliteit voo·spa;1s:aal 

Fe= - - · FeP --- FeP 
1f7::l 1770 1B60 

1.20 r---.,-----------,-----, 

1.00 i----.,.--~--------+---,,..;i 

-0.20 .__ __ .......__ _________ ..__ __ ~ 

0.00 0.20 0.60 0.80 1.00 

K '.on:wero) 

figuur 4.6.16 
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Stuvo 
Kwaliteit betonstaal 

FaB - - · FaB --- FaB 
,4()() 500 550 

-0.20 ..__ __ .......__ __ _.__-'----'---~---' 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.15 

Stuvo 
Krimp / Kruip 

10E-5 --- 20E-5 --- 30E-5 
1.5 2.0 2.5 

-0.20 L---'--.J....----'--~-'----'-----'------' 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.0( 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.17 



Stuvo 
Max. betonspanning 

- - - o.o - - · !5.0 -- 10.0 

1.20 

✓ 

✓ 

1.00 

0.80 

.::; 
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ëii 0.60 
L-

~ 
0.40 

::( 

0.20 

0.00 

-0.20 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.18 

Stuvo 
Totale hoogte / Nuttige hoogte 

- - - 1,0 --- 1,1 -- 1.2 

-0.20 '----..L--'----'---'-----L--'--.L.---'---' 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.20 
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Stuvo 
equivalent wapeningspercentage 

- - - 0.5% - - · 1.0% --- 1.5% 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.19 

Stuvo 
Veiligheidsfactor 

- - - 1,6 --- 1.7 --- 1.8 

1.00 

-0.20 '----'--..L----'----'---'----'----.1------' 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.21 
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Stuvo 
Aanvangsspanning incl. relaxatie 

0.725 - - • 0.700 -- 0.675 
fl)k fl)k fl)k 

1.20 ,------,-----.-------.---.,-----, 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.22 

Stuvo 
Basiswapening 

1.00 

--- 0.0 % --- 0.1 % -- 02 % 

-0.20 ~---'------'----'-----'-----' 
0.00 0.20 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.24 
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Stuvo 
Wrijvingsverlies 

--- 0.0 % --- 10 % --- 20 % 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.23 

Stuvo 
met / zonder aanhechting 

Zonder --- met 

-0.20 ~---'------'--'---'-----'-----' 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.25 
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methode Stuvo 

Factor 

Betonkwaliteit 

Kwaliteit betonstaal 

Kwaliteit voorspanstaal 

Krimp, kruipfactor 

0 cspo 
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Equivalent wapeningspercentage 

Totale hoogte/ Nuttige hoogte 

Veiligheidsfactor 

Aanvangsspanning incl. relaxatie 

Wrijvingsverlies K < 0,75 

K ~ 0,75 

Percentage basiswapening 

Met/ zonder aanhechting 

Toelichting: 

maximaal minimaal 

B 60 B 22,5 

FeB 550 FeB 400 

l0E-5 1,5 30E-5 2,5 

0 N/mm 2 10 N/mm: 

0,5 % 

1. 2 

1,6 

1,5 % 

1,0 

1,8 

0,725.fpk 0,675.fpk 

0 % 

20 % 

0 % 

met 

20 % 

0 % 

0,2 % 

zonder 

Voor een verklaring van bovenstaande resultaten wordt ver

wezen naar de methode Bachmann, omdat de methode Stuvo op 

dezelfde manier beïnvloed wordt.De karakteristiek van de 

methode Stuvo ligt voor de standaardwaarde veel hoger dan de 

methode Bachmann. Dit komt doordat Stuvo de invloed van het 

betonstaal d.m.v. een factor fi, in rekening brengt. 

Stuvo Stuvo 
Uitersten K < 0,75 Uitersten K > 0,75 

---· nax. --- rnlr\ -- min. --- ff'IIIJf.. --· ff'W'\ -·- f"W\ 

1 

B22.5 e 60 82U5 B 60 

1.00 

-0.20 L---'----''---'----'-.....;.._---'---'----'--...;..._--' -0.20 : ....__: -'---'-~--~--~ 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) K (ontwerp) 

fig. 4.6.26 fig 4.6.27 

Vergelijking van figuur 4.6.26 en fig. 4.6.27 leert dat het 

wrijvingsverlies weinig invloed heeft op de uitersten. 

1.00 
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4.4.3.4 Voorstel 1 

Voorstel 1 
Betonkwal1te1t 

- - - B 22.5 - - · B 30 --- B 60 

-0.20 L_ __ ....J._ __ __i... __ ___J ___ -'----'---' 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.28 

voorstel 1 
kwaliteit voorspanstaal 

FeP - - · FeP --- FeP 
1670 1770 1860 

-0.20 '-----'-----1...---JL....---'---'-----...J 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.30 
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Voorstel 1 
Kwal1te1t betonstaal 

FeS - - • FeB -·- FeB 
400 500 550 

-0.20 1._ __ ...L... __ ...L-__ ......._ __ _... __ __. 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.29 

Voorstel 1 
Krimp / Kruip 

10E-5 - - · 20E-5 --- 30E-5 
1.5 2.0 2.5 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp} 

figuur 4.6.31 
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Voorstel 1 
Max. betonspanning 

- - - 0.0 --- 5.0 --- 10.0 

1.20 ,-------------------

1.00 ,-----+----+-----+---+---✓-:/-
✓ .,,.,-· 

✓ ,/ 

-0.20 .__ __ ....._ __ _._ __ ___, ___ _.__ __ ....J 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.32 

Voorstel 1 
Totale hoogte / Nuttige hoogte 

--- 1.0 --- 1.1 -- 12 

-0.20 '------'------'----'-----'----'----...J 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.34 
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Voorstel 1 
equivalent wapeningspercentage 

- - -· 0.5% -- • 1.0% -- 1.5% 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.33 

Voorstel 1 
Vei I igheidsfactor 

- - - 1,6 --- 1.7 -·- 1.8 

1.00 

-0.20 L..-__ __.___ __ _.___-'--___. ___ ..__ __ __. 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.35 
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Voorstel 1 
Aanvangsspanning incl. relaxatie 

0.725 - - • 0.700 -- 0.675 
!pk !pk !pk 

1.20 ,---------.---...------~ 

1.00 t-----+----i---+----+---ol 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.38 

Voorstel 1 
Basiswapening 

--- 0.0 % --- 0.1 % --- 0.2 % 
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0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.40 

Voorstel 1 
WriJvingsverl1es 

- - - o.o % --- 10 % -- 20 % 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.39 

Voorstel 1 
met / zonder aanhechting 

--· met 

1.20 
./ 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.41 



Voorstel 1 

Factor 

Betonkwaliteit 

Kwaliteit betonstaal 

Kwaliteit voorspanstaal 

Krimp, kruipfactor 

0 csp0 
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Equivalent wapeningspercentage 

Totale hoogte/ Nuttige hoogte 

Veiligheidsfactor 

Aanvangsspanning incl. relaxatie 

Wrijvingsverlies 

Percentage basiswapening 

Met/ zonder aanhechting 

maximaal minimaal 

B 22,5 B 60 

FeB 550 FeB 400 

l0E-5 1,5 30E-5 2,5 

0 N/mm2 10 N/mm2 

1,5 % 

1.0 

1,8 

0,5 % 

1,2 

1,6 

0,725.fpk 0,675.fpk 

0 % 20 % 

0 % 

zonder 

0,2 % 

met 

De hoeveelheid voorspanstaal wordt onafhankelijk van: 

de kwaliteit van het betonstaal 

de krimp en kruipfactor 

de betonspanning waarop de kruip wordt berekend 

de aanvangsspanning incl. relaxatie 

wrijvingsverlies 

De verklaring van deze factoren is gelijk aan die van de 

methode Bachmann. 

Een constructie met een hogere betonkwaliteit en een

zelfde bezwijkmoment, heeft een lager equivalent wa

peningspercentage. Een lagere K-waarde is hiervan het 

gevolg. 

Indien het ontspanmoment twee maal zo groot wordt, moet 

ongeveer twee maal zoveel voorspanstaal worden toe

gepast (zie figuur 4.5.2). Indien het bezwijkmoment twee 

maal zo groot wordt, wordt het equivalent wapeningsper

centage meer dan twee maal zo groot (zie fig. 3.5). Dit 

vindt zijn oorzaak in: 1) een kleinere hefboomsarm bij 

een groter bezwijkmoment en een 

lagere betonkwaliteit. 

2 een lagere spanning in het 

bezwijkstadium (apu) bij een 

groter bezwijkmoment. 
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Dit laatste is in de methode verwerkt, het eerste kan 

gecorrigeerd worden. Deze correctiefactor moet af

hankelijk zijn van de hefboomsarm. Uit figuur 4.6.30 en 

fig. 4.6.35 blijkt B 30 en C.Jeq = 1,0 % een goed resul

taat te geven. De hefboomsarm is gerelateerd aan de 

spanningen in het voorspanstaal (apu). Bij B 30 en CJeq = 

1,0 % hoort apu :::::: 0,9.fpk· Een lager equivalent wa

peningspercentage en een hogere betonkwaliteit (beiden 

leiden tot een grotere hefboomsarm en een hogere spann

ing in het voorspanstaal) geven een te kleine K-waarde. 

De correctiefactor is daarom van de vorm apu / 

(0,9.fpk). Uit onderzoek blijkt het kwadraat van deze 

factor tot goede resultaten te leiden. 
500 (~)2. CJ = (1,07K.+o,1 ~We~o:;;;· 0/UK 

P (1 _ ""''"~"•n..9sver-l,es) 

Uit fig. 4.6.42 en 4.6.43 blijkt de te bereiken K-waarde 

nu, in veel mindere mate afhankelijk is van de beton

kwaliteit en het equivalent wapeningspercentage. 

Voorstel 1 
Betonkwal1te1t 

--- B 22.S--- B 30 -- B 60 

~ 
äi .... 
Q) 

8 
~ 

Voorstel 1 
equivalent wapeningspercen:age 

--- 0.5% --- 1.0% -- 1.5% 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.00 0.20 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) K (ontwerp) 

figuur 4.6.42 figuur 4.6.43 

Een hogere veiligheidsfactor leidt bij een zelfde 

max. gebruiksmoment, tot meer voorspanstaal en een 

hogere K-waarde. 
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Uit fig. 4.6.41 blijkt voorspanning zonder aanhechting 

tot een te hoge K-waarde te leiden. De hoeveelheid 

voorspanstaal wordt bepaald door: 
500 

c'pu 

Zonder aanhechting bereikt het voorspanstaal in het 

bezwijkstadium een veel lagere bezwijkspanning. Daardoor 

worden Cvp en de daarmee samenhangende voorspangraad, te 

groot. Uit fig. 4.5.14 en fig. 4.5.15 bleek al dat de 

vereiste hoeveelheid voorspanstaal onafhankelijk is van 

het feit of voorspanning met of zonder aanhechting wordt 

toegepast. Indien in de ontwerpformule voor apu altijd 

wordt uitgegaan van voorspanning met aanhechting, wordt 

een beter resultaat verkregen (zie fig. 4.6.44). Doordat 

bij voorspanning zonder aanhechting veel meer betonstaal 

aanwezig is, zal , bij een zelfde hoeveelheid voorspan

staal, deze vorm van voorspanning tot een kleinere K

waarde leiden (zie fig.4.6.44). 

Voorstel 1 
met / zonder aanhechting 

--· met 

-0.20 .___ __ ....__ __ ....._ __ _._ __ ___._ __ __. 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.44 
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Voorstel 1 

Factor 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

Betonkwaliteit 

Kwaliteit betonstaal 

Kwaliteit voorspanstaal 

Krimp, kruipfactor 

0 csp0 
Equivalent wapeningspercentage 

Totale hoogte/ Nuttige hoogte 

Veiligheidsfactor 

Aanvangsspanning incl. relaxatie 

Wrijvingsverlies 

Percentage basiswapening 

Met/ zonder aanhechting 

Voorstel 1 
Uitersten 

/ 

/ 

;., 
. /: .......... ,,,, ... ;- ...... . ,, 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.45 

maximaal minimaal 

B 60 B 22,5 1 

FeB 550 FeB 400 

l0E-5 1,5 30E-5 2,5 

0 N/mm 2 10 N/mm 2 

0,5 ~ 0 1,5 ~ 
0 

1.0 1,2 

1,8 1,6 

0,725.fpk 0,675.fpk 

0 ~ 0 20 ~ 
0 

0 ~ 
0 0,2 ~ 

0 

met zonder 
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4.4.3.5 Voorstel 2 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

Voorstel 2 
Betonkwaliteit 

- - - B 22.5 - - • B 30 --- B 60 

1/ 

-0.20 '------'-----'------'---.J.----' 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.46 

voorstel 2 
kwaliteit voorspanstaal 

FeP --· FeP -- FeP 
1670 1770 1860 

-0.20 ~ __ ......__ __ ___. ___ ....._ __ ___._ __ ___. 
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0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.48 

Voorstel 2 
Kwaliteit betonstaal 

FeB - - · FeB -·- FeB 
~00 500 550 

1.40 ..----,----~----.----,----, 

0.80 1--1,-, ---1,--~--+-----+----,,J/C----4 
.ll 

1' 

0.00 """-----1----..----+------+----i 

-0.20 t__ __ _j_ __ ___J ___ ....._ __ ___,_ __ _. 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.47 

Voorstel 2 
Krimp / Kruip 

1.00 

10E-5 - - · 20E-5 -- 30E-5 
1.5 2.0 2.5 

-0.20 JLL--_.J___.;._...J..._ __ __.__ __ ___._ __ ~ 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.49 
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Voorstel 2 
Max. betonspanning 

- - - o.o --- 5.0 --- 10.0 

-0.20 .._ __ ....,___.;....___._ ___ .__ __ ...._ __ _, 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.50 

Voorstel 2 
Totale hoogte / Nuttige hoogte 

--- 1.0 --· 1.1 -- 12 

-0.20 .__ __ ...._ __ __,__...:,.___. ___ ...,__ __ _, 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.52 
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Voorstel 2 
equivalent wapeningspercentage 

- - - 0.5% --- 1.0% --- 1.5% 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.51 

Voorstel 2 
Veiligheidsfactor 

- - - 1.6 --- 1.7 -- 1.8 

1.00 

-0.20 L.-__ .....1,_ __ ___._ ___ ,___ __ J._ __ _, 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.53 
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Voorstel 2 
Aanvangsspanning incl. relaxatie 

0.725 - - · 0,700 -·- 0.675 
!pk !pk !pk 

-0.20 .._ __ _._ __ -.1... __ ___. ___ ...__ __ _, 

0.00 0.20 0.40 0.60 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.54 

Voorstel 2 
Bas i swapeni ng 

0.80 1.00 

--- 0.0 % --· 0.1 % -- 02 % 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.56 
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Voorstel 2 
Wr1Jvingsverl1es 

- - - 0.0 '14 --· 10 '14 -- 20 % 

1.20 

1.00 
,i\ 

0.80 
1 \ 

0.60 
i i 

0.00 Ji:,"-------+---+----+----+----l 

-0.20 L---...l-----'------'---....__ __ ....... 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.55 

Voorstel 2 
met / zonder aanhechting 

--· met 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.57 
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Voorstel 2 

Toelichting: Voorstel 2 is een nauwkeurige ontwerpberekening 

van de hoeveelheid voorspanstaal. Alle factoren uit

gezonderd één, de verhoudingA?~Ai , kunnen nauwkeurig 
p 

berekend worden en hebben daardoor weinig of geen 

direkte invloed op de spreiding. De verhouding A:p+As 
Ap 

wordt berekend met behulp van: de K-waarde, de spanning 

Opu en de kwaliteit van het betonstaal. Indien deze 

verhouding te hoog wordt ingeschat, wordt het verlies 

overschat en de hoeveelheid voorspanstaal overgedimen

sioneerd, hetgeen tot een te hoge K-waarde zal leiden. 

In par. 4. 4. 1. 4 is de invloed van alle factoren op de 

verhouding Ae+As onderzocht. Door middel van dit onder-
Ap 

zoek kunnen de figuren 4.6.46 t/m 4.6.55 verklaard 

worden. De kwaliteit van het betonstaal vormt hierop een 

uitzondering. De verhoudingAe.ÄAs _/( ~+o )-1)<tfe ... +1 wordt 
P \ a,07 ,, sy 

groter bij een lagere kwaliteit betonstaal, waardoor de 

hoeveelheid voorspanstaal wordt overgedimensioneerd en 

een hogere K-waarde wordt bereikt. In werkelijkheid zal 

deze verhouding weliswaar ook groter worden, 

blijkbaar in mindere mate. 

maar 

De verhouding Ap~As - ( 
1 

-1) dfse: + 1,0 , is een 
Ap - 1,07K+o,1 , 

gemiddelde voor voorspanning met aanhechting. Bij 

toepassing van voorspanning zonder aanhechting, wordt 

deze verhouding te laag ingeschat. De bereikte spanning 

in het bezwijkstadium Opu is immers veel kleiner dan bij 

voorspanning met aanhechting. De hoeveelheid voorspan

staal wordt ondergedimensioneerd, waardoor een te 

lage K-waarde wordt bereikt. Uit fig. 4.6.58 blijkt een 

berekening alsof het voorspanning met aanhechting 

betreft, tot betere resultaten te leiden. De lagere K-

waarde die dan bereikt wordt, 

hoeveelheid betonstaal, die 

aanhechting nodig is. 

is te wijten aan de extra 

bij voorspanning zonder 
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Voorstel 2 
met / zonder aanhechting 

- - - zonder --· ~t 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.58 

Factor 

Betonkwaliteit 

Kwaliteit betonstaal 

Kwaliteit voorspanstaal 

Krimp, kruipfactor 

maximaal minimaal 

B 60 B 22,5 

FeB 400 FeB 550 

J0E-5 2,5 l0E-5 1,5 

acsp0 10 N/mm2 0 N/mm 2 

Equivalent wapeningsperc. K < 0,4 1,5 % 

x = ht / h 

K > 0,4 0,5 % 

K < 0,4 1.0 

K > 0,4 1,2 

Veiligheidsfactor 1,6 

0,5 % 

1,5 % 

1,2 

1,0 

1,8 

Aanvangsspanning incl. relaxatie 

Wrijvingsverlies 

0,675.fpk 0,725.fpk 

Percentage basiswapening 

Met/ zonder aanhechting 

20 % 

0 % 

met 

0 % 

0,2 % 

zonder 
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Uitersten K < 0.4 
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1.00 

0.80 

:: 
::(. 0.60 .äi 
iii 
8 

0.40 
:::( 

Voorstel 2 
Uitersten K > 0.4 

- - - mu. - - . ...,,. -·- ffW\ 
B 22.5 B 60 

. . . 
r 

...... ····1· ·······:······· ....... .;. .............. ; .................... . 

0.00 1/ 
. 1 . : 

0.00 1<.L----.+-__;__....,..._..;._4--___;_-+-_'---l 

....... , ...... ! ....... ; ............... , ............... , ....... ······· ...... . 
1 . . 

-0.20 -020 ....... ....;...___..._.......;.._...._--"_.......____; _ _.__'--...... 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.59 

1.00 0.00 0.20 0.60 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.60 

0.80 

Uit de figuren 4.6.59 en 4.6.60 blijkt dat het uiterste voor 

de kleinst bereikbare K-waarde vrijwel samenvalt met de 

ideale lijn. Het andere uiterste geeft een teleurstellend 

resultaat te zien en is als volgt te verklaren: 

Bij hoge krimp en krupwaarden kan ap,s+c ~ 0,15.apo en bij 

K < 0,4 wordt A-P::..PAs > 5 (zie figuur 4.5.18). De noemer 

G'p_1 - c:..G'P,rel- A-p -::..,As ei.Gp, s+c. nadert daarbij tot nul of kan zelfs 

negatief worden. Dit verklaart de asymptoot in de grafiek. 

Hieruit volgt, dat voor kleine K-waarden en grote krimp en 

kruipwaarden, voorstel 2 onbruikbare resultaten geeft. Deze 

resultaten komen voort uit een fundamentele fout. Enerzijds 

worden de spanningsveranderingen nauwkeurig berekend, ander

zijds heeft de verhouding Ap;:s een grote spreiding 

(zie fig. 4. 5. 18) . Deze grote spreiding doet alle overige 

nauwkeurigheid teniet. 

1.00 
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4.4.3.2 Vergelijking van uitersten. 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

-0.20 

Bachmann 
u;tersten 

---· _,._ --· mln. -- mln. 
B 22.5 B 60 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.61 

Stuvo 
Uitersten K > 0.75 

--- - --·mln. -•-mln. 
1122..5 Beo 

120.----.--.---,---,--.---,---,---,--, 
....... ~ ............... : ............... ; .............. .; ....... ········~--;;"'·· 

;, 
1.00 ---'---+-----'-----+--------...,.. 

. . : ,' j 
··············· ·••····~---···· ·······:-······· ·······::.:"JII'-•'''''" :······· 

0.80 -~----'--"t--~-.,.+<-----.-----t . . . ,,,,, 
....... ; ....... ·······~---···· ..... .,..~--: : , . 

0.60 : --'--.,.:.'--~or.. 
. . , 

..... --~---···· ........ : . . (. :········ 
. , : 

0.40 l-----'---+--'--....,.j<::.._...;_-,..F----'--,.+"---'-----1 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.63 

i 
ëii 

.! 

Stuvo 
Uitersten K < 0,75 

- - - _,._ - - • mln. -- min. 
822.5 B 60 

-0.20 .__ __ .......... ____ .._____;._ ....... _-'---"-----'--.... 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.62 

Voorstel 1 
Uitersten 

n"BXlfflBal - - · ff'lf'WNUII 

120.....--,---""T""----,.....----r---,--,----, 

,. 
1.00 

,. ,. 

-0.20 '----~---~---------
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

K (ontwerp) 

figuur 4.6.64 

1.0C 
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Voorstel 2 
Uitersten K < 0.4 

- - - ,,....ffaaJ - - . ITW'W".al 

1.20 ,----.----r----.-,---7""--7 
1 

\ 
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Voorstel 2 
Uitersten K > 0.4 

- - - ,,..-.. - - . ffW'\ -·- l"W'\ 

S 22.5 S 60 

. 1 ---0.20 L.--~""---'----'-_._--' _ _.._ __ _._ __ _ -0.20 L,,._ _ __,1.J..._ __ ...__ __ _._ __ ~---

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.00 0.20 0.40 0.60 

K (ontwerp) K (ontwerp) 

figuur 4.6.65 figuur 4.6.66 

In de figuren 4.6.61 t/m 4.6.66 zijn de uitersten weer

gegeven. Hieruit volgt dat, afgezien van voorstel 2, die door 

de grote spreiding op de factorAp;Asniet voldoet, de methoden 
p 

Bachmann, Stuvo en Voorstel 1 ongeveer een zelfde spreiding 
vertonen. 

De methode Bachmann geeft gemiddeld te lage K-waarden. 

Dit wordt veroorzaakt door het verwaarlozen van de 

invloed van het betonstaal. 

De methode Stuvo geeft gemiddeld juiste waarden, door

dat de invloed van het betonstaal wel verwerkt is. De 

methode Stuvo heeft hierom de voorkeur boven de methode 

Bachmann. Het voorkomen van een te hoge staalspanning in 

een scheur (zie par. 4.2.6), kan bij uitsluitend kleine 

K-waarden zinvol zijn. Omdat bovenstaande grafieken 

uitsluitend gelden voor Ma< Mmax, hetgeen bij kleine 

K-waarden niet het geval zal zijn, kan deze controle in 

het algemeen achterwege blijven. 

0.80 ,.oo 
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Voorstel 1 geeft gemiddeld juiste waarden en in ver

gelijking met de methode Stuvo vertoont zij alleen bij 

hogere K-waarden een grotere spreiding. De hoeveelheid 

voorspanstaal volgt met behulp van de K-waarde direkt 

uit het bezwij kstadium. Doordat een berekening van de 

grootte van de voorspankracht achterwege kan blijven, is 

zij weliswaar eenvoudiger dan de methode Stuvo, maar 

tevens onconventioneel en zal daarom door de praktijk 

slecht geaccepteerd worden. 

Voorstel 2 leek aantrekkelijk door de grote nauwkeurig

heid die er in het ontwerpstadium van verwacht mocht 

worden. De grote onnauwkeurigheid waarmee de verhouding 

Ap;As berekend wordt, maakt een nauwkeurig eindresultaat 
p 

onmogelijk. Daarmee heeft Voorstel 2 haar aantrekkelijk-

heid verloren. Een verbetering van voorstel 2 moet 

gericht zijn op het beter berekenen van de verhoudingA::A• 

Verbetering van voorstel 2 wordt niet aanbevolen 

omdat: 1) een nauwkeurige berekening van de verhoudingAe;-As 
p 

de totale berekening gecompliceerd maakt. 

2) een te nauwkeurige berekening van de hoeveel

heid voorspanstaal weinig zinvol is, omdat 

altijd een geheel aantal strengen of voorspan

elementen toegepast moet worden. 
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Hoofdstuk 5 

Slot 

5.1 Conclusies 

5.2 Vervolgonderzoek 

5.1 Conclusies 

Door te construeren in constructief beton kan de grootte van 

de voorspankracht afgestemd worden op het geheel van eisen. 

Hierdoor wordt optimaal construeren mogelijk. Alle onderdelen 

van constructief beton ( gewapend beton, gedeel tel ijk voor

gespannen beton en volledig voorgespannen beton) worden 

geïntegreerd tot één model en moeten volgens één algemeen 

geldige methode berekend kunnen worden. Voor het bezwijk

stadium is dit mogelijk door gebruik te maken van aangepaste 

GTB-tabellen. 

Voor het bepalen van de hoeveelheid voorspanstaal, moet 

onderscheid gemaakt worden tussen doorsneden die in het 

gebruiksstadium, onder invloed van het eigen gewicht en de 

rustende belasting, gescheurd of ongescheurd zijn. Indien de 

doorsnede gescheurd is, moet voorkomen worden dat, bij kleine 

K-waarden de spanning in de scheur te hoog oploopt. In dat 

geval kan het beste de methode Stuvo toegepast worden. Bij 

hogere K-waarden heeft dit geen invloed meer. De hoeveelheid 

voorspanstaal kan dan volgens de methode Bachmann berekend 

worden. Daarbij wordt het verlies aan voorspankracht, door 

relaxatie op 5% geschat. Krimp en kruip samen hebben vrijwel 

geen invloed op de grootte van de voorspankracht. 

Indien de doorsnede onder invloed van het eigen gewicht en 

rustende belasting ongescheurd is (of de reeds ontstane 

scheuren zijn weer gesloten), leidt de methode Bachmann, die 

de aanwezigheid van het voorspanstaal verwaarloosd, tot te 

kleine hoeveelheden voorspanstaal en dus tot te lage K

waarden. 

De methode Stuvo leidt tot gemiddeld juiste waarden en kan 

daarom goed toegepast worden. Deze methode kan vereenvoudigd 

worden door het voorkomen van een te hoge spanning in het 

voorspanstaal, in het gebruiksstadium, achterwege te laten. 
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Voorstel 1, waarbij de hoeveelheid voorspanstaal direkt uit 

de bezwijksituatie en de K-waarde volgt, blijkt een heel 

eenvoudige maar doeltreffende manier om de hoeveelheid 

voorspanstaal te berekenen. 

Voorstel 2, waarbij krimp en kruipverliezen nauwkeurig 

berekend worden, blijkt geen goede methode te zijn, omdat de 

verhouding Ap;;s niet nauwkeurig bepaald kan worden. 

5.2 Vervolgonderzoek. 

Voordat constructief beton in de praktijk toegepast kan en 

zal worden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Deze kan 

gericht zijn op de aannames die in dit afstudeerwerk gedaan 

zijn. Zoals de effectiviteit van ontwerpmethoden: 

bij andere profielvormen dan rechthoekige doorsneden. 

bij verschillende ligging van betonstaal en voor

spanstaal. 

wanneer wordt aangenomen dat het relaxatieverlies op 

t = O niet volledig is opgetreden. 

Ander vervolgonderzoek kan zich richten op andere onder

zoeksterreinen van het constructief beton, zoals: 

het opstellen van vuistregels voor het vaststellen van 

de K-waarde, de materiaalkwaliteiten en de afmetingen 

van de betondoorsnede. 

het berekenen van de scheurwijdte 

het vinden van een relatie tussen de scheurwijdte en de 

corrosie van het voorspanstaal. Dit is van bij zonder 

belang, omdat naast het ontbreken van een eenvoudige 

berekeningsmethodiek, de combinatie van scheurvorming en 

voorspanning een belangrijke reden is voor de weerstand 

tegen gedeeltelijk voorgespannen beton. 

De invloed van de K-waarde op de grootte van de vervorm

ing. 
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Samenvatting 

Doelstelling 

In de praktijk wordt uitsluitend in gewapend en volledig 

voorgespannen beton geconstrueerd. Het overgangsgebied tussen 

deze twee, het gedeeltelijk voorgespannen beton, wordt 

gekenmerkt door een combinatie van voorspanning en scheur

vorming. Helaas bestaat in de praktijk veel weerstand tegen 

deze vorm van construeren. Dit wordt o.a. veroorzaakt door 

het ontbreken van een eenvoudige rekenmethode. 

Het afstudeeronderzoek heeft daarom tot doel: "Het analyseren 

van bestaande rekenmethoden en het daaruit ontwikkelen van 

een eenvoudige en verantwoorde methode voor het ontwerpen van 

de hoeveelheid betonstaal (bezwijkstadium) en de hoeveelheid 

voorspanstaal (gebruiksstadium). 

Resultaten 

Bezwijkstadium 

M.b.v. de reeds bestaande GTB-tabellen kunnen alle vormen van 

constructief beton (gewapend, gedeeltelijk voorgespannen en 

volledig voorgespannen beton) volgens één algemeen geldige 

methode, op het bezwijkstadium gedimensioneerd worden. 

Daartoe is een equivalent wapeningspercentage gedefinieerd. 

Deze is een maat voor de totale trekkracht die in het bez

wijkstadium door het staal geleverd moet worden. Het werke

lijke wapeningspercentage is afhankelijk van de spanning die 

in het staal in het bezwijkstadium bereikt wordt. Voor voor

spanstaal volgt deze uit een kolom die aan de bestaande GTB

tabellen is toegevoegd. Dit laatste is mogelijk doordat in 

het bezwijkstadium een vrij nauwkeurige relatie bestaat 

tussen de hoogte van de betondrukzone en de spanning in het 

voorspanstaal. 

Gebruiksstadium 

Het berekenen van de hoeveelheid voorspanstaal uit de grootte 

van de voorspankracht wordt bemoeilijkt door de invloed van 

de tijdsafhankelijke effecten. Daarbij moet onderscheid 
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worden gemaakt tussen doorsneden die, o.i.v. eigen gewicht en 

rustende belasting, gescheurd en ongescheurd zijn. In het 

eerste geval mag de invloed van krimp en kruip worden ver

waarloosd, in het laatste geval leidt krimp en kruip tot een 

spanningsverandering in het voorspanstaal én betonstaal en 

daarmee tot een afname van de voorspankracht. Dit proces 

wordt nauwkeurig beschreven in Cur-rapportnr. 87. Van 4 ont

werpmethoden is de effectiviteit onderzocht door de resul

taten te toetsen aan Cur-rapportnr. 87. Dankzij het equiva

lent wapeningspercentage zijn de uitkomsten hiervan algemeen 

geldig. Een methode ontwikkeld door prof. Bachmann, die de 

invloed van het betonstaal verwaarloosd, geeft een te kleine 

voorspankracht. Stuvo-rapportnr. 76, die de invloed van het 

betonstaal wél inschat, blijkt effectief te zijn. Tijdens het 

afstuderen zijn tevens twee ontwerpmethoden ontwikkeld. 

Daarvan blijkt één, een nauwkeurige ontwerpmethode, niet te 

voldoen, een andere, waarbij de hoeveelheid voorspanstaal 

rechtstreeks uit de K-waarde en het bezwijkstadium volgt, 

blijkt effectief te zijn. 

Vervolgonderzoek 

Effectiviteit van een ontwerpmethode bij andere profiel

vormen dan rechthoekige doorsneden en bij verschillende 

ligging van betonstaal en voorspanstaal. 

Opstellen van criteria voor een juiste keuze van de K

waarde. 

Berekenen van de scheurwijdte. 

Het vinden van de relatie tussen de scheurwijdte en 

corrosie van het voorspanstaal. 
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Bijlage 3.1 

Indien kxu = 0,105 en êcu = 3,5 %ogeldt: 
ê =p I - K~._. 3 0 %.. 

pX '-CU K,..,. 
êpmax =~x + êpoo = 30 %.. + 5 %. = 35 %0 

Indien kxu = O, 105 wordt het voorspanstaal tot de maximale 

breukrek belast. Bij een geringere hoogte van de betondruk

zone bezwijkt het voorspanstaal voordat de maximale beton

stuik bereikt wordt. De GTB-tabellen houden daar geen reken

ing mee. Onderzocht wordt tot welke afwijking dit leidt. 

Mul: Het bezwijkmoment waarbij wordt uitgegaan van 

êpx = 30 %., êcu ~ 3,5 % 

Mu 2 : Het bezwij kmoment waarbij t' px ?: 3 O %., êcu = 3, 5 %o dit 

is het bezwijkmoment volgens de GTB-tabel berekend. 

é',..,f.2,sl.:. Mul = Ncul· (l - kxui/ 3 ) .h 

Mu2 = Ncu2 . (1 - 0,354.kxu2 ) .h 

K ~c" 
XUI = E,.,. + ec" 

Ncul = Ncu2 = 
G, êc" f 
c:~.·c. 

k 
/1 f 

= 
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( J:.. . z.,s- %. ) 
Kx-.1- L.)] êc. .. h - ( 1 - KK ... ,1 ·fc.· b ..... .3 E .. ., 

,, l S' %. 0 

p.S" ~-. z,s-%.) } z. M .... { - ( + - ~ l. .s- -;:. 
-1-= 1- é.c..., [c. ... 3. é:i. '-<,. ... 1 te. 6'-i ~,. .... c.,. 

M,.q 
J.. 

1,,( )( LI i ( fc_. b.L..z. = I "f 1 - o1 JS'-i L-<x •->?.) 

Nc...,, 
é.c..., - I, l.S" ¾. 

= ê,.,., +- êc. ... . f. . b '°' C. • :: N c. ... 't = ~ . L-< ,c " z . f c. • b . '°' 
,,., -? 

é.c._ M'°"L/M1.11 M"'a./M~, 

Epx = 30% E - 2.0% 
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Bijlage 

2: EA =-

:; 

~EI 

A,sp 
1 

-e...l o...S t.is c L. 

Ac.. 

-ec. 

L E.I 
Ec. 

4.1 

E,. J1c -1-

Ec Ac ( I 

105 

E.s /ifp = E~ 

t- ,.., fusp), 

l3ert!ue. ... ; .... J 
cloors..,,~de: 

e..l o...S l:isch 

( ,,qc 
E.s 

.,,q .s,- ) ./-- ,:c 

L)A.... i.. ,e è 

v .... ..., cl<!! 

d.oorsa..ed.e 

'2..'-'o..o...r !-epu. ... t: de i...,-.pe ... ;" j 

esp -4-- V'\ • Asp. 0 = ( Ac + ..., As,o) ( e ,p - ~). 

esp ;; C -,....., i....).sp)(e.sp-e.c.). 

e.3 f :: 
nw 

1 +...., '"'-'~r e3p. 

Icsp Ic. Ac. 't ?. 
= t- -e.c. + ""' A.sp ( esp - <. ,) 

!c ( '"' wie t. ( ~ i ) ' = +- A C • 1 ... ""'-"'•fs p) + "'As p ( 1 - I+- .... ...--. e.sr 

Te f c~:J" c ':.;1.J 2. = -1- Ac ,..,....., + ""A.sp 1+..... E-sp 
Ac Ç n~t ..,_ ""' Asp ?. 

= Ic.. + (.1 + .... ~ 1. «s P 
t. 

W"\ Ws,: + ""' ....,s P 1. 

-= Ic_ +- (1 ........ .... ,p)t Ac • e.s" 
.... .....,, ,. 

Ac. 
't 

= re + 1 +- ..., '-'sp • "2s p 

= 1 + "''-'.sp 

1 = 
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~EI= Ec. Ic 

t1 = N. -csF 

N 

Ac 

I +-

I + 

N 
+ .,, 

N 

IV N -e.s,. ( 
C I + ., ,::,.r/J) + 

N ( J+ ""''--'sp/ 
n t::Jspl Ac ( I +.,, ~ 

N 
(' +-

n w.rp + - ? n ~,.p Ac.. e,p 
r. -,, ws-p [ Ac ( I + ...-, .::::,.,p) 

w s F [ 
( '+ n w,e. 

A c. ( 1 +- n w"P) 

( _/ 

Ac. 

1:: ·..5. v. Me ....... E...,l::: 

~ +(>'+esp) I'"\ i:Jü:. 
1 +- ..-. wsp f 

::: 

.tl 
Ic.. 

(>' ( I+ "'.:,sp)+- esphü.s,) 

/ + nWspf 
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Bijlage 4.2 

dî 

~ 

~ 
>-1 .. -----+---------+--

C-~------f' 

c, 

Es- E:3+ (Cs-E,) 

c:', ( 1 + C/1,J 
E._, = E 

d._ ( 1 + lf 1. - tf. ) 

"L I= _, 
c:l 

Es- ~, :: Ec. 
c, C, +- <1, +- C 1./._ - ce )) r d, ( , +C'f. - 'f.J 

C.s : E 

Es-= 

Es--

~'f -

Es--

C: ( I + 'f.) ~ d. +- ( c/, ~d, )( ½-Lf. l 

c" 
Cz 

c" 

. E = 

= 

= 

-

(d, -1- et._) ( <.p._ - 'f,. }_ 
E 

cc: -t-c''-, ( 'f ... - 'I,) +- et\ 
E 

De tijdsintervallen zijn oneindig klein zodat t 2 - t 1 = dt 

Tijdens zo'n interval kan de krimp en kruipvervorming d cpl 
onbelemmerd plaatsvinden 
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dêc~I = e., -Ez = 
~ 

J dëcef 
d~é 

Ec = Ec 

Gz = d ~l: 

és- - dëé d éq-1 
( d.:t écst, ,°"' 

) d¼, + 
dG'c_, 

él. ~ dé I --+ = = = Ec. 'fuo -ç cce 

d Nc = - d Nsp /!Je ddc ... la = - ASp da's,./: 

cl<7c-~= d~c.pé (2.ie. 

Vo ,-.,.... ucr-o,,.-...d,e.r:"""~ s u••r..,e-~r-J.~: 

d G'cTpl:: 

:::-

n <:" ~.,, c. o " d, t. i es: 1:. =- o 

C = -t ... ( d. + cspo 

= G~spo 
- '?t: 

e. +-
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Bijlage 4.3 

dp,-_ 1 A p - Asp 

.&L f E,E,s\.o,- )( \ _ e-ri c ), 'F00 
1 + "" ~c 

( c;c..S('. + = G'pr-1. A" - Asp Asp . f 'f-
Ac:: 
w Poo 1 +"' ;_P · Î 

( de. -.r= 
E, !es\.,""") ( _ ~•) 

b.L-, = dp r--1 Wp - l...)SP + 'foo \ - e W:_p. r 
'f' c,c, X. -+- "" Wsp Î ( Ec.é.-:si.,- )( 1- e-~t-J = G rr-• · w" Gc.îfO b.~ l + tfao 

n. w!>P f ..,., . ~. f 
A ...,_ w, p/x î V'l t.......'.)s P [ 

~t = \ + "" ws,, ::: I+ V'l~-f ::- \ +- ". ~~p · 1 = X+ ~-"-'spf 
A,:._ 



Bijlage 4.4 

Program VERHOUDINGfsy(input,output); 

Var dat3, dat4 :text; 
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ver, fpk, Ec, krimp, kruip, weg, fc, x, smax, n 
spr0, ksi, Mu, kxu, ep, spu, wp, wsp, b, skr, K 
Ku, P, wpbach, wpstuv, wpl, wp2: real; 
sckr, dspl, fact, rel, fsy, gamma:real; 
j :integer; 

Begin 

rel:= 0.7; 
fsy:= 500; 
gamma:= 1.7; 
fpk:=1770; 
Ec:=30500; 
krimp:=20E-5; 
kruip:=2.; 
weg:=0.01; 
fc:=24; 
x:=1. 1; 
smax:=5.; 
wp:=0; 

assign (dat3, 'fsy.ver'); 
assign (dat4,'fsy.pnt'); 
rewrite (dat3); 
rewrite (dat4); 

j:= l; 
while j < 4 do 
Begin 

if j = 1 then fsy:= 400 
else if j = 2 then fsy:= 500 
else if j = 3 then fsy:= 550; 
n:= 210000. / Ec; 
spr0:= rel* fpk; 
ksi:= 1 + ((12 * sgr(l-0.5 * x))/(x * x)); 

real; 
real; 

Mu:= weg* 500 * (1 - 0.55 *weg* 500 / fc); {Mu= Mu/b*h*h) 

{spanning voorspanstaal} 
kxu:= weq * 14 / 9 * 500 / fc; 
ep:= (0.57 * fpk / 200) + (3.5 * (1 - kxu) / kxu); 
spu:= fpk / 1670 * (1731.84 - (2077.01 / ep) -
( 3 0 5 3 . 2 7 / ( ep * ep) ) ) ; 
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End; 
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wp:= 0; 
K:= 0; 
while K <= 1.3 do 
Begin 

End; 

wp:=wp + 0.01 * weg; 
wsp:= weg* 500 / fsy - (wp * (spu / fsy - 1)); 
if wsp < wp then wsp:= wp; 
b:= x + n * wsp * ksi; 
skr:= spro * wp * ksi / b; 
if skr > smax then skr := smax; 
K:= gamma* (spro * wp - ((b / ksi) * 
(skr + Ec *krimp/ kruip)* (1 - (exp ((x - b)/ b * kruip)))) 
* (1 - x/3) / Mu; 
ver:= wsp / wp; 
if j = 1 then writeln (dat3, K:5:3, ', ',ver:5:3) 
else if j = 2 then writeln (dat3, K:5:3, ', ',' ', ', ',ver:5:3) 

j:=j + 1; 

close (dat3); 
close (dat4); 
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Bijlage 4.5 

Program Effectiviteit(input,output); 

Var datb,dats,datl,dat2 :text; 
fpk, Ec, krimp, kruip, weg, fc, x, smax, n: real; 
sprO, ksi, Mu, kxu, ep, spu, spuz, wp, wsp, b, skr, K 
Kbach, Kstuv, Kl, K2: Array[0 .. 20,1 .. 3] of real; 
Ku, P, wpbach, wpstuv, wpl, wp2, wrij: real; 
sckr, dspl, fact, rel, fsy, gamma, basis: real; 
i, j, l:integer; 

Begin 

rel:= 0.7; 
fsy:= 500; 
gamma:= 1.7; 
fpk:=1770; 
Ec:=30500; 
krimp:=20E-5; 
kruip:=2.; 
weg:=0.01; 
fc:=24; 
x:=1.1; 
smax:=5.; 
wrij :=l.O; 
basis:=O.O; 

assign (datb, 'fsy.bac'); 
assign (dats, 'fsy.stu'); 
assign (datl, 'fsy.Kl'); 
assign (dat2, 'fsy.K2'); 
rewrite (datb); 
rewrite (dats); 
rewrite (datl); 
rewrite (dat2); 

j:= l; 
while j < 4 do 
Begin 

if j = 1 then fsy:=400 
else if j = 2 then fsy:=500 
else if j = 3 then fsy:= 550; 
n:= 210000. / Ec; 
sprO:= rel* fpk * wrij; 
ksi:= 1 + ((12 * sgr(l-0.5 * x))/(x * x)); 

real; 

Mu:= weg* 500 * (1 - 0.55 *weg* 500 / fc); {Mu= Mu/b*h*h} 

{spanning voorspanstaal} 
kxu:= weg* 14 / 9 * 500 / fc; 
ep:= (0.57 * fpk / 200) + (3.5 * (1 - kxu) / kxu); 
spu:= fpk / 1670 * (1731.84 - (2077.01 / ep) -
(3053.27 /(ep * ep))); 
if spu > fpk then spu:=fpk; 
spuz:= 0.65 * fpk * wrij; 
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l:= 0; 
while 1 <= 20 do 
Begin 

Ku:= 1 / 20; 
P:= Ku /gamma* Mu/ (1 - x/3); 
wpbach:= P / (0.85 * 0.75 * fpk * wrij) i 
if Ku > 0.8 then wpstuv:= 1.2 * P / (0.75 * fpk * wrij) 
else wpstuv:= (2.0 - Ku) * P / (0.75 * fpk * wrij); 

dspl:= n * sckr *kruip+ krimp* 210000.; 
fact:= ((1 / (1.07 * Ku + 0.1)) - 1.0) * spu / fsy + 1.0; 
if fact < 1. then fact := l.; 
wp2:= P / ((rel* wrij * fpk) - (fact * dspl)); 

i:= 1; 
while i <= 4 do 
Begin 

End; 

if i = 1 then wp := wpbach 
else if i = 2 then wp := wpstuv 
else if i = 3 then wp := wpl 
else if i = 4 then wp := wp2; 
wsp:= weg* 500 / fsy - (wp * (spu / fsy - 1)); 
if wsp < (wp + basis) then wsp:= (wp +basis); 
b:= x + n * wsp * ksi; 
skr:= spro * wp * ksi / b; 
if skr > smax then skr := smax; 
K:= gamma* (spr0 * wp - ((b / ksi) * 
(skr + Ec * krimp / kruip)* (1 - (exp ( (x - b)/ b * kruip))); 
* (1 - x/3) / Mu; 
if i = 1 then Kbach[l,j] := K 
else if i = 2 then Kstuv[l,j] := K 
else if i = 3 then Kl[l,j] := K 
else if i = 4 then K2[1,j] := K; 
i:= i + 1 

l:= 1 + 1; 
End; 
j:= j + 1; 

End; 
l:= O; 
while 1 <= 20 do 
Begin 

End; 

Ku:= 1 / 20; 
writeln (datb,Ku:5:3, ', ',Ku:5:3, ', ',Kbach[l,1] :5:3, ', ', 
Kbach [ 1, 2] : 5: 3, ' , ' , Kbach [ 1, 3] : 5: 3) ; 
writeln (dats,Ku:5:3, ', ',Ku:5:3, ', ',Kstuv(l,1] :5:3, ', ', 
Kstuv(l,2] :5:3, ', ',Kstuv[l,3] :5:3); 
writeln (datl,Ku:5:3, ', ',Ku:5:3, ', ',Kl[l,1] :5:3, ', ', 
Kl[l,2]:5:3, ', ',Kl[l,3]:5:3); 
writeln (dat2,Ku:5:3, ', ',Ku:5:3, ', ',K2[1,1] :5:3, ', ', 
K2[l,2]:5:3, ', ',K2[l,3]:5:3); 

l:= 1 + 1; 

close (datb); 
close (dats); 
close (datl); 
close (dat2); 


