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I . 

SAMENVATTING 

In het kader van de eindstudie aan de Technische Universiteit 

Eindhoven bij de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de Faculteit 

der Bouwkunde is een studie naar de bezwijkbelasting van de 

stalen kolomkop in een betonnen vlakke plaatvloer verricht; de 

resultaten zijn in een tweetal rapporten vastgelegd. 

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan prof. ir. J.W.B. Stark 

(TUE-BKO), prof. ir. W.R. de Sitter (TUE-BKO), ir. F. van Pelt 

(TUE-BKO) en ing. J.W.P.M. Brekelmans (TNO-IBBC) voor de 

uitstekende begeleiding, die ik tijdens deze studie heb genoten. 

Daarnaast is dank verschuldigd aan ir. J.N.P.T. Beckers (Bailey 
I 

Constructiewerkplaats en machinefabriek bv) voor het ter 

beschikking stellen van de meetresultaten van de proeven. 

Ter verduidelijking van de onderlinge samenhang van de 

verschillende delen, waaronder dit rapport, wordt een 

samenvatting van het onderzoek gegeven. 

Onderzoek naar het gedrag van de stalen kolomkop 

in een strook van een betonnen Plaatvloer 

Het probleem is de Geilinger kolomkop. De aandacht heeft zich 

daarbij gericht op het begrijpen van de krachtswerking en het 

daarop baseren van een berekeningsmethode. Dit driedimensionale 

probleem is moeilijk en is daarom geschematiseerd tot een 

tweedimensionaal probleem. Gelukkig waren daarvoor een serie 

liggerproeven beschikbaar. Geprobeerd is de proefresultaten te 

verklaren door een rekenmodel vast te stellen; daarmee zijn de 

proeven doorgerekend. Op basis van het berekeningsmodel en de 

proeven wordt inzicht in het bezwijkgedrag van een plaatstrook 

verkregen vanuit een berekening van de samengestelde doorsnede 

belast door moment en dwarskracht. 



II. Onderzoek naar de bezwiikbelasting van de 

stalen kolomkop in een ronde plaat 

Er zijn ook een paar proeven op ronde platen beschikbaar, dus 

driedimensionaal gedrag. Geprobeerd is de proefresultaten te 

verklaren, op een soortgelijke manier als bij de liggerproeven, 

door een rekenmodel vast te stellen en daarmee de proeven door te 

rekenen, om zodoende inzicht te krijgen in de bezwijkbelasting. 

Aangetoond is dat het totale kolomkopmechanisme niet volledig tot 

ontwikkeling kwam, omdat vroegtijdig bezwijken buiten de staal

beton kolomkop optrad. Een kwantitatieve uitspraak over de 

uiterste draagkracht van het totale kolomkopmechanisme is niet 

goed mogelijk, omdat de mate van het niet volledig optreden van 

het mechanisme niet nauwkeurig te voorspellen is. Wel werd 

kwalitatief inzicht verkregen over de relatieve bijdrage van de 

stalen kop en het gewapende beton. 
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Awap 

a 

aantalt 

aantald 

b 

cd 

E'b 

E'b 

e'so 

esb 

ew 

fap 

f'ck 

f0,2 

fup 

fuw 

f'b 

G 

h 

hbo 

hs 

k 

oppervlakte van het betonstaal 

afstand onderzijde beton tot onderzijde profiel 

aantal staven in gewapende beton aan de trekzijde 

aantal staven in gewapende beton aan de drukzijde 

breedte plaatstrook 

hoeveelheid dekking op het wapeningsstaal aan de 
drukzijde 

verlenging van het betonstaal 

verkorting van het beton 

zakking t.p.v. de rand van de kolomkop 

zakking in het midden van de plaatstrook 

elasticiteitsmodulus van staal 

elasticiteitsmodulus van het beton 

betonstuik in uiterste gedrukte betonvezel (epsb) 

optredende stuik onder in het profiel (epsso) 

optredende rek boven in het profiel (epssb) 

optredende rek van het betonstaal (epswt) 

vloeigrens van het constructiestaal ( de strip) 

betondruksterkte na 28 dagen 

0,2 % rekgrens van het betonstaal 

treksterkte van het constructiestaal 

treksterkte van het betonstaal 

maximale betondrukspanning 

glijdingsmodulus 

hoekverdraaiing 

nuttige hoogte in de gewapende betondoorsnede 

plaatshoogte van het betonstaal boven het profiel 

hoogte van het profiel 

breedte van de stalen kolomkop 



K 

kent 

kend 

Mb 

Ms 

N 

V 

p 

Ts 

0 

t 

~exp 

X 

kromming van de doorsnede 

ken - diameter van het betonstaal aan de 
trekzijde 

ken - diameter van het betonstaal aan de 
drukzijde 

overspanningslengte van de plaatstrook 

dwarskrachtslankheid : À - M/Th 

moment in de gewapende betondoorsnede 

moment in het stalen profiel 

normaalkracht 

dwarscontractie coëfficiënt van Poisson 

de totale reaktiekracht van de kolom 

de bezwijkbelasting 

dwarskracht in de gewapende betondoorsnede 

dwarskracht in het stalen profiel 

straal van de kolom 

spanning 

totale dikte van de strip(pen) 

schuifspanning 

optredende schuifspanning in de gewapende 
betondoorsnede 

bezwijkschuifspanning van de gewapende betondoorsnede 

ligging van de neutrale lijn (afstand onderzijde van 
het beton tot de neutrale lijn) 



1. INLEIDING 

1.1. Bezwijken van een vlakke plaatvloer 

Een vlakke plaatvloer is een gewapende beton-plaat, die door 

kolommen puntvormig wordt ondersteund. 

Belasting loodrecht op het vlak van de plaat veroorzaakt in de 

plaatdoorsneden buigende momenten en dwarskrachten tengevolge van 

het afvoeren van de belasting naar de kolommen. Een dergelijke 

plaat heeft twee mogelijke bezwijkmechanismen: 

- bezwiiken op moment: het ontstaan van een vloei lijnen

mechanisme. De plaat wordt dan als volledig bezweken beschouwd. 

bezwiiken op combinatie van dwarskracht en moment. 

De figuren la en lb tonen ter vergelijking de karakteristieke 

bezwijkbeelden voor bezwijken op moment en op de combinatie van 

moment en dwarskracht bij balken. 

Dezelfde verschijnselen van bezwijken op moment en op de 

combinatie van dwarskracht en moment aangegeven voor het 

tweedimensionele geval bij balken komen ook bij platen 

(driedimensionaal) voor. 

De figuren 2a en 2b geven hiervan een beeld. 

l~r--L-1....J....._J1 ~L-1-\ ,_J...._,..,I" \~l 
a) 

Fig. 1. Mechanisme bij bezwijken op moment en op de combinatie 

van dwarskracht en moment bij balken. 
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a) 

Fig. 2. Mechanisme bij bezwijken op moment en op de combinatie 

van dwarskracht en moment bij platen. 

1.2. Voorzieningen tegen bezwijken van een vlakke plaatvloer, 

De voordelen van vlakke plaatvloeren zijn 

- geheel vlakke bekisting, 

- eenvoudige wandaansluitingen, 

geringe bouwhoogte, dus minder geveloppervlak en besparing 

op trappen, liften, vertikale leidingen en architectonisch 

fraaier gehee 1. 

Echter een nadeel is dat de overspanningen kleiner moeten worden 

als gevolg van het bezwijken op de combinatie van moment en 

dwarskracht van de aansluiting vloer-kolom en de stijfheid van de 

plaat in het gebruiksstadium. 

De opneembare dwarskracht (ponskracht) kan worden vergroot door 

de volgende maatregelen: 

1 - het vergroten van het aantal kolommen, het vergroten van de 

kolomdoorsnede, het vergroten van de vloerdikte en het 

verhogen van de betontreksterkte; 

2 - het aanbrengen van een verzwaring ter plaatse van de 

aansluiting vloer-kolom in de vorm van een kolomplaat en/of 

kolomkop; 

3 het opnemen van een staalconstruktie in de betonplaat; 

4 het aanbrengen van zogenaamde deuvelstrippen in de plaat in 

het gebied rondom de kolom. 
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Over de methoden ter vergroting van de opneembare dwarskracht kan 

het volgende worden opgemerkt: 

ad.1- Het oplossen van het probleem van bezwijken op moment en op 

de combinatie van dwarskracht en moment door vergroten van 

de kolomafmetingen (fig. 3a) is weinig praktisch, omdat dit 

meestal niet aan de eisen van de architect voldoet. 

Het vergroten van het aantal kolommen (fig. 3b) veroorzaakt 

een vermindering van de vrijheid in de indeling van de 

ruimte. Vergroting van de weerstand tegen het bezwijken op 

moment en dwarskracht door vergroting van de dikte van de 

vloer (fig.3c) en/of verhoging van de betontreksterkte is 

weinig praktisch: 

vergroting van de vloerdikte leidt tevens tot vergroting 

van het eigen gewicht, 

vergroting van de betontreksterkte is mogelijk, maar het 

in het werk verkrijgen van een betonkwaliteit hoger dan 

B35 is moeilijk. 

c) 

vergroten kolomafmeting meer kolommen dikkere plaat 

Fig. 3. Mogelijke maatregelen om de weerstand tegen het 

verschijnsel pons te vergroten. 

ad.2- Het aanbrengen van een kolomkop, kolomplaat of beide 

(fig.4), heeft een aantal gevolgen: 

- de negatieve momenten boven de kolom zullen in grootte 

toenemen ten gevolge van een grotere plaatselijke 

stijfheid van de plaat. Deze grote momenten zullen 

meestal goed opgenomen kunnen worden omdat de 

betondoorsnede is vergroot. 
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ad.2- Het aanbrengen van een kolomkop, kolomplaat of beide 

(fig.4), heeft een aantal gevolgen: 

de negatieve momenten boven de kolom zullen in grootte 

toenemen ten gevolge van een grotere plaatselijke 

stijfheid van de plaat. Deze grote momenten zullen 

meestal goed opgenomen kunnen worden omdat de 

betondoorsnede is vergroot. 

de dwarskracht blijft ongewijzigd maar kan beter worden 

opgenomen omdat de ponskegel direct naast de kolom een 

grotere materiaalhoogte krijgt en de ponskegel naast de 

kolomkop en/of kolomplaat een grotere omtrek krijgt. 

Beide ponskegels krijgen dus een groter 

afschuifoppervlak. Wel dient men minimaal twee ponskegels 

op hun schuifspanning te controleren. 

a) IT b) IT 
c) d) 

Fig. 4. Kolom-plaatverbinding. 
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ad.3 - Een in de betonconstructie opgenomen staalconstructie kan 

bij een vlakke plaatvloer gebruikt worden als een 

constructief hulpmiddel om de kolomdruk beter in de vloer 

te spreiden. De constructie is vergelijkbaar met de 

kolomkop (ad. 2) die nu echter "verborgen" is in de 

plaat. Eén van de uitvoeringen van een dergelijke 

verborgen kolomkop is de stalen paddestoelkop of de 

stalen kolomkop. Het patent van dit systeem is in handen 

van de Zwitserse firma Geilinger Stahlbau AG te 

Winterthur. De stalen kolomkop is al in 1977 toegepast in 

Zwitserland en later in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk 

en Luxemburg. Sinds anderhalf jaar ook in Nederland. 

De vierkante of rechthoekige stalen kolomkop wordt veelal 

samengesteld uit UNP-profielen t.p.v. de rand en strippen 

evenwijdig aan de belastingafdracht t.p.v. de 

ondersteuning. Zie figuur 5. 

1 r 7 
L w 

1 1 i - -

l 1 

Fig. 5. Uitvoeringsmogenlijkheden met een stalen kolomkop. 

De bijdrage van de stalen kolomkop ten opzichte van een 

vlakke plaatvloer is het volgende: 

volgens experimenteel onderzoek (41 is de stalen 

kolomkop blijkbaar in staat de sterkte van de anders 

maatgevende kegelvormige doorsnede zodanig op te voeren, 

dat een kegelvormig breukvlak buiten de UNP-rand van de 

kolomkop ontstaat. De grotere oppervlakte van het 

afschuifvlak van de ponskegel heeft een hogere 

bezwijkbelasting tot gevolg. Zie figuren 6a en 6b. 

- 5 -



vervanging van wapeningsstaal door profielstaal heeft 

tot gevolg dat er een groter wapeningspercentage 

beschikbaar is voor het overbrengen van dwarskrachten, 

de mogelijkheid om bij een positief steunpuntsmoment de 

onderwapening vast te lassen aan het profielstaal. 

o) b) 

zonder stalen kolomkop met stalen kolomkop 

Fig. 6. Invloed van de stalen kolomkop op het bezwijken door de 

combinatie van dwarskracht en moment. 

ad.4 - beze methode wordt in het kader van het voorliggende 

rapport niet verder uitgewerkt. 

- 6 -



1.3. Beschikbare gegevens over onderzoek naar het draagvermogen 
van de stalen kolomkop 

In het buitenland is een berekeningswijze geaccepteerd die is 

aangegeven in een Gutachten van Roik en Bode, een Gutachten van 

Leonhardt en een Zulassung van IFBT dd. 2 juli 1981. Deze 

rapporten zijn gebaseerd op experimenteel onderzoek uitgevoerd 

door EMPA ([11 tot en met [71). In Nederland is door TNO-IBBC een 

berekeningswijze gegeven in [81. In bijlage Ais een 

ontwerpberekening uitgevoerd voor een vlakke plaatvloer met 

betonnen kolomkoppen met afmetingen van 1000.1000 mm2 en met 

stalen kolomkoppen van 1400.1400 mm2
, uitgaande van de 

betonvoorschriften VB 1974/1984 en de aanamen in het TNO-IBBC

rapport. De conclusie die uit een vergelijking van de 

berekeningen volgt luidt : de wapeningsmomenten en de vloerdikte 

zijn voor de vlakke plaatvloer met de beide kolomkoppen nagenoeg 

gelijk. 

In de genoemde rapporten is niet eenduidig beschreven hoe de 

werkelijke belastingverdeling (verdeling van moment, dwarskracht 

en normaalkracht in de stalen strippen en het omhullend beton) 

boven een steunpunt door de constructie verloopt. 

In het hier beschreven afstudeeronderzoek is gepoogd hieromtrent 

meer inzicht te verkrijgen. 

- 7 -



2. PROBLEEMSTELLING 

2 . 1 . I o 1 e id i ng 

Een vlakke plaatvloer over meerdere steunpunten met boven elk 

steunpunt een ingestorte stalen kolomkop is een driedimensionaal 

probleem. In dit onderzoek is dit probleem eenvoudshalve 

voorlopig teruggebracht tot een tweedimensionaal probleem 

(Fig. 7a). De vloer is hierbij door betonwanden lijnvormig 

ondersteund gedacht. Boven elk steunpunt zijn evenwijdig lopende 

stalen strippen ingestort. Uit de vloer wordt een plaatstrook met 

een bepaalde breedte genomen. (Fig. 7b). 
Het probleem is nu teruggebracht tot een gewapende plaatstrook 

over meerdere steunpunten, met boven elk steunpunt een 

geschematiseerde stalen kolomkop in de vorm van evenwijdig 

lopende stalen strippen (Fig. 7c). 

,. 
L .J L .J 

r , 

a) 3 dim. " .J 

b) 2dim. 

c) 

1 
r+, 
1.' .J 

.. , 
1. ., 

betonwan:l 

r , 

stolen str1 en 

" .J 

~ 

ê ..... 
VI 

Fig. 7. Schematisatie tot en tweedimensionaal probleem. 
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2.2. De krachtsverdeling in een plaatstrook 

Bij statisch onbepaalde plaatstroken (fig.8) wordt de 

momentenverdeling in het elastische en het elasto-plastische 

gebied niet uitsluitend bepaald door de evenwichtsvoorwaarden, 

maar ook door vormveranderingsvoorwaarden. 

111111111111111111111111 ~1111: 

~ ~ h-,, ~ ~ ~ '9 
Fig. 8. Plaatstrook over drie steunpunten, belast door 

gelijkmatig verdeelde belasting. 

1Mu,s 

~u,v 

De vormverandering van de plaatstrook tot aan bezwijken wordt 

bepaald door de relatie tussen het moment en de kromming van de 

doorsnede(n). Zie figuur 9. Wanneer dit verband bekend is, kan 

bij toenemende belasting de gehele historie van de 

momentenverdeling en de vervormingen worden bepaald. 

M 
f 

Fig. 9. Relatie tussen moment en kromming 

Van de moment-krommingsrelatie van en de krachtsverdeling in een 

inhomogene doorsnede bestaande uit gewapend beton met ingestorte 

stalen strippen onder negatieve buiging is weinig bekend. 

De probleemstelling van het onderzoek luidt: 

Onderzoek naar de verdeling van moment en dwarskracht in een 

stalen kolomkop bestaande uit één of meerdere stalen strippen 

en het omhullende beton, in een plaatstrook met negatieve 

buigbelasting. 
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3. AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

Als basis voor het onderzoek is genomen experimenteel onderzoek 

uitgevoerd door EMPA en een speciaal ontwikkeld 

computerprogramma, dat op grond van de N.L.E.-theorie 

het M-K-diagram van een inhomogene doorsnede van gewapend beton 

met één of meer stalen strippen bepaalt. Het experimenteel 

onderzoek bestaat uit een driepuntsbuigproef (fig.10). 

Fig. 10. Belastingsschema van een driepuntsbuigproef. 

Gemeten is: 

1. de verlenging van de bovenwapening en de verkorting van het 

beton aan de onderkant over een lengte van 200 mm in een 

doorsnede met gewapend beton en stalen strip. Zie figuur 11; 

2. de doorbuiging in het midden onder een puntbelasting en 500 mm 

ter weerzijden van het midden; 

3. de bezwijkbelasting. 

Fig.11. Rek- en stuikmeting. 

Deze metingen zijn bij een aantal belastingstappen (met 

bijbehorende momentenlijnen) uitgevoerd. 

Uitgaande van de spannings-rek relaties van het beton en het 

staal en de bekende geometrie van de doorsnede met gewapend beton 

en stalen strip is met behulp van het computerprogramma de M-K

relatie bepaald. 
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Hiermee zijn per snede in het proefstuk de momenten, de 

specifieke verlengingen en verkortingen en de krommingen bekend. 

Sommatie levert de verlenging en verkorting over 200 mm en de 

doorbuiging op. Deze resultaten zijn geconfronteerd met de 

proefresultaten. 

Bij het onderzoek is uitgegaan van een aangenomen o-e-diagram van 

het beton. Daarom is de invloed van de keuze van een ander o-e
diagram van het beton op de berekende verlengingen en 

verkortingen ook onderzocht. 

Aan de hand van de resultaten is inzicht in de krachtsverdeling 

te krijgen. Figuur 12 geeft een overzicht van de structuur van 

het onderzoek. Hierin is aangegeven op welke wijze antwoord 

gevonden wordt op de probleemstelling. 
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Fig. 12. Structuur van het onderzoek 
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4. BESCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE EXPERIMENTEEL ONDERZOEK. 
MEETRESULTATEN 

4 .1. Inleiding 

Bij EMPA te Dübendorf in Zwitserland zijn proeven gedaan op 

plaatstroken. De proefstukken zijn belast tot bezwijken met 

behulp van een belastinggestuurde driepuntsbuigproef. Deze proef 

is een simulatie van het negatieve momentengebied van een 

statisch onbepaalde plaatstrook. De statisch onbepaalde 

plaatstrook die beschouwd werd en het gedeelte van deze strook 

waarop de proeven betrekking hadden is in figuur 13 aangegeven. 

,J;;I, 1111 1111i 1~111111?11111111 

:;;7 ~-:,_.,.;.--> 

1;;---1,SP 

~ 

7Mu,s· 

=:tMu.v 

=:}u,s 
Fig. 13. Schematisatie van het belastingsschema. 

4.2. De keuze van het proefstuk 

Het experimenteel onderzoek bevat 2 series proeven met 

plaatstroken, namelijk: 

EMPA 13984 (uit 1971) 

- EMPA 33740/2 (uit 1975) 

2 stuks en 

3 stuks. 

Gekozen is voor de serie EMPA 33740/2, omdat hierbij voldoende 

meetgegevens bekend zijn. Bij de andere serie, EMPA 13984, 

ontbreken de o-e-diagrammen van het wapenings-en constructiestaal 

en zijn slechts in één doorsnede de rekken gemeten. 

De 3 proefstukken bij de EMPA-serie 33740/2 zijn aangeduid met 

P4, P5 en P6 waarvan elk beproefd is met een overspanning van 

resp. 1 en 2 meter. Zie figuren 14a, 14b en 14c. 
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a) P4 

ekking=O 

b) P5 

c) P6 J 

2000 

Fig. 14. EMPA 33740/2: zes proefstukken 

Bij dit onderzoek zijn slechts de beproevingen van de 

proefstukken P4, PS en P6 met een overspanning van 2 meter 

beschouwd. Dit omdat bij de beproevingen met een overspanning van 

1 meter de meetgegevens van de verkorting van het beton 

ontbreken. In hoofdstuk 7 wordt echter wel ingegaan op de 

bezwijkbelasting van de proefstukken bij een beproeving met een 

overspanning van 1 meter. 

4.3. Geometrie van de proefstukken 

De proefstukken bestaan uit een plaatstrook met een lengte van 

2160 mm, een breedte van 500 mm en een dikte van 220 mm. 

In het midden bevindt zich een stomp beton met een lengte, 

breedte en hoogte van 250 mm. In het beton is een gedeelte van 

een stalen kolomkop gestort, bestaande uit 2 stalen strippen 

20.140 mm2
, die zijn opgesloten door 2 UNP140 profielen. Het 

beton is gewapend met boven aan de trekzijde 5 staven met een 

diameter van 16 mm en onder 5 staven met een diameter van 10 mm. 

Zie figuur 15. De geometrie van proefstuk PS en P6 is hetzelfde 

met uitzondering van de dekking onder. 
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Fig.15. Geometrie proefstuk P4. 

- 15 -



4.4. Materiaaleigenschappen 

4.4.1. Betonstaal 

Voor het betonstaal zijn de gemeten waarden samengevat in de 

onderstaande tabel. 

proefstuk P4 P5 P6 

oppervlakte 5 0 16 : Awap mm2 995 995 1015 

0,2 % rekgrens : f0,2 N/mm2 552 588 

treksterkte : fuw N/mm2 660 663 

elasticiteitsmodulus : Ea N/mm2 2,1E5 -

Het cr-e-diagram van het betonstaal van proefstuk P4 is 

gegeven. Zie figuur 16. 

600 
~ 552 N 
E 
E 
'- 400 / z / 
----- I 
~ / 

1 
/ 

200 / ~-~---- -
/ 

/ 
/ 

/ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

- é.. (¼) 

574 

667 

-

Fig. 16. cr-e-diagram van het betonstaal van proefstuk P4. 
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4.4.2. Constructiestaal 

Van het constructiestaal zijn gemeten de vloeigrens en de 

treksterkte. De a-e-diagrammen van het constructiestaal zijn 

niet gegeven. 

proefstuk P4 P5 P6 

vloeigrens : fap N/mm2 247 220 232 

treksterkte : fup N/mm2 414 391 393 

Gezien de waarden is er vermoedelijk sprake van een 

vloeistaal met een uitgesproken vloeitraject. 

4.4.3. Beton 

Van het beton zijn gemeten de betondruksterkten na 28 

dagen en de elasticiteitsmodulussen. De a-E-diagrammen van 

het beton zijn niet gegeven. 

proefstuk P4 P5 P6 

betondruksterkte 
na 28 dagen : f'ck N/mm2 33,7 36,4 35,9 

elasticiteitsmodulus : E'b N/mm2 34000 36000 37000 
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4.5. Metingen 

De voor dit onderzoek relevante metingen zijn: 

1. verlengingen en verkortingen over een aantal meettrajecten van 

200 mm links en rechts vanuit het midden van het proefstuk. 

In figuur 17 zijn de plaatsen van de meettrajecten aangeduid 

met de nummers 12, 14, 15 ,19, 20, 22, 32, 34, (35+36)/2, 37 

en 39; 

2. doorbuigingen in het midden en 500 mm ter weerszijden van het 

midden van het proefstuk, dat bij de einden is opgelegd; 

3. bezwijkbelasting. 

250 250 

eb 

1 
k32J eo 

vert i kale doorsnede d'M'.ll"Sdoorsnaje 

Fig. 17. Plaats van de meettrajecten bij de gemiddelde rek- en 

stuikmetingen 

Ad.1 

De verlengingen zijn gemeten op de bovenkant van de 

wapeningsstaaf, 208 mm vanaf de onderzijde van het proefstuk. De 

verkortingen zijn gemeten op de onderkant van het betonoppervlak. 

De gemiddelde rek of stuik is e - Al/200. Dit betekent dat deze 

waarden een gemiddeld beeld geven over 200 mm. Bij EMPA zijn de 

gemeten verlengingen en verkortingen over 200 mm omgerekend naar 

rekken en stuiken. 

Uit de figuren 18, 19 en 20 blijkt dat het gemiddeld rek- en 

stuikverloop tijdens de metingen een regelmatig karakter heeft. 

Hierbij zijn de belastingen uitgezet tegen de gemiddelde rekken 

eb en gemiddelde stuiken eo. Opgemerkt wordt dat de kracht P 

betrekking heeft op de totale reaktiekracht van de kolom. 
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Fig. 18. Rek- en stuikmetingen EMPA 33740/2, 

meettraject : 12, 22, 32 en 39. 
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Fig. 19. Rek- en stuikmetingen EMPA 33740/2, 

meettraject : 14, 20, 34 en 37. 
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Fig. 20. Rek- en stuikmetingen EMPA 33740/2, 

meettraject : 15, 19 en (35+36)/2. 
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De gemeten doorbuigingen in het midden en 500 mm ter weerszijden 

van het midden van proefstuk P4, P5 en P6 zijn in figuur 21 en 22 

uitgezet tegen de belastingen. 

400r----------------~ 

200 

100 

0 5 

-----t> 

10 15 

Verplaatsing <nm> 

Fig. 21. Gemeten doorbuigingen 

in het midden van het 

proefstuk. 

Ad.3 

20 

P5 
300 

P4 

10 15 

Verplaatsing (rrm) 

Fig. 22. Gemeten doorbuigingen 

500 mm ter weerszijden 

van het midden van het 

proefstuk. 

proefstuk bezwijkbelasting (kN) 

P4 297 

P5 316 

P6 251 

Bij de gemeten bezwijkbelasting voor proefstuk P4, P5 en P6 

bezweken de proefstukken op de combinatie van dwarskracht en 

moment aan de rand van de het UNP-profiel. 
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Er ontstond een breukvlak onder een hoek van ongeveer 30• vanuit 

de onderzijde van het UNP-profiel in de richting van de 

oplegging. Bij proefstuk P4 trad bovendien een verbrijzeling van 

het beton aan de onderzijde op aan één zijde uit het midden van 

het proefstuk ter plaatse van de zijkant van de betonstomp. Zie 

de figuren 23, 24 en 25. 

Pu = 297kN 

Fig. 23. Proefstuk P4 bij de bezwijkbelasting van 297 kN. 

ft= 316 kN 

Fig. 24. Proefstuk P5 bij de bezwijkbelasting van 316 kN. 

1 \ 

P.=251 kN 
u 

1 , 

Fig. 25. Proefstuk P6 bij de bezwijkbelasting van 251 kN. 
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5. GRONDSLAGEN VOOR HET NUMERIEK ONDERZOEK 

5.1. Inleiding 

Voor de berekening van de moment-krommingsdiagrammen is het 

computerprogramma SKPS ontwikkeld: computerprogramma voor de 

berekening van de moment-krommingsrelatie bij negatieve 

buigbelasting van een inhomogene doorsnede, bestaande uit 

gewapend beton en één of meerdere ingestorte stalen strippen. 

Zie bijlage B. 

Bij de ontwikkeling van het computerprogramma is in eerste 

instantie uitgegaan van de veronderstelling dat er geen 

verschu~vingen optreden tussen de stalen strip en het omhullende 

beton. 

5.2. Uitgangspunten 

Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende 

veronderstellingen: 

- er treden geen verschuivingen op tussen de betonplaat en de 

stalen strippen; 

het beton kan geen trekspanningen opnemen; 

- de hypothese van Bernoulli is geldig: vlakke doorsneden blijven 

na vervorming vlak en de vervormingen als gevolg van 

schuifspanningen, die zich manifesteren in een welving van de 

doorsnede, worden verwaarloosd; 

de spanningsverdeling is gelijk over de gehele breedte van het 

proefstuk. 
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5.3. Voor de berekening aan te houden spanning-rek-relaties 

5.3.1. o-e-diagram van betonstaal 

Voor de berekening wordt uitgegaan van een zo 

waarheidsgetrouw mogelijk o-E-diagram van betonstaal, zoals 

in figuur 26 is aangegeven. Hierbij is uitgegaan van het 

bekende verloop van het o-E-diagram van proefstuk P4 volgens 

figuur 16 en tabel 1. 

Ten aanzien van de optredende materiaalvervormingen wordt 

geen grenswaarde gesteld. Uit berekeningen zal later blijken 

dat de maximale rek van het betonstaal kleiner is dan 1,8%. 

fawi 
faw3 
faw2 
faw1 

= = ==---_ ==== == == ~~;.=---,------

EW1 EW2 E.W3 
1 -E EWI 

Fig. 26. Geschematiseerd o-e-diagram van betonstaal. 

rek spanning 
(%) (N/mm2) 

ew1 0,19 faw1 400 

ew2 0,25 faw2 475 

ew3 0,35 faw3 525 

ew4 0,45 faw4 550 

ew5 0,60 faw5 570 

ew6 0,80 faw6 580 

Tabel 1. Geschematiseerd verloop van het o-e-diagram voor 
het betonstaal van proefstuk P4. 
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~.3.2. o-e-diagram constructiestaal 

Het verband tussen oen eis geschematiseerd door drie 

rechten, te weten een rechte door de oorsprong en twee 

rechten evenwijdig aan de e-as, één in het trekgebied en 

één in het drukgebied. De helling van de rechte door de 

oorsprong is vastgelegd door de elasticiteitmodulus van 

het staal. De rechte evenwijdig aan de e-as wordt bepaald 

door de vloeigrens. Aangenomen wordt dat de vloeigrens bij 

trek gelijk is aan de vloeigrens bij druk. Dit cr-e-diagram is 

in figuur 27 aangegeven. Voor de waarden van fap : zie 4.4.2. 

Bij het constructestaal is op dezelfde wijze als beschreven 

bij het betonstaal (5.3.1.) bij de rekken en stuiken geen 

grenswaarde aan de optredende vervormingen gesteld en is de 

materiaalversteviging van het staal buiten beschouwing 

gelaten. Dit is gerechtvaardigd, omdat uit de berekeningen 

blijkt dat de maximale rek of stuik kleiner is dan 1%. 

reten Ea 

E.e 

f' op 

__ E 

Fig. 27. Bilineair cr-e-diagram voor de stalen strippen. 
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5.3.3. o-e-diagram beton 

Voor beton is het verband tussen de spanning en de rek minder 

eenduidig dan voor het staal. Het verband blijkt namelijk 

niet alleen afhankelijk te zijn van de betonkwaliteit doch 

ondermeer ook van de snelheid van beproeven en de vorm en 

afmetingen van het proefstuk. Als illustratie zijn in figuur 

28 een tweetal o-e-diagramrnen gegeven, gevonden bij éénassige 

drukbelasting waarbij de vervormingssnelheid is gevarieerd. 

Deze diagrammen zijn ontleend aan [22). 

Zoals blijkt uit deze diagrammen wordt de maximale belasting 

bereikt bij een vervorming van circa 0,2%. Bij vervormingen 

groter dan 0,2 % zijn in het proefstuk scheurtjes aanwezig 

evenwijdig aan de belastingrichting. Bij toenemende 

vervorming worden deze scheurtjes wijder waarna bij 

vervormingen van ongeveer 1% aan de buitenzijde 

van het proefstuk stukjes beton afspringen en het beton 

verbrijzelt. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
-e.(%0) 

Fig. 28. o-e-diagrammen bij éénassige drukspanning (kortstondige 

belasting). 

Omdat men het computerprogramma moet kunnen beschouwen als 

een simulatie van een reeks proeven, dient van een zo reëel 

mogelijk o-e-diagram van beton te worden uitgegaan. Hiervoor 

is het geschematiseerde o-E-diagram gehanteerd zoals in de 

figuren 29a en 29b is afgebeeld. Het computerprogramma 

eindigt op het ogenblik dat de betonstuik een waarde van 1% 

heeft bereikt. 
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5.4. Geometrie van de doorsnede 

Met behulp van het computerprogramma worden de moment

krommingsdiagrammen berekend. Bij gegeven materiaaleigenschappen 

kunnen bij gegeven doorsnede-grootheden deze M-K-relaties bepaald 

worden. Zie figuur 30. 

L b L î b r 1 L r 

• • • • • • • • • - ~hbo - __. 

c
1
d hs )12 jv2 

• • • • • --'!r- --a ....... 

a) b) 

Fig. 30. Steunpuntdoornede zonder en met stalen strippen. 

De gegevens over de geometrie van de doorsnede zijn als nominale 

grootheden als volgt aangeduid: 

hbo plaatshoogte van het betonstaal boven de stalen strip 

cd dekking op het betonstaal aan de drukzijde 

, bij P4 en P5: 15 mm, bij P6 20 mm 

hs hoogte van de stalen strip , hs-140 mm 

a afstand onderzijde beton tot onderzijde stalen strip 

, bij P4: 0, bij P5: 15 mm, bij P6: 40 mm 

b breedte van de plaatstrook b-500 mm 

½ t dikte van de strip , t-40 mm 

Awapd 

Awapt 

hoeveelheid wapening aan de drukzijde 0-10 mm 

hoeveelheid wapening aan de trekzijde 0=16 mm 

(zie 4.4.1) 

Er is aangenomen dat voor alle proefstukken geldt : 

hbo+ hs + a - 200 mm. 

Voor de doorsnede-grootheden zijn de gegevens uit de figuren 14 

en 15 aangehouden. 
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6. BEREKENING REK- EN STUIKVERVORMING EN DOORBUIGING 
BIJ NEGATIEVE BUIGBELASTING 

6.1. Inleiding 

Bij gegeven kromming is het mogelijk om met de o-e-relaties van 

de samenstellende materialen op basis van evenwicht van 

normaalkrachten de daarbij behorende spanningsverdeling te 

bepalen. Uit deze spanningsverdeling kan het moment bepaald 

worden, waardoor de relatie tussen het moment en de kromming, 

voor gegeven afmetingen van de doorsnede en de spannings

rekrelaties van de materialen, bekend is. 

Elke doorsnede heeft een eigen M-K-relatie. Met behulp van het 

computerprogramma SKPS (Stalen Kolomkop-ElaatStrook) worden de 

moment-krommingdiagrammen van de gewapende betondoorsnede en de 

inhomogene doorsnede, bestaande uit gewapend beton en één of 

meerdere stalen strippen, berekend. Indien de moment

krommingsrelaties bekend zijn, is het mogelijk om de verlengingen 

van het betonstaal cq. verkortingen van het beton en de 

doorbuigingen te berekenen. 
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6.1.1. Kwalitatieve bespreking van de opbouw van het moment
kromminqsdiagram bii volledige samenwerking 

In figuur 31 is een kwalitatief beeld gegeven van het verband 

tussen het moment en de kromming bij volledige samenwerking. Bij 

toenemende kromming ontstaan spanningsverdelingen zoals onder 1 

tot en met 6 in deze figuur is aangegeven. 

De eigenschappen kunnen als volgt worden beschreven 

(zie bij lage Dl): 

de eerste tak geldt voor lineair-elastisch materiaalgedrag. De 

neutrale lijn bevindt zich in de E-zware doorsnede (D ; 
bij het moment Me gaan plastische vervormingen optreden in het 

betonstaal en/of in de stalen strippen. Hierdoor zal de 

kromming sneller toenemen. Welk geval zich voordoet hangt af 

van de ligging van de neutrale lijn en van de verhouding van de 

vloeigrenzen ® ; 
voor verdere toename van de belasting levert het betonstaal een 

geringe bijdrage aan de stijfheid. Als ook de stalen strippen 

gaan vloeien @ , dan neemt de kromming nog sneller toe; 

de vloeigebieden in de stalen strippen breiden zich van beneden 

en boven uit in de richting van de neutrale lijn. Door de 

toenemende kromming wordt in het beton de stuik e•b • 0,30 % 

bereikt @) . Het maximale moment is nog niet bereikt; 

bij @) is het maximale moment bereikt; 

neemt de kromming nog verder toe, qan neemt de inwendige 

hefboomsarm af, waardoor het moment kleiner wordt. Bij e'b -

1, 0 % @ is het beton verbrijzeld. 
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Fig. 31. Kwalitatief verband tussen het moment en de kromming 

bij volledige samenwerking. 
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6.2. Confrontatie van de berekeningsresultaten met de metingen 

6.2.1. Inleiding 

a) Om inzicht te krijgen in de verschillen die kunnen optreden 

tussen de gemeten en berekende verlenging van het betonstaal c.q. 

verkorting van het beton zijn voor de gewapende betondoorsnede en 

de doorsnede, bestaande uit gewapend beton en één of meerdere 

stalen strippen, berekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn 

uitgevoerd met het in het kader van dit onderzoek ontwikkeld 

computerprogramma. (Bijlage C). Hierbij is uitgegaan van de in 

figuur 32 geschetste schematisatie van een gelijkmatig verdeelde 

belasting, die aangrijpt in een aangenomen systeemlijn (op een 

afstand van 100 mm vanuit de onderzijde van het proefstuk) 

(fig.32a), tot twee puntbelastingen op een afstand van 100 mm uit 

het midden (fig.32b) die aangrijpen op de onderzijde van het 

proefstuk. In figuur 33 is het proefstuk geschetst met de 

bijbehorende momentenlijn. Dus bij het meettraject (35+36)/2 en 

bij meettraject 15 en 19 is het moment over 100 mm ter 

weerszijden van het midden constant. 

Aangehouden is: f'b-25 N/mm2 en E'b-25000 N/mm2 • 

Door het verschil tussen de gemeten rek c.q. stuik en de 

berekende verlenging c.q. verkorting in procenten t.o.v. de 

berekende verlenging c.q. verkorting uit te drukken, wordt 

inzicht verkregen of met de berekening voldoende nauwkeurige 

waarden voor de verlenging c.q. verkorting worden verkregen. 

De afwijking is als volgt berekend: 

afwijking - berekend - gemeten * 100 % • 
berekend 
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Fig. 32. Invloed van de schematisatie op de momentenlijn van een 

gelijkmatig verdeelde belasting die aangrijpt in een 

aangenomen systeemlijn tot twee puntbelastingen op een 

afstand van 100 mm ter weerszijden van het midden van 
het proefstuk. 
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Fig. 33. Proefstuk en schematisatie momentenlijn. 
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b) De verplaatsingen zijn berekend volgens de methode van het 

gereduceerde momentenvlak. De plaatstrook is opgebouwd uit een 

gewapende betondoorsnede met en zonder een stalen strip met 

verschillende stijfheden en is geschematiseerd zoals in figuur 34 

is aangegeven. 

k - 500mm 

r -k 

IEllb 

¾. 

100mm 

A 

P/2 P/2 u IEllb 
¼ 

belasting schematisatie 

Fig. 34. Belasting op de plaatstrook en schematisatie 

De berekeningswijze is als volgt: 

- bepaal de moment-krommingsrelaties van beide doorsneden. 

- de dalende tak van de M-K-relatie per doorsnede wordt 

geschematiseerd tot een horizontale lijn (Vergelijk fig.30 

met fig.35). 

- het moment-krommingsdiagram per doorsnede is opgebouwd uit 

een vijftal rechten. Bij vijf punten (belastingstappen) 

worden de verplaatsingen berekend. Deze punten worden 

gekenmerkt door de verandering in de stijfheid van de 

doorsnede bijvoorbeeld ten gevolge van het vloeien van het 

betonstaal en van de stalen strip (zie ook fig.30). 

.... 
C: 
(1) 

E 
0 
E 

t 

M4.-------::::;_.,,.-----, 
M3~------

M2--

M1 

)(1 ><.2 k.3 
_ kromming 

Fig. 35. Schematisatie M-K-diagram. 
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de berekende verplaatsing. 

per punt van het M-K-diagram per doorsnede wordt de 

puntlast P bepaald. Bij deze puntlast worden de 

plaatsen bepaald waar de momenten de waarde hebben van de 

voorafgaande punten in het M-K-diagram. 

het gereduceerde momentenvlak wordt vastgesteld 

de verplaatsingen in het midden en 500 mm vanuit het midden 

van de plaatstrook worden berekend. 

In bijlage D wordt een handberekening gegeven die betrekking 

heeft op proefstuk P4. In bijlage Eis aangetoond dat de 

doorbuiging als gevolg van de dwarskracht verwaarloosbaar klein 

is. 

/ 
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6.2.2. Verlengingen en verkortingen 

De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in de tabellen 

2, 3 en 4 (Bijlage F) en grafisch weergegeven in de figuren 36, 

37 en 38. 

* * * * De afwijkingen bij de meettrajecten 12, 22 , 32 en 39 zijn 

over het algemeen groot. De reden hiervoor is dat de belasting 

over een korte afstand in de gewapende betonkonstruktie wordt 

geleid. In het onderzoek zijn deze meettrajecten niet meer 

beschouwd. 

400 400 -14 

300 -\ _r---
--., , I .. ., 

200 /\_20 

J 
100 î 100 

0 0 
0.00 0.30 0.60 Q.g() 1.20 1.50 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 

---i> V.-ienging (mn) ---i> Verl<crtlng (rnn) 

-300 

i 
200 ti • 

~ 

î î 
0 ,.__ __ .__ __ .__ __ ..__ __ .....___~ 

0.00 0.30 0.ISO o.go 1.20 1.50 

---i> V.-Jenglng (nm) 

0.30 

-(> 

0.60 0.90 1.20 

Varkarting mnl 

Fig. 36. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P4 bij volledige samenwerking tussen stalen 

strip en omhullende beton. 

Zijn niet gegeven in de figuren. 
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Fig. 37. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P5 bij volledige samenwerking tussen stalen 

strip en omhullende beton. 
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Fig. 38. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P6 bij volledige samenwerking tussen stalen 

strip en omhullende beton. 
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6.2.3. Doorbuigingen <P-6-diagram> 

De resultaten van de berekening en de meting zijn grafisch 

weergegeven in de figuren 39, 40, 41, 42, 43 en 44. Deze 

resultaten zijn in tabelvorm vermeld in de tabellen 5, 6 en 7 

(Bij 1 age F) . 

z 
6 ... .r. u 
Il) 

i 

î 

400 

300 
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100 
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15 

----t> Verplaatsing (rrm) 

Fig. 39. Kracht-verplaatsingrelatie P4 
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Fig. 40. Kracht-verplaatsingrelatie P4 

- 40 -

20 25 

500 mm uit het midden. 

20 25 

midden. 



400 .rv.s. 
300 

z 
ó 
.... 200 {i 
l'O ... 

:l'.'. 

î 
100 

0 
0 5 10 15 20 25 

--t> Verplaatsing <rrml 

Fig. 41. Kracht-verplaatsingrelatie P5 500 mm uit het midden. 
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Fig. 42. Kracht-verplaatsingrelatie P5 midden. 
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Fig. 43. Kracht-verplaatsingrelatie P6 500 mm uit het midden. 
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Fig. 44. Kracht-verplaatsingrelatie P6 midden. 

- 42 -



6.2.4. Beoordeling 

Uit de grafieken en tabellen van de verlengingen en verkortingen 

kan het volgende geconstateerd worden : 

de berekende verlengingen in de meettrajecten 14 en 20 en de 

berekende verkortingen in de meettrajecten 34 en 37 stemmen bij 

lage belastingen goed overeen met de gemeten waarden. Bij een 

belasting groter dan 200 kN zijn de gemeten waarden hoger dan 

de berekende. 

de berekende verlengingen in de meettrajecten 15 en 19 en de 

berekende verkortingen bij het meettraject (35+36)/2 bij de 

proefstukken P5 en P6 komen bij lage belastingen goed overeen 

met de verlengingen en verkortingen die gemeten zijn. Bij 

proefstuk P4 komen de gemeten en berekende waarden goed overeen 

tot een belasting van 250 kN. Hierboven zijn de gemeten waarden 

hoger dan de berekende. 

Uit de grafieken van de doorbuigingen kan geconstateerd worden 

dat de berekende waarden tot een belasting van 200 kN redelijk 

overeenstemmen met de gemeten waarden. Dit geldt niet in die mate 

voor proefstuk P4 waar de berekening een stijver proefstuk doet 

vermoeden dan uit de meting volgt. Bij alle proefstukken geeft 

boven een belasting van 200 kN de meting een 30% tot 80% grotere 

doorbuiging dan uit de berekening volgt. 

Om in de berekende resultaten verbetering aan te brengen worden 

drie suggesties gedaan : 

1. er is geen of onvolledige samenwerking aanwezig tussen de 

stalen strip en het omhullende beton; 

2. een ander o-e-diagram van beton. Dit is afhankelijk van de 

afwijkingen bij volledige samenwerking tussen de gemeten en 

berekende verkortingen van het beton; 

3. op een afstand van 500 mm ter weerszijden van het midden is 

een overdrachtlengte waarin de krachten van de gewapende 

betondoorsnede in de inhomogene doorsnede worden geleid. Dit 

heeft geen invloed op de meettrajecten 15, 19 en (35+36)/2. 
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In de hoofdstukken 6.3. en 6.4. zal de invloed van resp. de 

eerste en de tweede suggestie op de afwijkingen tussen de gemeten 

en berekende verlengingen en verkortingen behandeld worden. 

In hoofdstuk 6.6. en bijlage H zal de invloed van de derde 

suggestie in combinatie met het oordeel van de eerste en tweede 

suggestie op de afwijkingen tussen de gemeten en berekende 

verlengingen en verkortingen en op de doorbuigingen behandeld 

worden. 
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6.3. Vergelijking van de berekende verlengingen van het 
betonstaal e.g. verkortingen van het beton met de gemeten 
resultaten bij verschuiving tussen de stalen strippen en 
het omhullende beton 

6.3.1. De mate van samenwerking ; v.s. en G,s. 

Bij de bepaling met behulp van computerprogramma SKPS van de 

momenten in de stalen strippen en het beton zijn twee extreme 

modellen denkbaar, namelijk : 

V.S. De strip en het omhullende beton werken volledig samen 

(fig. 45a). Het staal en het beton werken samen als één 

geheel tot bezwijken van de constructie. Er treedt geen 

verschuiving op tussen het staal en het beton. De vezels 

verlengen en verkorten ten opzichte van één neutrale lijn. 

In het algemeen zal bij geringe belastingen volledige 

samenwerking optreden als gevolg van de aanhechting tussen 

staal en beton. 

Dit geval is behandeld in hoofdstuk 6.2 .. 

G.S. Er is geen samenwerking tussen de stalen strip en het 

omhullende beton (fig.45b). Er treedt een verschuiving op 

tussen het staal en het beton. Afhankelijk van de mate van 

verschuiven neemt de normaalkracht in de strip af. Indien 

er geen samenwerking is, is deze normaalkracht nul. In het 

algemeen kan gesteld worden dat door de verschuivingen de 

optredende vervormingen toenemen (fig. 46). 
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l B l 

a) Gemeenschappelijke neutrale lijn in de doorsnede (V.S.). 

b) Twee neutrale lijnen in de doorsnede (G.S.). 

Fig. 45. Twee liggers met verschillende mate van samenwerking. 
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incliM verschJMrgen geen 
optreden sanmwerking 

Fig. 46. Invloed van verschuivingen op de spanningsverdeling. 
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Bij de volgende berekening is aangenomen dat er sprake is van 

geen samenwerking tussen de stalen strippen en het omhullende 

beton (G.S.). 

De berekeningswijze is als volgt : 

bepaal voor de stalen strip (Bijlage D-3) en voor de 

samengestelde doorsnede waarbij fap - 0 N/nm2 (Bijlage D-4) de 

M-K-relatie per doorsnede (figuur 47); 

bereken uit de gegeven belasting Pop een afstand y vanaf deze 

puntlast het moment. De kromming van beide doorsneden is bij 

dit moment gelijk; 

er geldt P/2.y - Mstrip + Mbeton bij een gegeven kromming. 

Uit deze vergelijking kunnen met behulp van het 

computerprogramma DELTAL.PAS (Bijlage C) de verlengingen en 

verkortingen worden berekend. 

1 
1 

:
1

---------:_-~-=--:;;--;:::-,:_:rrf..t 
1 1,. __ 

l!f.. 

11 WC] 
"4 ,IC. "-2 ,l!f.. 

"lrip M lltlon • M 

P/2.y - Mstrip + Mbeton 

Fig. 47. Geometrie, doorbuiging en doorsnede van proefstuk P4. 
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6.3.2. Kwalitatieve bespreking van de opbouw van het moment
kronmingsdiagram bij geen samenwerking 

Indien er sprake is van geen samenwerking dan geeft figuur 48 een 

kwalitatief beeld van de moment-krommingsdiagrammen van een 

gewapende betondoorsnede en van stalen strippen. 

De eigenschappen kunnen als volgt worden omschreven: 

in het beginstadium is het gedrag van de gewapende 

betondoorsnede elastisch. De plaats van de neutrale lijn komt 

overeen met de zwaartelijn van de E-zware gewapende 

betondoorsnede (D . De neutrale van de stalen strippen bevindt 

zich in het midden van de stalen strip; 

afhankelijk van de vloeigrenzen begint in het betonstaal en/of 

in de stalen strippen een plastische vervorming ® en @) . De 

neutrale lijn in de gewapende betondoorsnede verplaatst zich 

naar beneden. De neutrale lijn van de stalen strippen blijft 

onveranderd in het midden van de stalen strip; 

door de kromming wordt in het beton de stuik e•b - 0,30 % 

bereikt @) . Het maximale moment is nog niet bereikt; 

bij @ is dit maximale moment bereikt. De neutrale lijn van de 

gewapend betondoorsnede verplaatst zich naar boven; 

neemt de kromming nog verder toe, dan neemt de inwendige 

hefboomsarm af, waardoor het moment kleiner wordt. Bij e•b s 

1,0 % @) is het beton verbrijzeld in de onderste gedrukte 

vezels; 

bij (z) is de doorsnede van de stalen strippen vol ledig 

geplastificeerd en nadert het M-K-diagrarn een limietwaarde. 
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Fig. 48. Kwalitatief verband tussen het moment en de kromming 

bij geen samenwerking. 
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6.3.3. Verschil tussen de K-K-diagranmen bii volledige en 
geen samenwerking bii de proefstukken P4, P5 en P6 

Uit de figuren 49a en 49b blijkt dat voor proefstuk P4 en 

proefstuk P5 het verschil tussen de M-K-diagrammen bij volledige 

samenwerking en geen samenwerking klein is. Bij proefstuk P6 in 

figuur 49c is een duidelijk verschil waarneembaar tussen 

volledige samenwerking en geen samenwerking. Bij volledige 

samenwerking is het bezwijkmoment beduidend groter en de 

rotatiecapaciteit beduidend kleiner dan bij geen samenwerking. 
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........... -. ~(f) 
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v. 1 

r "o" n· ·1 

1 1 

0.0286 0.l!i72 0.111511 0.11« 0.10! 
~ 11/■) 

a) Proefstuk P4. 

146. 

29. 

0.0286 0.0572 0.11158 0.11« 0.14:11 
~ 11/■l 

b) Proefstuk P5. 

P6 ···~·--
j "'·" --~- _'. _________ J ï ïl 
-134.81 ,,,,, @ ' . ' .. 

1 

1 --~--1· .. ~ . 
. D ... 

4 
33. 1 1 

0.0412 0.0824 0.1236 0.16411 0.2060 
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c) Proefstuk P6. 

(D - volledige samenwerking (V.S.) 

@ - geen samenwerking (G. S.) 

@ = gewapende betonnen 

plaatstrook 

@ - stalen strippen 

Fig. 49. Verschil tussen de berekende M-K-diagrammen bij 

volledige en geen samenwerking bij P4, P5 en P6. 
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6.3.4. Verlen;inqen en verkortingen in de meettralecten 
15. 19 en C35+36l/2 

De resultaten van de berekeningen bij geen samenwerking zijn 

samengevat in de tabellen 8, 9 en 10 (Bijlage G) en grafisch 

weergegeven in de figuren 50, 51 en 52. 

Vergelijking van de in de tabellen en figuren gepresenteerde 

meet- en berekende resultaten geeft aanleiding tot de volgende 

beoordelingen : 

Proefstuk P4 (fig.50,tabel 8) 

Er zijn geen interessante verschillen waar te nemen tussen de 

afwijkingen ( zie 6.2.1) bij geen samenwerking en volledige 

samenwerking (fig.36, tabel 2). 

Proefstuk P5 (fig.51,tabel 9) 

Bij het meettraject (35+36)/2 leiden de afwijkingen in de 

verkortingen van het beton bij geen samenwerking tot een 

verbetering van 8% tot 10% ten opzichte van de afwijkingen bij 

volledige samenwerking (fig.37, tabel 3). 

Bij de meettrajecten 15 en 19 leidt deze suggestie tot een 

verslechtering van de vergelijking tussen de afwijkingen bij 

resp. volledige en geen samenwerking. 

Proefstuk P6 (fig.52,tabel 10) 

Bij het meettraject (35+36)/2 is een verbetering ten opzichte van 

volledige samenwerking (fig.38, tabel 4) waar te nemen van 8% tot 

13%. Bij de meettrajecten 15 en 19 wordt de vergelijking alleen 

maar slechter. 

Uit deze beoordelingen wordt de volgende conclusie getrokken : 

het berekeningsmodel, waarbij uitgegaan wordt van verschuiving 

tussen de stalen strippen en het omhullende beton, leidt voor 

resp. het meetraject (35+36)/2 wel en voor de overige genoemde 

meettrajecten niet tot een betere benadering van de metingen. 
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Fig. 50. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P4, indien wordt uitgegaan van geen 

samenwerking en volledige samenwerking. 
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Fig. 51. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P5, indien wordt uitgegaan van geen 

samenwerking en volledige samenwerking. 
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Fig. 52. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P6, indien wordt uitgegaan van geen 

samenwerking en volledige samenwerking. 
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6.4. Invloed van de keuze van een andere betonkwaliteit op de 
verlengingen en verkortingen in de meettraiecten 
15, 19 en C35+36l/2 

De invloed van de keuze van een ander cr-e-diagram van beton op de 

verkortingen van het beton is ook onderzocht om de volgende 

redenen : 

- het cr-e-diagram van beton in [5] is niet gegeven; 

- het is interessant om te onderzoeken of de afwijkingen van de 

verkortingen in het beton gevoelig zijn voor de lokale 

eigenschappen van het beton; 

- het is niet ondenkbaar dat het beton lokaal een andere 

eigenschap heeft. 

Gezien de resultaten, die in hoofdstuk 6.3.4. gevonden zijn wordt 

gekozen voor : f'b-20 N/mm2 , E'b-20000 N/mm2 voor proefstuk P4; 

f'b-30 N/mm2 , E'b=30000 N/mm2 voor proefstuk P6. 

Proefstuk P4 - f'b-20 N/mm2
, E'b-20000 N/mm2 

De resultaten worden vergeleken in fig. 53 en in tabel 11 

(Bij 1 age G) . 

De keuze van een lagere betonkwaliteit leidt tot een verbetering 

in de afwijkingen van de verlengingen van maximaal 16% en bij de 

afwijkingen in de verkortingen tot maximaal 29%. Duidelijk 

waarneembaar is de toename in de verbetering bij toename van de 

belasting. 

Proefstuk P6 - f'b-30 N/mm2
, E'b-30000 N/mm2 

: 

De resultaten worden vergeleken in fig. 54 en in tabel 12 

(Bij lage G) . 

Bij proefstuk P6 met een hogere betonkwaliteit is dezelfde 

verbetering waar te nemen als bij proefstuk P4 met een lagere 

betonkwaliteit. 

De verkortingen van het beton zijn dus gevoelig voor het gekozen 

cr-e-diagram van beton. 
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Fig. 53. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P4 bij volledige samenwerking bij f'b-20 N/mm2 

en E'b• 20000 N/mm2 • 
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Fig. 54. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P6 bij volledige samenwerking bij f'b-30 N/mm2 
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6.5. Conclueiee voor de krachtverdeling in de doorsneden ter 
plaatse van de meettraiecten 15. 19 en C35+36l/2 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat het 

berekeningsmodel, waarbij geen verschuivingen in de doorsnede 

optreden, de krachtverdeling in de kritieke doorsneden naast de 

betonkolomstomp voldoende betrouwbaar weergeeft. 

Uit de invloed van de keuze van een andere betonkwaliteit op de 

afwijkingen van de verkortingen in het beton in de meettrajecten 

15, 19 en (35+36)/2 blijkt dat deze afwijkingen gevoelig zijn 

voor het gekozen o-E-diagram van beton. 

In hoofdstuk 6.6 wordt het berekeningsmodel uitgebreid met een 

overdrachtlengte ter plaatse van de meettrajecten 14, 34, 20 en 

37, waarin de krachten van de gewapende betondoorsnede ingeleid 

worden in de doorsnede bestaande uit gewapend beton en stalen 

strippen. 
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6.6. Overdrachtlengte van de belasting op een afstand van 500 nm 
uit het midden van de plaatstrook 

Het berekeningsmodel bestaat tot nu toe uit het volgende : 

(1). Er is volledige samenwerking tussen de stalen strippen en 

het omhullende beton. 

Het model wordt uitgebreid met de volgende suggestie 

(2). Er is een bepaalde overdrachtlengte ter plaatse van de 

meettrajecten 14, 20, 34 en 37. 

Bij (1) is gebleken dat de verkortingen van het beton bij de 

meettrajecten 15, 19 en (36+36)/2 gevoelig zijn voor variatie van 

het o-e-diagram van beton. 

Om de vergelijkingen tussen de gemeten en berekende verlengingen, 

verkortingen en doorbuigingen niet onnodig ingewikkeld te maken 

is bij (2) gekozen voor een bepaalde overdrachtlengte met 

dezelfde keuze van het o-e-diagram van beton als bij (1) in de 

meettrajecten 15, 19 en (36+36)/2 is gedaan. 

De theoretische beschouwing bij de overdrachtlengte is als volgt. 

Indien een gedeelte van de dwarskracht (x.P/2) in de gewapende 

betondoorsnede in punt A (zie fig. 55) abrupt wordt overgedragen 

op de stalen strippen dan ontstaat een dwarskrachtenlijn zoals in 

figuur 55 is geschetst. Bovendien moet in punt Ade stalen strip 

direct een kromming hebben, hetgeen alleen kan als in A een 

moment Mop de strip wordt overgedragen. Deze situatie is niet 

mogelijk omdat er altijd een overdrachtlengte (o) is waarin de 

dwarskracht uit het ene materiaal ingeleid wordt in het andere en 

het moment M zich kan ontwikkelen. In figuur 56 is het 

kwalitatieve verloop van de dwarskracht geschetst zoals dat in de 

werkelijkheid zou kunnen optreden. 
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T -lijn stalen strip 

P/2 
T- lijn beton 

Fig. 55. Dwarskrachtenlijnen stalen strip en beton zonder een 

geleidelijke overgang van de dwarskracht. 

< • 1.P/2 
' ' A '<87 

T-lijn stalen strip 

mJJ1f11l 111111111 r12 

F. ~ A P/2==-~ . l-lijn beton 

Fig. 56. Dwarskrachtenlijnen stalen strip en beton bij een 

geleidelijke inleiding van de dwarskracht. 

Bij de berekening wordt uitgegaan van een overdrachtslengte (o) 

van de belasting, gemeten vanuit een afstand van 500 mm uit 

midden van de plaatstrook in de meettrajecten 14, 34, 20 en 37 

(fig. 57a). In dit gebied van de overdrachtlengte wordt de stalen 

strip niet aanwezig verondersteld en is de plaatstrook opgebouwd 

uit alleen een gewapende betondoorsnede zoals in figuur 57b is 

aangegeven. Dus het effect van deze overdrachtlengte wordt 

gelijkgesteld aan het niet aanwezig zijn van de stalen strip over 

een bepaalde lengte. 
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Om te onderzoeken hoe groot deze overdrachtlengte bij volledige 

samenwerking aangenomen zou moeten worden, is een berekening 

gemaakt voor de verlengingen en verkortingen in de genoemde 

meettrajecten en voor de doorbuigingen bij een overdrachtlengte 

van resp. hs en 1,2.hs, waarbij hs de hoogte van de stalen strip 

is. Deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage H. Uit de 

berekeningen, speciaal van de doorbuigingen, volgt dat een 

overdrachtlengte van circa 150 mm bij een belasting groter dan 

200 kN het meest passend is (zie ook 6.2.4). 

a) 

1, 200 t 

soo . l Î 
20() \ 

P/2 

..._____---+--+-r--11 1: 

• • • • •• 

b) 

Fig. 57. Plaats van de overdrachtslengte in de plaatstrook. 
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6.7. Resultaten 

Het berekeningsmodel bestaat uit de volgende drie componenten 

(1). Volledige samenwerking tussen de stalen strip en het 

omhullende beton en vlakke doorsneden blijven vlak; 

(2). Een overdrachtlengte van 150 mm, gemeten op een afstand 

van 500 mm uit het midden van de plaatsttrook; 

(3). Een variatie in het cr-e-diagram van beton van de 

samenstellende materialen. 

ad. (3) . 

De gekozen cr-e-diagrammen van beton zijn in de hieronder 

gepresenteerde resultaten verwerkt en aangegeven (zie 6.4). 

In het volgende overzicht zijn de resultaten van resp. het 

proefstuk P4, P5 en P6 van de vergelijking tussen de berekende en 

gemeten waarden van de rek- en stuikvervorming en de doorbuiging 

grafisch weergegeven in de volgende figuren : 

proefstuk P4 fig. 58 en 59; 

- proefstuk P5 fig. 60 en 61; 

proefstuk P6 fig. 62 en 63. 

Opmerking : 
Tijdens de proef kruipt het beton en treedt ook kruip in de 

aanhechting op. Dit leidt er toe dat het proefstuk zich gedraagt 

alsof in de loop ter tijd de E - modulus afneemt. 
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Fig. 58. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P4, f'b-20 N/mm2 , E'b•20000 N/nm2 • 
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Fig. 60. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P5, f'b-25 N/nm2 , E'b-25000 N/nm2 . 
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Fig. 61. Vergelijking van de doorbuigingen van proefstuk P5, 

f'b-25 N/mm2
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Fig. 62. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 

proefstuk P6, f'b-30 N/mm2 , E'b-30000 N/mm2
• 

- 65 -

1.20 

1.50 



400 
.. -· 

... r. B~end 

300 

z 
ó 
..., 

200 .r:: 
0 
lO Gemeten ... 

::( 

100 

î 0 
0 5 10 15 20 25 

---t> Verplaatsing (rrm) 

a) 500 mm uit het midden. 

î 

400.----------------------

r Berekend 

300 

Gemeten 
100 

0 L...-___ __.__ ___ _._ ___ ___._ ____ ...._ __ ___,J 

0 5 

---t> 

10 15 

Verplaatsing (rrm) 

20 25 

b) Midden. 
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7. KRACHTVERDELING 

7.1. Inleiding 

In de probleemstelling van het onderzoek wordt gesproken over de 

verdeling van moment en dwarskracht in een stalen kolomkop 

bestaande uit een stalen strip en het omhullende beton. Met het 

begrip krachtverdeling wordt het volgende bedoeld : De verdeling 

van moment en dwarskracht over de stalen strip en de gewapende 

betondoorsnede. 

Met behulp van het computerprogramma SKPS is de rek- en 

spanningverdeling bekend. Uit de spanningen zijn momenten in de 

stalen strippen en de gewapende betondoorsnede af te leiden. 

Zoals bekend gaat afschuiving altijd samen met buiging. De 

verklaring hiervoor is simpel : .de afgeleide van het buigend 

moment Mx is de dwarskracht Tx, dus Tx-d.Mx/dx. 

Dit betekent dat wanneer Tx ongelijk aan nul is het moment in de 

opeenvolgende doorsneden van waarde verandert en dus ook de 
normaalspanningen. Indien de momentverdeling over de 

samenstellende materialen bekend is, is het mogelijk om de 
dwarskrachtenverdeling over de samenstellende materialen te 

berekenen. 

7.2. Berekening van de krachtverdeling 

Bij de berekening van de verdeling van de momenten en de 

dwarskrachten over de samenstellende materialen wordt bij de 

momentenverdeling uitgegaan van de snede op een afstand van 100mm 

uit het midden van de plaatstrook en bij de dwarskrachtverdeling 

van de sneden op resp. een afstand van 100mm en lOO+dx. De waarde 

van dx is afhankelijk gesteld van de stapgrootte in het 
computerprogramma SKPS, namelijk: dx-0,90.(1-M2/Ml), waarbij de 

faktor M2/Ml is samengesteld door twee opeenvolgende berekende 

momenten, zoals in figuur 64 is aangegeven. 
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Fig. 64. Overzicht van de doorsnede van het proefstuk, 

de M-lijn en de T-lijn. 

In bijlage J is een voorbeeld gegeven van de berekening van een 

waarde van de momenten en dwarskrachten bij proefstuk P4. 

De berekende dwarskracht in de stalen strip is 

Ts - CMsl-Ms2} - CMsl-Ms2} , Ml 
dx O, 9. (Ml-M2) 

De berekende dwarskracht in de gewapende betondoorsnede is 

Tb - T - Ts. 
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7.3. Resultaten en beoordeling van de berekening 

van de krachtverdeling 

De resultaten van de berekening in de beschouwde kritieke 

doorsnede op 100 mm uit het midden van de plaatstrook bij 

proefstuk P4, P5 en P6 zijn grafisch weergegeven in de figuren 

65, 66, 67, 68, 69 en 70 en in tabelvorm samengevat in de 
tabellen 19, 20 en 21 (bijlage J). 

De spanningverdeling in de stalen strip(pen) levert naast een 

moment ook een normaalkracht op. Het verloop van de normaalkracht 

en de spanningsverdeling bij een moment van circa 146 kNm is in 

de kritieke doorsnede voor P4, P5 en P6 weergegeven in resp. 

figuur 71, 72 en 73. 

Uit de grafieken en tabellen van het berekende verloop van de 

momenten, de dwarskrachten en de normaalkrachten bij toenemende 

belasting kan het volgende geconstateerd worden : 

- Bij een belasting lager dan 250 kN bedraagt bij het proefstuk 

P4 en P5 het percentage van de berekende dwarskracht in de 

stalen strippen ten opzichte van de totale dwarskracht resp. 

circa 28% en circa 27%. Bij proefstuk P6 bedraagt dit 

percentage circa 23%; 

- Bij een belasting hoger dan 250 kN kan het volgende 

geconstateerd worden: 

Proefstuk P4: Het percentage van de berekende dwarskracht in 

de stalen strippen ten opzichte van de totale dwarskracht neemt 

tot het bezwijken van het proefstuk toe met circa 7% tot circa 

35% (fig.66, tabel 19); 

Proefstuk P5 : Het percentage van de berekende dwarskracht in 

de stalen strippen ten opzichte van de totale dwarskracht neemt 

tot bezwijken van het proefstuk toe met circa 2% tot circa 29% 

(fig.68, tabel 20); 

Proefstuk P6 : Er is een afname van het percentage van de 
berekende dwarskracht in de stalen strippen ten opzichte van de 

totale dwarskracht van circa 3% tot circa 20% 

(fig.70, tabel 21); 
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- Bij de proefstukken P4, P5 en P6 is het percentage van de 

berekende dwarskracht in de stalen strippen ten opzichte van de 

totale berekende dwarskracht circa 20% tot 36%. Dit is in 

tegenstelling met de aanname voor een berekening in [10), 
waarbij het percentage 100% bedraagt. 

Opvallend is de tendens naar beneden in de dwarskracht in de 

stalen strippen in de eindsituatie indien de dekking a toeneemt 

(vergelijk de figuren 66, 68 en 70). Deze tendens wordt ook 

duidelijk uit de spanningsverdeling in de kritieke doorsnede, 

zoals in de figuren 71. 72 en 73 is uitgezet voor een moment 

van circa 146 kNm (ofwel een belasting van 325 kN). Hierbij is 

de spanningsverdeling in resp. de stalen strippen en de 

gewapende betondoorsnede apart weergegeven. Waarneembaar is bij 

toename van de dekking onder de stalen strippen bij een 

belasting hoger dan 250 kN, dat de normaalkracht en het moment 

(en dus ook de dwarskracht) in de gewapende betondoorsnede 

toeneemt en in de stalen strippen afneemt. Dit is het gevolg 

van de toename van de normaalkracht die groter wordt naarmate 

de afstand tussen het hart van de stalen strip en de neutrale 

lijn toeneemt. 

Bij proefstuk P6 is een duidelijk grotere berekende 

normaalkracht in de stalen strippen aanwezig dan bij de 

proefstukken P4 en P5 (vergelijk de figuren 71, 72 en 73). 

Het is denkbaar dat in de eindsituatie bij proefstuk P6, gelet 

op de grote normaalkracht (fig.73) en het kracht

verplaatsingdiagram (fig.69), er misschien sprake is van een 

verschuiving tussen de stalen strippen en het omhullende beton. 
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Fig. 65. Verdeling van het moment in resp. de stalen strip en de 

gewapende betondoorsnede in de kritieke doorsnede bij 

proefstuk P4. 
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Fig. 66. Verdeling van het dwarskracht in resp. de stalen strip 

en de gewapende betondoorsnede in de kritieke doorsnede 

bij proefstuk P4. 
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Fig. 67. Verdeling van het moment in resp. de stalen strip en de 

gewapende betondoorsnede in de kritieke doorsnede bij 
proefstuk PS. 
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belasting en de rek- en spanningsverdeling bij een 

belasting van 325 kN in de kritieke doorsnede 

bij proefstuk P4. 
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Fig. 72. Verloop van de normaalkracht bij toename van de 

belasting en de rek- en spanningsverdeling bij een 

belasting van 325 kN in de kritieke doorsnede 

bij proefstuk P5. 
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7.4. Model voor het berekenen van de bezwijkbelasting van een 
plaatstrook, belast door buigend moment en dwarskracht, 

7.4.1. Inleiding 

Het bezwijkmoment van de samengestelde doorsnede kan, zoals 

hiervoor uiteengezet. berekend worden met het progranma SKPS. Bij 

deze berekening is echter geen rekening gehouden met de eventuele 

invloed van de dwarskracht op dit bezwijkmoment. 

Voor de berekening van de bezwijkbelasting van een samengestelde 

doorsnede van een plaatstrook, belast door buigend moment en 
dwarskracht, wordt een model gepresenteerd dat gebaseerd is op de 

bezwijkcontour van een gewapende betonnen doorsnede (fig.74a) en 

op de bezwijkcontour van een stalen doorsnede (fig.74.b). De 

belasting van beide onderdelen van de samengestelde doorsnede is 

behandeld in par. 7.3. 

• • • 1 1 1 
a) (7.4.2) b) (7.4.3) 

Fig. 74. Gewapend betonnen doorsnede en stalen doorsnede. 

Voor de controle van dit berekeningsmodel staan de volgende 
beproevingen ter beschikking: 

- Serie 1 : Beproeving van de proefstukken P4, P5 en P6 bij een 
overspanning van 2 meter. 
Bij de serie 1 is bekend dat de doorsnede op een afstand van 

500 mm wel en op een afstand van 100 mm uit het midden van de 

plaatstrook niet is bezweken. 

- 76 -



a) 

Beschouwd worden de bezwijkbelasting en het bezwijkbeeld van de 

doorsnede op 500 mm uit het midden van de plaatstrook, waarbij 

de doorsnede aangeduid wordt met : P4-1-500, PS-1-500 en 

P6-1-500 (zie fig. 75a) . 

Dat de doorsnede op 100 mm uit het midden van de plaatstrook 

(P4-l-100, P5-1-100 en P6-1-100) nog niet bezweken is, kan ook 

dienen om het berekeningsmodel te controleren. 

Serie 2 : Beproeving van proefstukken uit de eerste serie, maar 

nu met een overspanning van 1 meter. Bij de serie 2 bezweek de 

doorsnede op een afstand van 100 mm uit het midden. 

Beschouwd worden de bezwijkbelasting en het bezwijkbeeld van de 

doorsnede op 100 mm uit het midden, aangeduid met : P4-2-100, 

P5-2-100 en P6-2-100 (zie fig.75b). 

Bij de serie 2 wordt aangenomen dat de beproevingsresultaten 

nog representatief zijn, hoewel de doorsneden als serie 1 reeds 

aanzienlijk belast zijn geworden. 

P4-2-100 

1 

+-500--.}- 500 

! Jcioo l 2000 l l , .. , 
Serie 1. b) Serie 2. 

Fig. 75. Overzicht van de beproevingen en de 

beschouwde doorsneden. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat de dwarskracht invloed heeft op 

de bezwijkbelasting, wanneer de kracht-verplaatsingsdiagrammen 

bekeken worden. Figuur 76 laat speciaal bij de proeven P6-1 en 

P5-2 niet het beeld zien van bezwijken alleen op buiging. 

Op basis van de kracht-verplaatsingsdiagram van P6-1-100 (fig. 

63) wordt deze doorsnede onderzocht als er sprake is van 

verschuiving in de doorsnede. 
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Fig. 76. Gemeten doorbuigingen in het midden van het proefstuk. 

Voorts, wanneer het gemeten bezwijkmoment vergeleken wordt met 

het berekende moment, wordt geconstateerd dat alleen bij de 

doorsneden P5-2-100 en P6-2-100 het gemeten bezwijkmoment groter 

is dan het berekende bezwijkmoment en bij de overige doorsneden, 

waarschijnlijk als gevolg van dwarskracht, het gemeten 

bezwijkmoment kleiner is dan de berekende waarde (zie tabel 22). 

Proef Mugemeten Muberekend MJJ!:l~m~ten 
Muberekend 

P4-1-500 74,25 102,84 0,72 
P5-1-500 79,00 102,84 0,77 
P6-1-440 (1) 70,28 104,89 0,67 
P4-2-100 136,60 149,19 0,92 
P5-2-100 158,00 146,45 1,08 
P6-2-100 (2) 162,00 149,77 1,08 

Tabel. 22. Vergelijking van het gemeten en berekende 
bezwijkmoment zonder de invloed van dwarskracht. 

(1) Gezien het bezwijkbeeld van fig. 25 wordt niet doorsnede P6 

-1-500 als de kritieke doorsnede aangemerkt, maar de 

doorsnede P6-1-440, d.w.z. op 440 mm uit het midden van de 

plaatstrook. De bijdrage van de stalen strippen in doorsnede 

P6-1-440 is ook in de gedrukte zone nog niet aanwezig. 

(2) In de doorsnede P6-2-100 is uitgegaan van geen samenwerking 

tussen de stalen strip en het omhullende beton. 
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Alvorens het berekeningsmodel te behandelen wordt in tabel 23 de 

relevante informatie over onderzochte doorsneden, gemeten 

belasting en op basis van programma SKPS berekende verdeling van 

de belasting over de stalen strippen en de gewapende 

betondoorsnede gegeven. Tevens wordt informatie over bezwijken en 
bezwijkbeelden gegeven. 

- 79 -



proef ~00 MlOO TslOO TblOO MslOO N 
(!rek) 

waargenomen bezwijkbeeld 

kNm kNm kN kN kNm kN 

gemeten berekende verdeling (3) 

P4-1 74,25 De betondoorsnede 
-500 bezwijkt (niet abrupt) op 

combinatie van dwarskracht 
en moment (fig.23,fig.76a). 

P5-1 79,00 De betondoorsnede 
-500 bezwijkt (niet abrupt) op 

combinatie van dwarskracht 
en moment (fig.24,fig.76a). 

P6-1 70,28 De betondoorsnede 
-440 bezwijkt (abrupt) op 

combinatie van dwarskracht 
en moment (fig.25,fig.76a). 

P4-l 133,65 50,52 97,98 41,27 36,92 De doorsnede bezwijkt niet, 
-100 wel is het beton lokaal 

verbrijzeld in de drukzöne. 

P5-1 142,20 45,34 112,66 42,08 170,48 De doorsnede bezwijkt niet. 
-100 

P6-1 (2) 112,95 35,50 90,00 31,95 0 De doorsnede bezwijkt niet. 
-100 

P4-2 136,60 117,45 224,05 42,32 40,73 De doorsnede bezwijkt (niet 
-100 abrupt) op combinatie 

van dwarskracht en moment. 
Scheuren in de betonkop bij 
M1,:,o =-124,60 kNm (fig.76b). 

P5-2 158,00 120 285 43 208 De doorsnede bezwijkt 
-100 (1) ( 1) (1) (1) (abrupt) op combinatie 

van dwarskracht en moment. 
Scheuren in de betonkop bij 
M100 =-158, 00 kNm (fig.76b}. 

P6-2 ( 2) 162,00 112,5 292,5 45 0 De doorsnede bezwijkt (niet 
-100 (1) (1) (1) abrupt tot abrupt) op 

combinatie van dwarskracht 
en moment (fig.76b). 

Tabel. 23. Overzicht van de gemeten en berekende waarden van de 
bezwijkmomenten, dwarskrachten en normaalkrachten en de 
bijbehorende informatie over de bezwijkbeelden bij de 
proefstukken P4, P5 en P6. 

(1) Deze verdeling over Ts en Tb is geschat; ook Ms en Ns. 
(2) In de doorsneden P6-1-100 en P6-2-100 is uitgegaan van geen 

samenwerking tussen de stalen strip en omhullende beton. 

( 3 ) ~100 - MlOO - MslOO" 
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In tabel 24 is voor de volledigheid een overzicht gegeven bij de 

proefstukken P4, P5 en P6 van gemeten bezwijkmomenten en de 

volgende berekende waarden : 

- de kromming; 

- de hoogte van het betondrukgebied; 

- de rekken in resp. het betonstaal en de bovenzijde van de 

stalen strippen; 

- de stuiken in resp. de onderzijde van de stalen strippen en 

de onderzijde van het beton. 

gemeten 
en b e r e k e n d 
berekend 

proef- moment J( X epsb epssb epsso epswt epswd 
stuk 

kNm 1/m mm C> / CC> c:,/c:,c:, 0 /oo 0 
/00 

0 /oo 

P4 74,25 0,0152 66,39 1,007 0,000 0,000 2,026 0,000 

133,65 0,0254 68, 14 1,729 1,824 1,729 3,346 0,000 

136,60 0,0275 67,92 1,870 1,985 1,870 3,637 0,000 

149,19 0,0600 66,39 3,983 4,417 3,983 8,017 0,000 

P5 79,00 0,0166 65,61 1,091 0,000 0,000 2,234 0,000 

142,20 0,0355 75,40 2,675 2,824 2,143 4,420 0,000 

158,00 g•m•t.•n w•ard•n > b•r•k•nd• 

146,45 0.0540 75,00 4,050 4,320 3,240 6,750 0,000 

P6 70,28 0,0137 63,90 0,877 0,000 0,000 1,867 0,534 

(1) 112,95 0,0167 62,07 1,038 1,170 1,170 2,307 0,620 

162,00 g•m•t.•n waard•n > b•r•l<•nd• 

( 1) 149,77 0,0800 43,39 3,471 5,600 5,600 12,530 1,471 

Tabel. 24. Overzicht van de gemeten bezwijkmomenten en de 
berekende rekverdeling in resp. de stalen strippen en 
de gewapende betondoorsnede bij de proefstukken P4, P5 
en P6. 

(1) P6-1-100 en P6-2-100 zijn op basis van de verschoven doorsnede. 
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7.4.2. Berekening van de bezwijkbelasting van de stalen strippen 
met behulp van de bezwijkcontour 

Voor de stalen strippen wordt voor de bezwijkbelasting de 

volgende vloeicontour aangehouden: 

met 

NP = b.hs.cre 

TP - ~e.b.hs (~e-0,58.cre) 

MP - ~.b.hs 2 .cre 

b - breedte van de strip 

hs - hoogte van de strip 

- 1 # 

Voor de formule is geen theoretische afleiding. Er wordt volstaan 

met te melden dat de interaktieformule, daar waar 

schuifspanningen en normaalspanningen samen optreden, voldoet aan 

het vloeicriterium van Huber-Hencky-von Mises (cr - ~cr2 +3.~ 2
). 

e 
Deze vloeicontour is in fig. 77a geschetst en in fig. 77b voor 

proefstuk P4 (cre = 247 N/mm2
) weergegeven. 
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Fig. 77. Grafische voorstellingen van de vloeicontour voor de 
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Met de gegevens uit tabel 23 is in bijlage K bij de beproevingen 

van de series 1 en 2 onderzocht of de berekende optredende 

belasting in de stalen strippen aanleiding geeft tot het inleiden 

van het bezwijken, uitgaande van de genoemde vloeicontour. 

De berekeningen zijn samengevat in tabel 25; hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de optredende belasting in de strippen 

bij de proefstukken P5 en P6 in de serie 2 en P5 in de serie 1 

groter of gelijk en bij de overige beproevingen kleiner is dan de 

bezwijkbelasting op basis van de genoemde vloeicontour. 

proef QE:tr:~geng~ ~~ l s;3.iät i ng 
bezwijkbelasting 

P4-1-100 0,86 
P5-1-100 1,00 
P6-1-100 0,70 
P4-2-100 0,90 
P5-2-100 1, 05 
P6-2-100 1,01 

Tabel 25. Vergelijking van de optredende belasting en de 
bezwijkbelasting op basis van de vloeicontour 
van de stalen strippen. 

- 84 -



7.4.3. Berekening van de bezwijkbelasting van de 
gewapende betondoorsnede met behulp van de bezwijkcontour 

Voor de betondoorsnede is in bijlage Leen bezwijkcontour 

vastgesteld bij de combinatie van moment, dwarskracht en 

normaalkracht (fig.78). 

î 
-:;. T(kN) 

Fig. 78. Grafische weergave van de bezwijkcontour voor de in dit 

onderzoek beschouwde gewapende betondoorsnede. 

Uit de vergelijking tussen de berekende optredende belasting van 

de doorsnede en de bezwijkcontour in combinatie met het 

bezwijkbeeld (tabel 23) kan geconcludeerd worden of het beton 

bezwijkt op de combinatie van moment, dwarskracht en 

normaalkracht. 

Met de gegevens uit tabel 23 is in bijlage K bij de beproevingen 

van de series 1 en 2 deze vergelijking uitgevoerd. 

De berekeningen zijn samengevat in tabel 26 en in fig. 79 in de 

bezwijkcontour ingetekend. 
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proef .). X 
,,. ,,. te verwachten u exp 

bezwijkvorm 
N/mm2 N/mm2 

P4-1-500 2,50 1, 11 1,49 "diagonal-tension-
bezwijken" (,,. exp >-r 11) 

P5-1-500 2,50 1,14 1,58 idem 

P6-l-440 2,80 1, 09 1, 26 idem 

P4-1-100 4,71 1,00 1, 07 verbrijzelen beton 
(-r >-r 11 ) ;bijna bezweken exp_ 

P5-l-100 4,44 1,20 1,22 bij na bezweken 
(,,. ~,,. ) 

exp 11 

P6-1-100 4,50 0,98 0,97 nog niet bezweken 
(2) (-r exp <-r 11) 

P4-2-100 2, 10 2,19 2,43 "shear-compression-
bezwijken" (-r exp >-r 12) 

P5-2-100 2,02 2,58 3,10 idem, stalen strip 
(1) is kritisch. 

P6-2-100 2,00 2,35 3,18 idem, stalen strip 
is kritisch. 

Tabel 26. Overzicht van de berekende schuifspanning, de berekende 
bezwijkschuifspanning en de te verwachten bezwijkvorm 
in de gewapende betondoorsnede en bij de proefstukken 
P4, P5 en P6. 

(1) De verdeling over T
9 

en Tb is geschat. 

(2) P6-l-100 en P6-2-100 zijn op basis van de verschoven doorsnede 

(d.w.z. verschuiving van strip t.o.v. beton). 
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Fig. 79. Grafische weergave van de bezwijkcontour voor de in dit 

onderzoek beschouwde gewapende betondoorsnede met de 

punten die de relatie vormen tussen het moment en de 

dwarskracht bij al of niet bezwijken van de doorsnede. 

Uit de vergelijking tussen de tabellen 23, 25 en 26 en figuur 79 

kan het volgende geconstateerd worden 

Serie 1 

In de doorsneden op een afstand van 500 mm en 440 mm uit het 

midden van de plaatstrook is de verwachte bezwijkvorm op grond 

van 'Tu>r11 : "diagonal-tension-bezwijken" (tabel 26). Dit komt 

overeen met het waargenomen bezwijkbeeld (fig.21) bij het 

proefstuk P6 (waarbij een abrupte breuk is waargenomen). De 

scheurvorming bij de serie 1 geeft echter een duidelijk beeld dat 

bij "diagonal-tension-bezwijken" past (zie ook fig.23, 24 en 25). 
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In de doorsnede op een afstand van 100 mm uit het midden bezwijkt 

de doorsnede volgens resp. de waargenomen (tabel 23) en de 

verwachte (tabel 26) toestand bij de proefstukken P5 en P6 juist 

nog niet. Echter bij proefstuk P4 is volgens waarnemingen tijdens 

de proef het beton aan de onderzijde, ter plaatse van de 

betonstomp, verbrijzeld, hetgeen niet in strijd is met de 

verwachting (tabel 26). 

Tevens blijkt uit het resultaat van de berekening in tabel 25 dat 

bij proefstuk P5 de bezwijkbelasting van de betondoorsnede in 

geringe mate zou zijn overschreden. In het proefstuk P5 is 

hiervan tijdens de proef (fig.24) niets waargenomen. 

Serie 2 

In de doorsnede op een afstand van 100 mm uit het midden van de 

plaatstrook is de verwachte bezwijkvorm bij proefstuk P4 "shear

compression-bezwijken". Dit komt overeen met het waargenomen 

bezwijkbeeld (tabel 23). Kennelijk bezwijkt deze (gedrongen) 

plaatstrook (lage Ä) op een niet geheel aprupte wijze door 

verbrijzeling van de betondrukzöne (zie fig.76b). De optredende 

verplaatsing bij bezwijken (fig.76b), hetgeen bij P4 als niet

abrupt is gekwalificeerd (tabel 23) heeft te maken met enige 

mogelijke vervorming van de stalen strippen, na bezwijken van de 

gewapend betonnen doorsnede; volgens tabel 22 kunnen de stalen 

strippen van P4 dan nl. nog enige extra draagkracht leveren. Dit 

geldt niet voor P5 en P6 (zie tabel 22 en fig.76b). 

Algemeen 

De vloei- en bezwijkcontouren beantwoorden aan de verwachting. Op 

basis van meer proefnemingen zou de bezwijkcontour van de 

gewapend betonnen doorsnede enigszins gecorrigeerd kunnen worden. 
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8. CONCLUSIES 

Uit het onderzoek naar het gedrag van een stalen kolomkop bestaande 

uit één of meerdere stalen strippen en het omhullende beton in een 

plaatstrook tot aan bezwijken met negatieve buigbelasting wordt het 

volgende geconcludeerd : 

1) Het gedrag kan beschreven worden door M-K-relaties op basis van 

de hypothese van Bernoulli, geen verschuiving in de doorsnede en 

a-e-relaties van samenstellende materialen. 

Het is aannemelijk, dat bij proefstuk P6 bij een belasting 

groter dan 250 kN wel verschuiving optreedt. 

2) Bij de stijfheid van de plaatstrook moet rekening gehouden 

worden met een overdrachtlengte van 150 mm, ter plaatse van de 

overgang van de gewapende betondoorsnede naar de doorsnede 

bestaande uit het gewapend beton en de stalen strippen, waarin 

de krachten van de ene doorsnede in de andere worden geleid. 

3) Op basis van 1) kan bij bezwijken van de samengestelde 

doorsnede vastgesteld worden welk deel van de totale dwarskracht 

door de stalen strippen wordt opgenomen en welk deel door de 

gewapende betondoorsnede. Dit kan ook voor het moment 

vastgesteld worden. Voor de beproefde proefstukken wordt bij 

bezwijken de volgende procentuele verdeling berekend ( P6 op 

basis van de verschoven doorsnede 

stalen strippen gewapende betondoorsnede 

P4 P5 P6 P4 P5 P6 

dwarskracht 35% 30% 28% 65% 70% 72% 

moment 31% 27% 28% 69% 73% 72% 
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Indien de strippen, zoals bij P6, 40 mm vrij van de onderzijde 

van de plaatstrook worden gepositioneerd, treedt in de stalen 

strippen een niet onaanzienlijke normaaltrekkracht op, die bij 

verschuiven bij een belasting groter dan 250 kN echter 

verdwijnt. 

4) Met bovengenoemde krachtverdeling voor zowel de stalen strippen 

als voor de gewapende betondoorsnede moet apart worden 

vastgesteld wanneer de samengestelde doorsnede bezwijkt. Hiertoe 

kan gebruik gemaakt worden van ontwikkelde bezwijkcontouren 

(waarvan pag. 82 en 84 voor resp. de stalen strippen en de 

gewapende betondoorsnede een voorbeeld geeft). 
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BU lage I-A 

1. Inleiding 

Vergelijking van een vlakke plaatvloer met 

betonnen kolomkoppen en een vlakke plaatvloer 

met stalen kolomkop in een voorbeeld-koristruJ.-.tif::'. 

Om een vf'rgelijking te kunnen maken ·tussen een vlakke plaatvloer 

met bt"tonnen kolomplaten en een vlakke plaatvloer met stalen 

ko 1 om}<0ppen worden bei de geva 11 en doorgerekend. De constructie 

bestaat uit een hoogbouw met 4 verdiepingen, verdiepingshoogte 

3,00 m. De constructie wordt alleen in de x-richting berekend. 

(Hoofdwapening in het veld in de x-richting in de eerste laag). 

Zie figuur Al - constructieschema plattegrond. 
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2. Berekenin9 betonnen vloer yol9ens de V.B. 1974/1984 

In het algemeen geldt in de V.B. het volgende: 

-De voorschriften hebben betrekking op vloeren met een 

overwegend rechthoekig stramien, 

-het schematiseren van een ruimtelijke constructie tot een 

aantal vlakke raamwerken wordt behandeld in (25) en in V.B. 

art.E.206.5.1. Een ruimtelijk raamwerk met een rechthoekig x-y

stramien als plattegrond mag worden geschematiseerd tot een 

serie vlakke raamwerken, zowel in~- als y-richting, onderling 

verbonden door de vloerconstructie. De constructie wordt 

verdeeld in een aantal portalen, die afzonderlijk onderzocht 

worden. De verdeellijnen vallen samen met het midden van de 

velden. De regels worden gevormd door de vloer. De breedte die 

in rekening wordt gebracht voor de bepaling van het 

traagheidsrnoment is gelijk aan de som van de helft der 

naastliggende vloervelden. De stijlen worden gevormd door de 

kolommen. De verbinding tussen de kolommen en vloervelden is 

zeer plaatselijk en kan qua stijfheid niet gelijk worden gesteld 

aan die tussen een balk en een kolom. Indien de plaat wordt 

beschouwd als platen met liggers in x- en y-richting leveren de 

1 i ggers riet grootste aandee 1 van het buigend moment, waardoor de 

momentensprong rechtstreeks aan de kolom wordt afgedragen. Bij 

vlakke plaatvloeren zal de momentensprong via de vloer naar de 

kolom moeten worden overgebracht. Hierdoor ontstaat een toename 

van momenten en vormveranderingen ter plaatse van de kolom. Zie 

figuur A2a en A2b, -waarin uitsluitend de overdracht van een 

kolommoment op de plaat is beschouwd. 
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•· ploot91dHlte met e,e11wlcht11y1tum •an 
M•m•nttn 

•· ftnormlnt ••n enkele lloonneden 

Fig. A2. Verloop van de vervormingen over de breedte van het 

raamwerk bij puntvormig ondersteunde platen onder 

invloed van de vertikale belastingen. 

De rechte hoek tussen kolom en plaat blijft recht, maar ten op

zichte van de gemiddelde hoekverdraaiing van de gehele doorsnede 

is de rechte verdraait, zie figuur A2b. Het effect is hetzelfde 

alsof tussen de kolom en vloer een wringliggertje 

Zie figuur A3. 

is bevestigd. 

Fig. A3. Vervanging van de werkelijke constructie door een 

driedimensionaal raamwerk met wringliggertje 
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Voor de bepaling van de wringstijfheid van de 

verbindingsliggertjes maakt men gebruik van resultaten van 

modelproeven. Het gehele verschijnsel wordt beheerst door de 

verhouding 1..1 - r.p / <p , zie figuur A2. Als het wringliggertje gem max 
niet in de berekening wordt betrokken dan moet voor zowel 

vertikale als horizontale belasting het ruimtelijke raamwerk 

geschematiseerd worden tot een tweedimensionaal raamwerk door een 

reductie op de kolom- resp. veldstijfheden. 

Een sterk vereenvoudigd verloop van.de reductiecoëfficiënt, die 

volgens de V.B. art.E.206.5.3 mag worden aangehouden, is gegeven 

in figuur A4. 

1,[) ..... 
~~"" 

0,8 .,,,, ,....1 
..,,,,,. 

1 ..,,,..,,. 

0,2 

0 
0.'J2 0.03 0.05 0.1 OJ6 [l25 

Fig. A4. Reductiefactor 

Bij paddestoelvloeren mag de plaat ter weersszijden van de 

kolomas over een lengte van 2/3.r1 (r 1 : inklemmingsstraal) als 

volledig ingeklemd worden beschouwd, omdat de negatieve momenten 

aan de rand van de (paddestoel-)kop kleiner zijn dan steunpunts

momenten die kunnen optreden bij een plaat zonder verzwaring. 

Voor vlakke plaatvloeren en zeer kleine koppen is het volgens 

[44) eenvoudiger om in plaats van de oneindig stijve delen in de 

lineaire elastische berekening te betrekken, de reductiefactor: 

4.r 2 

1 ) toe te passen op de uiteindelijke berekening. IJ, - (1 -1 
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Hierdoor wordt de constructie geschematiseerd tot een raamwerk 

met prismatische doorsneden (constante EI). Beide rekenmethoden 

leiden tot dezelfde eindesultaten. 

- de vloer wordt verdeeld in kolomstroken en middenstroken 

volgens V.B. E-308.1 (figuur E-47). Plaatselijk wordt in de 

kolomstrook nog een onderverdeling aangebracht, de z.g. 

wapeningsbaan, 

- doorbuigingseisen (volgens art. E-507) kunnen gecontroleerd 

worden m.b.v. dei-min (de equivalente overspanning in 

vergelijking met een ligger op twee steunpunten en hetzelfde 

traagheidsmoment) in tabel E-9 van de V.B .. Bovendien zijn in 

de vloertabellen van de G.T.B. 1974 doorbuigingseisen 

gegeven, waaruit de doorbuiging (zowel gescheurd als 

ongescheurd} berekend kan worden; 

- de stabiliteit wordt verzorgd door één of meerdere stijve 

kernen, de schematisering volgens art. E-206.5.3 tot een 

raamwerk is alleen geldig voor constructies die de stabiliteit 

ontlenen aan één of meerdere stijve kernen. 

De berekening geschiedt volgens de raamwerkmethode, met 

voornoemde schematisering. Met behulp van een Cross-berekening 

kunnen de vloer-en kolomrnomenten bepaald worden. De vloermomenten 

moeten nu verdeeld worden over kolomstrook en middenstrook. 

Uitgangspunt is dat het door de kolom uitgeoefende moment in de 

kolomstrook opgenomen wordt. Nu worden de veld-en 

overgangsmomenten in dezelfde verhouding over kolomstrook en 

middenstrook verdeeld als in de tabellen voor de 

momentencoëfficiënten. Tenslotte wordt het kolomrnoment in 

dezelfde verhouding als bij opheffing van het momentverschil, 

doch met tegengesteld teken, op de overgangsmomenten in de 

kolomstrook gesuperponeerd. 

Het overgangsmoment in de kolomstrook wordt weer onderverdeeld 

over de wapeningsbaan en de rest volgens art. E-508.4.1, 

- bij controle op doorbuiging volgens art. E-507.1 en controle op 

scheurwijdte volgens art. E-508.1 dient volgens het T.N.O.

IBBC-rapport B-86-321/103.6.2065 rekening te worden gehouden 

met de veelal hogere staalspanning, welke in het 

gebruiksstadium niet hoger mag zijn dan de vloeispanning 

gedeeld door 1,2. 
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3. Uitgangspunten 

3.1. Belastingen 
- rustende belasting• 1 kN/m2 

- verander. belasting - 4 kN/m2 

Er worden drie belastingsgevallen bekeken: 

a) alle velden volbelast 

b) de randvelden volbelast en de middenvelden alleen de rustende 

belasting 

c) de middenvelden volbelast en de randvelden alleen de rustende 

belasting. 

3.2. Materiaalge9evens 
Er is uitgegaan van de volgende willekeurige materiaalgegevens: 

- betonkwaliteit: B30 (volumieke massa 25 kN/m3 

- staalkwaliteit: - betonstaal FeB400 

- constructiestaal: Fe360 

3.3. Atmeting:~o 
Vlakke plaatvloer met :ttalen kolomkop ( 6) : 

- vloer ht - 280 mm 

- betonnen kolom b.ht - 400.400 mm2 

3 stalen kolomkop: 1400.1400.220 nm 

profielen en stalen strippen: 20.220 mm2 

- vloerwapening in zowel X- als Y-richting 

Aa - 1320 mm2 /m' cw0-o. 508 , 40 kg /m3 ) 

bestaande uit 

Vlakke plaatvloer met betonnen kolomplaat (b): 

- vloer ht • 280 mm 

- betonnen kolom b.ht • 400.400 mm2 

- betonnen kolomplaat: 1000.1000.140 mn3 

- vloerwapening in zowel X- als Y-richting 
3 Aa - 1320 mm2 /m' cw0-o. 508 , 40 kg/m ) . 

- A.6 -
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4. Vloerdikte 

( s) : 

Bij de berekening van de vloerdikte wordt gebruik gemaakt van 

inklemmingsstralen zoals beschreven in V.B. art. E-308.5.1 en in 

TNO-IBBC-rapport B-86-321. Er wordt gerekend met een fictieve 

hoogte h 1 volgend uit de stijfheid van de stalen kolomkop en de 

dikte van de betonnen vloer. 

Over de waarde van h 1 voor een stalen kolomkop staat in de V.B. 

niets vermeld. Volgens het T.N.0.-IBBC-rapport mag voor de stalen 

kolomkop een fictieve betonnen kolomplaat worden aangenomen met 

als dikte: 

1 Is . 2000 
( -il" +l - 1 ) (middenkolommen) 

h h h . ( 1 1 - t + -... 
Is . 4000 

+ 1 - 1 ) (rand-en 
hoekkolommen) 

waai-·bij : 

Aa [mm2 J 

Is [mm41 

h [mm ] 

t1 1 [mm J 
c

1 
[mm 

C [mm] 

. h2 

s oppervlakte doorsnede betonstaal per eenheid van 

breedte [m] 

- traagheidsmoment van de stalen strip 

• effectieve hoogte van de betonplaat 

- fictieve plaatdikte 

- halve breedte van de stalen kolomkop, waarvoor evt. 

als benadering mag worden aangenomen de afstand tot 

de buitenkant van het randprofiel. 

- afstand tot de vrije rand. 

De berekening is omschreven in bijlage A-18. 

De berekende momentenlijnen zijn in figuur A5 geschetst. 
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Fig . .A5. 

Momenten 1 ij nen 
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( s) : 

De vlakke plaatvloer moet voor de beoordeling op sterkte op 

dwarskracht en moment worden gecontroleerd. Hiervoor zijn de vol

gende kritieke doorsneden te onderscheiden: 

1- dwarskracht en moment t.p.v. de rand van de stalen kolomkop; 

2- dwarskracht en moment t.p.v. de aansluiting van de stalen 

kolomkop aan de kolom. 

Voor de middenkolom is belastinggeval a maatgevend, terwijl be

lastinggeval b maatgevend is voor de randkolom. 

5. Dwarskracht t,p,v, de rand van de stalen kolom 

Middenkolommen 

In de V.B. art. E-504.1.b moet een vlakke plaatvloer met een 

kolomplaat op het draagvermogen t.a.v. het bezwijken op 

dwarskracht gecontroleerd worden met: 7d i 7 1 . 

.2.......e. 

Hierin is 7 " d 

Fd . (l+ h+d 

7T • h . (h+d 

Omgewerkt naar een vloer met een stalen kolomkop geeft dit de 

volgende waarden: 

4.400 
- 510 mm 

,,,. ,,, 

ht • hl - 346 mm 

h • 346 -20 • 326 mm 

637-277 
12 . (7,2) 2 + • 1108 KN 

7,2 

Nd -Nd,red - 1108 - 1,7 . 12 . (1,4) 2 
- 1068 kN 
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1108.103 1068.103 

• 1,29 N/mm2 
, ,,.d • 

326.,r.836 (1400+260) .'lf.260 
'T" -d - 0. 97 N/rnrn2 

Volgens art. E-504-2.3 mag de waarde van ,,. 1 worden verhoogd tot 

7l • fb , mits d i 6h : d < 6h ,,. 1 - fb - 1,5 N/mm2
• 

6. Moment t.p.v. de stalen kolomkop 

6.1. Middenkolormnen 

Nu wordt weer de berekening van de vloermomenten opgenomen. Van 

de gereduceerde momenten 1 ij nen uitgaande 

kolomelementen geëëlimineerd. Zie bijlage A-2. 

(b) : 

Middenkolommen: 

doorsnede 1: 

ht • 420 mm 

h • 400 mm 

4.b 4.400 
d - ,,,. ,,. 

Md • 56 kNm 

- 510 mm 

637-277 
Nd - 1,7.12. (7,2) 2 + ---- • 1108 kN 

7,2 
56. 106 

e - - ---- - 51 mm 
11os.103 

Fd 2.e 1108.103 

'T" .. . (1 + ) -d h.'fr. (h+d) h+d 400.'Jr. (910) 

d < 6.h 'T" - fb - 1. 5 N/mm2 

1 

- A .10 -

2.51 
. (1+ -) 

910 

,,. d < 'T" 1. 

worden nu de 

- 1. 08 N/mm2 



doorsnede 2: 

ht - 280 mm h • 260 mm 
3 3 2 2.51 1108.10 -1,7.12.10 .7200 

'Td •------------- . ( 1 + ) • 0.93 N/mm2 

260.'lr.1533 1533 

d < 6.h 7 1 • 1 , 5 N/mm2 
, 

6.2. Randkolommen: 

doorsnede 1: 

ht - 420 mm 

h • 400 mm 

d - 510 mm 

C - 300 mm (afstand kolomas-plaatrand) 

p - ½. 1r. ( d + h) + 2.c 

- ½.'1r. (910) + 2.300 - 2029 mm 

Md • 298 kNm 

563-298 
Nd • 1,7.12.3,6.7.2 -

298.106 7,2 

e -
496.103 - 600 mm 

496.103 2.600 
'T - (1+ 

d 400.2029 910 

d < 6.h 'T -d 
1, 5 N/mm2 

-

- 496 kNm 

1, 42 N/mm2 

'Td < 'Td. 

doorsnede 2: 

h -t 280 mm 

h - 260 mm 

d - 1273 mm 

C - 300 mm 

p - 3008 mm 

'Td • 1.13 N/mm2 

'Td < 'Tl. 

Ten slotte moet voor de kolomstroken nog de breedtes van de 

wapeningsbaan worden bepaald volgens art. E-308.5.4: 

s - 2.r2 + 3.r2 + 3/2.h1 - 2.212 + 3.212 + 3/2.368 - 1612 mm. 

0.7 maal de breedte van de kolomstrook is 0,7.3600 - 2520 > s. 

Voor de negatieve wapeningsmomenten in de kolomstrook geldt dat 

40 % geconcentreerd moet worden in de wapeningsbaan. De overige 

60 % wordt gelijkmatig over de kolomstrookbreedte verdeeld. 

Zie figuur A6. 
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Fig. A6. Wapeningsbaan bij een vlakke plaatvloer. 

Indien s groter is dan 0.7 maal de breedte van de kolomstrook. 

behoeft geen onderverdeling te worden aangebracht. De negatieve 

wapening in de kolomstrook ter plaatse van de ondersteuning kan 

dan op twee manieren worden verdeeld: 

Of door de benodigde wapening regelmatig te spreiden over de 

kolomstrookbreedte, 

- of door de wapening die nodig is voor het negatieve moment in 

de middenstrook eveneens toe te passen in de naast de wapening 

gelegen delen van de kolomstrook en voorts de wapening die 

nodig is om de rest van het negatieve moment in de kolomstrook 

op te nemen, te concentreren in de wapeningsbaan. 

Het negatieve wapenings-moment kan volgens art. E-308-5.3 worden 

bepaald door het met de factor ~l gereduceerde negatieve 

wapeningsmoment uit de kolomstrook volgens tabel E-9 of volgens 

de GTB-tabe l len, te vermeerderen met: 

M' O - MO 
waarin M'O - 1/8 qd 12 tl2 ~2 

kolomstrookbreedte 
en MO - 1/8 qd 12 t 2 

1 ~1. 

Voor de berekening van de optredende momenten in de vlakke 

plaatvloer voor zowel (s) alswel (b) zie bijlage A-3 en tabel Al. 
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(b) en (s): 

Overal geldt 0.555, dus voldoende 

rotatiecapaciteit. 

Als wapening in de X-richting wordt nu gekozen voor een boven-en 

ondernet van 0 12 - 150 mm. 

1000 
Aa/ m' 678 . - - 753 mm2 

• 

900 

Ter plaatse van de stalen kolomkop (s) en ter plaatse van de 

betonnen kolomplaat (b) wordt nu bekeken of dit wapeningnet 

voldoet aan de gestelde minimum eis voor het wapeningspercentage. 

Art. E-701.2.1 voor FeB400 

753 -4 b. h .10 

753 

4 1. 0, 348 .10 
• 0,22 > 0,15 

Op plaatsen waar de wapeningsnetten niet voldoende zijn, moet 

losse wapening worden bijgelegd. 

Dit is in de X-richting nodig ter plaatse van de middenkolommen. 

( s) : 

Bijleg-wapening: 1397-753 - 644 mm2 

Neem: 012 - 150 mm boven en onder (Aa - 754 mm2
). 

(b) : 

Bijleg-wapening: 1514-753 - 761 mm2 

Neem: 012 - 145 mm boven en onder (Aa - 780 mm2
). 
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De wapening ter plaatse van de stalen kolomkop dient te worden 

gedimensioneerd op m . 
p 

Volgens het T.N.0.-I .B.B.C.-rapport B-86-321/63.6.1065 geldt: 

Na 
mu• Na . ( h - ----) 1 mp 

1,6.f'b 
(conform de RSBL 1983. 
waarbij Na• Aa.f /1000. 
Aa is de oppervlaRte beton
staal per eenheid van 

of: 

m -u 

( s) : 

m -u 

w -0 

1320.400. ( 260 - 1320.400 
1.6.1000.24 

100.1320 - 0,508 
260 

breedte [mm2 J ) • 

(conform CUR-rapport 65 
waarbij w0 - 100.Aa). 

h 

) .10-3 • 130 kNm < 131 kNm 

-3 mu - 5.Qa.400.260 2
• (1- 0,55.0,508.400) .10 - 126 kNm < 131 kNm 

100 100 . 24 

Nu is het grootste optredende moment 131 kNm. dus te groot. 

1012 extra : Aa - 1433 mm2
, 

Dan wordt: 

m -u 

w -0 

1433. 400. ( 260 .-1433. 400 ) . 10-3 - 140 kNm > 131 kNm 
1,6.1000.24 accoord. 

100.1433 - 0,551 
260 

-3 
mu - 5.5.l...400. (1- 0,55.0.551.400) .10 - 135 kNm > 131 kNm 

100 100 . 24 accoord. 

(b) : 

mu - 126 kNm > 149 kNm. dus te groot 

2012 extra: 

m • 1546.400. (260 -1546.400 ) .10-3 - 151 kNm > 149 kNm u 1,6.1000.24 accoord. 
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7. Dwarskracht en moment ter plaatse van de aansluiting van de 
stalen kolomop aan de kolom 

Volgens NEN3880 art.E-504.2.3 geldt in het gebied d+h dat ~l 

verhoogd mag worden tot ~1 • f'b . mits d i 6.h . Dan is volgens 

dit voorschrift geen ponswapening in het gebied d+h nodig. Zie 

figuur A7. 

1 
1 
ld " " " 

Fig. A7. Verhoging ~1-waarde. 

4.a 
d - - 510rmn < 6.260 •1560rmn. 

71' 

Fd 1108.103 

~d - -
h.1r.(h+d) 260.'Jr. (260+510) 
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e. Controle staalspanning in de stalen strip 

De controle wordt uitgevoerd aan de hand van T.G.B.-staal 1972 

art. 2.3: 

oc .. ~ 02 + 3,'T2 - ~ 3.'T2 

stalen stip: 20.220 mm2 

Q - 1.1.Qa - 277 kN 
d 4 

-> 'T - 277,103 
- 62 N/mm2 

20.220 

oc .. ~ 3.62 2 • 109 N/mrn2 < 240 N/mm2 

accoord. 

9. De capaciteit van de oplegging 

( s) : 

De belasting dje ter plaatse van de betonkolom via contactdruk 

maximaal kan worden overgedragen bedraagt volgens het T.N.O.

I .B.B.C.-rapport B-86-321/63.6.1065: Fu "I a.b.f'b. 

r a.b s 20.400 + 20. (400-20) • 15600 mrn 2 

a 1 ~ b1 "a + h "400+260 "660 mm 

f 'b = 0,75.24.~ 

Fu ~ f'b. 
I a.b 

660 21 - 29,7 N/mrn2 

400 2 

1108.10 3 • 71 N/mrn2 

15600 
> 29, 7 N/mrn2 

De constructie voldoet volgens het TNO-IBBC-rapport niet. Dus 

kennenlijk is het beton niet in staat de belasting alleen over te 

dragen. Samenwerking nodig met de kolomkop. 

Volgens Zulassungsbescheid Z-4.6-95 voldoet de constructie wel, 

want dan mag gerekend worden op: 

f 'b ~ 3.f'ck - 3.24 - 72 N/mrn2
• 
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10. Doorbuiging 

h 2 &min 
35 

hieraan is voldaan <&min 
30 

h 1 oa 
7000 

tmin - 0,75.1 - 0,75.7200 - 5400 mm 

maximale staalspanning 0 -a_.- ~ - 333 N/mm2 

a 1, 2 1, 2 

h > ~ .5400 - 257 mm, 
7000 

dus h • 260 mm en ht - 280 mm. 

11. Scheurwijdte 

oa - 400 . Aaoptredend - 333.1274 - 321 N/mm2 

1, 2 A 1320 

e;
2 

= 1,0 (glad betonstaal). 

h~ = 8.0km + c • 8.12 + 15 =111 mm 

we - k_. 100 = 1320 .100 = 1,189 
A.he 1000.111 

.61 -= c2 . (2c + 0km .t:3) - 1,0. (2.15 +4. 12 ) - 70 mm 
w 1,189 

-5e 
w = 0,8.oa.Al.10 - 0,8.321.70.10 - 0,18 mm 

Toelaatbare scheurwijdte (vochtig milieu): 

w - 0,25 .__ç__ - 0,25. 2.Q_ - 0,20 mm> 0,18 mm 
c . 25 accoord. min 
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Bijla9e A-1 

Maatgevend voor de dikte van de plaat is het hoekveld. 

Voor het hoekveld geldt: 

R. . .. 0, 85 . ~ ( R. ' ) 2 + ( R. ' ) 2 m1n x y 
R.' - t - 2.r 

X X 1, X 

R.'y - R.y - 2.rl,y 
n 1 - 1 

r 1 "r2 + ----- .a.R.1 , met als maximum 
n1 + 5,4.a 

{S) : 

ht = 280 mm 
h - 280-15-5 -260 mm 

Een goede benadering voor de vierkante "fictieve" kolomplaat 

i.p.v. een ronde is een verhoging van c 1 en r 2 met 6%. 

c1 = 1,06.1400/2 ... 742 mm 

r 2 = 1,06.200 = 212 mm 

742-212 
a ... = 0,07 

R.1 7200 

r andJrn 1 om: 

1 1/12 .20 .2203 .4000 
h 1 = 280 + 260. (-J ---------- +l -1) • 365 mm 

1320 . (742+300) . 260 2 

n " 1 

365 3 (-) - 2,2 
280 

2,20-1 
r 1 - 212 + ------.0,07.7200 - 445 mm(< 0,16.R. 1 - 1152mm) 

2,2+5,4.0,07 

R.' - R.' - 7200-2.445 - 6310 mm 
X y 

R. ... 0,85.4(6310) 2 + (6310)2 • .. 7586 mm m1 n 
400 0,75.7200 

h > 1/30.7586 - 253 mm en h > "257 mm 
1,2 7000 

ht • 280 mm. 
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middenkolom: 

1 1/12 .20 .2203 .2000
1 

h 1 -= 280 + 260. (-if ---------- +l -1) .. 342 mm 
1320 . 742 . 260 2 

n -1 

342 3 
(-) - 1,83 
280 

1,83-1 
-------. 0, 07. 7200-. - 402 mm (< 0, 16. t 1-1152mm) . 
1,83+5,4.0,07 

î' • î' - 7200-2.402 • 6396 mm 
X y 

îmin = 0.75.~ (6396) 2 + (6396) 2 '= 6784 mm 

400 0,75.7200 
h > 1/30.6784 • 226 mm en h > 

1,2 7000 

ht • 280 mm. 

De aangenomen plaatdikte voor (s) voldoet. 

(b): Aan de hand van de formules in de V.B. 

r 2 = 212 mm 
a = (5000-212)/7200 - 0,04 

hl• 280 + 140 "420 mm 

n1 • 3,4 

r 1 - 403 mm 

î' - t' - 7686 mm X y 
t . - 7686 mm min 
h - 256 mm 
De aangenomen plaatdikte voor ht • 280 mm (b) voldoet 

- A .19 -

- 257 mm 



Schematisatie in de X-richting voor zowel (s) alswel voor (b): 

A', 7,2 B', 7,2 C', 7,2 D', 

1, 7 
A B C D -• 

1, 7 
A, B' C' D' 

I vloer• 1/12.72. (2,8) 3 - 131,7 dm4 

403 408 r 1 436 
'"'--0,063 

i2 7200 
T'/ '"' 0,74 (Uit en volgen dezelfde 

7200 7200 stijfheidsver-
houdi ngen) 

I kolom• 0,74.1/12.4.43 - 15,8 dm4 

Knoop A: 

3Elk 3Elk 4EI 
k AA' k AA" k AB r 

: : '"'-
il il i2 

3. 15, 8 3 .15, 8 4.131,7 -
17 17 72 

µ AA':µ AA" :/J. AB - 0,22 : 0,22 0,56 

Knoop B: 
4EI 3Elk 3Elk 4Elr 

k BA k BB' k BB' k BC - r 
: : : .- -

i2 il il 2i2 

4.131,7 3 .15, 8 3.15, 8 2.131,7 -
72 17 17 72 

u BA:u BB' :u BB Il: lJ BC - 0,44 0, 17 0,17 0,22 

De momentensommen zijn: 

bij volbelasting Moq - 1/8.147. (7,2) 2 - 953 kNm 

bij rust.belast. : M or - 1/8. 98. (7,2) 2 - 635 kN 

Primaire momenten : 

bij volbelasting Moq - 1/12.147. (7,2) 2 - 635 kNm 

bij rust.belast. : Mor - 1/12. 98.(7,2) 2 - 424 kNM 
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Voor (s) en (b) gelden de volgende Crosstabellen: 

bel . geval a: 
al les vol. 

bel.geval b: 
zijve ld vol. 

bel.geval c: 
midden vol. 

AA" 
0,22 

-140 

-9 

-149 

AA' 
0,22 

-140 

-19 

-1 

-160 

AA" 
0,22 

-93 

+4 

-89 

A 

AA' AB 
0,22 0,56 

+635 

-140 -355 

+39 

-9 -21 

-149 +298 

AA" AB 
0.22 0,56 

+635 

-140 -355 

+86 

-19 -48 

+5 

-1 -3 

-160 +320 

AA' AB 
0,22 0,56 

+424 

-93 -238 

-20 

+4 +12 

-89 +178 
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B 

BA BB' 
0,44 0, 17 

-635 

-178 

+78 +30.5 

-11 

+5 +2 

-741 +32.5 

BA BB' 
0,44 0.17 

-635 

-178 

+171 +66 

-24 

+11 +4 

-655 +70 

BA BB' 
0,44 0, 17 

-424 

-119 

-40 -16 

+6 

-3 -1 

-580 -17 

BB" BC 
0, 17 0,22 

+635 

+30,5 +39 

+2 +2 

+32,5 +676 

BB" BC 
0,17 0.22 

+424 

+66 +86 

+4 +5 

+70 +515 

BB" BC 
0, 17 0,22 

+635 

-16 -20 

-1 -1 

-17 +614 



Volgens art. E-308.5.3 mogen de wapeningsmomenten voor het 

middenveld worden gereduceerd met een factor 

4 rl 2 
~l - (1- -.-) en voor het randveld met een factor 

3 t 1 

IJl2 • (1-

2 r 1 
2 

-.-) 
3 t 1 

(s) : 

Bij een vlakke plaatvloer met een stalen kolomkoppen wordt voor 

de fictieve betonnen kolomplaat dezelfde reductie toegepast. 

Voor het randveld bedraagt deze reductiefactor: 

2 436 2 IJJ1 • (1 - -.-) • 0,92 
3 7200 

Voor het middenveld bedraagt de reductiefactor: 

4 408 2 = (1 - -.-) ~ 0,86 
3 7200 

(b) : 

IJJ1 -= 0,93 

~2-= 0,86 

De gereduceerde momentensornmen voor (s) en (b) worden nu: 

- voor een randveld 

M • 0,93.953 - 886 kNm 
oq 

M
0

r • 0,93.635 • 591 kNm 

- voor een middenveld 

M
0

q - 0,86.953 - 820 kNm 

M • 0,86.635 • 546 kNm or 
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Bijlage A-2 

Voor (s) en (b) geldt: 

a) 
al les 
vol. 

b) 

-277 

'A 

-298 

zijve ld 'A 
vo 1. 

-166 
c) 
midden 'A 
vol. 

+443 

+486 

+251 

-609 
[kNml 

B +211 

-503 
[kNml 

B + 43 

-609 
[kNml 

B +306 

De momenten worden nu verdeeld over kolom-en middenstrook vol

gens de momentencoëfficiënten verdeling van de tabellen E-9. 

kolomstrook middenstrook 

45 16 
Randsteunpunt 'A 74 % 26 % 

45+16 45+16 

87 66 
Midden randveld 57 % 43 % 

87+66 87+66 

185 69 
Middensteunpunt B 73 % 27 % 

185+69 185+69 

54 34 
Midden middenveld 61 % 39 % 

54+34 54+34 
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Na deze herverdeling worden de geëlimineerde kolommomenten 

gesuperponeerd bij de momenten van de kolomstrook 

Kolomstrook Middenstrook 

-28 +28 
-204 -444 -73 -165 

a) ~---------------'A +252-14 B +129+28 +191 B +82 

-60 +60 
-220 -366 -78 -137 

b) 
+276-30 B +26+60 +210 B +17 

-122 -374 -44 -140 
c) 

'A +143-8 B +188+15 A +108 B +118 

De maatgevende momenten volgend uit deze belastinggevallen, 

waarop de vloer gewapend dient te worden. zijn nu: 

kolomstrook middenstrook 

220 -472 -78 -165 

'A +246 B +173 'A +210 B +118 
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Biilage A-3 

Het momentennulpunt t
0 

voor de kolomstrook is 0,3.î 1 s 2,16 m. De 

momenten verdeling wordt dan als volgt: 

zie figuur AS. 

(s) en (b): 

4 r 2 4 212 
~

2 
s (1 - -.-) - (1- -.-) s 0;92 en 

3 t
1 

3 7200 

mom. in drsn. A 

mom. in drsn. B 

,-
--· - . --· -++--'""'-+-~,-....... +--

'- -' 

.,. 

Fig. Ä8. Momentenverdeling stalen kolomkop. 
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( s) : 

Binnen de wapeningsbaan s geldt: 

Knooe A: 
2 ·by (1p2-,J,l) .Qd.tl 

ma - (0,6 +0,4.-) . <11i 1 . mxx + ------} 
s 8. ( 2. by) 

2. 0, 25. 7, 2 (0, 92-0, 86) .147. 7, 2. 7, 2 
- (0,6 +0,4.-----) .{-0,86.220 - ----------} 

1,612 8.2.0,25.7,2 

- -306 kNm - -85 kNm/m' 

3,6 
• (0,6+ 0,4.--) .-0,86.220 = -282 kNm • -78 kNm/m' 

1,612 

Voor de wapening t.p.v. de rand van de stalen kolomplaat kan 

worden gesteld: 

2,16-0,7 R.0-cl 
[--] = -306. [-----]• -0,75.306 •-230 kNm 
R,0-rl 

Knoop B: 

ma• -630kNm = -175kNm/m' 

me= -473kNm = -131kNm/m' 

2, 16-0, 212 a:-64 kNm/m' . 

m = -606kNm = -168kNm/m' 
b 
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(b) : 

Binnen de wapeningsbaan s geldt: 

Knoop A= 

mr 2 •ma= -306 kNm • -85 kNm/m' 

mrl = mb = -282 kNm • -78 kNm/m' 

Voor de wapening ter plaatse van de betonnen kolomplaat kan 

worden gesteld: 

t 0-c1 2,16-0,50 
[--] • -306. [-----]= -0,85.306 •-261 kNm 

.e. 0-r2 2,16-0,212 --72 kNm/m'. 

(p) en (G): 

Naast de wapeningsbaan s geldt: 

Knoop A: 
(cp2,il) .Qd.R.1 

md .., 0,6 . {IJJl .mxx + ------- } 
8. (2.by) 

m 

(0,92-0,86) .147.7,2.7,2 
- 0,6.{-0,86.220 - -----------} -123kNm-34 kNm/m. 

8.2.0,252.7,2 

e = 0,6.~ 1 .mxx • 0,6.0,86.220 = 114 kNm • 32 kNm/m'. 

Knoop B; 
md - -253kNm • -70kNm/m' m • -244kNm • -68kNm/m' e . 

Nu wordt de wapening voor zowel (s) als (b) voor de kolomstrook 

en middenstrook uitgerekend perm' plaatbreedte, zie tabel Al. 
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Tabel Al 

In de tabel zijn de waarden voor geval (s) volledig gegeven en 

voor geval (b) zijn de waarden verschillend van (s) vermeld. 

Kolomstrook m in h in wo Aa 

kNm/m' mm mm2 /m' 

(s) (p) (s) (p) ( s) (p) ( s) (p) 

A t.p.v. r2 (ma) 85 339 400 0,19 638 538 

A t.p.v. rl (mb) 78 339 400 0.17 0,12 584 493 

'A t.p.v. cl (m ) 64 
C 

72 260 0.24 0.27 629 710 

A (md) 34 260 0,13 331 

A Cm ) 32 260 0 .12 311 e 

AB 9 260 0,26 680 

B t.p.v. r2 (ma) 175 326 400 0,43 0,28 1397 1123 

B t.p.v. rl (mb) 168 326 400 0,41 0,27 1339 1077 

B t.p.v. cl (m ) 131 149 260 0.51 0,58 1321 1514 
C 

B (md) 70 260 0.27 690 

B (m ) 68 260 0,26 670 e 

BC 8 260 0.18 470 

Middenstrook 

A 22 260 0,08 213 

AB 58 260 0,22 570 

B 46 260 0, 17 450 

BC 3 260 O, 12 320 
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Bijlage I-B 

Con1puterprogramma SKPS: 

cornf•uterprogramrna voor de berekening van de moment

kromrningsrelatie bij negatieve buigbelasting van een 

doorsnede, bestaande uit gewapend beton en één of 

meerdere ingestorte stalen strippen. 
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1. -2.....=: ~ - diagrammen 

Q_:: ~ - diaqram van staal 
a. profiel - staal , <Geschematiseerd). 

fa 
v 

1 reten Ea 

_E 

fap dient ingevoerd te worden. 

Ea is een constante. 

epssv (vloei - rek) wordt berekend. 

b. beton - staal . ( Benadering met een aantal rechten). 

~ 

1 

fawi 
faw3 
faw2 
favv1 

e;w1 ew2 E.w3 EWI 

_E 
faw[l] en epsw[l] tot en met faw[i] en epsw[i] dienen ingevoerd 
te worden. 
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Q___.= ~ - diagram van beton (Geschematiseerd). 

Eb1 
--- e (¼) 

tan 6 - E' b 
In te voeren gegevens f' b betondruksterkte ; 

Constanten 

E'b elasticiteitsmodulus. 

epsb2 " 0,30 % 

epsb3 " 1,00 %. 

epsb1 wordt berekend. 

2. Procedure - beschrijving 

Procedure staaldoorsnede . 
Berekend wordt de oppervlakte van de doorsnede aa - hs.t. 

,. b L r i 

• • • • "hbo 

1 1 
-' 

hs 
..l ;.a _, 

J_J.t/2 -#,/2 
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Procedure staalstripl 

Voorwaarde : De neutrale lijn van de inhomogene doorsnede valt 

boven de stalen strip. 

Berekend worden 

1 : De uiterste stuiken die in de strip optreden 

epsso stuik in de ondervezel : 

epssb stuik in de bovenvezel. 

2 De normaaldrukkracht in de stalen strip : nsprofd. 

De normaalkracht wordt berekend afhankelijk van de grootte 

van de stuik in de strip 

2a : De stuik is zodanig dat de vloeispanning niet bereikt 

wordt. 

__ . _ __.._. . . • 
1 1 

2b De vloeispanning wordt in de strip bereikt 

epsso > epssv. 

---"·--=·- . . • 

1 1 
epssv 
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2c De strip vloeit volledig 

epsso > epssb > epssv. 

-----·--·- - . . • 
1 1 

Procedure staalstrip2 

fop 

1 
epssv 

tap 

Voorwaarde : De neutrale lijn van de inhomogene doorsnede valt in 

de stalen strip. 

Berekend worden : 

1 : De uiterste rek cq. stuik die in de strip optreedt 

epsso stuik in de ondervezel ; 

epssb stuik in de bovenveze 1 . 

2-1: De normaaldrukkracht in het stalen strip nsprofd. 

2-2: De normaal trekkracht in het stalen strip nsproft. 

De normaalkracht wordt berekend afhankelijk van de grootte 

van de rek cq. stuik in de strip : 

2a : De vloeispanning wordt nergens in de strip bereikt 

• • • • • 

---J----➔----\-
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2b De vloeispanning wordt boven in de strip bereikt 

epssb > epssv. 

2c De vloeispanning wordt onder in de strip bereikt 

epsso > epssv. 

• • • • • -1- -~ -~ vso 
epssv fop :t 
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2d De vloeispanning wordt zowel boven als onder in de 

strip bereikt : epsso > epssv; 

epsso > epssv. 

epssb > epssv. 

• • • • • --1--
~ssv vsbt fop 

--~-~ 
- fa .::.tvso - epssv p 

Procedure staalstrip3 . 

Voorwaarde : De neutrale lijn van de inhomogene doorsnede valt 

onder de stalen strip. 

Berekend worden 

1 

2 

: De uiterste rekken die in de strip optreden 

epsso rek in de ondervezel ; 

epssb rek in de bovenveze 1 . 

De normaal trekkracht in de stalen strip : nsproft. 

De normaalkracht wordt berekend afhankelijk van de grootte 

van de rek in de strip 

2a : De rek is zodanig dat de vloeispanning niet bereikt 

wordt. 

• • • • • 

_I 1 --+--J 
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2b De vloeispanning wordt boven in de strip bereikt 
epssb > epssv. 

2c De strip vloeit volledig 

epsso > epssb > epssv . 

• • 
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Procedure staalarml 

Voorwaarde : De neutrale lijn van de inhomogene doorsnede valt 

boven de stalen strip. 
Berekend wordt het aangrijpingspunt van de stripkracht "nsprofd" 

t.o.v. de onderzijde van de strip • "nsprofd" is berekend m.b.v. 

de procedure staalstripl. Evenals in procedure staalstripl zijn 

er 3 mogelijkheden : 

1 De vloeispanning wordt nergens bereikt , 

2 de vloeispanning wordt onder in de strip bereikt , 

er treedt een vloeigebied vso op : 
epsso > epssv. 

3 de strip vloeit volledig 

epsso > epssb > epssv. 

Procedure staalarm2 . 

Voorwaarde : De neutrale lijn van de inhomogene doorsnede valt in 

de stalen strip. 

Berekend wordt het aangrijpingspunt van de stripkrachten 

"nsproft" en "nsprofd" t.o.v. de onderzijde van de strip , 

"nsproft" en "nsprofd" zijn berekend m.b.v. de procedure 

staalstrip2. Evenals in procedure staalstrip2 zijn er 4 

mogelijkheden: 

1 De vloeispanning wordt nergens bereikt , 

2 de vloeispanning wordt boven in de strip bereikt , 

er treedt een vloeigebied vsb op : 
epssb > epssv. 

2 de vloeispanning wordt onder in de strip bereikt , 

er treedt een vloeigebied vso op : 

epsso > epssv. 

3 de vloeispanning wordt zowel boven als onder in de strip 

bereikt 
epsso > epssb > epssv. 
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Procedure staalarm3 , 

Voorwaarde : De neutrale lijn van de inhomogne doorsnede valt 

onder de stalen strip. 

Berekend wordt het aangrijpingspunt van de stripkracht "nsproft" 

t.o.v. de onderzijde van de strip , "nsproft" is berekend m.b.v. 

de procedure staalstrip3. Evenals in procedure staalstrip3 zijn 

er 3 mogelijkheden : 

1 De vloeispanning wordt nergens bereikt , 

2 : de vloeispanning wordt boven in de strip bereikt , 

er treedt een vloeigebied vsb op : 

epssb > epssv. 

3 de strip vloeit volledig 

epsso > epssb > epssv. 

Procedure wapeningt , procedure wapeningd 
procedure waparmt en procedure waparmd , 

Deze procedures berekenen behalve de rek cq. stuik en de trek

cq. druk.kracht ook de afstand tot de onderzijde van de 

samengestelde doorsnede. 

1. 

1 
b L 

'f 

• • • • 

cd• 12 1 1 
• • • • a 
,W/2 -J.J,/2 
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Procedure betonl en procedure betonarml . 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt boven de stalen strip , 
2e epsb < epsb

1 
Berekend worden 

Betonl 1 De spanning in de uiterst gedrukte vezel: spb 

2 de betonkracht "nbprof". 

Betonannl Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

• • • • • -

. 

Procedure beton2 en procedure betonarm2 , 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt boven de stalen strip . 

2e epsb1 < epsb < epsb2 
Berekend worden 

Beton2 

Betonarm2 

: 1 De grootte van de zone waar de spanning 

constant is : vbb. 

2 de betonkracht "nbprof". 

Er zijn 3 mogelijkheden: 

2a vbb > hs + a 

2b vbb > a 
2c vbb < a. 

Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 
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2a vbb > hs + a 

1 1 
ep;b1 

2b vbb > a 

2c : hs < a 

• • • • • r 1 • -~-tvbb 
~b1 f'b 
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Procedure beton3 en procedure betonarm3 , 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt boven de stalen strip , 

2e epsb
2 

< epsb < epsb
3 

Berekend worden 

Beton3 : 1 De grootte van de zone waar de spanning 

constant is : vbb, 

Betonarm3 

2 de grootte van de zone waar epsb > epsb2 : vbba 

( dalende tak van het o - e - diagram) , 

3 de spanning in de uiterste vezel : spb, 

4 de betonkracht "nbprof". 

Er zijn 5 moge 1 ijkheden: 

4a vbba > hs + a 

4b vbba > a en vbba + vbb > a + hs 

4c vbba > a en vbba + vbb > a + hs 

4d vbba + vbb > a en vbba < a 

4e vbba + vbb < a. 

Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

4a vbba > hs + a 

a a _,A..__-'e=--___,•,.__,._ 

1 1 
epsb1 epsb2 
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4b vbba > a en vbba + vbb > a + hs 

• • • • • 

1 1 

4c vbba > a en vbba + vbb > a + hs 

epsb1 epsb2 

4d vbba + vbb > a en vbba < a 

• • • • • 
1 1 

epsb 2 
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4e vbba + vbb < a. 

Procedure beton4 en procedure betonarm4 

Voorwaarde le De neutrale lijn valt in de stalen strip , 

2e epsb < epsb
1 

Berekend worden 

Beton4 1 De spanning in de uiterst gedrukte vezel: spb 

2 de betonkracht "nbprof". 

Betonarm4 Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

• • • • • 
-

~ 
spb 
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Procedure heton5 en procedure betonarms 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt in de stalen strip , 
2e epsb1 < epsb < epsb

2 
Berekend worden 

Beton5 

Betonarm5 

2a vbb > a 

• • • 
-

2b vbb < a 

• • • • 
-

1 De grootte van de zone waar de spanning 
constant is : vbb. 

2 de betonkracht "nbprof". 

Er zijn 3 mogelijkheden: 

2a : vbb > a _. 

2b: vbb < a. 

Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

• • 

• 
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Procedure beton6 en procedure betonarm6 . 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt boven de stalen strip . 
2e epsb2 < epsb < epsb3 

Berekend worden 

Beton6 : 1 De grootte van de zone waar de spanning 

constant is : vbb. 

Betonarm6 

4a vbba > a 

• • • 
-

2 de grootte van de zone waar epsb > epsb2 : vbba 

( dalende tak van het a - e - diagram) • 

3 de spanning in d~ uiterste vezel : spb. 

4 de betonkracht "nbprof". 

Er zijn 3 mogelijkheden: 

4a vbba > a 

4b vbba < a en vbba + vbb > a 

4c vbba + vbb < a 

Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

• • 
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4b vbba < a en vbba + vbb > a 

• • • • • 
-

4c vbba + vbb < a 

• • • • • 
-

- B. 18 -



Procedure beton? en procedure betonann7 , 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt onder de stalen strip . 
2e epsb < epsb

1 
Berekend worden 

Beton7 1 

2 

De spanning in de uiterst gedrukte vezel: spb 

de betonkracht "nbprof". 

Betonarm7 Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

• • • • • 
1 1 

Procedure beton8 en procedure betonannB , 

l 
spb 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt onder de stalen strip . 
2e epsb1 < epsb < epsb2 

Berekend worden 

Beton8 : 1 De grootte van de zone waar de spanning 

constant is : vbb. 

2 : de betonkracht "nbprof". 

Betonann8 Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

• • • • • 
1 1 ------- -~---+-

epsb1 
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Procedure beton9 en procedure betonarm9 , 

Voorwaarde : le De neutrale lijn valt onder de stalen strip . 
2e epsb2 < epsb < epsb3 

Berekend worden 

Beton9 

Betonarm9 

: 1 De grootte van de zone waar de spanning 

constant is : vbb, 

2 de grootte van de zone waar epsb > epsb2 : vbba 

( dalende tak van het o - e - diagram) . 

3 de spanning in de uiterste vezel : spb, 

4 de betonkracht "nbprof". 

Het aangrijpingspunt van de betonkracht "nbprof". 

• • • • • 
1 1 ------- ---------1~-
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Procedure iteratie 
Procedure iteratie bepaalt de ligging van de neutrale lijn t.o.v. 

de onderzijde van het beton bij gegeven Kappa. 

Beschrijving : 

startwaarde x - ½ • C a + hs + hbo 1 • 

berekend wordt de bijbehorende epsb. 

selectie plaats van de neutrale lijn. 

grootte van de betonstuik epsb 

afhankelijk van de-'plaats van de neutrale lijn 
en de grootte van de betonstuik worden de 
krachten "nsproft" , "nsprofd" . "nwproft" , 
"nwprofd" en "nbprof" berekend. 

het evenwicht wordt bekeken 

l 
horev - nbprof ± nsprof ± nwprof 

indien horev < 0 . dan wordt de bovengrens x , 
anders wordt de ondergrens x. 

x wordt het gemiddelde van boven- en ondergrens. 

de procedure herhaalt zich totdat de som van de krachten 

kleiner is dan 0,1 N. 

Procedure hefboom 
Procedure hefboom bepaalt de afstanden tot de aangrijpingspunten 
van "nbprof" . "nsproft" , "nsprofd" • "nwproft" en "nwprofd". 

Er vindt een selectie plaats : 
De ligging van de neutrale lijn is bekend, afhankelijk van de 

ligging van deze lijn en de grootte van de betonstuik worden die 
procedures aangeroepen die de aangrijpiingspunten berekenen. 

Procedure kappa 
Procedure kappa bepaalt de ligging van de neutrale lijn met 

behulp van de procedure iteratie. De afstanden tot de 
aangrijpingspunten van "nbprof" . "nsproft" . "nsprofd" . 

"nwproft" en "nwprofd" worden bepaald met behulp van de 

procedure hefboom. Berekend wordt het moment bij gegeven kappa ( 

kromming). 
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3. Notaties 

a 

aa 

armb 

armspd 

armspt 

armwt 

armwd 

b 

cd 

delta 

eb 

epsb 

epsbl 

epsb2 

epsb3 

es 

epsso 

epssb 

epssv 

afstand onderzijde beton tot onderzijde profiel 

oppervlakte van de doorsnede van het profiel 

afstand onderzijde beton tot het aangrijpingspunt van de 
betonkracht "nbprof" 

afstand onderzijde beton tot het aangrijpingspunt van 
de staalkracht "nsprofd" 

afstand onderzijde beton tot het aangrijpingspunt van 
de staalkracht "nsproft" 

afstand onderzijde beton tot het aangrijpingspunt van 
de wapeningskracht "nwproft" 

afstand onderzijde beton tot het aangrijpingspunt van 
de wapeningskracht "nwprofd" 

breedte plaatstrook 

hoeveelheid dekking op het wapeningsstaal aan de 
drukzijde 

stapgrootte waarmee kappa verhoogd wordt 

elasticiteitsmodulus van het beton 

betonstuik in uiterste gedrukte betonvezel 

kleinste betonstuik waarbij f'b bereikt wordt 

de betonstuik bedraagt 0,30 % 

de betonstuik bedraagt 1,00 % 

elasticiteitsmodulus van het profielstaal 

optredende rek of stuik onder in het profiel 

optredende rek of stuik boven in het profiel 

vloei rek cq. stuik van het profielstaal 

epswv vloei - rek cq. stuik van de wapening 

epsw[mJ rek of stuik in het wapeningsstaal behorende 
bij het gegeven o - eps - diagram van het staal 

fap vloeispanning van het profielstaal ( de strip) 
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faw[m] 

fb 

hbo 

hs 

horev 

spanning in het betonstaal behorende 
bij het gegeven o - eps - diagram van het staal 

maximale betondrukspanning 

plaatshoogte van de wapening boven het profiel 

hoogte van het profiel 

horizontaal evenwicht 
d.i. het evenwicht tussen "nbprof" . "nsprof" en 
"nwprof" 

kent ken - diameter van het wap~ningsstaal aan de 
trekzijde 

kend ken - diameter van het wpeningsstaal aan de 
drukzijde 

max maximale moment staalprofiel - beton - plaatstrook 

mom[n] moment staalprofiel - beton - plaatstrook bij gegeven 
kappa 

nbprof betondrukkracht 

nsproft staaltrekkracht 

nsprofd staaldrukkracht 

nwProft trekkracht in het betonstaal 

nwprofd drukkracht in het betonstaal 

spb spanning in de uiterste gedrukte betonvezel 

t halve dikte van de strip of van het lijf van het profiel 

vbb de grootte van de betondrukzöne waar de spanning 
constant is 

vbba de grootte van de betondrukzöne waar epsb > epsb2 
( dalende tak o - E - diagram) 

vsb vloeitraject boven in het staalprofiel 

vso vloeitraject onder in het staalprofiel 

x ligging van de neutrale lijn 
(afstand onderzijde van het beton tot de neutrale lijn) 

xl ondergrens voor de neutrale lijn 
startwaarde : xl - 0 

x2 bovengrens voor de neutrale lijn 
startwaarde : x2 - hbo+ hs + a 
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Programmatekst SKPS 

{**************************************************************} 
{**************************************************************} 
{*** Dit programma berekent het Moment-Krommings-diagrarn ***} 
{*** van een samengestelde doorsnede ,uitgevoerd met een ***} 
{*** strip en een gewapend betondoorsnede. ***} 
{*** Ontwikkeld door : D. Cats - T.U.E./B.K.O.-april 1989. ***} 
{**************************************************************} 
{**************************************************************} 

PROGRAM GKPS 
(INPUT,OUTPUT,outl,out2,out3,out4,out5,out6,out7,out8,out9); 
{SR+} 
{**************************************************************} 
{*** variabelen declaratie. ***} 
{**************************************************************} 
CONST arrmax-600; maxgraad-100; 
TYPE ptrrij••rij; 

VAR 

r1J •ARRAY[l .. maxgraad) OF REAL; 
ptrmatrixl•·matrixl; 

matrixl•ARRAY[0 .. 6,0 . . arnnax) OF REAL; 
ptrmatrix2•·matrix2; 

matrix2•ARRAY[l .. 20,0 .. 20) OF REAL; 
ptrmatrix3-·matrix3; 

matrix3•ARRAY[l .. 6) OF INTEGER; 
es,eb,fb,fap,spb,epsb,epsbl,epsb2, 
epsb3,epsso,epssb,epssv,nbprof, 
nsproft,nsprofd,mprof ,annb,x,xl, 
x2.max,vbb,vso,vsb,b,hbo,a,hs,t, 
aa,armspd,armspt,horev,delta, 
epswl,epswd,epswt,nwproft, 
nwprofd,armwt,armwd,vbba,awapt, 
awapd,aantald,aantalt,kend,kent, 
dekd,qstuik,cd,fawl,normaal, 
mbalk,mbeton,mstaal,mn,dx 
k,l,m,p,r,s,u,v,keuze,filekeuze, 
herstel,aantal,reken,stripkeuze, 
maxaantal 
tkst 
fnaarn,uitvfll,uitvfl2,uitvfl3 
Ttot,Tstrip 
inf,uit.invoer,outl,out2,out3, 
out4,out5,out6,out7,out8,out9 
epnt,fpnt,c,kp,vg 
kap,mom,eps,epw, 
norm,moma,momb,belasting 
st 
tel 

:REAL; 

: INTEGER; 
:STRING[50); 
:STRING[20]; 
:ARRAY[O .. arrmax] 

:TEXT; 
: ptrrij; 

:ptrmatrixl; 
:ptrmatrix2; 
:ptrmatrix3: 

OF REAL; 

proef 

stop 

:PACKED ARRAY[l .. 30] OF 
CHAR; 

:BOOLEAN; 

- B. 24 -



{**************************************************************} 
{*** berekening van de doorsnede-grootheden stalen strip. ***} 
*************************************************************** 
PROCEDURE STAALDOORSNEDE: 

BEGIN 
aa:•t*hs; 

END; 

{**************************************************************} 
{*** berekening van de krachten in de stalen strip. ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn boven de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE STAALSTRIPl: 
BEGIN 

nsproft:•O; 
epsso:•epsb/x*(x-a): 
epssb:•epsb*(x-hs-a)/x; 
IF epsso<epssv THEN 

END; 

BEGIN 
nsprofd:•es/2*((epssb+epsso)*t*hs) 

END 
ELSE 

IF epssb<epssv THEN 
BEGIN 

vso:•(x-a)*(l-epssv/epsso) 
nsprofd:•fap*t*vso 

+(fap+epssb*es)/2*t*(hs-vso); 
END 

ELSE 
BEGIN 

nsprofd:•fap*aa; 
END; 
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{**************************************************************} 
{*** berekening van de krachten in de stalen strip. ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn in de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE STAALSTRIP2; 
BEGIN 

epsso:•epsb/x*Cx-a); 
epssb:•epsb/x*(hs-x+a); 
IF epsso<epssv THEN 

BEGIN 
IF epssb<epssv THEN 

END 

BEGIN 
nsprofd:•epsso*es/2*(x-a)*t; 
nsproft:•epssb*es/2*(hs-x+a)*t; 

END 
ELSE 

BEGIN 
vsb:•(hs-x+a)*(l-epssv/epssb); 
nsprofd:•epsso*es/2*(x-a)*t; 
nsproft:-fap*(hs-x+a-vsb)*t/2 

+fap*vsb*t; 
END; 

ELSE 
BEGIN 

IF epssb<epssv TiiEN 

END; 
END; 

BEGIN 
vso:-(x-a)*(l-epssv/epsso); 
nsprofd:•fap*t*vso 

+fap*(x-a-vso)/2*t; 
nsproft:•epssb*es/2*(hs+a-x)*t; 

END 
ELSE 

BEGIN 
vso:•(x-a)*(l-epssv/epsso); 
vsb:-(hs-x+a)*(l-epssv/epssb); 
nsprofd:-fap*t*vso 

+fap*t/2*(x-a-vso); 
nsproft:•fap*t*vsb 

+fap*t/2*(hs-x-vsb+a); 
END: 
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{**********••*****••****••*****•*•***••·••*•*•*••••*••••**•*•••} 
<••• ligging van de neutrale lijn onder de stalen strip. •••} 
{**•*•*******•***•*••*••****•**•***•***•***•*••················ 

PROCEDURE STAALSTRIP3; 
BEGIN 

nsprofd:-0; 
epsso:•epsb/x*(a-x): 
epssb:-epsb/x•(hs+a-x): 
IF epssb<epssv TIIEN 

END; 

BEGIN 
nsproft:-(epssb+epsso)*es/2•t•hs; 

END 
ELSE 

BEGIN 
vsb:-(hs-x+a)*(l-epssv/epssb); 
IF vsb<hs TIIEN 

END; 

BEGIN 
nsproft:•fap*t*vsb 

+(fap+epsso*es)•t12•chs-vsb); 
END 

ELSE 
BEGIN 

nsproft:•fap•aa; 
END; 

{*•*****·•·····················································} 
{*** berekening van de krachten in de trekwapening •••} 
<···················••**•**•****•*************·••*•*••·••**••··} 

PROCEDURE WAPENINGT; 
BEGIN 

epswt:•(a+hs+hbo-x)/x•epsb; 
IF epswt<epswl TIIEN nwproft:•epswt/epswl•fawl 

ELSE 
IF epswt<epnt·c21 TIIEN nwproft:•((epswt-epswl)*(fpnt·c2J-fawl) 

/(epnt·c2J-epswl))+fawl 
ELSE 

IF epswt<epnt·[31 TIIEN 
nwproft:•((epswt-epnt·c21)*(fpnt·c31-fpnt·c21) 

/(epnt·[3]-epnt·c21))+fpnt·c21 
ELSE 

IF epswt<epnt·[4J TIIEN 
nwproft:-((epswt-epnt·c3J)*(fpnt·c41-fpnt·c31) 

/(epnt·c4J-epnt·c3J))+fpnt·c31 
ELSE 

IF epswt<epnt·[5J TIIEN 
nwproft:-((epswt-epnt·c4J)*(fpnt·csJ-fpnt·c4J) 

/(epnt·csJ-epnt·c4J))+fpnt·c41 
ELSE 

IF epswt<epnt·[6] THEN 
nwproft:-((epswt-epnt·csJ)*(fpnt·c6J-fpnt·c51) 

/(epnt·[6)-epnt·c5J))+fpnt·c51 
ELSE nwproft:-fpnt·[6J; 

nwproft:-nwproft*awapt; 
END: 
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{**************************************************************} 
{*** berekening van de krachten in de drukwapening **} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE WAPENINGD: 
BEGIN 

IF (x<(cd+kend/2)) THEN epswd:•(cd+kend/2-x)/x*epsb 
ELSE epswd:•(x-cd-kend/2)/x*epsb: 

IF epswd<epswl THEN nwProfd:-epswd/epswl*fawl 
ELSE 

IF epswd<epnt·[21 THEN 
nwprofd:-((epswd-epswl)*(fpnt·[2J-fawl) 

/(epnt·[2)-epswl))+fawl 
ELSE 

IF epswd<epnt·[31 THEN 
nwprofd:•((epswd-epnt·[2J)*(fpnt·(3J-fpnt·[21> 

/(epnt·[3]-epnt·c2J))+fpnt·c21 
ELSE 

IF epswd<epnt·[41 THEN 
nwprofd:-((epswd-epnt·[3])*(fpnt·[4]-fpnt·[3]) 

/(epnt· l4J-epnt·[3J))+fpnt·c31 
ELSE 

IF epswd<epnt·[5] THEN 
nwprofd:•((epswd-epnt·[41)*(fpnt·[5]-fpnt·(4J) 

/(epnt·csJ-epnt·c41))+fpnt·(4J 
ELSE 

IF epswd<epnt·[61 THEN 
nwprofd:•((epswd-epnt·[5J)*(fpnt·[6]-fpnt·[5J) 

/(epnt·[6]-epnt·csJ))+fpnt·cs1 
ELSE nwprofd:•fpnt·[6]: 

IF (x<(cd+kend/2)) THEN nwprofd:•-nwprofd*awapd 
ELSE nwprofd:•nwprofd*awapd: 

END; 
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{**************************************************************} 
{*** berekening van de ligging van de krachten in de stalen**} 
{*** strip t.o.v. de onderzijde van de samengestelde ***} 
{*** doorsnede. ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn boven de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE STAALARMl; 
BEGIN 

armspt:•O; 
IF epsso<epssv THEN 

END; 

BEGIN 
armspd:•a+(epsso+2*epssb)/(3*epsso+3*epssb)*hs; 

END 
ELSE 

BEGIN 
IF epssb<epssv THEN 

END; 

BEGIN 

END 

armspd:•(fap*t*vso*(vso/2+a) 
+{fap+epssb*es)/2*t*(hs-vso)*(vso+a+ 

(2*epssb*es+fap)/(3*epssb*es+3*fap)* 
(hs-vso)))/nsprofd; 

ELSE 
BEGIN 

armspd:•hs/2+a; 
END; 
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{**************************************************************} 
{*** berekening van de ligging van de krachten in de stalen**} 
{*** strip t.o.v. de onderzijde van de samengestelde ***} 
{*** doorsnede. ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn in de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE STAALARM2; 
BEGIN 

IF epsso<epssv TIIEN 
BEGIN 

END; 

IF epssb<epssv TIIEN 
BEGIN 

armspd:•(x-a)/3+a; 
armspt:•(hs-x+a)*2/3+x; 

END 
ELSE 

BEGIN 
armspd:•(x-a)/3+a: 
armspt:•(fap*(hs-x+a-vsb)*t/2*((hs-x+a-vsb)*2/3+x) 

+fap*vsb*t*(hs+a-vsb/2))/nsproft; 
END; 

ELSE 
BEGIN 

IF epssb<epssv TIIEN 

END; 

BEGIN 
armspd:•(fap*t*vso*(vso/2+a) 

+fap*(x-a-vso)/2*t* 
((x-a-vso)/3+vso+a))/nsprofd; 

armspt:•(hs+a-x)*2/3+x; 
END 

ELSE 
BEGIN 

armspd:•(fap*t*vso*(vso/2+a) 
+fap*t/2*(x-a-vso)* 

((x-a-vso)/3+vso+a))/nsprofd; 
armspt:•(fap*t*vsb*(hs+a-vsb/2) 

+fap*t/2*(hs-x-vsb+a)* 
((hs-x-vsb+a)*2/3+x))/nsproft: 

END; 
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{**************************************************************} 
{*** berekening van de ligging van de krachten in de stalen***} 
{*** strip t.o.v. de onderzijde van de samengestelde ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn onder de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE STAALARM3; 
BEGIN 

annspd:-0; 
IF epssb<epssv nlEN 

END; 

BEGIN 
armspt:•a+(epsso+2*epssb)/(3*epsso+3*epssb)*hs; 

END 
ELSE 

BEGIN 
IF vsb<hs THEN 

END; 

BEGIN 
armspt:•(fap*t*vsb*(hs+a-vsb/2) 

+(fap+epsso*es)*t/2*(hs-vsb)*(a+ 
(epsso*es+2*fap)/(3*epsso*es+ 
3*fap)*(hs-vsb)))/nsproft; 

END 
ELSE 

BEGIN 
armspt:•hs/2+a; 

END; 

{**************************************************************} 
{** berekening van de ligging van de krachten in de wapening**} 
{*** t.o.v. de onderzijde van de samengestelde doorsnede. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE WAPARMT; 
BEGIN 

armwt:•a+hs+hbo; 
END; 

PROCEDURE WAPARMD; 
BEGIN 

armwd:•cd+kend/2; 
END; 
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{**************************************************************} 
{*** berekening van de krachten in het beton ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn boven de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE BETONl; 
BEGIN 

spb:•fb*epsb/epsbl; 
nbprof:•spb/2*(x-a-hs)/x*(x-a-hs)*t 

+spb/2*(1+(x-a)/x)*a*t 
+spb/2*x*Cb-t); 

END; 

PROCEDURE BETON2; 
BEGIN 

vbb:•x*(l-epsbl/epsb); 
IF (vbb>(hs+a)) TiiEN 

BEGIN 

END; 

nbprof:•fb/2*(x-vbb)*t 
+fb*(vbb-hs-a)*t 
+fh*a*t 
+fb/2*(x-vbb)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t); 

END 
ELSE 

BEGIN 
IF vbb>a TiiEN 

BEGIN 

END; 

nbprof:•fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb)*(x-hs-a)*t 
+fb*a*t 

END 
ELSE 

BEGIN 

+fb/2*(x-vbb)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t); 

nbprof:•fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb)*(x-hs-a)*t 
+fb/2*(l+(x-a)/(x-vbb))*(a-vbb)*t 
+vbb*fb*t 

END; 

+fb/2*(x-vbb)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t); 

- B. 32 -



PROCEDURE BETON3; 
BEGIN 

IF epsb>epsb3 TiiEN epsb:-epsb3; 
vbba:-x*(l-epsb2/epsb); 
vbb:-(x-vbba)*(1-epsb1/epsb2); 
spb:-fb*(epsb-epsb3)/(epsb2-epsb3); 
IF (vbba>(hs+a)) TiiEN 

BEGIN 
nbprof:•fb/2*(x-vbb-vbba)*t 

END 

+fb*vbb*t 
+fb/2*(1+(vbba+(vbba-hs-a)* 

(spb/fb-1))/vbba)*(vbba-hs-a)*t 
+(spb+((vbba+(vbba-a)* 

(spb/fb-1))/vbba)*fb)/2*a*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*èb-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

ELSE 
BEGIN 

IF vbba>a TiiEN 
BEGIN 

IF ((vbb+vbba) >(a+hs)) TiiEN 
BEGIN 

nbprof:-fb/2*(x-vbb-vbba)*t 
+fb*(vbb+vbba-a-hs)*t 
+spb+((vbba+(vbba-a)* 

END 

BEGIN 

END 

(spb/fb-1))/vbba)*fb)/2*a*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

ELSE 
BEGIN 

nbprof:-fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb-vbba)*(x-hs-a)*t 
+(spb+((vbba+(vbba-a)* 

END; 

(spb/fb-1))/vbba)*fb)/2*a*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

ELSE 

IF ((vbb+vbba) >a) TiiEN 
BEGIN 

nbprof:-fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb-vbba)*(x-hs-a)*t 
+fb*(a-vbba)*t 

END 

+(fb+spb)/2*vbba*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

ELSE 
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END; 
END; 

END; 

BEGIN 
nbprof:•fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb-vbba)*(x-hs-a)*t 

+fb/2*(l+(x-a)/(x-vbb-vbba)) 

END; 

t* (a-vbb-vbba) 
+fb*vbb*t 
+(fb+spb)/2*vbba*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

{**************************************************************} 
{*** berekening van de krachten in het beton ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn in de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE BETON4; 
BEGIN 

spb:-fb*epsb/epsbl; 
nbprof:-spb/2*(l+(x-a)/x)*a*t 

+spb/2*x*(b-t): 
END; 

PROCEDURE BETON5; 
BEGIN 

vbb:•x*(l-epsbl/epsb); 
IF vbb>a TIIEN 

BEGIN 
nbprof:•fb*a*t 

+fb/2*(x-vbb)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t); 

END 
·ELSE 

BEGIN 
nbprof:-fb/2*(1+(x-a)/(x-vbb))*(a-vbb)*t 

+fb*vbb*t 

END; 
END; 

+fb/2*(x-vbb)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t); 

- B. 34 -



PROCEDURE BETON6; 
BEGIN 

IF epsb>epsb3 THEN epsb:•epsb3: 
vbba:•x*(l-epsb2/epsb); 
vbb:•(x-vbba)*(l-epsbl/epsb2); 
spb:•fb*(epsb-epsb3)/(epsb2-epsb3); 
IF vbba>a THEN 

END; 

BEGIN 
nbprof:•(spb+((vbba+(vbba-a)*(spb/fb-1))/vbba)*fb)/2*a*t 

+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

END 
ELSE 

BEGIN 
IF (vbb+vbba) >a THEN 

BEGIN 
nbprof:•fb*(a-vbba)*t 

+(fb+spb)/2*vbba*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

END 
ELSE 

BEGIN 
nbprof:•fb/2*(1+(x-a)/(x-vbb-vbba))* 

END; 
END; 

t*(a-vbb-vbba) 
+fb*vbb*t 
+(fb+spb)/2*vbba*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

{**************************************************************} 
{*** berekening van de krachten in het beton ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn onder de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE BETON7; 
BEGIN 

spb:•fb*epsb/epsbl; 
nbprof:•spb/2*x*t 

+spb/2*x*(b-t); 
END: 
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PROCEDURE BETON8; 
BEGIN 

vbb:•x*(l-epsbl/epsb): 
nbprof:•fb/2*(x-vbb)*t 

+fb*vbb*t 
+fb/2*(x-vbb)*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t); 

END; 

PROCEDURE BETON9; 
BEGIN 

IF epsb>epsb3 TIIEN epsb:•epsb3; 
vbba:•x*Cl-epsb2/epsb); 
vbb:•(x-vbba)*(l-epsbl/epsb2); 
spb:•fb*(epsb-epsb3}/(epsb2-epsb3}; 
nbprof:•fb/2*(x-vbb-vbba}*t 

END: 

+fb*vbb*t 
+(fb+spb}/2*vbba*t 
+fb/2*(x-vbb-vbba}*(b-t) 
+fb*vbb*(b-t} 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t); 

{**************************************************************} 
{** berekening van de ligging van de krachten in het beton***} 
{*** ligging van de neutrale lijn boven de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE BETONARMl; 
BEGIN 

armb:•(spb/2*(x-a-hs}/x*(x-a-hs)*t*((x-a-hs)/3+hs+a) 
+spb/2*(l+(x-a)/x)*a*t*(3*x-2*a)/(6*x-3*a)*a 
+spb/2*x*(b-t}*x/3)/nbprof: 

END; 
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PROCEDURE BETONARM2; 
BEGIN 

IF (vbb>(hs+a)) TiiEN 
BEGIN 

END; 

END 

armb:-(fb/2*(x-vbb)*t*((x-vbb)/3+vbb) 
+fb*(vbb-hs-a)*t*((vbb-hs-a)/2+vbb) 
+fb* a* t* a/2 
+fb/2*(x-vbb)*(b-t)*((x-vbb)/3+vbb) 
+fb*vbb*(b-t)*vbb/2)/nbprof; 

ELSE 
BEGIN 

IF vbb>a TiiEN 
BEGIN 

armb:-(fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb)*(x-hs-a)* 

END 

BEGIN 

t*((x-hs-a)/3+hs+a) 
+fb*a*t•a/2 
+fb/2*(x-vbb)*(b-t)*((x-vbb)/3+vbb) 
+fb*vbb*(b-t)*vbb/2)/nbprof; 

ELSE 

armb:•(fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb)*(x-hs-a)* 
t*((x-hs-a)/3+hs+a) 

+fb/2*(l+(x-a)/(x-vbb))*(a-vbb)*t*(vbb+ 

END; 
END; 

(3*x-2*a-vbb)/(6*x-3*a-3*vbb)*(a-vbb)) 
+vbb*fb*t*vbb/2 
+fb/2*(x-vbb}*(b-t)*((x-vbb)/3+vbb) 
+fb*vbb*(b-t)*vbb/2)/nbprof; 
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PROCEDURE BETONARM3; 
BEGIN 

IF (vbba>(hs+a)) THEN 
BEGIN 

arrnb:•(fb/2*(x-vbb-vbba)*t*((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*t*(vbb/2+vbba) 
+fb/2*(l+(vbba+(vbba-hs-a)* 

(spb/fb-1))/vbba)*(vbba-hs-a)*t* 
(hs+a+(3*vbba+(vbba-hs-a)* 
(spb/fb-1))/(6*vbba+3*(vbba-hs-a)* 
(spb/fb-l))*(vbba-hs-a)) 

+(spb+((vbba+(vbba-a)*(spb/fb-1})/vbba)*fb)/2*a*t* 
((spb*vbba+(2*vbba+2*(vbba-a)*(spb/fb-l))*fb)/ 
(3*spb*vbba+(3*vbba+3*(vbba-a)*(spb/fb-l))*fb))*a 

+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b~t)*((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)*(spb+2*fb)/ 

(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof; 
END 

ELSE 
BEGIN 

IF vbba>a THEN 
BEGIN 

IF ((vbb+vbba) >(a+hs)) THEN 
BEGIN 

annb:•(fb/2*(x-vbb-vbba)*t* 
((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 

+fb*(vbb+vbba-a-hs)*t* 
((vbb+vbba-a-hs)/2+a+hs) 

END 

+(spb+((vbba+(vbba-a)* 
(spb/fb-l))/vbba)*fb)/2*a*t* 
((spb*vbba+(2*vbba+2*(vbba-a)* 
(spb/fb-l))*fb)/ 
(3*spb*vbba+(3*vbba+3*(vbba-a)* 
(spb/fb-l))*fb))*a 

+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)* 
((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba)/3+vbb+vbba) 

+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)*(spb+2*fb)/ 

(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof; 

ELSE 
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END; 
END; 

END 

BEGIN 
annb:•(fb/2*(x-hs-a)/Cx-vbb-vbba)*(x-hs-a)*t* 

(Cx-hs-a)/3+hs+a) 

END: 

+(spb+((vbba+(vbba-a)* 
(spb/fb-1))/vbba)*fb)/2*a*t* 
((spb*vbba+(2*vbba+2*(vbba-a)* 
(spb/fb-l))*fb)/ 
(3*spb*vbba+(3*vbba+3*(vbba-a)* 
(spb/fb-l))*fb))*a 

+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)* 
((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 

+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)* 

(spb+2*fb)/(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof: 

ELSE 
BEGIN 

IF ((vbb+vbba)>a) THEN 

END: 

BEGIN 
arrnb:•(fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb-vbba)*(x-hs-a)*t* 

((x-hs-a)/3+hs+a) 
+fb*(a-vbba)*t*((a-vbba)/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*t*((spb+2*fb)/ 

(3*spb+3*fb)*vbba) 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)* 

((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)* 

(spb+2*fb)/(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof; 
END 

ELSE 
BEGIN 

arrnb:•(fb/2*(x-hs-a)/(x-vbb-vbba)*(x-hs-a)*t* 
((x-hs-a)/3+hs+a) 

END; 

+fb/2*(1+(x-a)/(x-vbb-vbba))* 
t*(a-vbb-vbba)* 
(vbb+vbba+(3*x-2*a-vbb-vbba)/ 
(6*x-3*a-3*vbb-3*vbba)* 
(a-vbb-vbba)) 

+fb*vbb*t*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*t*((spb+2*fb)/ 

(3*spb+3*fb)*vbba) 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)* 

((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)* 

(spb+2*fb)/(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof: 
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{**************************************************************} 
{** berekening van de ligging van de krachten in het beton. ** ► 
{** ligging van de neutrale lijn in de stalen strip. *** ► 
{**************************************************************} 

PROCEDURE BETONARM4: 
BEGIN 

armb:•(spb/2*(1+(x-a)/x)*a*t*(3*x-2*a)/(6*x-3*a)*a 
+spb/2*x*(b-t)*x/3)/nbprof; 

END: 

PROCEDURE BETONARM5: 
BEGIN 

IF vbb>a THEN 
BEGIN 

armb:•(fb*a*t*a/2 
+fb/2*(x-vbb)*(b-t)*((x-vbb)/3+vbb) 
+fb*vbb*(b-t)*vbb/2)/nbprof; 

END 
ELSE 

BEGIN 
armb:•(fb/2*(1+(x-a)/(x-vbb))*(a-vbb)*t*(vbb+ 

(3*x-2*a-vbb)/(6*x-3*a-3*vbb)*(a-vbb)) 
+vbb*fb*t*vbb/2 
+fb/2*(x-vbb)*(b-t)*((x-vbb)/3+vbb) 
+fb*vbb*(b-t)*vbb/2)/nbprof; 

END; 
END: 

PROCEDURE BETONARM6: 
BEGIN 

IF vbba>a THEN 
BEGIN 

armb:•((spb+((vbba+(vbba-a)*(spb/fb-l))/vbba)*fb)/2*a*t* 
((spb*vbba+(2*vbba+2*(vbba-a)*(spb/fb-l))*fb)/ 
(3*spb*vbba+(3*vbba+3*(vbba-a)*(spb/fb-l))*fb))*a 

+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)*((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)* 

(spb+2*fb)/C3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof; 
END 

ELSE 
BEGIN 

IF (vbb+vbba) >a THEN 
BEGIN 

annb:•(fb*(a-vbba)*t*((a-vbba)/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*t*((spb+2*fb)/ 

(3*spb+3*fb)*vbba) 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)* 

((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)* 

(spb+2*fb)/(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof: 
END 

ELSE 
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END; 

END; 

BEGIN 
armb:•(fb/2*(l+(x-a)/(x-vbb-vbba))* 

t*(a-vbb-vbba)* 
(vbb+vbba+(3*x-2*a-vbb-vbba)/ 
(6*x-3*a-3*vbb-3*vbba)* 
(a-vbb-vbba)) 

END; 

+fb*vbb*t*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*t*((spb+2*fb)/ 

(3*spb+3*fb)*vbba) 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)* 

((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+Cfb+spb)/2~vbba*(b-t)* 

(spb+2*fb)/(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof; 

{**************************************************************} 
{*** berekening van de krachten in het beton. ***} 
{*** ligging van de neutrale lijn onder de stalen strip. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE BETONARM7; 
BEGIN 

armb:•(spb/2*x*t*x/3 
+spb/2*x*(b-t)*x/3)/nbprof; 

END; 

PROCEDURE BETONARMS: 
BEGIN 

armb:•(fb/2*(x-vbb)*t*((x-vbb)/3+vbb) 
+vbb*fb*t*vbb/2 
+fb/2*(x-vbb)*(b-t)*((x-vbb)/3+vbb) 
+fb*vbb*(b-t)*vbb/2)/nbprof; 

END: 

PROCEDURE BETONARM9; 
BEGIN 

armb:•(fb/2*(x-vbb-vbba)*t*((x-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*t*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*t*((spb+2*fb)/(3*spb+3*fb)*vbba) 
+fb/2*(x-vbb-vbba)*(b-t)*((x-vbb-vbba)/3+vbb+vbba) 
+fb*vbb*(b-t)*(vbb/2+vbba) 
+(fb+spb)/2*vbba*(b-t)* 

(spb+2*fb)/(3*spb+3*fb)*vbba)/nbprof: 
END: 
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{**************************************************************} 
{*** bepaling van de ligging van de neutrale lijn ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE ITERATIE; 
BEGIN 

xl:•0; x2:•hbo+hs+a; x:•(xl+x2)/2; 
horev:•10; 
WHILE (ABS(horev)>lE-1} DO 

BEGIN 
epsb:•x*kap·[s,u)*lE-3; 
IF x>(a+hs) THEN 

BEGIN 
IF (reken•l) OR (rexen•2) THEN STAALSTRIPl; 
IF epsb<epsbl THEN BETONl 

END 

ELSE 
IF epsb<epsb2 THEN BETON2 

ELSE BETON3: 

ELSE 
BEGIN 

IF x>a THEN 
BEGIN 

END: 

IF (reken•l) OR (reken•2) THEN STAALSTRIP2; 
IF epsb<epsbl THEN BETON4 

END 
ELSE 

BEGIN 

ELSE 
IF epsb<epsb2 THEN BETON5 

ELSE BETON6: 

IF (reken•l) OR (reken-2) THEN STAALSTRIP3; 
IF epsb<epsbl THEN BETON7 

ELSE 
IF epsb<epsb2 THEN BETON8 

ELSE BETON9; 
END: 

WAPENINGT; IF (reken•0) OR (reken•2) THEN WAPENINGD; 
CASE reken OF 

0 : BEGIN horev:•nbprof-nwproft+nwprofd: 
normaal:•0; 

END; 
1 BEGIN 

horev:•nbprof+nsprofd-nsprofd-nwproft; 
IF (x>(a+hs) THEN normaal:•nsprofd 

ELSE 
IF Cx>a) THEN normaal:•nsproft-nsprofd 

ELSE normaal:•nsproft; 
END; 

2 BEGIN 
horev:•nbprof+nsprofd-nsproft 

+nwprofd-nwprof: 
IF (x>(a+hs) THEN normaal:•nsprofd 

ELSE 
IF (x>a) THEN normaal:•nsproft-nsprofd 

ELSE normaal:•nsproft; 
END: 
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END; 

END; 
IF horev<0 THEN xl:•x 

ELSE x2:•x; 
x:•(xl+x2)/2; 
IF (stripkeuze•l) THEN x:•70.0; 
nbprof:•ABS(nbprof); 
norm·cs,uJ :•0.9*normaal*1E-3; 

END; 

{***********************************~*************************} 
{*** bepaling van de ligging van de krachten. ***} 
{**********************************~**************************} 

PROCEDURE HEFBOOM; 
BEGIN 

IF (x>(a+hs)) THEN 
BEGIN 

IF (reken•l) OR (reken•2) THEN STAALARMl; 
IF epsb<epsbl THEN BETONARMl 

ELSE 
IF epsb<epsb2 THEN BETONARM2 

ELSE BETONARM3; 
END 

ELSE 
BEGIN 

IF x>a THEN 
BEGIN 

IF (reken-1) OR (reken•2) THEN STAALARM2; 
IF epsb<epsbl THEN BETONARM4 

ELSE 
IF epsb<epsb2 THEN BETONARM5 

ELSE BETONARM6; 
END 

ELSE 
BEGIN 

IF (reken•l) OR (reken•2) THEN STAALARM3; 
IF epsb<epsbl THEN BETONARM7 

ELSE 
IF epsb<epsb2 THEN BETONARMS 

ELSE BETONARM9; 
END; 

END: 
WAPARMT; IF (reken•0) OR (reken•2) THEN WAPARMD; 

END; 

PROCEDURE CHECK; 
BEGIN 

WRITELN(kap·[s,r) :10,belasting·[s,rJ :10); 
WRITELN(kap·(s,r],mom·[s,r) ,mom·[s,r-1] ,dx:10); 
WRITELN(kap·[s,r] ,moma·[s,r],momn·cs,r)); 
WRITELN(kap·(s,r) ,Tstrip[r),Mstrip[r)); 

END; 
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PROCEDURE SCHUIF; 
BEGIN 

WRITELN(' 
WRITELN (' 
WRITELN (' 

END; 

') ;WRITELNC' 
') ;WRITELN (' 
' ) ; WR I TELN ( ' 

') ;WRITELN (' 
' ) ; WR I TELN ( ' 
') ;WRITELN (' 

1 ) ; 

1 ) ; 

1 ) ; 

{*************************************************************} 
{*** bepaling van de verdeling van .de dwarskracht over de***} 
{*** stalen strippen en het gewapend beton bij volledige ***} 
{*** samenwerking. ***} 
{*************************************************************} 

PROCEDURE VOLLEDIGE_SAMENWERKING_DWARSKRACHT: 
BEGIN 

WRITELN(out7,0.0:10:2,', ',0.0:10:2): 
WRITELN(out8,0.0:10:2,', ',0.0:10:2); 
WRITELN(out9,0.0:10:2,', ',0.0:10:2); 

CHECK; 

FOR s:•l TO aantal DO 
BEGIN 

r :•l: 
WHILE r<l TO maxaantal DO 
BEGIN 

stop:•true; 
FOR i:•l TO maxaantal DO 
BEGIN 

IF ((mom·cs,i])-mom·cs,r-1]) >kriterium) 
AND (stop) THEN 
dx:•0.90*((mom·[s,i])-(mom·cs,r-1]))/mom·cs.i]; 
belasting·[s,i] :•mom·cs,i]/0.45; 
Tstrip[i] :•belasting·[s,i]/2; 
stop:•false; 

WRITELN(out7,Tstrip[i] :10:2,', ',belasting·[s,i] :10:2); 
WRITELN(out8,moma·cs,i] :10:2,', ',belasting·[s,i] :10:2); 
WRITELN(out9,norm· [s,i] :10:2,', ',belasting· [s,i] :10:2); 

END; 
END: 
r: •r+l: 

END; 
FOR s:•l TO aantal DO 

BEGIN 
o:•l: 
WHILE o<l TO maxaantal DO 
BEGIN 

stop:•true; 
FOR i:•l TO maxaantal DO 
BEGIN 

IF ((mom·[s,i])-mom·cs,o-1)) >kriterium) 
AND (stop) THEN 
dx:•0.90*((mom·[s,i])-Cmom·cs,o-1]))/mom·[s,iJ; 
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END; 

belasting·[s,il :•mom·cs.i)/0.45; 
Ttot(il :•belasting·(s,i)/2; 
stop:•false; 

WR I TELN (out 7 , Ts trip ( i l : 10 : 2 . ' , ' , be 1 ast ing. ( s , i l : 10 : 2) ; 
WRITELN(out8,moma· (s. i] :10:2,'. ',belasting· (s. il :10:2); 
WRITELN(out9,norm· [s. il :10:2,'. ',belasting· [s, il :10:2); 

END; 
END: 
r:•r+l; 

END; 

{**************************************************************} 
{** bepaling van het opneembare moment bij gegeven kromming. **} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE KAPPA; 
BEGIN 

ITERATIE; 
HEFBOOM; 
CASE reken OF 

0 : BEGIN 
mprof:•nwproft*armwt-nwprofd*armwd-nbprof*annb; 
END; 

1 BEGIN 
IF (x>(a+hs)) THEN mstaal:•0 

ELSE 
IF ((x>a) THEN mstaal:•nsproft*(armspt-hs/2-a) 

+nsprofd*(hs/2+a-armspd) 
ELSE mstaal:•0; 

mbeton:•nwproft*(armwt-armb)+normaal*(hs/2+a-armb); 
mprof:•mbeton+mstaal; 

END; 
2: BEGIN 

IF (x>(a+hs)) THEN mstaal:•0 
ELSE 

IF ((x>a) THEN mstaal:-nsproft*(armspt-hs/2-a) 
+nsprofd*(hs/2+a-armspd) 

ELSE mstaal: •O; 
mbeton:•nwproft*armwt+normaal*(hs/2+a) 

-nwprofd*annwd-nbprof*armb; 
mprof:•mbeton+mstaal; 

END; 
END; 
moma·cs.u] :•mstaal*lE-6; 
momb·cs,ul :•mbeton*lE-6; 
mom·cs.uJ :•mprof*lE-6; 
eps· (s,u] :•epsb; 
epw·cs,u) :•epswt; 

END; 
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{**************************************************************} 
{*** invoeren van de doorsnede en materiaalgegevens. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE LEES_IN; 
BEGIN 

ClrScr: 
WRITELN('INVOERGEGEVENS'); 
WRITELN('Geef de keuze van de strip'); 
WRITELN(' 0 : Overige'); 
WRITELN(' 1 : Al leen de strip'); 
WRITE('Maak uw keuze : ') ;READLN(stripkeuze); 
WRITELN('Staan de invoergegevens in een FILE?'); 
WRITELN(' 0 : Nee'); 
WR I TELN ( ' 1 : Ja ' ) ; 
WRITE('Maak uw keuze : '):READLN(filekeuze); 
IF filekeuze•l TIIEN 
BEGIN 

WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITELN('Geef de keuze van de strip'); 
WRITELN(' 0 : Overige'): 
WRITELN(' 1: .Alleen de strip'); 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITE('Maak uw keuze : ') :READLN(stripkeuze): 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITELN('Geef de naam van de invoerfile : '): 
READLN ( f naam) ; 
ASSIGN(invoer,fnaam); 
RESET ( invoer) ; 
WRITELN('Profiel-gegevens'): 
WRITELN('Naarn van de proef en het profiel.'); 
READLN(invoer,proef): 
WRITELN('lndien een gewapende betondoorsnede, voer dan een 

O in;'); 
WRITELN('Bij doorsnede met strip en trekwap., voer dan een 

1 in:'); 
WRITELN('Bij drsn. met strip, trek-en drukwap., voer dan een 

2 in.'); 
READLN(invoer,reken); 
IF (reken•l) OR (reken•2) TIIEN WRITELN('Dikte van het 

prof ie 1, t . ' ) ; 
IF (reken•0) TIIEN t:-0.0: 
READLN(invoer,t); 
WRITELN('Afstand onderkant profiel tot onderzijde 

beton,a. '); 
READLN(invoer,a): 
WRITELN('Hoogte van het profiel,hs.'); 
READLN(invoer,hs): 
IF (reken•l) OR Creken•2) TIIEN BEGIN 
WRITELN('Vloeispanning van het profiel,fap. '): 
READLN(invoer,fap); END; 
WRITELN('Wapening-gegevens. '): 
WRITELN('Plaatshoogte van de wapening aan de 

trekzijde,hbo. '): 
READLN(invoer,hbo); 
IF (reken-0) OR (reken•2) TIIEN BEGIN 

WRITELN('Dekking op de wapening aan de 
drukzijde,cd. '); 
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READLN(invoer,cd); 
END; 

WRITELN('Staafdiameter aan de trekzijde,kent. '); 
READLN(invoer,kent); 
IF (reken•0) OR (reken•2) TIIEN BEGIN 

WRITELN('Staafdiameter aan de 
drukzijde,kend. '); 

READLN(invoer,kend); 
END; 

WRITELN('Aantal staven aan de trekzijde,aantalt. '); 
READLN(invoer,aantalt); 
IF (reken-0) OR (reken-2) TIIEN .BEGIN 

WRITELN('Aantal staven aan de 
drukzijde,aantald. '); 

READLN(invoer,aantald); 
END; 

WRITELN('Vloeispanning van de wapening,fawl. '); 
READLN(invoer,fawl}; 
WRITELN('5 coordinaten voor het niet-lineaire deel'); 
WRITELN('van het spanning-rek-diagram van de wapening : '); 
WRITELN(' x-coordinaat epsw2 t/m epsw6. '); 
WRITELN(' y-coordinaat : faw2 t/m faw6. '); 
FOR v:•2 TO 6 DO 

BEGIN 
WRITE('epnt ',v,' - ') ;READLN(invoer,epnt·[v]); 

END; 
FOR v:•2 TO 6 DO 

BEGIN 
WRITE('fpnt ',v,'.., ');READLN(invoer,fpnt·[v]); 

END; 
WRITELN('Beton-gegevens'); 
WRITELN('Breedte van de plaatstrook.'); 
READLN(invoer,b); 
WRITELN('E-modulus van het beton.eb.'); 
READLN(invoer,eb); 
WRITELN('Max. drukspanning,fb. '); 
READLN( invoer, fb); 
WRITELN('Stapvergroting Kappa.'); 
READLN(invoer,delta); 
CLOSE ( invoer) ; · 

END 
ELSE 

BEGIN 
WRITELN('Profiel-gegevens'); 
WRITELN('Naam van de proef en het profiel.') ;READLN(proef); 
WRITELN('Indien een gewapende betondoorsnede, voer dan een 

O in;'); 
WRITELN('Bij doorsnede met strip en trekwap., voer dan een 

1 in; ') ; 
WRITELN('Bij drsn. met strip, trek-en drukwap., voer dan een 

2 in.'); 
READLN (reken) ; 
IF (reken•l) OR (reken-2) TIIEN WRITELN('Dikte van het 

profiel,t. '); 
IF reken-0 TIIEN t:•0; 
READLN(t): 
WRITELN('Afstand onderkant profiel tot onderzijde 

beton,a.'); 
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READLN(a); 
WRITELN('Hoogte van het profiel,hs. '); 
READLN(hs); 
IF (reken-1) OR (reken-2) THEN BEGIN 

WRITELN('Vloeispanning van het 
prof ie 1 , f ap . • ) : 

READLN(f ap) ; 
END; 

WRITELN('Wapening-gegevens. '); 
WRITELN('Plaatshoogte van de wapening aan de 

trekzijde,hbo.'}; 
READLN (hbo) ; 
IF (reken-0) OR (reken•2) THEN BEGIN 

WRITELN('Dekking op de wapening aan de 
drukzijde·, cd.•); 

READLN (cd) ; 
END; 

WRITELN('Staafdiameter aan de trekzijde,kent. '); 
READLN (kent) ; 
IF (reken•0) OR (rekens2) TiiEN BEGIN 

WRITELN('Staafdiameter aan de 
drukzijde,kend.'); 

READLN (kend) ; 
END; 

WRITELN('Aantal staven aan de trekzijde,aantalt. '); 
READLN(aantalt); 
IF (reken•0) OR (reken•2) THEN BEGIN 

WRITELN('Aantal staven aan de 
drukzijde.aantald. '); 

READLN(aantald); 
END; 

WRITELN('Vloeispanning van de wapening,fawl. '); 
READLN ( f awl) ; 
WRITELN('5 coordinaten voor het lineaire deel'); 
WRITELN('van het spanning-rek-diagram van de wapening : '); 
WRITELN(' x-coordinaat epsw2 t/m epsw6. '); 
WRITELN(' y-coordinaat : faw2 t/m faw6. '); 
FOR v:•2 TO 6 DO 

BEGIN 
WRITE('epnt ',v,' - ');READLN(epntA[v]); 

END; 
FOR v:-2 TO 6 DO 

BEGIN 
WRITE( 'fpnt ',v, • - •) ;READLN(fpnt A [v]); 

END; 
WRITELN('Beton-gegevens'); 
WRITELN('Breedte van de plaatstrook,b. '); 
READLN(b); 
WRITELN('E-modulus van het beton,eb. '); 
READLN ( eb) ; 
WRITELN('Max. drukspanning,fb. '); 
READLN(fb); 
WRITELN('Stapvergroting Kappa.'); 
READLN(delta); 

END; 
END; 
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PROCEDURE LIST_INVOER; 
BEGIN 

REPEAT 
ClrScr; 
WRITELN( 'De 
WRITELN(' 
WRITELN(' 

WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELN(' 

ingevoerde data is als volgt 
1. Profiel-gegevens : '); 

Proef-en profielnummer 
reken); 
Dikte van het profiel 
O.k.profiel tot o.k.beton 
Hoogte van het profiel 

IF (reken-1) OR (reken•2) THEN 
WRITELN (' Vloei spanning 

N/mrn2. ') ; 
WRITELN(' 2. Wapening-gegevens :'); 
WRITELN(' Plaatshoogte wapening. 

mn. '); 
IF (reken•O) OR (reken-2) THEN 
WRITELN{' Dekking wapening drukz. 

mm.'); 
WRITELN(' Staafdiameter trekzijde 

mm.'); 
IF (reken•O) OR (reken•2) TiiEN 
WRITELN(' Staafdiameter drukzijde 

WRITELN (' 
IF (reken•O) 
WRITELN(' 
WRITELN (' 

WRITELN(' 

mm.'); 
Aantal staven trekzijde 

OR (reken•2) THEN 
Aantal staven drukzijde 
Vloeispanning 
N/mm2. '); 
Epsw2 t/m epsw6 

: 1 ) ; 

',proef.' 

',t:6:2,' mm.'); 
',a:6:2,' mm.'); 
',hs:6:2,' 

mm.'); 

' , f ap : 6 : 2 , ' 

' , hbo : 6 : 2 , ' 

' , cd: 6: 2, ' 

' , kent : 6: 2, ' 

' , kend: 6: 2, ' 

',aantalt:6:2); 

',aantald:6:2); 
' , f awl : 6 : 2, ' 

',epnt·c21 :8:5,epnt·c31 :8:5,epnt·[4] :8:5, 
epnt • [51 :8:5,epnt • (61 :8:5); 

WRITELN(' Faw2 t/m faw6 
' , f pnt • [ 21 : 6: 0, f pnt • [ 31 : 6: 0, f pnt • [ 4 J : 6: 0, 
fpnt· [51 :6:0,fpnt· [61 :6:0); 

WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELN(' 
WRITELN (' 

3. Beton-gegevens : '); 
Breedte plaatstrook 
Elasticiteitsmodulus 
Maximale drukspanning 
'N/mm2. '); 

',b:6:2,' 
' , eb: 8: 2,' 

',fb:6:2, 

mm.'): 
mm2. ') ; 

WRITELN(' 4. Stapvergroting Kappa ',delta:6:4,' 
1/m. '); 

WRITELN('Wilt u een waarde veranderen? '); 
WRITELN(' 0 : Nee'); 
WRITELN (' 1 : Ja') ; 
WRITE('Maak uw keuze : ') ;READLN(herstel); 
IF herstel•l THEN 

BEGIN 
ClrScr; 
WRITELN('Welke gegevens wilt u veranderen? '); 
WRITELN('l. Profiel-gegevens'); 
WRITELN('2. Wapening-gegevens'); 
WRITELN('3. Beton-gegevens'); 
WRITELN('4. Stapvergroting Kappa'); 
WRITELN('O. Geen veranderingen'); 
WRI TELN ( ' ' ) ; 
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WRITE('Maak uw keuze :');READLN(herstel); 
ClrScr; 

END; 
CASE herstel OF 

1 : BEGIN 
REPEAT 
ClrScr; 
WRITELN('Profiel-gegevens :'); 
WRITELN('l: Proef- en profielnummer 

' . proef. ' ' • reken) ; 
WRITELN('2: Dikte van het profiel 

'.t:4:2.' mm.'); 
WRITELN('3: O.k.profiel,tot o.k.beton 

',a:6:2,' mm.',); 
WRITELN('4: Hoogte van-het profiel 

' • hs : 6 : 2 • ' mm . ' ) ; 
IF (reken•l) OR (reken•2) TiiEN 
WRITELN('5: Vloeispanning 

' , f ap: 6: 2. ' N/mm2. ' ) ; 
WRITELN('0: Geen veranderingen . '): 
WRITE('Maak uw keuze : ') ;READLN(keuze): 
CASE keuze OF 

1 : BEGIN 
WRITE('Geef de naam van de proef en het 

prof ie 1 : ' ) : 
READLN(proef): 
WRITE('Geef de naam van de doorsnede: 0. 1 

of 2 : ') : 
READLN (reken) : 

END: 
2 BEGIN 

WRITE('Dikte van het profiel,t : '); 
READLN(t); 

END; 
3 BEGIN 

WRITE('O.k. profiel tot o.k. beton,a : '); 
READLN(a); 

END: 
4 BEGIN 

WRITE('Hoogte van het profiel,hs : '); 
READLN ( hs) : 

END: 
5 BEGIN 

WRITE('Vloeispanning,fap'): 
READLN(fap); 

END; 

END; 
UNTIL keuze•0; 

END; 

2: BEGIN 
REPEAT 
ClrScr: 
WRITELN('Wapening-gegevens : '); 
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WRITELN('l: Plaatshoogte wapening. 
' . hbo : 6 : 2 . ' mm . ' ) ; 

IF (reken•0) OR (reken•2) TIIEN 
WRITELN('2: Dekking wapening drukz. 

' . cd : 6 : 2 • ' . ' ) : 
WRITELN('3: Staafdiameter trekzijde 

' • kent : 6 : 2, ' mm. • ) : 
WRITELN('4: Staafdiameter drukzijde 

' , kend: 6 : 2 , ' mm. ' ) : 
IF (reken-0) OR (reken•2) THEN 
WRITELN('5: Aantal staven trekzijde 

',aantalt:6:2): 
IF (reken•0) OR (reken•2) TIIEN 
WRITELN('6: Aantal staven drukzijde 

',aantald:6:2) :· 
WRITELN('7: Vloeispanning 

',fawl:6:2,' N/mm2. '); 
WRITELN('8: Epsw2 t/m epsw6 

' , epnt • [ 2 J : 8: 5. epnt • [ 3 J : 8: 5. epnt • l 4 J : 8: 5. 
epnt • [ 5 J : 8: 5. epnt • [ 6 J : 8: 5) : 

WRITELN(' Faw2 t/m faw6 
' • f pnt • [ 2 J : 6: 0. f pnt • [ 3 J : 6: 0, f pnt • [ 4] : 6: 0, 
fpnt· (51 :6:0,fpnt· (61 :6:0): 

WRITELN('0: Geen veranderingen . '): 
WRITE('Maak uw keuze : ') :READLN(keuze): 
CASE keuze OF 

1 : BEGIN 
WRITE('Plaatshoogte wapening,hbo : '); 
READLN (hbo) : 

END: 
2 BEGIN 

WRITE('Dekking wapening drukzijde,cd : '); 
READLN ( cd) : 

END; 
3 BEGIN 

WRITE('Staafdiameter trekzijde,kent : '); 
READLN (kent) ; 

END; 
4 BEGIN 

WRITE('Staafdiameter drukzijde.kend : '): 
READLN(kend); 

END; 

5 BEGIN 
WRITE('Aantal staven trekzijde.aantalt : '); 
READLN(aantalt); 

END; 
6 BEGIN 

WRITEC'Aantal staven drukzijde.aantald :'); 
READLN(aantald); 

END; 
7 BEGIN 

WRITE('Vloeispanning,fawl : '): 
READLN ( f awl) ; 

END: 
8 BEGIN 

WRITELN('5 coordinaten voor het 
niet-lineaire deel'): 
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END; 

END; 

WRITELN('van het spanning-rek-diagram van de 
wapening:'); 

WRITELN('x-coordinaat : epsw2 t/m 
epsw6. ') ; 

WRITELN(' y-coordinaat : faw2 t/m faw6. '); 
FOR v:-2 TO 6 DO 
BEGIN 

WRITE('epnt ',v.' - ');RE~DLN(epnt·[v]); 
END; 
FOR v:-2 TO 6 DO 
BEGIN 

WRITE('fpnt ',v,' - ');READLN(fpnt·[v]); 
END; 

END; 

UNTIL keuze•O; 
END; 

3 BEGIN 
REPEAT 
ClrScr; 
WRITELN('Beton-gegevens : '); 
WRITELN('l: Breedte plaatstrook 

',b:6:2,' mm.'); 
WRITELN('2: Elasticiteitsmodulus 

',eb:6:2,' N/mm2. '); 
WRITELN('3: Maximale drukspanning 

' , f b : 6 : 2 • ' N /mm2 . ' ) ; 
WRITELN('O: Geen veranderingen . '); 
WRITE('Maak uw keuze : ') :READLN(keuze); 
CASE keuze OF 

1 : BEGIN 
WRITE('Breedte plaatstrook,b : '); 
READLN (b) ; 

END; 
2 BEGIN 

WRITE('Elasticiteitsmodulus,eb : '); 
READLN ( eb) ; 

END; 
3 BEGIN 

WRITE('Maximale drukspanning,fb : '); 
READLN(fb); 

END: 
END; 
UNTIL keuze-0: 

END; 
4: BEGIN 

ClrScr; 
WRITELN('Stapvergroting Kappa bedraagt: 

',delta:6:4,' 1/m.'); 
WRITE('Geef de nieuwe waarde : ') ;READLN(delta); 

END; 
0 : WR I TELN ( ' ' ) : 

UNTIL herstel-0; 
ClrScr: 
WRITELN( 'Wilt 
WRITELN(' 0 
WRITELN(' 1 

u de invoerwaarden in een TEXT-FILE opslaan?'); 
Nee') ; 
Ja'): 
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WRITE('Maak uw keuze ') ;READLN(herstel); 
IF herstel•l THEN 

BEGIN 
WRITELN('Geef de naam van de uitvoerfile : '); 
READLN(fnaam); 
ASSIGN(invoer,fnaam): 
REWRITE(invoer); 
WRITELN(invoer,proef); 
WRITELN(invoer,reken); 
WRITELN(invoer,t): 
WRITELN(invoer,a): 
WRITELN(invoer,hs); 
IF (reken•l) OR (reken-2) THEN WRITELN(invoer,fap): 
WRITELN C invoer, hbo) ; _. 
IF (reken•0) OR (reken-2) THEN WRITELN(invoer,cd); 
WRITELN(invoer,kent); 
IF (reken•0) OR (reken•2) THEN WRITELN(invoer,kend); 
WRITELN(invoer,aantalt); 
IF (reken•0) OR (reken-2) THEN WRITELN(invoer,aantald); 
WRITELN(invoer,fawl); 
FOR v:•2 TO 6 DO 

BEGIN 
WRITELN(invoer,epnt·[v]); 

END; 
FOR v:•2 TO 6 DO 

BEGIN 
WRITELN(invoer,fpnt·cvJ): 

END: 
WRITELN(invoer,b); 
WRITELN(invoer,eb): 
WRITELN(invoer,fb); 
WRITELN(invoer,delta); 
CLOSE ( invoer) ; 

END; 
ClrScr; 

END; 

{**************************************************************} 
{*** Naamgeven aan de het uitvoerbestand voor de ***} 
{*** momenten, dwars- en normaalkrachten. ***} 
{**************************************************************} 

PROCEDURE NAAMGEVEN; 
BEGIN 

SCHUIF: 
WRITELN(' '); 
WRITELN('Geef de namen van de uitvoerbestanden '); 
WRITE('l. belasting en Tstrip: '); READLN(uitvfll); 
ASSIGN(out7,uitvfll): REWRITE(out7); 
WRITE('2. belasting en Mstrip: '): READLN(uitvfl2): 
ASSIGN(out8,uitvfl2); REWRITE(out8); 
WRITE('3. belasting en Nstrip: '): READLN(uitvfl3); 
ASSIGN(out9,uitvfl3); REWRITE(out9); 

END: 
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{**************************************************************} 
{**************************************************************} 
{*** ***} 
{*** HOOFD PROGRAMMA ***} 
{*** ***} 
{**************************************************************} 
{**************************************************************} 

BEGIN 
(*startwaarden*) 
new(kap); new(mom); 
new(epnt); new(fpnt); 
new(moma); new(momb); 

new(eps); new(tel); new(st); 
new(c); new(kp); new(vg); 
new(vg); new(belasting); 

ClrScr; 
WRITELNC' '); 
WRITELN(' '); 
WRI TELN C ' ') ; 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRI TELN ( ' ') ; 
WRITELN(' 
WRITELN(' 
WRITELN(' 
WRITELN(' 
WRITELN (' 
WRITELN(' 
WRITELN(' 
WRITELN(' 
WRITELN (' 
WRITELN(' 
DELAY(lOOO); 
ClrScr; 

000000 
0 
0 
0 
0 

00000 
0 
0 
0 

000000 

0 00 
0 0 
0 00 
0 00 
00 
000 
00 
0 00 
0 00 
0 00 

ASSIGN(outl, 'TABEL.DTA'); REWRITE(outl); 
ASSIGN(out2, 'KAPPA.DTA'); REWRITE(out2); 
ASSIGN(out3, 'WAARDE.DTA') ;REWRITE(out3); 
ASSIGN(out4, 'REK.DTA'); REWRITE(out4); 
ASSIGN(out5, 'TNORM.DTA'); REWRITE(out5); 
ASSIGN(out6, 'TMOM.DTA'); REWRITE(out6); 

0000000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0000000 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

WRITELN(' Geef het aantal doorsnedes {maximaal 6}. '); 
READLN(aantal); 

WRITELN(out2.aantal); WRITELN(out4,aantal); 
WRITELN(outl, '{.PL72}'); 

new(epw); 
new(norm); 

000000'); 
1 ) ; 

1 ) ; 

' ) ; 

' ) ; 
00000 ' ) ; 

0' ) ; 
0 1 ) ; 
0 1) ; 

00000 ' ) ; 

WRITELN(outl,'{.HE STALEN KOLOMKOP-PLAATSTROOK. '); 

FOR s:-1 TO aantal DO 
BEGIN 

LEES_IN; LIST_INVOER; 

awapd:-aantald*0.25*kend*kend*pi; 
awapt:-aantalt*0.25*kent*kent*pi; 
epsbl:-fb/eb; epsb2:-3.0E-3; epsb3:•10.0E-3; 
es:•2.1E5; 
epssv:•fap/es; 
epswl:•fawl/es; 
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SCHUIF; 
WRITELN(' *WACHTEN*'); 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WR I TELN ( ' HET PROGRAMMA BEREKENT NU DE 
MOMENT-KROMMINGSRELATIE. '); 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITEC' (doorsnede ') ;WRITE(fnaam); . ) '); 
WRITELN(outl. '{.PA}'); 
WRITELN(outl.' Moment-kappa tabel.'): 
WRITELN(outl); 
WRITELN(outl.proef,' '.reken); 
WRITELN (out 1) ; 
WRITELN(outl.' Kappa Moment 

epswd'); 
Moment 

epsso epswt 
WRITELN(out6,' Kappa 

normaal'); 

STAALDOORSNEDE: 

u:-0; 
epsb:-0; 
kap· [s,u] :-0: 
mom • [ s , u J : - O ; 
p:-0; 
max:•0; 
epsso:•O; 
epssb:•O; 
epswt:•O: 
epswd:•O; 

X 

Mstrip 

epsb 

Mbeton 

WRITELN(outl,kap·[s,uJ :8:4,mom·cs,u] :8:3): 
WRITELN(' Kappa Moment'); 
WRITELN(kap·[s,u] :8:4,mom·[s,u] :9:3); 
WRITELN(out6,' Kappa Moment Mstrip Mbeton 
normaal'); 

WRITELN(outl); 
WRITELN(outl); 
WRITELN(outl); 

WHILE epsb<epsb3 DO 
BEGIN 

u:•u+l; 
tel· [s) :•u; 
kap·[s,u] :•u*delta; 

KAPPA; 

IF epsb<epsb2 TIIEN 
BEGIN 

epssb 

Mnorm 

Mnorm 

WRITELN(outl.kap·[s,uJ :8:4,mom·cs.uJ :9:3.x:9:3, 
' ' • epsb: 9. ' ' • epssb: 9. ' ' , epsso: 9. ' 
' • epswt : 9 , ' ' • epswd: 9) ; 

WRITELN(kap· [s,u] :8:4.mom· [s,uJ :9:3,x:9:3,' ' 
epsb: 9 . ' ' , epssb: 9 . ' ' , epsso: 9 , ' 
' • epswt : 9, ' ' • epswd: 9) ; 

END 
ELSE 
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BEGIN 
IF p-0 THEN 

BEGIN 
WRITELN(outl.kapA[s,u] :8:4, 

momA [s,u] :9:3,x:9:3.' ' 
epsb: 9, ' ' , epssb: 9, ' • , 
epsso: 9, ' ' , epswt : 9. ' ' . epswd: 9) ; 

WRITELN(kapA[s,u] :8:4,momA[s,u} :9:3,x:9:3,' 
' . epsb: 9. ' ' , epssb: 9, ' ' , 
epsso: 9. ' ' , epswt : 9. ' ' • epswd: 9) ; 

p:•l; 
WRITELN(outl); 
WRITELN(outl, '-· De betonstuik is 

epsb-3.0E-3 gepasseerd.'); 
WRITELN(outl); 

END 
ELSE 

BEGIN 
WRITELN(outl,kapA[s,u} :8:4. 

mom A [ s , u J : 9 : 3 , x : 9 : 3 , ' ' 
epsb: 9, ' ' , epssb: 9, ' · , 
epsso: 9, ' ' , epswt : 9. ' ' , epswd: 9) ; 

WRITELN(kapA[s,u] :8:4,momA[s,u] :9:3, 
x: 9 : 3. ' ' , epsb: 9 , ' ' , 

END; 

epssb: 9, ' ' , epsso: 9 , • • 
epswt: 9, ' ' , epswd: 9) ; 

IF mom·cs,uJ>max THEN 
BEGIN 

max : •mom· [ s , u J ; 
qstuik:•eps·ts,u]; 

END; 
END; 

END; 

te1·csJ:•u; 

WRITELN(outl); 
WRITELN(outl.' 

WRITELN (outl, ' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl); 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN (out 1, ' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 

Het maximale moment is bereikt 
en bedraagt :'); 
Mmax• ',max:8:3,' kNm. •); 
De betonstuik waarbij dit maximale moment'); 
bereikt wordt, bedraagt epsb• ',qstuik:10); 

',proef); 
t ',t:4:2,' mn.'); 
a ',a:6:2,' mn.'); 
hs ' , hs : 6 : 2 , ' mn. • ) ; 
fap ',fap:6:2,' N/mn2. '); 
hbo ' , hbo : 6 : 2 , ' mn. ' ) ; 
cd ' • cd : 6 : 2 , ' mm. ' ) ; 
kent ',kent:6:2,' mn. '); 
kend ',kend: 6: 2, ' mm. •) ; 
aantalt ',aantalt:6:2); 
aantald ',aantald:6:2); 
fawl ',fawl:6:2,' N/mm2. '); 
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WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 
WRITELN(outl,' 

b ',b:6:2,' nm.'); 
eb ' , eb: 6 : 2 , ' mm. ' ) ; 
fb ',fb:6:2,' nm.'); 
delta ',delta:6:4,' mn. '); 

WRITELN(out3,proef); 
WRITELN{out3,fap); 
WRITELN(out3,hbo); 
WRITELN{out3,eb): 
WRITELN(out3,fb); 
WRITELN(out3,awapt): 
WRITELN{out3,fawl): 
WRITELN(out3,max): 
WRITELN{out2,tel·[s]); 
WRITELN(out4,te1·csJ); 
WRITELN(out5,tel·[s]); 
WRITELN(out5,tel·[s]): 

END; 
FOR s:•l TO aantal DO 
FOR r:•0 TO te1·csJ DO 

BEGIN 
WRITELN(out2,kap·(s,r]): WRITELN(out2,mom·cs,rJ); 
WRITELN(out4,mom·cs,r]); WRITELN(out4,eps·[s,r]); 
WRITELN(out4,epw·cs,rl); WRITELN(out5,nonn·cs,r]): 
WRITELN(out6,moma·cs,r]); WRITELN(out6,momb·[s,r]); 
WRITELN(out6,mom·[s,r],momn·cs,r] :9:3,norm·[s,r} :9:3); 
WRITELN{out5,belasting·[s,r}); 

END; 
ClrScr; 
WRITELN('Geef het STOPKRITETIUM t.b.v. de berekening 

van de dwarskracht :'); 
READ(kriterium); 
SCHUIF; 
NAAMGEVEN: 
IF aantal•l TiiEN VOLLEDIGE_SAMENWERKING_DWARSKRACHT; 

CLOSE(outl); 
CLOSE(out4); 
CLOSE{out7); 
ClrScr: 

CLOSE{out2); 
CLOSE{out5): 
CLOSE(out8): 

CLOSE(out3); 
CLOSE(out6): 
CLOSE{out9); 

WRITELN('*************************************************'); 
WRITELN{'*************************************************'); 
WRITELN{ '*** *** •); 
WRITELN('*** Wilt u de uitvoergegevens in tabelvorm ***'); 
WRITELN{'*** geprint hebben, start dan ***'); 
WRITELN{ '*** het lURBO-programna TLIST. ***'); 
WRITELN('*** De gegevens staan in de files TABEL.DTA, ***'); 
WRITELN('*** REK.DTA, ***'); 
WRITELN('*** TNORM.DTA, ***'); 
WRITELN('*** TMOM.DTA. ***'); 
WRITELN('*************************************************'); 
WRITELNC'*************************************************'); 

dispose(kap); 
dispose{st): 
dispose(kp): 
dispose(momb): 

END. 

dispose(mom); dispose{eps): 
dispose{epnt); dispose{fpnt): 
dispose{vg): dispose{nonn); 
dispose(belasting); 

- B. 57 -

dispose{tel); 
dispose(c); 
dispose(moma); 



Programma-tekst van het plotprogrornna TEKPLOT.PAS . 

Het programmma TEKPLOT.pas verzorgt de grafische uitvoer van het 
programma SKPS. Voor de besturing van de plotter wordt gebruik 
gemaakt van het plotter-moduul PLO1TER.PAS. 

{**************************************************************} 
{**************************************************************} 
{*•* Dit programma verzorgt de grafische uitvoer van het ***} 
{*** rekenprogramma SKPS (berekening van ***} 
{*** het M-Kappa-diagram ***} 
{*** van Stalen Kolomkop-PlaatStroken) ***} 
{*** Ontwikkeld door : D. Cats - T.U.E./B.K.O.-april 1989. ***} 
{**************************************************************} 
{**************************************************************} 

PROGRAM TEKEN (input,output,inv): 

{**************************************************************} 
{*** Variabelen declaratie. ***} 
{**************************************************************} 

CONST arrmax-500; 
TYPE naam - STRING[30]; 
VAR r,s,aantal,q,antwoord, 

fbi,tekst,kleur 
max,kmax,maxi,kmaxi 
invoer,gegev 
plaats 
schaal 
f api. hboi 
awapi 
momi .kapi 
mom.kap 
w 
tel 
eb,fap,hbo,fb,awap,faw 
proef 

{SI PLO1TER.PAS} 

PROCEDURE LEES_IN; 
BEGIN 

FOR s:-1 TO 6 DO 
BEGIN tel[s] :-0: 

FOR r:•0 TO 400 DO 
BEGIN 

momi [s,r] :-0; 
kapi [s,r] :•O; 

END; 
END: 

END; 
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INTEGER; 
REAL: 
TEXT: 
BOOLEAN; 
CHAR: 
STRING [31 ; 
STRING [4]: 
ARRAY[0 .. 6,0 . . arrmax] OF INTEGER; 
ARRAY[l .. 6,0 . . arrmax] OF REAL; 
ARRAY[l .. 2,1 .. 4] OF INTEGER; 
ARRAY[0 .. 6] OF INTEGER: 
ARRAY(l .. 6) of REAL; 
ARRAY[l .. 6} OF naam; 



PROCEDURE GEGEVENS; 
BEGIN 

LEES_IN; 
CLRSCR; 
READLN(invoer,aantal); 
FOR s:•1 TO aantal DO 

READLN(invoer,tel[s]); 
FOR s:•l TO aantal DO 
FOR r:•0 TO tells] DO 

BEGIN 
READLN(invoer,kap[s,r]); 
READLN(invoer,mom[s,r]); 

END; 
maxi:•0; 
kmaxi: •0; 
FOR s:•l TO aantal DO 
FOR r:•0 TO tel[s] DO 

BEGIN 
IF mom[s,r] >maxi TiiEN maxi:•mom[s,r]; 
IF kap[s.r] >kmaxi then kmaxi:•kap[s.r]; 

END; 
WRITELN('Wilt u "schalen" naar het maximale moment (m),'); 
WRITELN(' of naar een bepaalde waarde (w) .'); 
WRITELN (' (m/w) ') ; 
READLN(schaal); 
IF schaal•'w' TiiEN 

BEGIN 
WRITELN('Geef de waarde voor het max. moment.'); 
WRITELN('Het max. moment bedraagt nu: ',maxi:6:2,' 

kNm. '); 
READLN (max) ; 

END 
ELSE max : •maxi ; 

WRITELN('Wilt u "schalen" naar de maximale vervorming Kappa 
(m) , ' ) ; 

WRITELN(' of naar een bepaalde waarde (w). '); 
WRITELN(' (m/w) '); 
READLN(schaal); 
IF schaal•'w' TiiEN 

BEGIN 
WRITELN('Geef de waarde voor de max. kappa.'); 
WRITELN('De max. waarde bedraagt nu: ',kmaxi:8:5,' 

mn-1. '); 
READLN(kmax); 

END 
ELSE kmax:•kmaxi; 

FOR s:•l TO aantal DO 
FOR r:•0 TO tel[s] DO 

END; 

BEGIN 
momi[s,r] :•ROUND(mom[s,rJ/max*l0000); 
kapi[s,r] :•ROUND(kap[s,rJ/kmax*l0000); 

END; 
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PROCEDURE TEKEN_M_KAPPA; 
BEGIN 

momi [0,0) :•O; 
te 1 [ O 1 : -o; 
w [ 1 , 1 J : -o; 
w[l,21 :•6000; 
w[l,3) :•6000; 
w[l,41 :•10000; 
w[2, lJ :•0; 
w[2,2}:•1000; 
w[2,3) :•6000; 
w[2,4) :•5000; 

lnitPlot; 
SetP lot Co lor (1) ; 
SetCharSize(15,30); 
Speed(8); 

WRITELN( '1 
WRITELN ( '2 
READLN(g); 

boven;'); 
onder ; '); 

DefPlotWindow(w[g,l) ,w[q,2),w[q,3),w[q,4]); 
DefPlotWorld(0,0,15000,15000); 
PlSquare(0,0,15000,15000,0); 
P1Line(2000,2000,2000,12000); 
P1Line(2000,2000,12000,2000); 
P1Line(6500,500,7500,500); 
P1Line(7250,750,7500,500); 
P1Line(7250,250,7500,500); 
PlLine(S00,6500,500,7500); 
P1Line(600,7250,500,7500); 
P1Line(400,7250,500,7500); 

FOR r:•l TO 5 DO 
BEGIN 

P1Line(1940,2000+2000*r,2060,2000+2000*r); 
P1Line(2000+2000*r,1900,2000+2000*r,2100); 
P1Line(1000+2000*r,1970,1000+2000*r,2030); 

END; 

plgotoxy(400,7650); 
SetDir(90); 
WRITE(usr,'Moment (kNm) '); 
SetDir(O); 

FOR r:•l TO 5 DO 
BEGIN 

plgotoxY(600,2000+2000*r); 
WRITE(usr,r*max/5:6:2); 

END; 

FOR r:•l TO 5 DO 
BEGIN 

plgotoxy(1350+r*2000,1200); 
WRITE(usr,r*kmax/5:7:4); 

END; 
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plgotoxy(78OO,2OO); 
WRITE(usr, 'Kappa (1/m) '); 
plgotOXY(2OOO,14OOO); 
WRITE(usr,proef[l]); 

SetCharSize(lO,22); 
plgotoxy(2OOO,13OOO); 

WRITE(usr,'Stalen kolomkop-plaatstrook.'); 
FOR s:•l TO aantal DO 

BEGIN 
WRITELN('Geef de kleur'); 
WRITELN(' 1 zwart'); 
WRITELN(' 2 blauw'); 
WRITELN(' 3 rood'); 
WRITELNC' 4 oranje'); 
WRITELN(' 5 groen'); 
WRITELN(' 6 violet'); 
WRITELNC' 7 roze'); 
WRITELN(' 8 bruin'); 
READLN(kleur); 
SetPlotColor(kleur); 
FOR r:•1 TO tel[s] DO 

BEGIN 
P1Line(2OOO+kapi[s,r-1] ,2OOO+momi[s,r-1], 

2OOO+kapi[s,r] ,2OOO+momi[s,r]); 
END; 

plaats:-true; 
antwoord:-1: 

WHILE antwoord•l DO 
BEGIN 
WRITELN('Welke waarde wilt u bijschrijven?'); 
WRITELN('l fap'); 
WRITELN('2 hbo'); 
WRITELN('3 eb'); 
WRITELN('4 fb'); 
WRITELN('5 Awap'); 
WR I TELN ( ' 6 · · f aw' ) ; 
READLN(tekst); 
SetCharSize(lO,22); 

IF ((ABS(momi[s,tel[s]]-momi[s-1,tel[s-1]])<5OO) AND 
plaats) TIIEN 

BEGIN 
IF momi[s,tel[s)J>momi[s-1,tel[s-1)1 TIIEN 

BEGIN 
plgotoXY(2OOO+kapi[s,r),24OO+momi[s,r)); 
plaats:•false; 

END 

END 
ELSE 

BEGIN 
plgotoxy(2OOO+kapi[s,r] ,16OO+momi[s,r]); 
plaats:•false; 

END; 

ELSE 
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BEGIN 
IF plaats TiiEN 

BEGIN 

END; 

plgotoxy(2000+kapi[s,r] ,2000+momi[s,r]); 
plaats:•false; 

END; 

CASE tekst OF 
1 WRITE(usr,' fap • ',fap{sJ :6:2,' N/mm2. '); 
2 WR I TE ( usr , ' hbo - ' , hbo l s l : 6 : 2 , ' mn. ' ) ; 
3 WRITE(usr,' Eb• ',eb[s] :6:0,' N/mm2. '); 
4 WRITE(usr,' fb • ',fb[s] :5:2,' N/mn2. '); 
5 WRITE(usr,' Awap - ',awap[s] :5:0,' mm2. '); 
6 WRITE(usr,' faw --·•,faw[s]:6:2,' N/nm2.'); 

END; 

SetCharSize(15,30); 
WRITELN('Wilt u nog iets bijschrijven?'); 
WRITELN('1 : Ja'); 
WRITELN('2 : Nee'); 
READLN(antwoord): 
END; 

END; 

antwoord:•l; 
r:•O; 
SetCharSize(l0,22); 
SetPlotColor(l); 

WHILE antwoord•l DO 
BEGIN 

WRITELN('De nu gevraagde waarde zijn CONSTANT voor 
iedere doorsnede.'); 

WRITELN('Welke waarde wilt u bijschrijven?'); 
WRITELN('l fap'); 
WRITELN('2 hbo'); 
WRITELN('3 eb'); 
WR I TELN ( ' 4 f b ' ) ; 
WRITELN ( '5 Awap') ; 
WRITELN('6 faw'); 
READLN(tekst); 

r:•r+l; 
plgotoxY(l0000,15000-600*r); 
CASE tekst OF 

1 WRITE(usr,' fap - ',fap[s] :6:2,' N/mn2. '); 
2 WRITE(usr,' hbo - ',hbo[s) :6 :2, • mn. •); 
3 WRITE(usr,' Eb • ',eb[s] :6:0,' N/mm2. '); 
4 WRITE(usr,' fb • ',fb[s] :6:2,' N/mm2. '); 
5 WRITE(usr,' Awap - ',awap[s] :6:0,' mm2. '); 
6 WRITE(usr.' faw - ',faw[s] :6:2,' N/mm2. '); 

END; 
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END; 

WRITELN('Wilt u nog iets bijschrijven?'); 
WRI TELN (' 1 : Ja') ; 
WRITELN('2 : Nee'); 
READLN(antwoord); 
END; 

SetCharSize(l0,22); 
SetPlotColor(0); 

BEGIN 

CLRSCR; 

ASSIGN(invoer, 'KAPPA.DTA') ;RESET(invoer); 

GEGEVENS; 

ASSIGN(gegev, 'waarde.dta') ;RESET(gegev); 

FOR r:-1 TO aantal DO 
BEGIN 

READLN(gegev,proef [r]); 
READLN(gegev,fap[r]); 
READLN(gegev,hbo[r]); 
READLN(gegev,eb[r]); 
READLN(gegev,fb[r]); 
READLN(gegev,awap[r]); 
READLN(gegev,faw[r]); 
READLN(gegev,max); 

END; 

CLOSE(gegev); 

TEKEN_M_KAPPA; 

CLOSE (invoer) ; 

END. 
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Programma-tekst PLOTTER.PAS 

CONST 
sep - ' ' ; 
term - ',' . 
gtor - 1.74533E-2; 
Xmax integer• 15200; 
Ymax integer - 10800; 

VAR Px,Py,Pox,Poy 
Xwrldl,Xwrld2,Ywrldl,Ywrld2 
Xwndwl,Xwndw2,Ywndwl,Ywndw2 
LastX,LastY 
Color,SPC,glbPHI,glbdist 

FUNCTION tan(X:real): REAL; 
VAR tmpl,tmp2 REAL; 
BEGIN 

IF (X>-90) AND (X<90) 

REAL; 
REAL; 
INTEGER; 
INTEGER; 
INTEGER; 

THEN tan:-sin(X*gtor)/cos(X*gtor) 
ELSE tan:-0 

END; 

PROCEDURE Ploterr(error:integer); 
BEGIN 

WRITELN('error in procedure' ,error:4); 
END; 

PROCEDURE Scale; 
BEGIN 

Px :•(Xwndw2-Xwndwl) / (Xwrld2-Xwrldl); 
Py :•(Ywndw2-Ywndwl) / (Ywrld2-Ywrldl); 
Pox:•Xwndwl-Xwrldl*Px; 
Poy:•Ywndwl-Ywrldl*Py 

END; 

{**************************************************************} 
{**** Het omhoog halen van de pen. ****} 
{**************************************************************} 
PROCEDURE PenUP; 
BEGIN 

wr i te ( aux, 'PU; ' ) 
END; 
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{**************************************************************} 
{*Definitiewereld coordinatensysteem in het huidige window. *} 
{**************************************************************} 
PROCEDURE DefPlotWorld(X1,Y1,X2.Y2:REALl): 
BEGIN 

IF (Xl< >X2) AND (Yl< >Y2) 
THEN BEGIN 
Xwrldl:•Xl: 
Xwrld2:•X2: 
Ywrldl:•Yl; 
Ywrld2:•Y2; 
Scale 
END 
ELSE Ploterr(l) 

END; 

{**************************************************************} 
{**** Definitie van een window op de plotter ****} 
{**************************************************************} 
PROCEDURE DefPlotWindow(Il,Jl,l2,J2:INTEGER); 
BEGIN 

IF (Il<l2) AND (Jl<J2) AND (Il>•0) AND 
(12<-Xmax) AND (Jl>•0) AND (J2<•Ymax) 
TIIBN BEGIN 
Xwndwl:•ll; 
Xwndw2:•I2; 
Ywndwl : •J 1 ; 
Ywndw2 : -J 2 ; 
write(aux, 'IW ',Il,sep,Jl,sep,I2,sep,J2,term); 
Scale 
END 
ELSE Ploterr(2) 

END; 

FUNCTION PlotX(X:REAL) :INTEGER; 
VAR temp REAL: 

sgn : INTEGER; 
BEGIN 

temp:•Pox+PX*X; 
IF abs(temp) > maxint 
TiiEN BEGIN 
sgn:•l; 
IF temp<O TiiEN sgn :•-1; 
PlotX:•sgn*maxint 
END 
ELSE PlotX:•round(temp) 

END: 
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FUNCTION PlotY(Y:REAL) :INTEGER; 
VAR temp REAL: 

sgn INTEGER; 
BEGIN 

temp:-Poy+Py*Y; 
IF abs(temp) > maxint 
THEN BEGIN 
sgn:-1; 
IF temp<0 THEN sgn:--1; 
PlotY:-sgn*maxint 
END 
ELSE PlotY:-round(temp) 

END; 

{***************************************************************} 
{** Bepaling van de afstand tussen twee lijnen bij het arceren*} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE SetDistance(l:INTEGER); 
BEGIN 
glbdist:-I; 

END; 

{***************************************************************} 
{**** Het selecteren van een pen. ****} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE SetPlotColor(Color:INTEGER); 
BEGIN 

IF (Color < 0) OR (Color > 8) 
THEN ploterr(3) 
ELSE write(aux, 'SP ',Color,term) 

END; 

{***************************************************************} 
{**** Bepaling van de hoek waaronder gearceerd wordt. ****} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE SetAngle(Angle:INTEGER); 
BEGIN 

glbPHI:-Angle*45 MOD 360 
END; 

{***************************************************************} 
{**** Bepaling van de snelheid waarmee geplot wordt. ****} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE Speed C i: INTEGER); 
BEGIN 
write(aux, 'VS ',i:2,term); 

END: 
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{***************************************************************} 
{**** Kiezen tussen A3 en A4 formaat. ****} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE Size(I:INTEGER); 
BEGIN 

IF I IN (3,4) 
THEN BEGIN 
CASE I OF 
3 :BEGIN Xmax:•15200;Ymax:•10800:write(aux, 'IP 

0,0,15200,10800: ') END; 
4 :BEGIN Xmax:•10800;Ymax:•7680:write(aux, 'IP 0,0,10800,7680; ') 

END 
END; 
DefPlotWorld(O,O,Xmax.Ymax); 
DefPlotWindow(0,0,Xmax,Ymax) 
END 
ELSE ploterr(5) 

END: 

PROCEDURE dataout(c:CHAR); 
BEGIN 

port[S03FC] :• 3; 
REPEAT UNTIL (port[$03Fe] AND $30) • $30: 
REPEAT UNTIL (port($03FDJ AND $20) <> 0: 
port[$03F8] :• ord(c); 

END: 

PROCEDURE usrplot(c:CHAR): 
BEGIN 
dataout('L'): dataout('B'): dataout(c); 
dataout(chr(3)): 
LastX:•-1: 
LastY:•-1: 

END; 

{**************************************************************} 
{**** Het initialiseren van het plottersysteem. ****} 
{**************************************************************} 
PROCEDURE InitPlot; 
VAR q : CHAR: 

i : INTEGER; 
BEGIN 

port[S03FBJ :• $80; 
port[$03F8] :• SOC; 
port[S03F9] :• SOO: 
port[S03FB] :• $03: 
port[S03FC] :• SOF: 
i:•port[S03F8]; 
i : •port [ S03FD l : 
auxoutptr:•ofs(dataout); 
usroutptr:•ofs(usrplot): 
LastX:•O:LastY:•O: 
write(aux, 'IN:PU 0,0; '); 
Size (3) ; 
SetPlotColor(O): 
Setdistance(50): 
SetAngle(O) 

END: 
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{***************************************************************} 
{**** Het tekenen van een punt op (X,Y) ****} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE PlPlot(X,Y:REAL); 
VAR I, J : INTEGER; 
BEGIN 

I:•PlotX(X); 
J:•PlotY(Y); 
write(aux, 'PU ',I,sep,J,tenn, 'PD' ,tenn); 
LastX:•I; 
LastY:•J 

END; 

{***************************************************************} 
{**** Het tekenen van een lijn tussen (Xl,Yl) en (X2,Y2). ****} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE P1Line(Xl,Yl,X2,Y2:REAL); 
VAR Il,I2,Jl,J2: INTEGER; 
BEGIN 

11:•PlotX(Xl); 
I2:•PlotX(X2); 
Jl:•PlotY(Yl); 
J2:•PlotY(Y2): 
IF (Il•LastX) AND (Jl•LastY) 
THEN write(aux, 'PD ',I2,sep,J2,terrn) 
ELSE write(aux, 'PU ',11,sep,Jl,term, 'PD ',I2,sep,J2,tenn); 
LastX:•I2: 
LastY:-J2 

END; 

{***************************************************************} 
{** Het tekenen van een lijn vanaf huidige positie naar (X.Y). *} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE PlDraw(X,Y:REAL); 
VAR I, J : INTEGER; 
BEGIN 

I:•PlotX(X); 
J:•PlotY(Y); 
write(aux, 'PO ',I,sep,J,tenn) 

END; 

{***************************************************************} 
{*** Het tekenen van een rechthoek met ***} 
{*** als linksonderpunt (Xl,Yl) en rechtsbovenpunt (X2,Y2). ***} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE P1Square(Xl,Yl,X2,Y2:REAL;Fill:INTEGER); 
VAR Il,I2,Jl,J2 : INTEGER; 
PROCEDURE plsha(i:INTEGER); 
BEGIN 
write(aux, 'FT ',i,sep,glbdist,sep,glbPHI,' ;RA ',l2,sep,J2,terrn); 

END; 
BEGIN 

11:•PlotX(Xl); 
l2:•PlotX(X2); 
Jl:•PlotY(Yl); 
J2:•PlotY(Y2); 
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IF (Il<>LastX) OR (Jl<>LastY) TIIEN write(aux, 'PU 
'.Il,9ep,Jl.term); 

LastX:•Il; 
LastY:•Jl; 
IF fill>•O TIIEN write(aux, 'EA ',I2,sep,J2,term); 
I F f i 11< >O 
TIIEN CASE abs(Fill) OF 
1: plsha (1); 
2: plsha(3); 
3: plsha(4) 
ELSE ploterr(4) 
END 

END; 

{************************************************************•*•} 
{•* Het tekenen van een cirkel met middenpunt (X,Y), straal R. •) 

{*••····························································> PROCEDURE PlCircle(X,Y,R:REAL); 
VAR I , J , K : l NTEGER ; 
BEGIN 

I :•PlotX(X); 
J:•PlotY(Y); 
K:•PlotX(R+X) 
IF (I<>LastX) OR (J<>LastY) TIIEN write(aux, 'PU ',I,sep,J,term); 
LastX:•I; 
LastY:•J; 
write(aux, 'CI ',K-I,term) 

END; 

{*••·••*********•·············································•·} 
<••** Het tekenen van een boog. ••••} 
{**••·····••*••·················································} 
PROCEDURE PlArc(X,Y,PHI :REAL); 
VAR I, J : INTEGER; 
BEGIN 
LastX:•-1; 
LastY: •-1; 
I :•PlotX(X); J:•PlotY(Y); 
WHILE abs(PHI) >360 DO PHI:•PHI-360; 
write(aux, 'PD:AA ',I,sep,J,sep,PHI:1:3,term) 

END; 

{*••····························································> <•••• Het bepalen van de grootte van de tekst in 0,1 nm. ••••> 
{***•••*•*******************************************•*********••} 
PROCEDURE SetCharSize(X,Y:INTEGER); 
BEGIN 
write(aux.'SI '.X/100:1:2,sep,Y/100:1:2.tenn) 

END: 

{*****•*********************************************·*****•**••·} 
{**•• De PHI bepaalt de schuinstand van de teksttekens. ••••) 
{*****•*******••••*****•*********•*•*****•**********·***********} 
PROCEDURE SetSlant(PHl:REAL); 
BEGIN 
write(aux, 'SL ',tan(PHI) :1:3,term) 

END; 
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{***************************************************************} 
{**** Het bepalen van de hoek waaronder geschreven wordt. ****} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE SetDir(phi:INTEGER); 
VAR hulp REAL; 
x,y : INTEGER: 

BEGIN 
hulp:•(phi MOD 360)*gtor: 
write(aux, 'Dl ',cos(hulp) :1:3,sep,sin(hulp) :1:3,tenn) 

END; 

<·····························································•·} {** Het verplaatsen van de pen naar punt (X,Y). De pen wordt **} 
{**** eerst van het papier gehaald .en daarna verplaatst. ****} 
{*******•*************************•*****************************} 
PROCEDURE plgotoxy(X,Y:REAL); 
VAR I, J : INTEGER; 
BEGIN 

I :•PlotX(X); 
J:•PlotY(Y): 
wr i te ( aux, · PU ' , I ~ sep, J, term) 

END; 
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Bijlage 1-c, Berekening van de verlengingen van het betonstaal 
en de verkortingen van het beton. 

HE-t programma DELTAL.pas bepaalt de verlenging c.q. verkorting 

van de wapeningsstaaf c.q. beton over een gegeven meetlengte biJ 

een gegeven belasting met behulp van de berekende momenten en 

kromn1:i ngen van t,et programma SKPS. 

Programmatekst DELTAL . 

{**************************************************************} 
{**************************************************************} 
{** Dit programma bepaalt de verlengingen cg. verkortingen **} 
{** ove1· een gegeven meetlengte bij een gegeven belasting met*} 
{** behulp van de berekende momenten en krommingen van tiet **} 
{** rekenprogramma SKPS (berekening van het M-Kappa-diag1·am **} 
{** van Staler1 Kolom.kop-Plaatstroken). **} 
{** Ontwikkeld door : D. Cats - T.U.E./B.K.O.-april 1989. **} 
{************************************************************** J 
{**************************************************************} 

PROGRAM DELTAL 
{uses crt;} 

(INPUT, OUTPUT. i nv, uit v, out 1, out 2) 

{*************************************************************} 
{*** Variabelen declaratie ***} 
{*************************************************************} 
CONST arrmaxc200; 
VAR aantal,i,j ,m.n,r,s, l,o,p, 

x.keuze.aant,mpb,mpo,check, 
traject,rij,h,choice :INTEGER: 
afwa,afwb,deltk,deltl, 
a,ml,epsa,epsb.deltw, 
epsbeton,epswap 
tel 
epstussen.epwtussen, 
moment,mtussen 
eps,epw,morn,kap,mm 
invoer,inl,outl,out2 
fname,pnaam,invfl,uitvfl 
stop 
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:REAL; 
:ARRAY[O .. 6] OF INTEGER; 

:ARRAY[l .. arrmax] OF REAL; 
:ARRAY[O .. 6,0 .. arrmax] OF REAL; 
:TEXT; 
:STRING[12]; 
:BOOLEAN: 



{*************************************************************} 
{*** Inlezen van de data uit SKPS ***} 
{*************************************************************} 
PROCEDURE D1ffA; 

BEGIN 
READLN(invoer,aantal); 
FOR s:•l TO aantal DO 

READLN(invoer,tel(s)); 
ClrScr; 
WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; 
WR I TELN l ' ' ) : WR I TELN ( ' ' ) ; WR 1 TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITELN C' ') ;WRITELN C' ') ; 
WRITELN (' * WACHTEN *') ; 
WRITELN (' ') ; 
WRITELN(' DE DATA WORDEN INGELEZEN'): 
FOR s:•l TO aantal DO 
FOR r:•0 TO tel[s] DO 
BEGIN 

(*VOLLEDIGE SAMENWERKING*) 
READLN(invoer,kap[s,r)); 
READLN(invoer,mom[s,r]); 
mm[s,rl :•mom(s,r]; 
READLN(invoer,eps[s,r)): 
READLN(invoer,epw[s,r)); 

END: 

END; 

(*GEEN SAMENWERKING*) 
IF tel(l)>tel[21 TIIEN rij:•tel[2J 

ELSE rij:•tel[l]; 
ClrScr; 
IF (aantal•2) TIIEN 
BEGIN 

IF (keuze•l) TIIEN 
BEGIN 

(*OVERDRACHTSLENGTE*) 
WRITELN('U heeft in SKPS gekozen voor V.S. 

en een overdr.l. '); 
END 

ELSE 
BEGIN 

(*GEEN SAMENWERKING*) 
WRITELNC'U heeft in SKPS gekozen voor 

2 doorsnedes en G.S. '); 
WR I TELN C ' ' ) ; 
s:•l; 
FOR r:•0 TO rij DO mom[s,r) :•mom[l,r)+mom[2,r); 

END; 
END 

ELSE 
BEGIN 

(*VOLLEDIGE SAMENWERKING*) 
WRITELN('U heeft in SKPS gekozen voor V.S. '); 
WR I TELN C ' ' ) ; 

END; 
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{*************************************************************} 
{*** Inlezen van de reken-gegevens ***} 
{*************************************************************} 
PROCEDURE GEGEVENS; 

BEGIN 
1: -2: 
WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; 
IF (h•0) 'IliEN h:•1 

ELS.E ClrScr; 
WRITELN('Geef het aantal verdelingen, n. '); 
READLN ( n) ; 
IF (aanta1•2) THEN 
IF (keuze-1) THEN 

BEGIN WRITELN('Geef de overdr~chtslengte in mm, o. '); 
RE:a.DLN(o); 
m:•ROUND(n-((o-40)*n/200)); 

END: 
ClrScr; 
WRITELN{'Wilt u rekenen met de meetplaats 35 ?'); 
WRI TELN ( ' 0 : Nee' ) ; 
WR I TELN ( ' 1 : Ja' ) ; 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITE('Maak uw keuze ') :READLN(choice); 

IF (choice•l) THEN 

END; 

BEGIN 
ml:•0.10: 
a:•0.90; 
mpb: •O; 
mpo:•35: 
epsa:•0.0; 

END 

BEGIN 
ml:•0.20; 

ELSE 

WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITELN('Geef het nummer van de meetplaats boven, mpb. '); 
READLN (mpb) ; 
IF (mpb•15) OR (mpb•l9) TiiEN 

BEGIN 

END; 

mpo:•0; 
a:•0.80; 

END 
ELSE 

BEGIN 
WRITELN('Geef het nlllIIIler van de meetplaats onder, 

mpo. ') ; 
READLN(mpo); 
a:•0.60; 

END; 
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<·································••*••·····••*••·····••*•***•} 
{*** Invoer van de meet-gegevens *•*} 
<·••********•****••·····*•*•**********************************} 
PROCEDURE METING; 

BEGIN; 
IF (keuze•l) TiiEN WRITELN(x,' ',invfl,' - ',o:3) 

ELSE WR I TELN ( x , ' ' , i nvf 1 ) ; 
WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) : WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITELNC' ') ;WRITELN(' ') ;WRITELN(' ') ;WRITELN(' '); 
WR 1 TELN ( ' ' ) : WR I TELN C ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN C ' ' ) ; 
WR 1 TELN C ' ' ) ; WR I TELN C ' ' ) ; WR 1 TELN C ' ' ) : WR I TELN ( ' ' ) ; 
READLN l inl. p): 
IF (mpo•35) THEN 

BEGIN 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITELNC'U heeft gekozen voor meettraject (35+36)/2 

a•0.9 en ml•0.1 m ! ! '); 
WRI TELN ( ' ') ; 

END 
ELSE 

BEGIN 
READLN(inl,epsa): 

END; 
READLN(inl,epsb): 

END: 

{***•·························································> 
<••• Naam geven aan de invoerfile ***} 
<············································***••*·*•·•·*••·•} 
PROCEDURE INVOERFILE; 

BEGIN 
WRITELN: 
WRITE('Geef de naam van het invoerbestand: '); 
READLN ( i nvf 1) ; 
ASSIGN(inl,invfl): 
RESET(inl); 
READLN(inl,aant); 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITELNC'Het aantal belastingstappen is : ',aant): 
WRITELN('Afstand oplegging-begin meettraject 

inm is: ',a:1:1); 
END: 

{*************************************************************} 
{*** Naam geven aan de uitvoerfile •••> 
<*•*••·····························***•***•******•••**********} 
PROCEDURE NAAMGEVEN; 

BEGIN 
WRITELN; 
WRITE('Geef de naam van het uitvoerbestand: '): 
READLN(uitvfl); 
ASSIGN(out2,uitvfl); 
REWRITE(out2); 

END: 
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{*************************************************************} 
{*** Bepaling van tussen-momenten in het meettraject ***} 
{*************************************************************} 
PROCEDURE VUL_MOMENT: 

BEGIN 
moment[l) :•a*p/2; 
IF (mpo•35) THEN 

BEGIN 
FOR i:•l TO n DO mtussen[i) :•a*p/2; 

END: 
IF (mpb-15) OR (mpb-19) THEN 

BEGIN 
FOR i:•2 TO (ROUND(n/2)+1) DO 

moment[i) :•moment[i-1J+0.5*ml*p/n; 
FOR i:•(ROUND(n/2)+2) TO n DO 

moment[i) :•moment[i-1); 
FOR i:•l TO (ROUNDCn/2)) DO 

mtussen[iJ:•(moment[i)+moment[i+lJ)/2; 
FOR i:•(ROUND(n/2)+1) TO n DO mtussen[i) :•moment[i); 

END; 
If (mpb-12) OR (mpb•32) OR (mpb•14) OR (mpb•34) OR (mpb•20) 

OR (mpb•37) OR (mpb•22) OR (mpb•39) THEN 

END; 

BEGIN 
FOR i:•2 TO (n+l) DO 

BEGIN 
moment til :•moment[i-l)+0.5*ml*p/n; 

END; 
FOR i:•l TO n DO 

BEGIN 

END; 

mtussen[il :•(moment[i)+moment[i+l))/2; 
END; 

{***************************************************************} 
{** Berekening stuik en rek bij V.S. en een overdrachtslengte**} 
{***************************************************************} 
PROCEDURE OVERDRACHT; 

BEGIN 
FOR i:•l TO m DO 

BEGIN 
stop:•true; 
FOR r:•0 TO tel[sl DO 

BEGIN 
IF (mtuesen[i) < mn[l.r+l)) AND (stop) THEN 

BEGIN 
epstussen[il :•((mtussenti)-mn[l,r))* 
(eps[l,r+l)-eps[l,r))/(mn[l,r+l)-mn[l,r))) 
+epstl,r); 
epwtussen[i) :•((mtussen[i)-mn[l,r))* 
(epw[l,r+l)-epw[l,r))/(mrn[l,r+l)-mrn[l,r))) 
+epw[l,r); 
stop:•false; 

END; 
END; 

END: 
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FOR i:•(m+l) TO n DO 
BEGIN 

END: 

stop:•true: 
FOR r:•O TO tel[s] DO 

BEGIN 

END: 

IF (mtussen[i] < mn[2,r+l]) AND (stop) TiiEN 
BEGIN 

epstussenfil :•((mtussen[i]-mm[2,r])* 
(eps[2,r+l}-eps[2.rJ)/(mn[2,r+lJ--mm[2,rJ)) 
+eps [2, r]: 
epwtussen[i]:•((mtussen[i1-mn[2,r])* 
(epw[2,r+l]-epw[2,rl)/(mn[2,r+l)-mm[2,r])) 
+epw[2, r]: 
stop:•false; 

END; 
END: 

{*••·························································•} <••• Berekening stuik en rek bij V.S. en G.S. ***} 

<·····························································} PROCEDURE BEREKEN: 
BEGIN 

FOR i : - 1 TO n DO 
BEGIN 

stop:•true: 

END: 

FOR r:•O TO tel[sJ DO 
BEGIN 

IF (mtussen[il < mom[l,r+l]) AND (stop) TiiEN 

END; 
END: 

BEGIN 
epstussen [ i] : • ( (mtussen [ i ]-mom [ 1, r]) * 
(eps[l,r+l]-eps[l,r])/(mom[l,r+l]-mom[l,r])) 
+eps[l,r]: 
epwtussen[il :•((mtussen[i]-mom[l,r])* 
(epw[l,r+l]-epw[l,r])/(mom[l,r+l]-mom[l,r])) 
+epw[l, rJ; 
stop:•false; 

END: 
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{*************************************************************} 
{*** Berekening van de verlenging en de verkorting ***} 
{*************************************************************} 
PROCEDURE VERLENGING; 

BEGIN 
deltk:•O; 
del tl :•O; 
FOR i : - 1 TO n DO 

BEGIN 
deltk:•deltk+epstussen[i]*ml/n; 
deltl:•deltl+epwtussen[i]*ml/n; 
deltw:•(208*deltl+8*deltk)/200; 

END; 
afwb:•((deltk)-0.00l*epsb*ml)*lOO/deltk; 
afwa:•((deltw)-0.00l*epsa*ml)*lOO/deltw; 

END; 

{*************************************************************} 
{*** Controle van de berekende verlenging en de verkorting **} 
{*************************************************************} 
PROCEDURE CONTROLE; 

BEGIN 
ClrScr; 
WRITELN('Wilt U de berekening controleren?'); 
WRITELN(' 0 Nee'); 
WR I TELN ( ' 1 : Ja' ) ; 
WR I TELN ( ' ' ) ; 
WRITE('Maak uw keuze ') ;READLN(check); 
IF (check•l) THEN 
BEGIN 

WRITELN(' ') ;WRITELNC' '); 
WR I TELN ( ' n • ' • n : 4) ; 
WRITELN (' ') ;WRITELN (' •) ; 
FOR i:•l TO n DO 

BEGIN 
WRITELN('* ',i:3.' '.mtussen[i]. • ' 

epstussen [ i J • ' ' • epwtussen [ i] • ' * ') ; 
END; 

DELAY(5000); 
END; 

END; 

- C.7 -



{**************************************************************} 
{* Wegschrijven van de berekende gegevens naar de uitvoerfile *} 
{**************************************************************} 
PROCEDURE UI1VOER; 

BEGIN 
IF (mpo•35) THEN 

BEGIN 
WRITELN(pnaam,' 

epsb: 2: 3, ' 
WRITELN(' '); 
WRITELN(outl,p:3,' 

epsb: 2: 3,' 
WRITELN(out2,p:3,' 

epsb: 2: 3,' 
END; 

',mpo: 2.' 
'.afwb:3:1); 

'.mpo: 2.' 
' • af wb : 3 : 1 ) ; 
',mpo:2, ·• 
' , afwb: 3: 1) ; 

de 1 tk : 2 : 3, ' 

de 1 tk : 2 : 3, ' 

de 1 tk : 2 : 3, ' 

IF (mpb•l5) OR (mpb•l9) lliEN 
BEGIN 

WRITELN(pnaarn,' ',p:3, • ',mpb: 2,' 
' , af wa: 3: 1) ; 

',deltw:2:3, 
• • .,epsa:2:3, • 

WRITELN l' ') ; 
WRITELN(outl,p:3,' 

epsa: 2 :3,' 
WRITELN(out2,p:3,' 

epsa:2:3,' 
END; 

',mpb: 2.' 
' • af wa : 3 : 1) ; 
',mpb:2,' 

' , af wa: 3: 1) ; 

',deltw:2:3,' 

' • de 1 tw: 2: 3. ' 

IF (mpb•l2) OR (mpb•32) OR (mpb•l4) OR (mpb•34) OR (mpb•20) 
OR (mpb•37) OR (mpb•22) OR (mpb•39) THEN 

END; 

BEGIN 
WRITELN(pnaam,' ',p:3,' ',mpb:2.' ',deltw:2:3, 

' ',epsa:2:3, 1 ',afwa:3:1,' ·.mpo:2,' 
de 1 tk: 2: 3. ' ' , epsb: 2 : 3, ' ' • af wb: 3: 1) ; 

WRITELN(' '); 
WRITELN(outl,p:3,' 

epsa:2:3,' 
de 1 tk : 2 : 3. ' 

WRITELN(out2,p:3,' 
',epsa:2:3, 

',mpb:2,' 
' . af wa: 3: 1 , ' 
' , epsb: 2: 3, ' 

' ,mpb: 2,' 

',deltw:2:3,' 
' ,mpo: 2, ' 

' , af wb: 3: 1) ; 
' • de 1 tw: 2: 3. ' 

' ' , af wa : 3: 1 , ' ' , mpo: 2. ' , 
de 1 tk: 2: 3, ' ' • epsb: 2: 3, ' ' • af wb: 3: 1) ; 

END; 
WRITELNC' '); 
WRI TELN (' ') ; 
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{*************************************************************> 
{*************************************************************> 
{*** ***> 
{*** HOOFDPROGRAMMA ***> 
{*** ***} 
{*************************************************************} 
{*************************************************************} 
BEGIN 

' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN C ' 
ClrScr; 
WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELNC' 
WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELN (' 
WRITELN l' 
WRITELN C' 
WRITELN (' 
DELAY (1500) ; 

' ) ; 
1 ) ; ' ) ; WR I TELN ( ' ' ) ; WR I TELN C ' ' ) ; WR I TELN ( ' 

ClrScr; 
mom [ s , r ] : - O ; 

000000 0 00 0000000 
0 0 0 0 0 
0 0 00 0 0 
0 0 00 0 0 
0 00 0 0 

000000 000 0000000 
0 00 0 
0 0 00 0 
0 0 00 0 

000000 0 00 0 

' ) : WR I TELN ( ' ' ) : WR I TELN C ' ' ) ; 

' ) : WR I TELN ( ' ' ) : WR I TELN ( ' ' ) ; 
') ;WRITELN(' ') ;WRITELN(' '); 

000000'); 
0 ' ) ; 
0 1) ; 
0 1 ) ; 

0 ') ; 
00000 ') ; 

0 1 ) ; 

0' ) ; 
0 1) ; 

000000 1
) ; 

WRITELN (' ') : WRITELN (' 
WRITELN (' ') ;WRl TELN (' 
WRITELN (' ') ;WRITELN(' 
WRITELN (' VERLENGINGEN EN VERKORTINGEN'); 
DELAY(l000); 

morn[s,r] :•O; h:•0; 

ASSIGN(invoer, 'REK.DTA') :RESET(invoer); 
ASSIGN(outl, 'DELT.DTA') ;REWRITE(outl): 
ClrScr; 
NAAMGEVEN; 

WRITELN(outl. 'P 
epson 

WRITELN(outl, 'kN 
ber. 

WRITELN(outl,' '); 
ClrScr: 

m.p. epsbo 
epson afw. 

ber. 
gemet.% 

epsbo 
1 ) ; 

gemet. 
' ) ; 

afw 

WRITELN('Geef de naam van het proefstuk, pnaam. '); 
READLN (pnaam) ; 

m.p. 

WRITELN('Hoeveel meettrajecten wilt U berekenen, traject.'); 
READLN(traject); 
WRITELN('Wilt u rekenen met een overdrachtslengte?'); 
WRITELN (' 0 : Nee') ; 
WR I TELN ( ' 1 : Ja ' ) ; 
WR I TELN ( ' ' ) : 
WRITE('Maak uw keuze : ') ;READLN(keuze); 

DATA; 
FOR j:•l TO traject DO 

BEGIN 
GEGEVENS; 
IF (keuze•l) TifEN WRITELN(' (n-m)•', (n-m),', rn•' ,m); 
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INVOERFILE; 
FOR x:•l TO aant DO 

BEGIN 
METING; 
VUL_MOMENT; 
IF keuze•l TiiEN OVERDRACHT 

ELSE BEREKEN; 
VERLENGING; 

WRIT.ELN C 'prf. p m.p. epsbo epsbo 
epson epson afw. 1 ) ; 

WRITELN(' kN ber. gemet. 
ber. gemet. % 1 ) ; 

WRITELNC' 1 ) ; 

deltw:•deltw*l000; 
IF (mpo•35) TiiEN BEGIN 

deltk:•deltk*2000; 
epsa:•epsa*ml*2; 
epsb:•epsb*ml*2; 

ELSE 

UITVOER; 

END 

BEGIN 
deltk:•deltk*l000; 
epsa: •epsa*m 1; 
epsb: •epsb*ml; 

END; 

END; 
CONTROLE; 

IF keuze•l TiiEN 
BEGIN 

afw m.p. 

% 

WRITELN(outl, 'De overdrachtslengte bij ',pnaam,' is 
WRITELN(out2, 'De overdrachtslengte bij ',pnaarn,' is 
WR I TELN (out 1 , ' ' ) ; WR I TELN (out 2 , ' ' ) ; 

END 
ELSE 

BEGIN 
WRITELN(outl, 'Het proefstuk is: ',pnaam); 
WRITELN(out2, 'Het proefstuk is: ',pnaarn); 
WR I TELN (out 1, ' ' ) ; WR I TELN (out 2 , ' ' ) ; 

END: 
END; 

CLOSE(invoer): CLOSE(inl); 
CLOSE(outl); CLOSE(out2); 

1 , 0) ; 

' , o) ; 

WRITELN('***************************************************'): 
WRITELN('***************************************************'); 
WR I TELN C ' * * * * • ) ; 
WRITELN('** Wilt u de uitvoergegevens in tabelvorm geprint*'); 
WRITELN('** hebben, start dan het TURBO-programma TLIST. *'): 
WRITELN('** De gegevens staan in de files DELT.DTA *'); 
WRITE ('** en in ');WRITE(uitvfl); 
WR I TELN ( ' . * * * ' ) ; 
WR I TELN ( ' * * * * • ) ; 
WRITELN('***************************************************'); 
WRITELN('***************************************************'); 
END. 
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BU lage I-D Berekening van de doorbuiging in het midden en 

500 mm uit het midden van proefstuk P4 

Voor de berekening van de zakkingen 6B en 6M wordt de halve 

ligger beschouwd. Bij dit voorbeeld is in tegenstelling tot 

tal:>el 5 (bij lage F) niet uitgegaan van r•l00mrn maör rs125rnm. 

D.1. i~ belastin9stap , 

------------ 1 1 M-h;n 

~~ 
IC •0.0Tl4 Vm lt :0.0'153 1Jm 

--=========-~==~=1□1 M-vklk ET 
rn 1 IZS ♦ 

Fig D.1. le belastingsstap : lineair materiaalgedrag. 

Ml = 102,973 kNm ½.P.0,875 = 102,973 kNm : p .. 235.367 

Kl = 0,0153 1/m zie bij lage D-1 ) 

MB .. ►,oo .102,973 .. 58.842 kNm 
875 

lt.' '"' 0,0114 1/m zie bij lage D-2 ) 
B 

'.PA - ½.0,5.0,0114 + 0,375.0,0087 + ½.0,375. (0,0153-0,0087) + 

0,125.0,0153 - 0,0092625 

cSB - 0,0092625.0,5 - ½.0,5.0,0114.0,5/3 • 4,156 mm 

kN 

6M • 0.0092625.1 - ½.0,5.0,0114. (0,5/3+0,5) - 0,375.0,0087. 

(0.375/2+0,125) - ½.0,375. (0,0153-0,0087). (0.375/3+0,125) 

-0,125.0,0153.0,125/2 

5,914 mm 
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0.2. 2~ belastingstap 

!F=~rflll!!:::::::=::::;-...Jll!l111i...__,JrL..---, .4 ____ _.! Schtn-ctisat,, 

oD!Sl..r71Ei6 Vm 
___JJ_J .M_ -vlak 

52.t "ET "1"-----ez .... z9'---~, ,1.1,..1t2S~f 

Fig. D.2. 2e belastingsstap gedrag beton en betonstaal 

niet-lineair. 

M
2 

• 109,494 kNm 

K
2 

• 0,0166 1/m 

M1 • 102,973 kNm 

I( -1 
0,0153 1/m 

½.P.0,875 • 109,494 kNm P • 250,272 kN 

X • 2 , 102,973 • 0,8229 ID 
250.272 

~- 500 .102,973 • 62.567 kNm 
822,9 

I( -B 0,0121 1/m 

~A • ½.0,5.0,0121 + ½. (0,8229.0,5). (0,0153-0,0092) + 

½.0,0521. (0,0166-0,0153) + (0,8229-0,5) .0,0092 + 

0,0521.0,0153 + 0,125.0,0166 

• 0,00987402 

6B • 0,00987402.0,5 - ~.0,5.0,0121.0,5/3 • 4,433 mn 

6M • 0.00987402.1 - ½.0,5.0,0121.(0.5/3+0,5) 

- ½.0,3229.(0,0153-0.0092) .(0.3229/3+0.1771) 

- ½.0,00521. (0,0166-0,0153). (0,0521/3+0,125) 

- 0,3229.0,0092.(0,3229/2+0,0521+0,125) 

- 0,0521.0,0153. (0,0521/2+0,125) 

- 0,125.0,0166.0,125/2 

• 6,425 mn 
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D.3. ~~ belastin9stap 

A """ 
,, .. • 

Schtffctisat lf 

Fig. D.3. 3e belastingsstap alle materialen 
niet-lineair gedrag. 

M3 - 111,438 kNm 

K3 - 0,0170 1/m 

M1 "102,973 kNm 

K 1 • 0,0153 1/m 

½.P.0,875 - 111,438 kNm: P • 254.715 kN 

X " 1 2 , 102,973 • 0,8085 m 
254,715 

~ - 500 .102,973 - 63.68 kNm 
808,5 

KB• 0,0123 1/m 

M2 - 109,494 kNm 

K2 • 0,0166 1/m 

2 , 109,494 - 0,8597 m 
254,715 

~A • ¼.0,5.0,0123 + ¼.0,3085. (0,0153-0,0095) + 

¼.0,0512. (0,0166-0,0153) + ¼.0,0153. (0,0170-0,0166) + 

0,3085.0,0095 + 0,0512.0,0153 + 0,0153.0,0166 + 0,125.0,0170 

- 0,01009908 

6B - 0,01009908.0,5 - ½.0,5.0,0123.0,5/3 • 4,537 mn 

- D.3 -



6M • 0.01009908.1 - ½.0,5.0,0123. (0,5/3+0,5) 

- ½.0,3085. (0,0153-0,0095). (0,3085/3+0.1915) 

- ½.0,00512.(0,0166-0,0153). (0,0512/3+0,1403) 

- ½.0,00153.(0,0170-0,0166) .(0,0153/3+0,125) 

- 0,3085.0,0095. (0,3085/2+0,0153+0,125) 

- 0,0512.0,0153. (0,0512/2+0,0153+0,125) 

- 0,0153.0,0166. (0,0153/2+0,125) 

- 0,125.0,0170.0,125/2 

- 6,613 mm 

D.4. ~~ belastingstap 

~M-l1Jn 

102;~,~ 

M:\1.9,18:, k~ 

k,0~ ~ 

~~-~· 
6019 

Fig. D.4. 4e belastingsstap : maximaal moment. 

M4 • 149,185 kNm 

K 3 • 0,060 1/m 

M1 • 102,973 kNm 

K1 • 0,0153 1/m 

½.P.0,875 • 149;185 kNm: P • 340,994 kN 

2 , 102,973 - 0,6039 m 
340,994 

~ • 500 .102,973 • 85,26 kNm 
603.9 

KB• 0,0179 1/m 

M2 - 109,494 kNm x2 - ~ 1 1Q5L~2~ - 0,6422 m 
340,994 

1(2 - 0,0166 1/m 

M • 111,438 kNm X • ~ 1 lll,:43S - 0,6536 m 
3 3 340. 994 

K3 • 0,0170 1/m 
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~A • ½.0,5.0,0179 + ½.0,1039.(0,0153-0,0127) + 

½.0,0383.(0,0166-0,0153) + ½.0,0114.(0,0170-0,0166) + 

½.0,2214. (0,060-0,0170) + 0,0383.0,0153 + 0,0114.0,0166 + 

0,2214.0,0170 + 0,125.0,060 

• 0,021436375 

6B • 0,021436375.0,5 - ½.0,5.0,0179.0,5/3 • 9,972 mn 
6M • 0.021436375.1 - ½.0,5.0,0179. (0,5/3+0,5) 

- ½.0,1039.(0,0153-0,0127) .(0,1039/3+0.3961) 

- ½.0,0383. (0,0166-0,0153). (0,0383/3+0.3578) 

- ½.0.0114. (0.0170-0.0166). (0.0114/3+0.3464) 

- ½.0.2214. (0.060-0.0170). (0.2214/3+0.125) 

- 0,1039.(0,0153-0,0127) .(0,1039/2+0,03961) 

- 0,0383.0,0153. (0,0383/2+0,3578) 

- 0,0114.0,0166. (0,0114/2+0,3464) 

- 0,2214.0,0170.(0,2214/2+0,125) 

- 0,125.0,060.0,125/2 

• 16,584 rmn 

D.5. ~~ belastinqstap 

,,,,. me r12 

A,;:.=:::::====c:::===::=:J1 Schfn'Gtscrt,, 

~M-l11n 

112,,,6.~Nm 

J!JI ~·
4 

2214 f JZS • 

Fig. D.5. 5e belastingsstap : maximale vervorming. 

~A • 0,021436375 + ½.0,125.(0,136-0,060) • 0,026186375 

6B • 0,026186375.0,5 - ½.0,5.0,0179.0,5/3 • 12,347 mn 
6M • 0.016584 + (0,026186375-0,021436375) .1 - ½.0,125.(0,136-

0,060) .0,125/3 - 21,136 mn 
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Bijlage D-1 U.i..t.draai M-X-dlaqrom voo de gewapende 
betondoorenede met twee etolen etrippen 
voo proefstuk P4 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/2 P4 :samengestelde betondoorsnede. 

Kappa Moment x eps.b epssb epsso epswt 
1/m kNm DIIl 

(delta• 0.0001 1/m) 
0.0001 0.680 69.666 6.967E-06 7.033E-06 6.967E-06 1.303E-05 
0.0002 1.361 69.667 1.393E-05 1.407E-05 1.393E-05 2.607E-05 
0.0003 2.041 69.667 2.090E-05 2.llOE-05 2.090E-05 3.910E-05 
0.0004 2.721 69.667 2.787E-05 2.813E-05 2.787E-05 5.213E-05 
0.0005 3.402 69.667 3.483E-05 3.517E-05 3.483E-05 6.517E-05 
0.0006 4.082 69.667 4.180E-05 4.220E-05 4 .180E-05 7.820E-05 
0.0007 4.762 69.667 4.877E-05 4.923E-05 4.877E-05 9.123E-05 
0.0008 5.443 69.667 5.573E-05 5.627E-05 5.573E-05 1.043E-04 
0.0009 6 .123 69.667 6.270E-05 6.330E-05 6.270E-05 1.173E-04 
0.0010 6.803 69.667 6.967E-05 7.033E-05 6.967E-05 1.303E-04 
0.0011 7.484 69.667 7.663E-05 7.737E-05 7.663E-05 1.434E-04 
0.0012 8.164 69.667 8.360E-05 8.440E-05 8.360E-05 1.564E-04 
0.0013 8.844 69.667 9.057E-05 9.143E-05 9.057E-05 1.694E-04 
0.0014 9.525 69.667 9.753E-05 9.847E-05 9.753E-05 1.825E-04 
0.0015 10.205 69.667 1.045E-04 1.055E-04 1.045E-04 1.955E-04 
0.0016 10.885 69.667 1.115E-04 l.125E-04 l.115E-04 2.085E-04 
0.0017 11.565 69.667 1.184E-04 1.196E-04 l.184E-04 2.216E-04 
0.0018 12.246 69.667 l.254E-04 l.266E-04 1.254E-04 2.346E-04 
0.0019 12.926 69.667 1.324E-04 l.336E-04 l.324E-04 2.476E-04 
0.0020 13.606 69.667 1.393E-04 l.407E-04 1.393E-04 2.607E-04 
0.0021 14.287 69.667 1.463E-04 1.477E-04 1.463E-04 2.737E-04 
0.0022 14.967 69.667 l.533E-04 1.547E-04 1.533E-04 2.867E-04 
0.0023 15.647 69.667 l.602E-04 1.618E-04 l.602E-04 2.998E-04 
0.0024 16.328 69.667 1.672E-04 1.688E-04 l.672E-04 3 .128E-04 
0.0025 17.008 69.667 l.742E-04 1.758E-04 1.742E-04 3.258E-04 
0.0026 17.688 69.667 1.811E-04 1.829E-04 1.SllE-04 3.389E-04 
0.0027 18.369 69.667 1.881E-04 1.899E-04 1.881E-04 3.519E-04 
0.0028 19.049 69.667 1.951E-04 1. 969E-04 1.951E-04 3.649E-04 
0.0029 19.729 69.667 2.020E-04 2.040E-04 2.020E-04 3.780E-04 
0.0030 20.410 69.667 2.090E-04 2.llOE-04 2.090E-04 3.910E-04 
0.0031 21.090 69.667 2.160E-04 2. lSOE-04 2.160E-04 4.040E-04 
0.0032 21.770 69.667 2.229E-04 2.251E-04 2.229E-04 4.171E-04 
0.0033 22.451 69.667 2.299E-04 2.321E-04 2.299E-04 4.301E-04 
0.0034 23 .131 69.667 2.369E-04 2.391E-04 2.369E-04 4.431E-04 
0.0035 23.811 69.667 2.438E-04 2.462E-04 2.438E-04 4.562E-04 
0.0036 24.492 69.667 2.508E-04 2.532E-04 2.508E-04 4.692E-04 
0.0037 25 .172 69.667 2.578E-04 2.602E-04 2.578E-04 4.822E-04 
0.0038 25.853 69.667 2.647E-04 2.673E-04 2.647E-04 4.953E-04 
0.0039 26.533 69.667 2.717E-04 2.743E-04 2.717E-04 5.083E-04 
0.0040 27.213 69.667 2.787E-04 2.813E-04 2.787E-04 5.213E-04 
(delta • 0.020 1/m) 
0.0060 40.819 69.667 4.180E-04 4.220E-04 4.180E-04 7.820E-04 
0.0080 54.426 69.667 5.573E-04 5.627E-04 5.573E-04 1.043E-03 
0.0100 68.032 69.667 6.967E-04 7.033E-04 6.967E-04 1.303E-03 
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0.0120 81.639 69.667 8.360E-04 8.440E-04 8.360E-04 1.564E-03 
0.0140 95.245 69.667 9.753E-04 9.847E-04 9.753E-04 1.825E-03 
(delta• 0.001 1/m) 
0.0148 100.388 69.613 
0.0149 100.909 69.583 
0.0150 101.428 69.555 
0.0151 101.945 69.528 
0.0152 102.459 69.503 
0.0153 102.973 69.479 
0.0154 103.484 69.456 
0.0155 103.994 69.434 
0.0156 104.502 69.413 
0.0157 105.008 69.394 
0.0158 105.512 69.375 
0.0159 106.015 69.358 
0.0160 106.517 69.341 
0.0161 107.017 69.326 
0.0162 107.515 69.312 
0.0163 108.012 69.298 
0.0164 108.507 69.285 
0.0165 109.001 69.274 
0.0166 109.494 69.263 
0.0167 109.985 69.253 
0.0168 110.472 69.243 
0.0169 110.956 69.233 
0.0170 111.438 69.223 
(delta• 0.020 1/m) 

1.030E-03 1.042E-03 1.030E-03 
1.037E-03 1.049E-03 1.037E-03 
1.043E-03 1.057E-03 1.043E-03 
1.050E-03 1.064E-03 1.050E-03 
1.056E-03 1.072E-03 1.056E-03 
1.063E-03 1.079E-03 1.063E-03 
1.070E-03 1.086E-03 1.070E-03 
1.076E-03 1.094E-03 1.076E-03 
1.083E-03 1.lOlE-03 1.083E-03 
1.089E-03 1.109E-03 1.089E-03 
1.096E-03 1.1J6E-03 1.096E-03 
1.103E-03 1.123E-03 1.103E-03 
1.109E-03 1.131E-03 1.109E-03 
1.116E-03 1.138E-03 1.116E-03 
1.123E-03 1.145E-03 1.123E-03 
1.130E-03 1.152E-03 1.130E-03 
1.136E-03 1.160E-03 1.136E-03 
1.143E-03 1.167E-03 1.143E-03 
1.150E-03 1.174E-03 1.150E-03 
1.157E-03 1.181E-03 1.157E-03 
1.163E-03 1.189E-03 1.163E-03 
1.170E-03 1.196E-03 1.170E-03 
1.177E-03 1.203E-03 1.177E-03 

1.930E-03 
1.943E-03 
1.957E-03 
1.970E-03 
1.984E-03 
1.997E-03 
2.0lOE-03 
2.024E-03 
2.037E-03 
2.051E-03 
2.064E-03 
2.077E-03 
2.091E-03 
2.104E-03 
2.117E-03 
2.130E-03 
2.144E-03 
2.157E-03 
2.170E-03 
2.183E-03 
2.197E-03 
2.210E-03 
2.223E-03 

0.0180 116.022 69.156 l.245E-03 1.275E-03 1.245E-03 2.355E-03 
0.0200 122.948 68.917 l.378E-03 1.422E-03 1.378E-03 2.622E-03 
0.0220 127.435 68.516 1.507E-03 1.573E-03 1.507E-03 2.893E-03 
0.0240 131.287 68.253 1.638E-03 1.722E-03 1.638E-03 3.162E-03 
0.0260 134.686 68.093 1.770E-03 1.870E-03 1.770E-03 3.430E-03 
0.0280 137.086 67.862 1.900E-03 2.020E-03 1.900E-03 3.700E-03 
0.0300 139.007 67.642 2.029E-03 2.171E-03 2.029E-03 3.971E-03 
0.0320 140.745 67.476 2.159E-03 2.321E-03 2.159E-03 4.241E-03 
0.0340 142.327 67.351 2.290E-03 2.470E-03 2.290E-03 4.510E-03 
0.0360 143.386 67.166 2.418E-03 2.622E-03 2.418E-03 4.782E-03 
0.0380 144.357 67.014 2.547E-03 2.773E-03 2.547E-03 5.053E-03 
0.0400 145.259 66.888 2.676E-03 2.924E-03 2.676E-03 5.324E-03 
0.0420 146.104 66.785 2.805E-03 3.075E-03 2.805E-03 5.595E-03 
0.0440 146.901 66.702 2.935E-03 3.225E-03 2.935E-03 5.865E-03 
0.0460 147.500 66.602 3.064E-03 3.376E-03 3.064E-03 6.136E-03 
De betonstuik ie epsb•3.0E-3 gepasseerd. 
0.0480 147.883 66.497 3.192E-03 3.528E-03 3.192E-03 6.408E-03 
0.0500 148.208 66.421 3.321E-03 3.679E-03 3.321E-03 6.679E-03 
0.0520 148.484 66.372 3.451E-03 3.829E-03 3.451E-03 6.949E-03 
0.0540 148.716 66.347 3.583E-03 3.977E-03 3.583E-03 7.217E-03 
0.0560 148.909 66.343 3.715E-03 4.125E-03 3.715E-03 7.485E-03 
0.0580 149.068 66.359 3.849E-03 4.271E-03 3.849E-03 7.751E-03 
0.0600 149.185 66.390 3.983E-03 4.417E-03 3.983E-03 8.017E-03 
0.0620 149.109 66.396 4.117E-03 4.563E-03 4.117E-03 8.283E-03 
0.0640 149.010 66.417 4.251E-03 4.709E-03 4.251E-03 8.549E-03 
0.0660 148.890 66.452 4.386E-03 4.854E-03 4.386E-03 8.814E-03 
0.0680 148.750 66.501 4.522E-03 4.998E-03 4.522E-03 9.078E-03 
0.0700 148.593 66.562 4.659E-03 5.141E-03 4.659E-03 9.341E-03 
0.0720 148.419 66.635 4.798E-03 5.282E-03 4.798E-03 9.602E-03 
0.0740 148.230 66.719 4.937E-03 5.423E-03 4.937E-03 9.863E-03 
0.0760 148.026 66.814 5.078E-03 5.562E-03 5.078E-03 1.012E-02 
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0.0780 147.808 66.919 5.220E-03 5.700E-03 5.220E-03 1.038E-02 
0.0800 147.577 67.034 5.363E-03 5.837E-03 5.363E-03 l.064E-02 
0.0820 147.334 67.158 5.507E-03 5.973E-03 5.507E-03 1.089E-02 
0.0840 147.078 67.292 5.652E-03 6. 1 OSE-03 5.652E-03 1.115E-02 
0.0860 146.810 67.434 5.799E-03 6.241E-03 5.799E-03 1.140E-02 
0.0880 146.531 67.585 5.948E-03 6.372E-03 5.948E-03 l.165E-02 
0.0900 146.241 67.745 6.097E-03 6.503E-03 6.097E-03 1.190E-02 
0.0920 145.939 67.913 6.248E-03 6.632E-03 6.248E-03 1.215E-02 
0.0940 145.626 68.090 6.400E-03 6.760E-03 6.400E-03 1.240E-02 
0.0960 145.302 68.275 6.554E-03 6.886E-03 6.554E-03 1.265E-02 
0.0980 144.967 68.468 6.710E-03 7.0lOE-03 6.710E-03 1.289E-02 
0.1000 144.621 68.670 6.867E-03 7.133E-03 6.867E-03 l.313E-02 
0 .1020 144.264 68.879 7.026E-03 7.254E-03 7.026E-03 1.337E-02 
0 .1040 143.895 69.097 7.186E-03 7.374E-03 7 .186E-03 l.361E-02 
0 .1060 143.515 69.323 7.34BE-03 7.492E-03 7.348E-03 1.385E-02 
0.1080 143.122 69.558 7.512E-03 7.608E-03 7.512E-03 l.409E-02 
0.1100 142.718 69.801 7.678E-03 7.722E-03 7.678E-03 1.432E-02 
0. 1120 142.302 70.053 7.846E-03 7.834E-03 7.846E-03 l.455E-02 
0 .1140 141.873 70.313 8.016E-03 7.944E-03 8.016E-03 1.478E-02 
0.1160 141.431 70.583 8.188E-03 8.052E-03 8 .188E-03 1.501E-02 
0. 1180 140.976 70.861 8.362E-03 8 .158E-03 8.362E-03 1.524E-02 
0.1200 140.506 71. 149 8.538E-03 8.262E-03 8.538E-03 1.546E-02 
0. 1220 140.023 71. 447 8.717E-03 8.363E-03 8.717E-03 1.568E-02 
0. 1240 139.524 71.755 8.898E-03 8.462E-03 8.898E-03 1.590E-02 
0. 1260 139.009 72.073 9.0SlE-03 8.559E-03 9.081E-03 l.612E-02 
0.1280 138.479 72.402 9.267E-03 8.653E-03 9.267E-03 1.633E-02 
0 .1300 137.931 72.742 9.456E-03 8.744E-03 9.456E-03 1.654E-02 
0.1320 137.365 73.093 9.648E-03 8.832E-03 9.648E-03 l.675E-02 
0 .1340 136.780 73.457 9.843E-03 8.917E-03 9.843E-03 l.696E-02 
0. 1360 136.304 73.754 l.OOOE-02 9.009E-03 l.003E-02 1.712E-02 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mrnax= 149 .185 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt. bedraagt epsb• 3.9834E-03 

t 40.00 mm. 
a 0.00 mm. 
hs 140.00 mm. 
f ap 247.00 N/mm2. 
hbo 60.00 mm. 
cd 0.00 mm. 
kent 16.00 mm. 
kend 0.00 mm. 
aantalt 5.00 
aantald 0.00 
es 210000 N/mrn2. 
f awl 400.00 N/mrn2. 
faw2 t/m faw6 475 525 550 570 580 N/mm2. 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.0 8.0 promille. 
b 500.00 mm. 
eb 25000 N/mm 2 

• 

fb 25.00 N/mm2 
• 

delta 0.0001 en 0.0020 1/m. 
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Bijlage D-2 Uitdraai M-K-dia9ram van de 9ewapende 

betoodoorsnede voo proefstukken P4. P5 en P6 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/2: gewapende betondoorsnede. 

Kappa 
1/m 

(delta., 
0.0001 
0.0002 
0. 000~-1 
0.0004 
0.0005 
0.0006 
0.0007 
0.0008 
0.0009 
0.0010 
0 . 0 (\ 1 1 
0.00:2 
0.0013 
0.0014 
0.001:) 
0.0016 
0.0017 
0. 0()18 
0.0019 
0.002(, 
(d':'ltó = 
0.0040 
0.0060 
0.0080 
0.0100 
(d":' lta • 
0.0101 
0.0102 
0.0103 
0.0104 
0.0105 
0.0106 
0.0107 
0.0108 
0.0109 
0.0110 
0.0111 
0.0112 
0.0113 
0.0114 
0.0115 
0.0116 
0.0117 
0.0118 
0.0119 

Moment x 
kNm mm 

0.0001 
0.516 
1.031 
1.547 
2.063 
2.578 
3.094 
3.610 
4 .125 
.;.641 
5. 15€, 
5.672 
6. 188 
6.703 
7.219 
7.735 
8.250 
8.766 
9.282 
9.797 

10.313 
0.0020 
20.626 
30.939 
41.252 
'51.565 
0.0001 
52.080 
:°>2. 596 
53. 112 
53.627 
54 .143 
54.658 
55. 174 
55.690 
56.205 
56.721 
57.237 
57.752 
58.268 
58.784 
59.299 
59.815 
60.331 
60.846 
61 . 362 

1/m) 
63.550 
63.526 
63.526 
63.526 
63. 526 
63.526 
63.526 
6:3. 526 
63.:i26 
63.':i26 
63.526 
63.526 
63.526 
63.526 
63. 52€, 
6 3. 5 26 
63.526 
63.526 
63.526 
63.526 

1/m) 
63.526 
63.526 
63.526 
63.526 

1 /rnJ 
.63.526 
63.526 
63.526 
63.526 
63.526 
63. 526 
63.526 
63.526 
63.526 
63. 526 
63. 526 
63.526 
63.526 
63. 526 
63.526 
63.526 
63.526 
63. 526 
63.526 

epsb 

6.353E-06 
1.271E-05 
1.906E-05 
2.541E-05 
3. 176E-05 
3.812E-05 
4.447E-05 
5.082E-05 
5.717E-05 
6.353E-05 
6.988E-05 
7.623E-05 
8.258E-05 
8.894E-05 
9.529E-05 
l.C:16E-04 
l.J80E-04 
1. 143E-04 
1.207E-04 
1.271E-04 

2.541E-04 
3.812E-04 
5.082E-04 
6.353E-04 

6.416E-04 
6.480E-04 
6.543E-04 
6.607E-04 
6.670E-04 
6.734E-04 
6.797E-04 
6.861E-04 
6.924E-04 
6.988E-04 
7.051E-04 
7.115E-04 
7. 178E-04 
7.242E-04 
7.305E-04 
7.369E-04 
7.433E-04 
7.496E-04 
7.560E-04 
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epswt 

1.365E-05 
2.729E-05 
4. 094E-0:i 
5.459E-05 
6.824E-05 
8. 188E-05 
9.553E-05 
1.092E-04 
l.228E-04 
1.365E-04 
1. :iOlE-04 
1.638E-04 
1.774E-04 
1.911E-04 
2.047E-04 
2. 184E-04 
2.320E-04 
2.457E-04 
2.593E-04 
2.729E-04 

5.459E-04 
8 .188E-04 
1.092E-03 
1.365E-03 

1.378E-03 
1.392E-03 
1.406E-03 
l.419E-03 
1.433E-03 
1.447E-03 
1.460E-03 
1.474E-03 
1.488E-03 
1.501E-03 
1.515E-03 
1.529E-03 
1.542E-03 
l.556E-03 
l.569E-03 
1.583E-03 
1.597E-03 
1.610E-03 
1.624E-03 

epswd 

4.353E-06 
8.705E-06 
1.306E-05 
l.741E-05 
2.176E-05 
2.612E-05 
3.047E-05 
3.482E-05 
3.917E-05 
4.353E-05 
4. 788E-0:i 
5.223E-05 
5. 6:>8E-0:i 
6.094E-05 
6.529E-05 
6.964E-05 
7.399E-05 
7.835E-05 
8.270E-05 
8.705E-05 

1.741E-04 
2.612E-04 
3.482E-04 
4.353E-04 

4.396E-04 
4.440E-04 
4.483E-04 
4.527E-04 
4.570E-04 
4.614E-04 
4.657E-04 
4.701E-04 
4.744E-04 
4.788E-04 
4.831E-04 
4.875E-04 
4.918E-04 
4.962E-04 
5.005E-04 
5.049E-04 
5.093E-04 
5 .136E-04 
5.180E-04 



0.0120 61.878 63.526 7.623E-04 1.638E-03 5.223E-04 
0.0121 62.393 63.526 7.687E-04 1.651E-03 5.267E-04 
0.0122 62.909 63.526 7.750E-04 1.665E-03 5.310E-04 
0.0123 63.424 63.526 7.814E-04 1.679E-03 5.354E-04 
0.0124 63.940 63.526 7.877E-04 1.692E-03 5.397E-04 
0.0125 64.456 63.526 7.941E-04 1.706E-03 5.441E-04 
0.0126 64.971 63.526 8.004E-04 1.720E-03 5.484E-04 
0.0127 65.487 63.526 8.068E-04 1.733E-03 5.528E-04 
0.0128 66.003 63.526 8.131E-04 1.747E-03 5.571E-04 
0.0129 66.518 63.526 8.195E-04 1.761E-03 5.615E-04 
0.0130 67.034 63.526 8.258E-04 1.774E-03 5.658E-04 
0.0131 67.550 63.526 8.322E-04 l.788E-03 5.702E-04 
0.0132 68.065 63.526 8.385E-04 1.801E-03 5.745E-04 
0.0133 68.581 63.526 8.449E-04 1.815E-03 5.789E-04 
0.0134 69.097 63.526 8.512E-04 1.829E-03 5.832E-04 
0.0135 69.612 63.526 8.576E-04 1.842E-03 5.876E-04 
0.0136 70 .128 63.526 8.640E-04 1.856E-03 5.920E-04 
0.0137 70.644 63.526 8.703E-04 1.870E-03 5.963E-04 
0.0138 71.159 63.526 8.767E-04 1.883E-03 6.007E-04 
0.0139 71.675 63.526 8.830E-04 1.897E-03 6.050E-04 
0.0140 72.117 63.491 8.889E-04 1.911E-03 6.089E-04 
(delta• 0.0020) 
0.0160 79.017 62.046 9.927E-04 2.207E-03 6.727E-04 
(delta• 0.0001 1/m) 
0.0161 79.362 61. 982 9.979E-04 2.222E-03 6.759E-04 
0.0162 79.707 61.920 1.003E-03 2.237E-03 6.791E-04 
0.0163 80.050 61. 859 1.008E-03 2.252E-03 6.823E-04 
0.0164 80.393 61.800 1.014E-03 2.266E-03 6.855E-04 
0.0165 80.735 61. 744 1.019E-03 2.281E-03 6.888E-04 
0.0166 81.075 61. 689 1.024E-03 2.296E-03 6.920E-04 
0.0167 81.415 61. 636 1.029E-03 2.311E-03 6.953E-04 
0.0168 81.753 61. 585 1.035E-03 2.325E-03 6.986E-04 
0.0169 82.091 61. 536 1.040E-03 2.340E-03 7.020E-04 
0.0170 82.427 61.488 1.045E-03 2.355E-03 7.053E-04 
0.0171 82.763 61. 442 1.051E-03 2.369E-03 7.087E-04 
0.0172 83.098 61. 398 1.056E-03 2.384E-03 7 .120E-04 
0.0173 83.431 61. 355 1.061E-03 2.399E-03 7.154E-04 
0.0174 83.764 61. 314 1.067E-03 2.413E-03 7.189E-04 
0.0175 84.096 61. 275 1. 072E-03 2.428E-03 7.223E-04 
0.0176 84.427 61.237 1.078E-03 2.442E-03 7.258E-04 
0.0177 84.757 61.201 1.083E-03 2.457E-03 7.293E-04 
0.0178 85.086 61.166 1.089E-03 2.471E-03 7.328E-04 
0.0179 85.414 61.133 l.094E-03 2.486E-03 7.363E-04 
0.0180 85.739 61.100 1.lOOE-03 2.500E-03 7.398E-04 
(delta - 0.0020 1/m) 
0.0200 88.721 59.283 1.186E-03 2.814E-03 7.857E-04 
(delta - 0.0050 1/m) 
0.0250 95.394 56.400 1.410E-03 3.590E-03 9.lOOE-04 
0.0300 99.046 53.944 1.618E-03 4.382E-03 l. 018E-03 
0.0350 101.314 51. 889 1.816E-03 5 .184E-03 1.116E-03 
0.0400 103.302 50.325 2.013E-03 5.987E-03 1.213E-03 
0.0450 104.174 48.744 2 .193E-03 6.807E-03 1.293E-03 
0.0500 105.007 47.444 2.372E-03 7.628E-03 l.372E-03 
0.0550 105.448 46.222 2.542E-03 8.458E-03 l.442E-03 
0.0600 105.561 45.060 2.704E-03 9.296E-03 1.504E-03 
0.0650 105.662 44.033 2.862E-03 1.014E-02 1.562E-03 
0.0700 105.754 43.115 3.018E-03 l.098E-02 1.618E-03 
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De betonstuik is 
0.07:,(J 105.826 
0.0800 105.879 
0.0850 105.916 
0.0900 105.941 
0.09:,0 105.956 
0.1000 105.945 
0.1050 105.922 
0.1100 105.893 
0.1150 105.859 
0.1200 105.821 
0 .1250 105. 779 
0. 1300 105. 734 
0.1350 105.687 
0.1400 105.627 
0.14:,0 105.526 
0.1500 105.419 
0.1550 105.305 
0.1600 105.183 
0.1650 105.053 
0.1700 104.914 
0.175() 104.765 
0.1800 104.590 
0 .18:,0 104. 346 
0.1900 104.065 
0 . 19 5 0 10 3 . 7 34 
0.2000 103.293 
0.20:,0 102.512 
0.2~00 101.494 

epsb&3.0E-3gepasseerd. 
42.305 3.173E-03 1.183E-02 
41.595 3.328E-03 l.267E-02 
40.967 3.482E-03 1.352E-02 
40.407 3.637E-03 1 .436E-02 
39.905 3.791E-03 1.521E-02 
39.536 3.954E-03 l.605E-02 
39.239 4.120E-03 1.688E-02 
38.978 4.288E-03 1.771E-02 
38.750 4.456E-03 1.854E-02 
38.549 4.626E-03 1.937E-02 
38.373 4.797E-03 2.020E-02 
38.220 4.969E-03 2.103E-02 
38.085 5.142E-03 2.186E-02 
38.011 5.322E-03 2.268E-02 
38.118 5.527E-03 2.347E-02 
38.253 5.738E-03 2.426E-02 
38.415 5.954E-03 2.505E-02 
38.605 6.177E-03 2.582E-02 
38.824 6.406E-03 2.659E-02 
39.073 6.642E-03 2.736E-02 
39.355 6.887E-03 2.811E-02 
39.729 7.151E-03 2.885E-02 
40.339 7.463E-03 2.954E-02 
41.055 7.SOOE-03 3.020E-02 
41.911 8.173E-03 3.083E-02 
43.091 8.618E-03 3.138E-02 
45.242 9.275E-03 3.173E-02 
48.014 1.000E-02 3.165E-02 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mrni:1x= 105.956 kNm. 
De betonstuik waa1bij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt epsb• 3.7909E-03 

t 0.00 mm. 
a 0.00 mm. 
hs 140.00 mm. 
fap 0.00 N/mrn2. 
hbo 60.00 mm. 
cd 15.00 mm. 
kent 16.00 mm. 
kend 10.00 mm. 
aantalt 5.00 
aantald 5.00 
es 210000 N/mm2. 
fawl 400.00 N/mm2. 

1.673E-03 
1.728E-03 
1.782E-03 
l.837E-03 
1.891E-03 
1.954E-03 
2.020E-03 
2.088E-03 
2 .156E-03 
2.226E-03 
2.297E-03 
2.369E-03 
2.442E-03 
2.522E-03 
2.627E-03 
2.738E-03 
2.854E-03 
2.977E-03 
3.106E-03 
3.242E-03 
3.387E-03 
3.551E-03 
3.763E-03 
4.000E-03 
4.273E-03 
4. 6H3E-03 
5. 175E-03 
5.835E-03 

faw2 t/m faw6 475 525 550 570 580 N/mm2. 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.0 8.0 promille. 
b 500.00 mm. 
eb 25000 N/mm2 

• 

fb 25.00 N/mm2
• 

delta 0.0001 , 0.0020 . en 0.0050 1/m. 
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Bijlage D-3 Uitdraai M-K-diagram van de stalen 

etrippen van proefstuk P4 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/2 P4 stalen strippen. 

Kappa Moment X epssb epsso 
1/m kNm DID 

0.0010 1.921 70.000 7.000E-05 7.000E-05 
0.0020 3.842 70.000 1.400E-04 1.400E-04 
0.0030 5.762 70.000 2.lOOE-04 2. lOOE-04 
0.0040 7.683 70.000 2.SOOE-04 2.800E-04 
0.0050 9.604 70.000 3.500E-04 3.500E-04 
0.0060 11.525 70.000 4.200E-04 4.200E-04 
0.0070 13.446 70.000 4.900E-04 4.900E-04 
0.0080 15.366 70.000 5.600E-04 5.600E-04 
0.0090 17.287 70.000 6.300E-04 6.300E-04 
0.0100 19.208 70.000 7.000E-04 7.000E-04 
0.0110 21. 129 70.000 7.700E-04 7.700E-04 
0.0120 23.050 70.000 8.400E-04 8.400E-04 
0.0130 24.970 70.000 9.lOOE-04 9.lOOE-04 
0.0140 26.891 70.000 9.800E-04 9.800E-04 
0.0150 28.812 70.000 1.0SOE-03 l.050E-03 
0.0160 30.733 70.000 1.120E-03 l.120E-03 
0.0170 32.647 70.000 1.190E-03 1.190E-03 
0.0180 34.350 70.000 1.260E-03 1.260E-03 
0.0190 35.791 70.000 1.330E-03 1.330E-03 
0.0200 37.022 70.000 1.400E-03 1.400E-03 
0.0210 38.081 70.000 1.470E-03 1.470E-03 
0.0220 38.999 70.000 l.540E-03 1.540E-03 
0.0230 39.799 70.000 l.610E-03 1.610E-03 
0.0240 40.502 70.000 1.680E-03 1.680E-03 
0.0250 41.122 70.000 1.750E-03 1.750E-03 
0.0260 41.672 70.000 1.820E-03 1.820E-03 
0.0270 42 .162 70.000 1.890E-03 1.890E-03 
0.0280 42.601 70.000 1.960E-03 1.960E-03 
0.0290 42.995 70.000 2.030E-03 2.030E-03 
0.0300 43.350 70.000 2.lOOE-03 2.lOOE-03 
0.0310 43.671 70.000 2.170E-03 2.170E-03 
0.0320 43.963 70.000 2.240E-03 2.240E-03 
0.0330 44.228 70.000 2.310E-03 2.310E-03 
0.0340 44.471 70.000 2.380E-03 2.380E-03 
0.0350 44.693 70.000 2.450E-03 2.450E-03 
0.0360 44.897 70.000 2.520E-03 2.520E-03 
0.0370 45.084 70.000 2.590E-03 2.590E-03 
0.0380 45.257 70.000 2.660E-03 2.660E-03 
0.0390 45.417 70.000 2.730E-03 2.730E-03 
0.0400 45.564 70.000 2.800E-03 2.SOOE-03 
0.0410 45.702 70.000 2.870E-03 2.870E-03 
0.0420 45.829 70.000 2.940E-03 2.940E-03 
0.0430 45.948 70.000 3.0lOE-03 3.0lOE-03 
0.0440 46.059 70.000 3.080E-03 3.080E-03 
0.0450 46.162 70.000 3.150E-03 3.150E-03 
0.0460 46.259 70.000 3.220E-03 3.220E-03 
0.0470 46.349 70.000 3.290E-03 3.290E-03 
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0.0480 
0.0490 
0.0500 
0.0510 
0.0520 
0.0530 
0.0540 
0.0550 
0.0560 
0.0570 
0.0580 
0.0590 
0.0600 
0.0610 
0.0620 
0.0630 
0. 0640 
0.0650 
0.0660 
0.0670 
0.0680 
0.0690 
0.0700 
0.0710 
0.0720 
0.0730 
0.0740 
0.0750 
0.0760 
0.0770 
0.0780 
0.0790 
0.0800 
0.0810 
0.0820 
0.0830 
0.0840 
0.0850 
0.0860 
0.0870 
0.0880 
0.0890 
0.0900 
0.0910 
0.0920 
0.0930 
0.0940 
0.0950 
0.0960 
0.0970 
0.0980 
0.0990 
0.1000 
0.1010 
0 .1020 
0 .1030 
0 .1040 
0 .1050 

46.435 
46.514 
46.590 
46.660 
46.727 
46.790 
46.850 
46.906 
46.959 
47.010 
47.058 
47 .103 
47 .146 
47 .188 
47.227 
47.264 
47.300 
47.334 
47.366 
47.397 
47.427 
47.455 
47.482 
47.508 
47.533 
47.557 
47.580 
47.602 
47.623 
47.644 
47.663 
47.682 
47.700 
47.718 
47.734 
47.751 
47.766 
47.781 
47.796 
47.810 
47.824 
47.837 
47.850 
47.862 
47.874 
47.885 
47.896 
47.907 
47.918 
47.928 
47.938 
47.947 
47.956 
47.965 
47.974 
47.983 
47.991 
47.999 

70.000 3.360E-03 3.360E-03 
70.000 3.430E-03 3.430E-03 
70.000 3.500E-03 3.500E-03 
70.000 3.570E-03 3.570E-03 
70.000 3.640E-03 3.640E-03 
70.000 3.710E-03 3.710E-03 
70.000 3.780E-03 3.780E-03 
70.000 3.850E-03 3.850E-03 
70.000 3.920E-03 3.920E-03 
70.000 3.990E-03 3.990E-03 
70.000 4.060E-03 4.060E-03 
70.000 4.130E-03· 4.130E-03 
70.000 4.200E-03 4.200E-03 
70.000 4.270E-03 4.270E-03 
70.000 4.340E-03 4.340E-03 
70.000 4.410E-03 4.410E-03 
70.000 4.480E-03 4.480E-03 
70.000 4.550E-03 4.550E-03 
70.000 4.620E-03 4.620E-03 
70.000 4.690E-03 4.690E-03 
70.000 4.760E-03 4.760E-03 
70.000 4.830E-03 4.830E-03 
70.000 4.900E-03 4.900E-03 
70.000 4.970E-03 4.970E-03 
70.000 5.040E-03 5.040E-03 
70.000 5.llOE-03 5.llOE-03 
70.000 5.180E-03 5.180E-03 
70.000 5.250E-03 5.250E-03 
70.000 5.320E-03 5.320E-03 
70.000 5.390E-03 5.390E-03 
70.000 5.460E-03 5.460E-03 
70.000 5.530E-03 5.530E-03 
70.000 5.600E-03 5.600E-03 
70.000 5.670E-03 5.670E-03 
70.000 5.740E-03 5.740E-03 
70.000 5.810E-03 5.810E-03 
70.000 5.880E-03 5.880E-03 
70.000 5.950E-03 5.950E-03 
70.000 6.020E-03 6.020E-03 
70.000 6.090E-03 6.090E-03 
70.000 6.160E-03 6.160E-03 
70.000 6.230E-03 6.230E-03 
70.000 6.300E-03 6.300E-03 
70.000 6.370E-03 6.370E-03 
70.000 6.440E-03 6.440E-03 
70.000 6.510E-03 6.510E-03 
70.000 6.580E-03 6.580E-03 
70.000 6.650E-03 6.650E-03 
70.000 6.720E-03 6.720E-03 
70.000 6.790E-03 6.790E-03 
70.000 6.860E-03 6.860E-03 
70.000 6.930E-03 6.930E-03 
70.000 7.000E-03 7.000E-03 
70.000 7.0?0E-03 7.0?0E-03 
70.000 7.140E-03 7.140E-03 
70.000 7.210E-03 7.210E-03 
70.000 7.280E-03 7.280E-03 
70.000 7.350E-03 7.350E-03 
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0. 106 0 48.007 70.000 
0. 1070 48.014 70.000 
0. 1080 48.021 70.000 
0. 109 0 48.029 70.000 
0.1100 48.035 70.000 
0.1110 48.042 70.000 
0. 1120 48.049 70.000 
0. l 130 48.055 70.000 
0. 1140 48.061 70.000 
0.1150 48.067 70.000 
0.1160 48. 073 70.000 
0.1170 48.079 70.000 
0. 1180 48. 085 70.000 
0.1190 48.090 70.000 
0.1200 48.096 70.000 
0.1210 48. 101 70.000 
0. 1220 48. 106 70.000 
0. 1230 48 .1 :l .1 70.000 
0 1240 48.116 70.000 
0.12'5(1 48. 120 70.000 
0. 1260 48 .125 70.000 
0. 1270 48. 130 70.000 
0.1280 48. 134 70.000 
0.1290 48 .138 70.000 
0.1300 48. 142 70.000 
0.1310 48. 147 70.000 
0.1320 48. 151 70.000 
0.133C 48. 1:,4 70.000 
0. 1340 48. 158 70.000 
0. 1350 48.162 70.000 
0.1360 48. 166 70.000 
0. 1 370 48. 169 70.000 
0. 1380 48. 173 70.000 
0. 139 0 48. 176 70.000 
0. 1400 48. 180 70.000 
0.1410 48. 183 70.000 
0.1420 48 .186 70.000 
0. 1430 48. 189 70.000 

t 40.00 mm. 
hs 140.00 
fap 247.00 
es 210000 
delta 0.0010 

mm. 
N/mm2. 
N/mm2. 
1/rn. 

7.420E-03 7.420E-03 
7.490E-03 7.490E-03 
7.560E-03 7.560E-03 
7.630E-03 7.630E-03 
7.700E-03 7.700E-03 
7.770E-03 7.770E-03 
7.840E-03 7.840E-03 
7.910E-03 7.910E-03 
7.980E-03 7.980E-03 
8.050E-03 8.050E-03 
8.120E-03 8 .120E-03 
8.190E-03 8 .190E-03 
8.260E-03 8.260E-03 
8.330E-03 8.330E-03 
8.400E-03 8.400E-03 
8.470E-03 8.470E-03 
8.540E-03 8.540E-03 
8.610E-03 8.610E-03 
8.680E-03 8.680E-03 
8.750E-03 8.750E-03 
8.820E-03 8.820E-03 
8.890E-03 8.890E-03 
8.960E-03 8.960E-03 
9.030E-03 9.030E-03 
9.lOOE-03 9.lOOE-03 
9.170E-03 9.170E-03 
9.240E-03 9.240E-03 
9.310E-03 9.310E-03 
9.380E-03 9.380E-03 
9.450E-03 9.450E-03 
9.520E-03 9.520E-03 
9.590E-03 9.590E-03 
9.660E-03 9.660E-03 
9.730E-03 9.730E-03 
9.800E-03 9.SOOE-03 
9.870E-03 9.870E-03 
9.940E-03 9.940E-03 
1.000E-02 1.00lE-02 
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Bijlage P-4 Uitdraai M-K-diaqrarn van de gewapende 

betondoorenede waarbij fap•O N/rnn2 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/2 P4 gewapende betondoorsnede 

waarbij fap•0 N/mrn2. 

Kappa Moment X epsb epswt 
1/m kNm mm 

0.0010 4.988 67.021 6.702E-05 8.005E-05 
0.0020 9.975 67.021 1.340E-04 2.660E-04 
0.0030 14.963 67.021 2.0llE-04 3.989E-04 
0.0040 19.950 67.021 2.681E-04 5.319E-04 
0.0050 24.938 67.021 3.351E-04 6.649E-04 
0.0060 29.926 67.021 4.021E-04 7.979E-04 
0.0070 34.913 67.021 4.691E-04 9.309E-04 
0.0080 39.901 67.021 5.362E-04 1.064E-03 
0.0090 44.888 67.021 6.032E-04 1.197E-03 
0.0100 49.876 67.021 6.702E-04 1.330E-03 
0.0110 54.864 67.021 7.372E-04 1.463E-03 
0.0120 59.851 67.021 8.043E-04 1.596E-03 
0.0130 64.839 67.021 8.713E-04 l.729E-03 
0.0140 69.826 67.021 9.383E-04 1.862E-03 
0.0150 73.715 66.494 9.974E-04 2.003E-03 
0.0160 77.016 65.866 1.054E-03 2.146E-03 
0.0170 80.191 65.457 1.113E-03 2.287E-03 
0.0180 83.253 65.229 1.174E-03 2.426E-03 
0.0190 85.500 64.795 l.231E-03 2.569E-03 
0.0200 86.853 64.080 1.282E-03 2.718E-03 
0.0210 88 .172 63.486 1.333E-03 2.867E-03 
0.0220 89.461 62.996 1.386E-03 3.014E-03 
0.0230 90.725 62.596 1.440E-03 3.160E-03 
0.0240 91.964 62.274 1.495E-03 3.305E-03 
0.0250 93 .181 62.020 1.550E-03 3.450E-03 
0.0260 94.030 61.649 1.603E-03 3.597E-03 
0.0270 94.677 61. 237 1.653E-03 3.747E-03 
0.0280 95.315 60.875 1.705E-03 3.895E-03 
0.0290 95.945 60.558 1.756E-03 4.044E-03 
0.0300 96.567 60.280 1.808E-03 4.192E-03 
0.0310 97 .182 60.039 1.861E-03 4.339E-03 
0.0320 97.790 59.829 1.915E-03 4.485E-03 
0.0330 98 .160 59.530 l.965E-03 4.635E-03 
0.0340 98.500 59.246 2.014E-03 4.786E-03 
0.0350 98.838 58.986 2.065E-03 4.935E-03 
0.0360 99.172 58.750 2.115E-03 5.085E-03 
0.0370 99.504 58 .534 2.166E-03 5.234E-03 
0.0380 99.833 58.339 2.217E-03 5.383E-03 
0.0390 100.159 58.161 2.268E-03 5.532E-03 
0.0400 100.484 57.999 2.320E-03 5.680E-03 
0.0410 100.806 57.853 2.372E-03 5.828E-03 
0.0420 101.126 57.721 2.424E-03 5.976E-03 
0.0430 101. 287 57.521 2.473E-03 6.127E-03 
0.0440 101.417 57.318 2.522E-03 6.278E-03 
0.0450 101.546 57.126 2.571E-03 6.429E-03 
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0.0460 101.674 
0.0470 101.802 
0. 0480 101. 928 
0.0490 102.054 
0.0500 102.179 
0.0510 102.303 
0.0520 102.427 
0.0530 102.550 
0.0540 102.673 
De betonstuik is 
0.0550 102.792 
0.0560 102.841 
0.0570 102.838 
0.0580 102.831 
0.0590 102.822 
0.0600 102.809 
0.0610 102.794 
0.0620 102.777 
0.0630 102.756 
0.0640 102.733 
0.0650 102.708 
0.0660 102.680 
0.0670 102.651 
0.0680 102.618 
0.0690 102.584 
0.0700 102.547 
0.0710 102.509 
0.0720 102.468 
0.0730 102.425 
0.0740 102.380 
0.0750 102.333 
0.0760 102.284 
0.0770 102.233 
0.0780 102.179 
0.0790 102.124 
0.0800 102.067 
0.0810 102.007 
0. 0820 101. 945 
0.0830 101.881 
0.0840 101.815 
0. 0850 101. 746 
0.0860 101.675 
0. 0870 101. 602 
0. 0880 101. 526 
0. 0890 101. 448 
0.0900 101.367 
0. 0910 101. 283 
0. 0920 101.196 
0. 0930 101.107 
0. 0940 101. 015 
0.0950 100.919 
0.0960 100.820 
0.0970 100.718 
0.0980 100.612 
0.0990 100.502 
0.1000 100.389 
0.1010 100.271 
0. 1020 100 .148 

56.945 2.619E-03 6.581E-03 
56.775 2.668E-03 6.732E-03 
56.614 2.717E-03 6.883E-03 
56.462 2.767E-03 7.033E-03 
56.318 2.816E-03 7.184E-03 
56.183 2.865E-03 7.335E-03 
56.055 2.915E-03 7.485E-03 
55.934 2.964E-03 7.636E-03 
55.820 3.014E-03 7.786E-03 

epsb-3.0E-3gepasseerd. 
55.717 3.064E-03 7.936E-03 
55.591 3.113E-03 8.087E-03 
55.451 3.161E-03 8.239E-03 
55.321 3.209E-03 8.391E-03 
55.201 3.257E-03 8.543E-03 
55.091 3.305E-03 8.695E-03 
54.990 3.354E-03 8.846E-03 
54.899 3.404E-03 8.996E-03 
54.816 3.453E-03 9.147E-03 
54.742 3.503E-03 9.297E-03 
54.676 3.554E-03 9.446E-03 
54.618 3.605E-03 9.595E-03 
54.568 3.656E-03 9.744E-03 
54.525 3.708E-03 9.892E-03 
54.490 3.760E-03 1.004E-02 
54.463 3.812E-03 1.019E-02 
54.442 3.865E-03 1.033E-02 
54.428 3.919E-03 1.048E-02 
54.421 3.973E-03 1.063E-02 
54.422 4.027E-03 1.077E-02 
54.428 4.082E-03 1.092E-02 
54.442 4.138E-03 1.106E-02 
54.461 4.194E-03 1.121E-02 
54.488 4.250E-03 1.135E-02 
54.520 4.307E-03 1.149E-02 
54.559 4.365E-03 1.164E-02 
54.605 4.423E-03 1.178E-02 
54.657 4.482E-03 1.192E-02 
54.715 4.541E-03 1.206E-02 
54.780 4.601E-03 1.220E-02 
54.851 4.662E-03 1.234E-02 
54.928 4.724E-03 l.248E-02 
55.013 4.786E-03 1.261E-02 
55.104 4.849E-03 l.275E-02 
55.201 4.913E-03 1.289E-02 
55.305 4.977E-03 l.302E-02 
55.417 5.043E-03 1.316E-02 
55.535 5.109E-03 1.329E-02 
55.661 5.176E-03 1.342E-02 
55.794 5.245E-03 1.356E-02 
55.935 5.314E-03 1.369E-02 
56.084 5.384E-03 1.382E-02 
56.240 5.455E-03 1.394E-02 
56.405 5.528E-03 1.407E-02 
56.579 5.601E-03 1.420E-02 
56.762 5.676E-03 1.432E-02 
56.955 5.752E-03 1.445E-02 
57.157 5.830E-03 1.457E-02 
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0.1030 
0. 1040 
0. 1050 
0. 106 0 
0.1070 
0. 1080 
0 .1090 
0.1100 
0.1110 
0.1120 
0.1130 
0.1140 
0. 1 J. 50 
0.1160 
0.1170 
0. 1180 
0.1190 
0.1200 
0.1210 
0. 1220 
0. 1 230 
0 . 124 0 
0.12:,0 
0. 1260 
0.1?70 
0.128(1 
0. 129 0 

100.021 
99.889 
99.751 
99.608 
99.458 
99.302 
99. 139 
98.968 
98.788 
98.599 
98.399 
98.188 
97.965 
97.727 
97.472 
97. 199 
96.904 
96.584 
96.233 
95.845 
95.410 
94.914 
94.334 
93.630 
92.714 
91.312 
88.662 

57.369 5.909E-03 l.469E-02 
57.593 5.990E-03 l.481E-02 
57.828 6.072E-03 l.493E-02 
58.075 6.156E-03 1.504E-02 
58.335 6.242E-03 1.516E-02 
58.609 6.330E-03 1.527E-02 
58.897 6.420E-03 1.538E-02 
59.202 6.512E-03 l.549E-02 
59.524 6.607E-03 1.559E-02 
59.864 6.705E-03 1.570E-02 
60.225 6.805E-03 1.579E-02 
60.608 6.909E-03 1.589E-02 
61.016 7.017E-03 1.598E-02 
61.451 7.128E-0~ 1.607E-02 
61.918 7.244E-0~ l.616E-02 
62.420 7.366E-03 1.623E-02 
62.963 7.493E-03 l.631E-02 
63.553 7.626E-03 l.637E-02 
64.200 7.768E-03 1.643E-02 
64.915 7.920E-03 1.648E-02 
65.715 8.083E-03 1.652E-02 
66.626 8.262E-03 1.654E-02 
67.687 8.461E-03 1.654E-02 
68.969 8.690E-03 1.651E-02 
70.623 8.969E-03 l.643E-02 
73.125 9.360E-03 l.624E-02 
77.744 1.000E-02 l.573E-02 

H~t maximale moment is berejkt en bedraagt 
M.~6x= 102.841 kNm. 
De betonstuik waarbij dit m~ximale moment 
bereikt wordt, bedraagt epsb- 3.1131E-03 

t 0.00 mm. 
a 0.00 mm. 
hs 140.00 mm. 
f ap 0.00 N/mrn2. 
hbe, 60.00 mm. 
cd 15.00 mm. 
kent 16.00 mm. 
kend 10.00 mm. 
aantalt 5 
aantald 5 
es 210000 N/mm2. 
f awl 400.00 N/mm2. 
f aw2 t/m f aw6 475 525 550 570 580 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.0 8.0 
b 500.00 mm. 
eb 25000 N/rnm2 

• 

f ):, 25.00 N/mrn2 
• 

delta 0.0010 1/m. 
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!111eae 0-~ Uitdraai H-K-dia9ram van de gewapende 
betondoorsnede met twee stalen strippen 
YAD proefstuk PS 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/2 P5 :samengestelde betondoorsnede. 

Kappa 
1/m 

Moment x epsb epssb epsso epswt 
kNm mm 

0.0020 14.026 
0.0040 28.051 
0.0060 42.077 
0.0080 56.102 
0.0100 70.128 
0.0120 84.153 
0.0140 97.921 
0.0160 109.275 
0.0180 117.246 
0.0200 124.089 
0.0220 128.170 
0.0240 131.364 
0.0260 134.208 
0.0280 136.794 
0.0300 138.478 
0.0320 139.928 
0.0340 141.269 
0.0360 142.524 
0.0380 143.351 
0.0400 144.104 
De betonstuik is 
0.0420 144.779 
0.0440 145.359 
0.0460 145.857 
0.0480 146.280 
0.0500 146.385 
0.0520 146.439 
0.0540 146.450 
0.0560 146.422 
0.0580 146.357 
0.0600 146.260 
0.0620 146.132 
0.0640 145.974 
0.0660 145.670 
0.0680 145.320 
0.0700 144.947 
0.0720 144.553 
0.0740 144.138 
0.0760 143.703 
0.0780 143.247 
0.0800 142.771 
0.0820 142.276 
0.0840 141.760 
0.0860 141.223 

77.105 1.54E-04 t.56E-04 1.24E-04 2.46E-04 
77.105 3.0BE-04 3.12E-04 2.48E-04 4.92E-04 
77.105 4.63E-04 4.67E-04 3.73E-04 7.37E-04 
77.105 6.17E-04 6.23E-04 4.97E-04 9.83E-04 
77.105 7.71E-04 7.79E-04 6.21E-04 1.23E-03 
77.105 9.25E-04 9.35E-04 7.45E-04 1.47E-03 
77.179 1.0BE-03 1.09E-03 8.71E-04 1.72E-03 
77.293 l.24E-03 1.24E-03 9.97E-04 1.96E-03 
77.033 1.39E-03 1.40E-03 1.12E-03 2.21E-03 
77.008 1.54E-03 1.56E-03 1.24E-03 2.46E-03 
76.654 1.69E-03 1.72E-03 1.36E-03 2.71E-03 
76.344 1.83E-03 1.89E-03 1.47E-03 2.97E-03 
76.147 1.98E-03 2.05E-03 1.59E-03 3.22E-03 
76.037 2.13E-03 2.21E-03 1.71E-03 3.47E-03 
75.812 2.27E-03 2.38E-03 1.82E-03 3.73E-03 
75.620 2.42E-03 2.54E-03 1.94E-03 3.98E-03 
75.476 2.57E-03 2.70E-03 2.06E-03 4.23E-03 
75.371 2.71E-03 2.87E-03 2.17E-03 4.49E-03 
75.206 2.86E-03 3.03E-03 2.29E-03 4.74E-03 
75.063 3.00E-03 3.20E-03 2.40E-03 5.00E-03 
epsb•3.0E-3 gepasseerd. 
74.961 3.15E-03 3.36E-03 2.52E-03 5.25E-03 
74.909 3.30E-03 3.52E-03 2.64E-03 5.50E-03 
74.900 3.45E-03 3.68E-03 2.76E-03 5.75E-03 
74.930 3.60E-03 3.84E-03 2.BBE-03 6.00E-03 
74.922 3.75E-03 4.00E-03 3.00E-03 6.25E-03 
74.946 3.90E-03 4.16E-03 3.12E-03 6.50E-03 
74.997 4.05E-03 4.32E-03 3.24E-03 6.75E-03 
75.074 4.20E-03 4.48E-03 3.36E-03 7.00E-03 
75.175 4.36E-03 4.63E-03 3.49E-03 7.24E-03 
75.297 4.52E-03 4.78E-03 3.62E-03 7.48E-03 
75.440 4.68E-03 4.93E-03 3.75E-03 7.72E-03 
75.602 4.84E-03 5.0BE-03 3.88E-03 7.96E-03 
75.744 5.00E-03 5.23E-03 4.0lE-03 8.20E-03 
75.896 5.16E-03 5.38E-03 4.14E-03 8.44E-03 
76.065 5.32E-03 5.53E-03 4.27E-03 8.68E-03 
76.249 5.49E-03 5.67E-03 4.41E-03 8.91E-03 
76.449 5.66E-03 5.81E-03 4.55E-03 9.14E-03 
76.664 5.83E-03 5.95E-03 4.69E-03 9.37E-03 
76.894 6.00E-03 6.09E-03 4.83E-03 9.60E-03 
77.138 6.17E-03 6.23E-03 4.97E-03 9.83E-03 
77.397 6.35E-03 6.36E-03 5.12E-03 1.0lE-02 
77.670 6.52E-03 6.50E-03 5.26E-03 1.03E-02 
77.957 6.70E-03 6.63E-03 5.41E-03 1.05E-02 
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0.0880 
0.0900 
0.0920 
0.0940 
0.0960 
0.0980 
0. 1000 
0 .1020 
0. 1040 
0 .1060 
0. 1080 
0.1100 
0.1120 
0. 1140 
0.1160 
0.1180 

140.666 
140.087 
139.487 
138.864 
138.217 
137.547 
136.851 
136 .129 
135.378 
134.599 
133.789 
132.945 
132. 06 7 
131.152 
130.196 
129.224 

78.260 6.89E-03 6.75E-03 5.57E-03 1.07E-02 
78.576 7.07E-03 6.88E-03 5.72E-03 1.09E-02 
78.908 7.26E-03 7.00E-03 5.88E-03 1.llE-02 
79.255 7.45E-03 7.12E-03 6.04E-03 1.14E-02 
79.617 7.64E-03 7.24E-03 6.20E-03 l.16E-02 
79.995 7.84E-03 7.35E-03 6.37E-03 1.18E-02 
80.390 8.04E-0~ 7.46E-03 6.54E-03 1.20E-02 
80.801 8.24E-03 7.57E-03 6.71E-03 1.22E-02 
81.230 8.45E-03 7.67E-03 6.89E-03 1.24E-02 
81 .677 8.66E-03 7.77E-03 7.07E-03 1.25E-02 
82.143 8.87E-03 7.87E-03 7.25E-03 1.27E-02 
82.630 9.09E-03 7.96E-03 7.44E-03 1.29E-02 
83.137 9.31E-03 8.05E-03 7.63E-03 1.31E-02 
83.666 9.54E-03 8.13E-03 7.83E-03 1.33E-02 
84.220 9.77E-03 è.21E-03 8.03E-03 1.34E-02 
84.783 1.00E-02 8.29E-03 8.23E-03 1.36E-02 

Het max:imale moment :is bereikt en bedraagt 
Mmax- 146.450 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt epsb• 4.050E-03 

t 40.00 mm. 
a 15.00 mm. 
hs 140. 00 mm. 
fap 220.00 N/rnm2. 
r1b0 4:,. 00 rn.rr1. 
cd 0.00 mm. 
kent 16. 00 mm. 
kend 0.00 mm. 
aantalt 5 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 

N/rnm2. 
475 
2.5 

fawl 400.00 
faw2 t/rn faw6 
epsw2 t/m epsw6 
b 500.00 
eb 25000 
fb 25.00 
delta 0.0020 

rnn1. 
N/rnm2 

• 

N/rnm2 
• 

1/rn. 

525 
3.5 

550 
4.5 
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Bijlage 0-6 Uitdraai H-K-diaqrarn van de gewapende 

betondoorsnede met twee stalen strippen 

voo proefstuk P6 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/2 P6 :samengestelde betondoorsnede. 

Kappa 
1/m 

Moment x 
kNm ~ 

epsb epsso epswt epswd 

0.0020 16.529 86.836 1.74E-04 1.86E-04 9.37E-05 2.26E-04 1.24E-04 
0.0040 33.059 86.836 3.47E-04 3.73E-04 1.87E-04 4.53E-04 2.47E-04 
0.0060 49.588 86.836 5.21E-04 5.59E-04 2.81E-04 6.79E-04 3.71E-04 
0.0080 66.118 86.836 6.95E-04 7.45E-04 3.75E-04 9.05E-04 4.95E-04 
0.0100 82.647 86.836 8.68E-04 9.32E-04 4.68E-04 1.13E-03 6.18E-04 
0.0120 99.091 86.865 l.04E-03 1.12E-03 5.62E-04 1.36E-03 7.42E-04 
0.0140 112.932 87.123 1.22E-03 1.30E-03 6.60E-04 1.58E-03 8.70E-04 
0.0160 124.179 87.465 1.40E-03 1.48E-03 7.59E-04 1.80E-03 9.99E-04 
0.0180 132.808 87.544 1.58E-03 1.66E-03 8.56E-04 2.02E-03 1.13E-03 
0.0200 139.509 87.399 1.75E-03 1.85E-03 9.48E-04 2.25E-03 l.25E-03 
0.0220 145.610 87.295 1.92E-03 2.04E-03 1.04E-03 2.48E-03 1.37E-03 
0.0240 149.414 86.742 2.08E-03 2.24E-03 1.12E-03 2.72E-03 l.48E-03 
0.0260 152.684 86.228 2.24E-03 2.44E-03 1.20E-03 2.96E-03 1.59E-03 
0.0280 155.681 85.800 2.40E-03 2.64E-03 l.28E-03 3.20E-03 1.70E-03 
0.0300 158.475 85.441 2.56E-03 2.84E-03 1.36E-03 3.44E-03 1.81E-03 
0.0320 160.547 85.021 2.72E-03 3.04E-03 1.44E-03 3.68E-03 1.92E-03 
0.0340 162.144 84.691 2.88E-03 3.24E-03 1.52E-03 3.92E-03 2.03E-03 
0.0360 163.646 84.402 3.04E-03 3.44E-03 1.60E-03 4.16E-03 2.14E-03 
De betonstuik is epsb•3.0E-3 gepasseerd. 
0.0380 165.008 84.172 3.20E-03 3.64E-03 1.68E-03 4.40E-03 2.25E-03 
0.0400 166.031 83.950 3.36E-03 3.84E-03 1.76E-03 4.64E-03 2.36E-03 
0.0420 166.804 83.744 3.52E-03 4.04E-03 1.84E-03 4.88E-03 2.47E-03 
0.0440 167.349 83.659 3.68E-03 4.24E-03 1.92E-03 5.12E-03 2.58E-03 
0.0460 167.754 83.649 3.85E-03 4.43E-03 2.0lE-03 5.35E-03 2.70E-03 
0.0480 168.083 83.676 4.02E-03 4.62E-03 2.lOE-03 5.58E-03 2.82E-03 
0.0500 168.347 83.738 4.19E-03 4.81E-03 2.19E-03 5.81E-03 2.94E-03 
0.0520 168.513 83.819 4.36E-03 5.00E-03 2.28E-03 6.04E-03 3.06E-03 
0.0540 168.450 83.874 4.53E-03 5.19E-03 2.37E-03 6.27E-03 3.18E-03 
0.0560 168.343 83.955 4.70E-03 5.38E-03 2.46E-03 6.50E-03 3.30E-03 
0.0580 168.197 84.060 4.88E-03 5.56E-03 2.56E-03 6.72E-03 3.43E-03 
0.0600 167.983 84.206 5.05E-03 5.75E-03 2.65E-03 6.95E-03 3.55E-03 
0.0620 167.684 84.400 5.23E-03 5.93E-03 2.75E-03 7.17E-03 3.68E-03 
0.0640 167.349 84.616 5.42E-03 6.lOE-03 2.86E-03 7.38E-03 3.82E-03 
0.0660 166.980 84.853 5.60E-03 6.28E-03 2.96E-03 7.60E-03 3.95E-03 
0.0680 166.578 85.109 5.79E-03 6.45E-03 3.07E-03 7.81E-03 4.09E-03 
0.0700 166.133 85.379 5.98E-03 6.62E-03 3.18E-03 8.02E-03 4.23E-03 
0.0720 165.559 85.630 6.17E-03 6.79E-03 3.29E-03 8.23E-03 4.37E-03 
0.0740 164.956 85.900 6.36E-03 6.96E-03 3.40E-03 8.44E-03 4.51E-03 
0.0760 164.281 86.212 6.55E-03 7.13E-03 3.51E-03 8.65E-03 4.65E-03 
0.0780 163.576 86.543 6.75E-03 7.29E-03 3.63E-03 8.85E-03 4.80E-03 
0.0800 162.842 86.891 6.95E-03 7.45E-03 3.75E-03 9.05E-03 4.95E-03 
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0.0820 162.078 87.258 7. 16E-03 7.60E-03 3.88E-03 
0.0840 161 .283 87.643 7.36E-03 7.76E-03 4.00E-03 
0.0860 160.456 88.047 7.57E-03 7.91E-03 4. 13E-03 
0.0880 159.596 88.469 7.79E-03 8.05E-03 4.27E-03 
0.0900 158.701 88.912 8.00E-03 8.20E-03 4.40E-03 
o.oc.i20 157.772 89.374 8.22E-03 8.34E-03 4.54E-03 
0.0940 156.776 89.873 8.45E-03 8.47E-03 4.69E-03 
0.0960 155.715 90.407 8.68E-03 8.60E-03 4.84E-03 
0.0980 154.609 90.965 8.91E-03 8.73E-03 4.99E-03 
0. 1000 153 .454 91.550 9 .15E-03 8.85E-03 5.15E-03 
0.1020 152.247 92.161 9.40E-03 8.96E-03 5.32E-03 
0 .1040 150.985 92.802 9.65E-03 9.07E-03 5.49E-03 
0.1060 149.663 93.473 9.91E-03 9. 17E-03 5.67E-03 
0. 1080 149.190 93.717 1.00E-02 9.32E-03 5.80E-03 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mrneix= 168.513 kNrn. 
De betonstujk waarbjj dit maximale moment 
ber~ikt wordt, bedraagt : epsb• 4.359E-03 

t 40.00 
a 40.00 
hs 140.00 
f ap 232.00 
hbo 20.00 
cd 20.00 
kE-nt 16.00 
kend 10.00 
óëintalt :i.00 
ao:tntald 5.00 
€5 210000 

mm. 
ffill 1 . 

mm. 
N/mm2. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 

9.24E-03 
9.44E-03 
9.63E-03 
9.81E-03 
l.OOE-02 
1.02E-02 
1.04E-02 
1.05E-02 
1.07E-02 
l.08E-02 
1.lOE-02 
1.llE-02 
1. 13E-02 
1.13E-02 

N/mm2. 
N/mm2. 

475 
2.5 

faw: 400.00 
faw2 t/m faw6 
epsw2 t/m epsw6 

525 
3.5 

550 
4.5 

570 
6.0 

580 
8.0 

N/mrn2. 
promi 11 e. 

b 500.00 
eb 25000 

25.00 
0.0020 

fb 
delta 

mm. 
N/mm2 

• 

N/mm 2 
• 

1/m. 
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5. 11 E-03 
5.26E-0:3 
5.42E-03 
5.59E-03 
5.75E-03 
5.92E-03 
6.lOE-03 
6.28E-03 
6.46E-03 
6.65E-03 
6.85E-03 
7.05E-03 
7.26E-03 
7.33E-03 



Bijlage D-7 Uitdraai M-K-diagram van de stalen 

strippen van proefstuk P5 

M,)m~nt-kappa tabel EMPA 33740/2 P5: stalen strippen. 

Kappe, 
1/m 

0.0100 
0.0150 
0.0200 
0.0250 
0.0300 
0.0350 
0.0400 
0.0450 
0. 0:,00 
0.0550 
0.0600 
o.oc,",n 
0. 07(1() 

0.0750 
0.0800 
0.0850 
0.0900 
0.0950 
c:.1oc,o 
n.10:.n 
0.1100 
0.1150 
0.120!:1 
0.125(1 
0. 1300 
0. 1350 
0. 1480 
0.14:,0 

t 
hs 

Moment 
kNm 

19.208 
28.812 
35.072 
37.969 
39.543 
40.492 
41. 108 
41.530 
41.832 
42.056 
4 2. 2 26 
42. 3:,8 
42.463 
42. 548 
42.617 
42. 674 
42.723 
42.763 
42.798 
42.828 
42.854 
42.877 
42.896 
42.914 
42. 930 
42. 943 
42.956 
42.967 

40.00 mm. 
140.00 mm. 

X 

mm 
epssb epsso 

70.000 7.00E-004 7.00E-004 
70.000 l.05E-003 l.05E-003 
70. 000 1. 40E-003 .. 1. 40E-003 
70.000 1.75E-003 1.75E-003 
70.000 2.lOE-003 2.lOE-003 
70.000 2.45E-003 2.45E-003 
70.000 2.SOE-003 2.80E-003 
70.000 3.15E-003 3.15E-003 
70.000 3.SOE-003 3.50E-003 
70.000 3.85E-003 3.85E-003 
70.000 4.20E-OC3 4.20E-003 
70.000 4.55E-003 4.55F.-003 
70.000 4.90E-003 4.90E-003 
70.000 5.25E-003 5.25E-003 
70.000 5.60E-003 5.60E-003 
70.000 5.95E-003 5.95E-003 
70.000 6 30E-003 6.30E-003 
70.000 6.65E-003 6.65E-003 
70.000 7.0CE-003 7.00E-003 
70.000 7.35E-003 7.35E-003 
70.000 7.70E-003 7.70E-003 
70.000 8.0SE-003 8.05E-003 
70.000 8.40E-003 8.40E-003 
70.000 8.75E-003 8.75E-003 
70.000 9.lOE-003 9.lOE-003 
70.000 9.45E-003 9.45E-003 
70.000 9.SOE-003 9.BOE-003 
70.000 1.00E-002 l.OlE-002 

fap 220.00 N/mm2. 
es 210000 N/mm2. 
delta 0.0050 1/m. 
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BU 1 age D-8 Uitdraai M-K-dlagrarn van de stalen 

etrippen van proefstuk P6 

M,::iment-kai:,pa tabel EMPA 33740/2 P6 : stalen strippen. 

Kappa 
1/m 

0.0050 
0.0100 
0.0150 
0.0200 
0.0250 
(1. Cl 3(lG 
0. 0350 
0.0400 
C.0450 
0.0500 
(i . (15 5 0 
0.0600 
0.0650 
C:.0700 
0.0750 
0.0800 
0.0850 
0.0900 
n.0950 
(1. J ()('!; 

0. 1050 
0.1100 
0.1150 
0.1200 
0. 1250 
O.J300 
0. 1350 
0.1400 
0.1450 

t 

Moment x epssb epsso 
kNm mm 

9.604 
19.208 
28.812 
36.033 
39.431 
41.277 
42.390 
43.112 
43.608 
43.9(,2 
44.224 
44.423 
44.578 
44.702 
44.801 
44.882 
44.949 
45.006 
45.054 
45.094 
4~,.130 
45. 16 0 
45 .187 
4~,.210 
4:,. 230 
45.249 
45.265 
45.279 
45.292 

40.00 mm. 

70.000 3.50E-004 .3.50E-004 
70.000 7.00E-004 7.00E-004 
70.000 l.OSE-003 l.05E-003 
70.000 l.40E-003~1.40E-003 
70.000 l.75E-003 l.75E-003 
70.000 2.lOE-003 2.lOE-003 
70.000 2.45E-003 2.45E-003 
70.000 2.BOE-003 2.SOE-003 
70.000 3.lSE-003 3.lSE-003 
70.000 3.50E-003 3.SOE-003 
70.000 3.85E-003 3.85E-003 
70.000 4.20E-003 4.20E-003 
70.000 4.55E-003 4.55E-003 
70.000 4.90E-003 4.90E-003 
70.000 5.25E-003 5.25E-003 
70.000 5.60E-003 5.60E-003 
70.000 5.95E-003 5.95E-003 
70.000 6.30E-003 6.30E-003 
70.000 6.65E-003 6.65E-003 
70.000 7.00E-003 7.00E-003 
70.000 7.35E-003 7.35E-003 
70.000 7.70E-003 7.70E-003 
70.000 8.0SE-003 8.0SE-003 
70.000 8.40E-003 8.40E-003 
70.000 8.75E-003 8.75E-003 
70.000 9.lOE-003 9.lOE-003 
70.000 9.45E-003 9.45E-003 
70.000 9.80E-003 9.BOE-003 
70.000 1.00E-002 1.0lE-002 

hs 140.00 mm. 
fap 232.00 N/mrn2. 
es 210000 N/mm2. 
delta 0.0050 1/rn. 
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Bijl age I-E Dwarskrachtvervorming bij proefstuk P4 

Om inzicht te krijgen in de doorbuiging van proefstuk P4, P5 en 

P6 als gevolg van de dwarskrachtvervorming zal een berekening 

voor proefstuk P4 worden uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van een 

aan één zij de i ngek 1 emde gewapende betonnen p 1 aatst rook met aan 

de andere zijde een puntbelasting P: 
Di:- plaate:troc,:k draait in de lengterichting als gevolg var1 de 

s~huifspanning over een hoek l volgens l O T/G. 

Tus::::,:,n d€' gl1Jdingsmc,dulus Gen de elasticiteitsmodulus Een de 

dwarscontractiecoèfficiènt van Poisson V bestaat het volgende 

verl:,a.nd : 1 
G = E 

2 . C 1 +1/ ) 

De extra doorbuiging als gevolg van de dwarskracht in een 

bepaalde snede is de hoekverdraaing l vermenigvuldigd met de 

af :::tand vanaf d,:, punt.b'=': a::·t 1 ng tot d,:, be:::chouwde snede. 

De g~gevens zijn 

Mn16.X .,. 106 kNm (Bij lë1gë D-2) 

Tmax 106 kN 

x • 50 mm (gerniddeldè ongescheurde betond:rukzóne) 

b = 500 mm 

E 'b • 25 000 N/rnrn2 

1/ -= 0. 2 

afstand puntbelasting tot beschouwde snede - 1000 mm 

Ingevuld is de extra doorbuiging : 

Tmax.1000 106. 106 

61 C - 0,41 mm. 
A.G 50.500.( 1 .25000) 

2. (1+0,2) 
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De doorbuiging als gevolg van het moment is berekend op dezelfde 

wijze zoals in bijlage Dis behandeld. De uitkomst van deze 

berekening is &., - 28,12 mm. 

Hieruit volgt dat de berekende doorbuiging als gevolg van de 

dwarskracht ten opzichte van de berekende doorbuiging als gevolg 

van het moment een percentage oplevert van : 

0,41 

28,12 
. 100 % - 1,4 %. 

Indien de helft van de lengte van 1000 mm als staalbetondoorsnede 

is uitgevoerd, zal de doorbuigjng door dwarskrachtvervorming 

enigzins ~fnemen. doch de doorbuiging door buigvervorming circa 

6 mm bedragen (bij lage D). 

De relatieve invloed van de dwarskrachtvervorming neemt dan dus 

toe en bedraagt circa 5 %. 

De conclusie hieruit is dat de doorbuiging als gevolg van de 

dwarskracht ven.aarloosbaar klein is ten opzicht van die van het 

moment. 
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Bijlage I-F Vergelijking van de verlengingen en de 
verkortingen van proefstuk P4. P5 en P6 bij 
volledige samenwerking . 
Vergelijking van de doorbuigingen 
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p tra- Alt:> Alt" afw. traject Ale Alc afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mn mn % 

155 12 0.130 0.150 -15.1 32 0.057 0.024 58.1 
195 12 0.164 0.210 -28.1 32 0.072 0.030 58.3 
235 12 0.198 0.368 -86.3 32 0.087 0.028 67.7 
257 12 0.216 0.570 -163.9 32 0.095 0.030 68.4 
273 12 0.229 0.742 -223.3 32 0.101 0.010 90.1 
283 12 0.238 0.864 -263.2 32 0.105 0.004 96.1 
295 12 0.248 0.958 -286.3 32 0.109 0.010 90.8 

155 14 0.221 0.210 4.8 34. 0.111 0.102 8.2 
295 14 0.278 0.278 -0.2 34 -- 0.140 0.132 5.5 
235 14 0.334 0.354 -5.8 34 0.168 0.164 2.6 
257 14 0.366 0.416 -13.6 34 0.184 0 .190 -3.0 
273 14 0.391 0.470 -20.1 34 0 .197 0.204 -3.7 
283 14 0.408 0.534 -30.8 34 0.205 0.232 -13.3 
295 14 0.429 0.602 -40.2 34 0.215 0.256 -19.0 
297 14 0.433 0.684 -57.9 34 0.217 0.280 -29.1 

155 15 0.276 0.256 7.2 (35+36)/2 0 .143 0.150 -5.0 
195 15 0.347 0.344 0.8 (35+36)/2 0.180 0 .198 -10.2 
235 15 0.424 0.452 -6.5 (35+36)/2 0.220 0.250 -13.7 
257 15 0.479 0.554 -15.8 (35+36)/2 0.248 0.306 -23.5 
273 15 0.529 0.668 -26.4 (35+36)/2 0.275 0.352 -27.9 
283 15 0.575 0.800 -39.2 (35+36)/2 0.301 0.414 -37.6 
295 15 0.643 0.944 -46.8 (35+36)/2 0.339 0.480 -41. 7 
297 15 0.656 1.076 -64.0 (35+36)/2 0.346 0.556 -60.8 

155 19 0.276 0.254 7.9 
195 19 0.347 0.340 2.0 
235 19 0.424 0.426 -0.4 
257 19 0.479 0.512 -7.0 
273 19 0.529 0.612 -15.8 
283 19 0.575 0.726 -26.4 
295 19 0.643 0.848 -31.9 

155 20 0.221 0.218 1. 2 37 0.111 0.100 10.0 
195 20 0.278 0.294 -5.9 37 0.140 0.134 4.1 
235 20 0.334 0.366 -9.4 37 0.168 0.170 0.3 
257 20 0.366 0.480 -14.1 37 0.184 0.198 -7.4 
273 20 0.391 0.480 -22.6 37 0.197 0.210 -6.8 
283 20 0.408 0.540 -32.3 37 0.205 0.238 -16.2 
295 20 0.429 0.606 -41.1 37 0.215 0.268 -24.6 
297 20 0.433 0.680 -57.0 37 0.217 0.284 -30.9 

155 22 0.130 0.156 -19.7 39 0.057 0.032 44.1 
195 22 0.164 0.226 -37.9 39 0.072 0.034 52.8 
235 22 0.198 0.400 -102.5 39 0.087 0.016 81.5 
257 22 0.216 0.500 -131.5 39 0.095 0.020 78.9 
273 22 0.229 0.602 -162.3 39 0.101 0.004 96.0 
283 22 0.238 0.696 -192.6 39 0.105 0.010 90.4 
295 22 0.248 0.776 -212.9 39 0 .109 0.010 90.8 

Tabel 2. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen 
van proefstuk P4 bij volledige samenwerking. 
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p tra 4lt. 4lt. afw. traj eet 4lc:, 4lc:, afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

150 12 0.126 0.120 4.8 32 0.055 0.038 31.4 
190 12 0.160 0.190 -19.0 32 0.070 0.038 45.8 
230 12 0.193 0.294 -52.1 32 0.085 0.032 62.3 
260 12 0.219 0.400 -83.0 32 0.096 0.026 72.9 
283 12 0.238 0.524 -120.3 32 0.105 0.032 69.4 
298 12 0.250 0.654 -161.1 32 0.110 0.032 70.9 
309 12 0.260 0.776 -198.8 32 0.114 0.038 66.7 

150 14 0.196 0.186 5.1 34-· 0.115 0.112 2.9 
190 14 0.248 0.238 4.1 34. 0.146 0.148 -1.2 
230 14 0.301 0.302 -0.5 34 0.177 0.206 -16.3 
260 14 0.340 0.364 -7.0 34 0.201 0.274 -36.5 
283 14 0.374 0.426 -14.0 34 0.221 0.394 -78.6 
298 14 0.399 0.478 -19.7 34 0.236 0.506 -114.8 
309 14 0.420 0.530 -26.1 34 0.248 0.604 -143.7 

150 15 0.245 0.216 11.8 (35+36)/2 0.148 0.119 19.8 
190 15 0.310 0.284 8.5 (35+36)/2 0.188 0.153 18.6 
230 15 0.378 0.364 3.7 (35+36)/2 0.230 0.194 15.8 
260 15 0.449 0.454 -1. 2 (35+36)/2 0.276 0.239 13.5 
283 15 0.531 0.552 -4.0 (35+36)/2 0.331 0.288 12.9 
298 15 0.625 0.654 -4.7 (35+36)/2 0.395 0.332 15.9 
309 15 0.727 0.752 -3.4 (35+36)/2 0.466 0.378 18.9 

150 19 0.245 0.208 15.1 
190 19 0.301 0.274 11.7 
230 19 0.378 0.358 5.2 
260 19 0.449 0.440 2.0 
283 19 0.531 0.532 -0.2 
298 19 0.625 0.638 -2.1 
309 19 0.727 0.730 -0.4 

150 20 0.176 0 .176 10.2 37 0.115 0.110 4.7 
190 20 0.248 0.230 7.3 37 0.146 0 .136 7.0 
230 20 0.301 0;284 5.5 37 0.177 0.176 0.6 
260 20 0.340 0.350 -2.9 37 0.201 0.256 -27.6 
283 20 0.374 0.400 -7.0 37 0.221 0.316 -43.3 
298 20 0.399 0.452 -13.2 37 0.236 0.396 -68.1 
309 20 0.420 0.490 -16.6 37 0.248 0.480 -93.6 

150 22 0.126 0.100 20.7 39 0.055 0.034 38.6 
190 22 0.160 0.150 6.1 39 0.070 0.048 31.6 
230 22 0.193 0.288 -48.9 39 0.085 0.044 48.2 
260 22 0.219 0.474 -116.9 39 0.096 0.036 62.5 
283 22 0.238 0.576 -142.1 39 0.105 0.028 73.2 
298 22 0.250 0.678 -170.7 39 0.110 0.030 72.7 
309 22 0.260 0.764 -194.1 39 0.114 0.038 68.7 

Tabel 3. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen 
van proefstuk P5 bij volledige samenwerking. 
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p tra- Alt, Ah, afw. traj eet Alo Alo afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mn 111D % 

150 12 0.126 0.132 -4.7 32 0.055 0.034 38.6 
190 12 0.160 0.184 -15.2 32 0.070 0.038 45.8 
230 12 0.193 0.288 -49.0 32 0.085 0.038 55.2 
251 12 0.211 0.386 -82.9 32 0.093 0.028 69.8 

150 14 0 .154 0.158 -2.6 34 0.110 0.120 -8.8 
190 14 0.195 0.206 -5.7 34 0.140 0.126 9.8 
230 14 0.236 0.268 -13.5 34 0.169 0.200 -18.2 
251 14 0.258 0.320 -24.2 34 0 .185 0.248 -34.3 

150 15 0.192 0 .184 4.4 (35+36)/2 0.142 0.104 26.7 
190 15 0.244 0.268 -1.8 (35+36)/2 0.180 0 .134 25.4 
230 15 0.296 0.308 -4.0 (35+36)/2 0.219 0.174 20.6 
251 15 0.327 0.364 -11.2 (35+36)/2 0.244 0.188 23.0 

150 19 0.192 0 .174 9.6 
190 19 0.244 0.232 4.8 
230 19 0.296 0.298 -0.7 
251 19 0.327 0.334 -2.0 

150 20 0.154 0 .160 -3.9 37 0.110 0.112 -1.5 
190 20 0.195 0.208 -6.7 37 0.140 0.138 1.2 
230 20 0.236 0.260 -10.2 37 0.169 0.194 -14.7 
251 20 0.258 0.300 -16.4 37 0.185 0.344 -86.3 

150 22 0 .126 0 .132 -4.7 39 0.055 0.030 45.8 
190 22 0 .160 0.186 -16.5 39 0.070 0.034 51.5 
230 22 0 .193 0.228 -17.9 39 0.085 0.030 64.7 
251 22 0.211 0.596 -182.5 39 0.093 0.016 82.7 

Tabel 4. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen 
van proefstuk P6 bij volledige samenwerking. 
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p 0::;c,-:.,mm u :1 t. n••t m1ddan 6m:. dden 

berekend gemeten berekend gemeten 
kN mm mm mm mm 

155 3.31 4.64 
195 4.36 6.09 
235 6.06 8.42 
225.4 4.00 5.69 
236.7 4.21 6.00 
247.6 4.42 6.32 
257 7.69 10.42 
273 9.37 12.43 
283 1) 14.43 
295 1) 16.45 
297 18.43 
331.5 9.69 15.30 
331.5 11.59 18.98 

Tabel 5. VergeljjKing van de gemeten doorbuigingen en de 
berekende doorbuigingen bij volledige samenwerking van 
proefstuk P4. 

1) Me~tresultaat onbekend. 

p Ó::;c;.,ontm u;l. 'L t-,r..,t ml dc:ltiiHl On,i dd•n 

berekend gerr.eten berekend gemeten 
kN mm mm mm mm 

150 2.64 3.54 
190 3.58 4.72 
217.6 3.76 5.34 
230 4. 98 6.38 
252.2 4.41 6.30 
260 6.74 8.69 
283 8.38 10.65 
298 10.12 12.74 
309 11.77 14.69 
320.2 7.55 11.41 
325.4 8.03 12.61 
325.4 9.64 15.70 

Tabel 6. Vergelijking van de gemeten doorbuigingen en de 
berekende doorbuigingen bij volledige samenwerking van 
proefstuk P5. 
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p 0~1:,on',m ui ~ h•t m1dd•n 6m:Ldd"n 

berekend gemeten berekend gemeten 
kN mm mm mm mm 

150 2.42 3.33 
190 3.26 4.45 
202.0 3.08 4.33 . 
220.2 3.36 4.72 
230 4.82 6.28 
251 6. 36 8.32 
295.l 4.73 6.70 
332.0 5.53 8.02 
332.0 7.61 12.03 

Tabel 7. Vergelijking van de gemeten doorbuigingen en de 
berekende doorbuigingen bij volledige samenwerking van 
proefstuk P6. 
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Bijlage I-G 

p trö- b L 
j eet ber. 

J-:N mm 

155 15 0.277 
"'r•1r-: 
..i. =' ._ l 15 0.3-48 
235 15 0.427 
257 15 0.483 
273 15 0.535 
283 15 0.586 
295 15 0.659 
297 15 0.672 

1'55 19 0.277 
195 19 0.348 
23~) 19 0.427 
257 19 0.483 
273 19 0. 536 
283 19 0.586 
295 19 0.659 

Yergeliikioa van de verleogloaeo eo de 
verkortinaen van proefstuk P4. PS en P6 bij de 

meettraiecten 15. 19 en C35+36l/2 
bij aeen samenwerkina. 
Idem bij volledige samenwerking met andere 
betonkwaliteiten. 

/J,. lL äfw. traJect ~L .6L afw 
gemet. ber. gemet 
m.rn % rnm mrr. % 

0.256 7.4 t35+36)/2 0 .142 0 .150 -5.6 
0.34~ 1.1 (35+36)/2 0. 179 0.198 -10.8 
0.452 -5.9 (35+36)/2 0.217 0.250 -15.0 
0.554 -14.8 (35+36)/2 0.244 0.306 -25.6 
0.668 -24.5 (35+36)/2 0.270 0.352 -30.5 
0.800 -36.5 ( 35+36) /2 0.293 0.414 -41. 5 
0.944 -43.4 (35+36)/2 0.326 0.480 -47.0 
1.076 -60.1 (35+36)/2 0.333 0.556 -67.0 

0.254 8.2 
0.340 2.3 
0.426 0.2 
0.512 -6.1 
0.612 -14.1 
0.726 -23.9 
0.848 -28.8 

Tab~l 8. Vergelijking van de verlengjngen en de verkortingen 
van proefstuk P4 bij geen sam~nwerking. 
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p tra Al1::1 Al1::1 afw. traject Ale Ale afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mn % 

150 15 0.267 0.216 19.2 (35+36)/2 0.135 0.119 11.6 
190 15 0.338 0.284 16.1 (35+36)/2 0.170 0 .153 10.2 
230 15 0.414 0.364 12.2 (35+36)/2 0.207 0.194 6.4 
260 15 0.496 0.454 8.5 (35+36)/2 0.245 0.239 2.6 
283 15 0.613 0.552 9.9 (35+36)/2 0.299 0.288 3.7 
298 15 0.742 0.654 11.8 (35+36)/2 0.359 0.332 7.4 
309 15 0.909 0. 752 17.2 (35+36)/2 0.438 0.378 13.7 

150 19 0.267 0.208 22.1 
190 19 0.338 0.274 19.0 ·' 

230 19 0.414 0.358 13.6 
260 19 0.496 0.440 11.3 
283 19 0.613 0.532 13.2 
298 19 0.742 0.638 14.0 
309 19 0.909 0.730 19.7 

Tabel 9. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen 
van proefstuk P5 bij geen samenwerking. 

p tra- Al1::1 Al1::1 afw. traj eet Ale Ale afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

150 15 0.268 0.184 31.4 (35+36)/2 0.123 0.104 15.5 
190 15 0.340 0.268 27.0 (35+36)/2 0.156 0.134 14.0 
230 15 0.416 0.308 26.0 (35+36)/2 0.189 0.174 8.1 
251 15 0.469 0.364 22.3 (35+36)/2 0.209 0.1,88 9.8 

150 19 0.268 0.174 35.1 
190 19 0.340 0.232 31. 7 
230 19 0.416 0.298 28.4 
251 19 0.469 0.334 28.7 

Tabel 10. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen 
van proefstuk P6 bij geen samenwerking. 
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p tra- Alb Alb afw. traject Alo Alo afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

155 15 0.282 0.256 9.1 (35+36)/2 0.155 0.150 3.0 
195 15 0.354 0.344 2.9 (35+36)/2 0.195 0.198 -1. 7 
235 15 0.437 0.452 -3.4 (35+36)/2 0.241 0.250 -3.6 
257 15 0.497 0.554 -11.6 (35+36)/2 0.276 0.306 -11.0 
273 15 0.562 0.668 -18.8 {35+36)/2 0.317 0.352 -11.1 
283 15 0.619 0.800 -29.3 (35+36)/2 0.352 0.414 -17.6 
295 15 0.708 0.944 -33.3 (35+36)/2 0.408 0.480 -17.7 
297 15 0.729 1.076 -47.6 (35+36)/2 0.422 0.556 -31.9 

155 19 0.282 0.254 9.8 ; 

195 19 0.354 0.340 4.1 
235 19 0.437 0.426 2.5 
257 19 0.497 0.512 -3.1 
273 19 0.562 0.612 -8.9 
283 19 0.619 0.726 -17.3 
295 19 0.708 0.848 -19.8 

Tabel 11. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen 
bij volledige samenwerking van proefstuk P4 bij 
f'b•20 N/mm2 en E'b•20000 N/mm2 • 

p tra- Ah, Alb afw. traj eet Alo A }c, afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

150 15 0.186 0.184 1.3 (35+36)/2 0.128 0.104 19.0 
190 15 0.236 0.268 -5.0 (35+36)/2 0.163 0.134 17.6 
230 15 0.286 0.308 -7.7 (35+36)/2 0.197 0.174 11.6 
251 15 0.314 0.364 -15.9 (35+36)/2 0.216 0.188 13.2 

150 19 0.186 0.174 6.7 
190 19 0.236 0.232 1. 7 
230 19 0.286 0.298 -4.2 
251 19 0.314 0.334 -6.3 

Tabel 12. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen 
bij volledige samenwerking van proefstuk P6 bij 
f'b•30 N/mrn2 en E'b•30000 N/rmn2

• 
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Bijlage I-H Yer;elijking van de verlen;in;en en de 
verkortingen van proefstuk P4, P5 en P6 bij de 
meettrajecteo 14, 20, 34 en 37 bij volledige 
samenwerking met verschillende overdrachtlengten. 
Vergelijking van de doorbuiqingefh 
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a) De resultaten van de berekeningen van de verlengingen en 
verkortingen bij volledige samenwerking bij een aantal 

overdrachtlengten zijn samengevat in de tabellen 13, 14 en 15 en 
grafisch afgebeeld in de figuren Hl, H2 en H3. 

Uit deze tabellen en figuren wordt het volgende geconstateerd 

Proefstuk P4 Overdrachtlengte van .hs en 1,2.hs 
f'b•20 N/mn1

• E'b•20000 N/mn2 

Uit de vergelijking tussen de verlengingen en de verkortingen bij 
volledige samenwerking zonder overdrachtlengte (fig.36, tabel 2) 
en bij een overdrachtlengte van hs en 1,2.hs (fig.Hl, tabel 13) 
met de gemeten waarden wordt geconstateerd dat enige verbetering 
wordt gevonden indien wordt uitgegaan van een overdrachtlengte 

van circa hs vanaf P-257 kN. 

Proefstuk P5 - Overdrachtlengte van hs en 1,2.hs 
f'b•25 N/mn', E'b•25000 N/mn2 

Bij de vergelijking tussen tabel 3 en tabel 14 (resp. fig.37 en 
H2) met de gemeten waarden is te zien dat vanaf P•230 kN de 
afwijkingen in de verlengingen en verkortingen bij een 
overdrachtlengte van circa hs enige verbetering ondergaan. 

Proefstuk P6 - Overdrachtlengte van he en 1,2.hs 
f'b•30 N/mn1 • E'b•30000 N/mn1 

Bij proefstuk P6 wordt volgens de vergelijking tussen de tabellen 
4 en 15 (resp. fig.38 en H3) met de gemeten waarden geconstateerd 

dat vanaf P•230 kN weinig verbetering in de vergeleken 
verlengingen en verkortingen optreedt indien wordt uitgegaan van 

een overdrachtlengte van circa hs. 
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p tra- Alt:, Alt, afw. traj eet Alc A lc afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

155 14 0.240 0.210 12.4 34 0 .126 0.102 19.0 
195 14 0.302 0.278 7.9 34 0 .158 0.132 16.7 
235 14 0.365 0.354 3.0 34 0.191 0.164 14.2 
257 14 0.405 0.416 -2.7 34 0.211 0.190 9.9 
273 14 0.439 0.470 -7.1 34 0.227 0.204 10.3 
283 14 0.467 0.534 -14.4 34 0.240 0.232 3.2 
295 14 0.505 0.602 -19.2 34 0.257 0.256 0.2 
297 14 0.512 0.684 -33.5 34_. 0.260 0.280 -7.9 

155 20 0.240 0.218 9.1 37 0 .126 0.100 20.6 
195 20 0.302 0.294 2.6 37 0.158 0.134 15.4 
235 20 0.365 0.366 -0.3 37 0.191 0.168 12.1 
257 20 0.405 0.418 -3.2 37 0.211 0.198 6.1 
273 20 0.439 0.480 -9.3 37 0.227 0.210 7.6 
283 20 0.467 0.540 -15.7 37 0.240 0.238 0.7 
295 20 0.505 0.606 -20.0 37 0.257 0.268 -4.5 
297 20 0.512 0.680 -32.8 37 0.260 0.284 -9.4 

Overdrachtlengte hs. 

p tra- Alt, Ali:, afw. traj eet Alc Alc afw 
j eet ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

155 14 0.251 0.210 16.4 34 0.130 0.102 21.7 
195 14 0.316 0.278 12.1 34 0.164 0.132 19.5 
235 14 0.385 0.354 8.2 34 0.199 0.164 17.4 
257 14 0.432 0.416 3.7 34 0.221 0 .190 13.9 
273 14 0.479 0.470 2.0 34 0.241 0.204 15.3 
283 14 0.518 0:534 -3.2 34 0.256 0.232 9.5 
295 14 0.577 0.602 -4.3 34 0.279 0.256 8.3 
297 14 0.590 0.684 -16.0 34 0.284 0.280 1. 3 

155 20 0.251 0.218 13.3 37 0.130 0.100 23.3 
195 20 0.316 0.294 7.0 37 0.164 0.134 18.3 
235 20 0.385 0.366 5.0 37 0.199 0.168 15.4 
257 20 0.432 0.418 3.2 37 0.221 0.198 10.2 
273 20 0.479 0.480 -0.1 37 0.241 0.210 12.8 
283 20 0.518 0.540 -4.3 37 0.256 0.238 7.2 
295 20 0.577 0.606 -4.9 37 0.279 0.268 4.0 
297 20 0.590 0.680 -15.3 37 0.284 0.284 -0.1 

Overdrachtlengte : 1.2 .hs 

Tabel 13. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 
proefstuk P4. bij volledige samenwerking indien er 
sprake is van een overdrachtlengte, 
bij f'b•20 N/mn2 en E'b•20000 N/mm2 • 
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p tra- 4lt. .6lt:, afw. traj eet 410 .6 lo afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mn % mm mm % 

150 14 0.213 0.186 12.8 34 0.118 0.112 5.0 
190 14 0.270 0.238 11.9 34 0.149 0.148 0.9 
230 14 0.327 0.302 7.8 34 0.181 0.206 -13.9 
260 14 0.376 0.364 3.3 34 0.206 0.274 -33.1 
283 14 0.423 0.426 -0.7 34 0.228 0.394 -72.6 
298 14 0.466 0.478 -2.5 34 0.247 0.506 -104.9 
309 14 0.506 0.530 -4.8 34 0.263 0.604 -129.4 

150 20 0.213 0.176 17.5 37·: 0.118 0.110 6.7 
190 20 0.270 0.230 14.9 37 0.149 0.136 8.9 
230 20 0.327 0.284 13.3 37 0.181 0 .176 2.7 
260 20 0.376 0.350 7.0 37 0.206 0.256 -24.3 
283 20 0.423 0.400 5.4 37 0.228 0.316 -38.4 
298 20 0.466 0.452 3.0 37 0.247 0.396 -60.3 
309 20 0.506 0.490 3.1 37 0.263 0.480 -82.3 

Overdrachtlengte hs. 

p tra- Alb 41b afw. traject Alo .6 lo afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

150 14 0.227 0.186 18.1 34 0.120 0.112 6.6 
190 14 0.288 0.238 17.3 34 0.152 0.148 2.5 
230 14 0.350 0.302 13.8 34 0.184 0.206 -11.9 
260 14 0.408 0.364 10.7 34 0.211 0.274 -30.1 
283 14 0.474 0.426 10.1 34 0.237 0.394 -66.2 
298 14 0.540 0.478 11.5 34 0.261 0.506 -94.1 
309 14 0.612 0.530 13.4 34 0.284 0.604 -112.7 

150 20 0.227 0.176 22.5 37 0 .120 0.110 8.2 
190 20 0.288 0.230 20.1 37 0 .152 0.136 10.4 
230 20 0.350 0.284 18.9 37 0.184 0.176 4.4 
260 20 0.408 0.350 14.1 37 0.211 0.256 -21.6 
283 20 0.474 0.400 15.6 37 0.237 0.316 -33.3 
298 20 0.540 0.452 16.3 37 0.261 0.396 -51. 9 
309 20 0.612 0.490 19.9 37 0.284 0.480 -69.1 

Overdrachtlengte 1.2 .hs 

Tabel 14. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 
proefstuk P5, bij volledige samenwerking indien er 
sprake is van een overdrachtlengte, 
bij f'b•25 N/nm2 en E'b•25000 N/mm2

• 
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p tra- Ali:, Ali:, afw. traject Al" Al.,, afw 
ject ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm nm % 

150 14 0.175 0.158 9.5 34 0.103 0.120 -16.5 
190 14 0.221 0.206 6.8 34 0.131 0.126 3.5 
230 14 0.268 0.268 0.1 34 0.158 0.200 -26.5 
251 14 0.296 0.320 -8.1 34 0.173 0.248 -43.3 

150 20 0.175 0.160 8.3 37 0.103 0.112 -8.7 
190 20 0.221 0.208 5.9 37. 0.131 0.138 -5.7 
230 20 0.268 0.260 3.0 37 0.158 0.194 -22.7 
251 20 0.296 0.300 -1.4 37 · 0.173 0.344 -98.8 

Overdrachtlengte hs. 

p tra- Alt, Alt, afw. traject A 1.,, Ala afw 
j eet ber. gemet. ber. gemet 

kN mm mm % mm mm % 

150 14 0.195 0.158 18.9 34 0.106 0.120 -13.7 
190 14 0.247 0.206 16.5 34 0.134 0.126 5.8 
230 14 0.301 0.268 10.9 34 0.162 0.200 -23.3 
251 14 0.335 0.320 4.4 34 0.178 0.248 -39.3 

150 20 0.195 0 .160 17.8 37 0.106 0.112 -6.1 
190 20 0.247 0.208 15.7 37 0.134 0 .138 -3.2 
230 20 0.301 0.260 13.5 37 0.162 0.194 -19.6 
251 20 0.335 0.300 10.4 37 0.178 0.344 -93.2 

Overdrachtlengte 1,2 .hs 

Tabel 15. Vergelijking van de verlengingen en de verkortingen van 
proef9tuk P6, bij volledige samenwerking indien er 
sprake is van een overdrachtlengte, 
bij f'b•30 N/mn2 en E'b•30000 N/mn1 • 
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b) De resultaten van de berekeningen van de doorbuigingen bij 
volledige samenwerking bij een aantal overdrachtlengten zijn 
samengevat in de figuren H4, H5 en H6 en in de tabellen 16, 17 en 
18. 

Uit deze tabellen en figuren wordt het volgende geconstateerd : 
Gelet op de gemeten doorbuiging levert de berekende doorbuiging 
van proefstuk P4 en P5 bij volledige samenwerking met een 

overdrachtlengte van hs boven een belasting van 200 kN een 
duidelijk zichtbare verbetering op ten opzichte van volledige 
samenwerking zonder overdrachtlengte. 
(Vergelijk resp. fig. 39-40-41-42 en H4-H5). 
(Vergelijk resp. tabel 5-6 en 16-17). 
Bij proefstuk P6 wordt bij een overdrachtlengte van 1,2.hs boven 

een belasting van 200 kN de vergelijking in beperkte mate 

verbeterd. 
(Vergelijk resp. fig. 43-44 en H6). 
(Vergelijk resp. tabel 7 en 18). 
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Fig. H4. Vergelijking van de doorbuigingen van proefstuk P4, 

bij volledige samenwerking indien er sprake is van 

een overdrachtlengte van hs en 1,2.hs, 

bij f'b•20 N/mrn2 en E'b•20000 N/mm2
• 
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Fig. H5. Vergelijking van de doorbuigingen van proefstuk P5, 

bij volledige samenwerking indien er sprake is van 

een overdrachtlengte van hs en 1,2.hs, 

bij f'b•25 N/mrn2 en E'b•25000 N/mm2 • 
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Fig. H6. Vergelijking van de doorbuigingen van proefstuk P6. 
bij volledige samenwerking indien er sprake is van 

een overdrachtlengte van hs en 1,2.hs. 

bij f'b•30 N/mn2 en E'b•30000 N/mn2
• 
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p 6ec,ornm u:lt '"'•t ffl:ldd•n 6m:1. dd•n 

o•hs o•l,2.hs o•hs o•l,2.hs 
kN mm mm DJn mm 

203.1 3.94 3.99 5.56 5.62 
227.7 4.46 4.57 6.29 6.42 
238.0 4.79 4.85 6.66 6.81 
314.3 11.02 12.66 15.49 17.29 
314.3 13.17 14.81 19.65 21.45 

Tabel 16. Overzicht van de berekende doorbuigingen bij volledige 
samenwerking van proefstuk P4 
met een overdrachtlengte o•hs en o•l,2.hs. 

p 6'/!5oomm u:lt .... t m:ldd•n 6m:ldá•n 

o•hs o•l,2.hs o•hs o•l,2.hs 
kN mm mm mm mm 

217.6 3.98 4.04 5.59 5.68 
252.0 4.78 4.90 6.71 6.86 
320.2 10.11 10.99 14 .17 15.16 
325.4 13.41 16.56 18.92 22.23 
325.4 15.01 18.16 22.02 25.00 

Tabel 17. Overzicht van de berekende doorbuigingen bij volledige 
samenwerking van proefstuk P5 
met een overdrachtlengte o•hs en o•l,2.hs. 

p 6eoo"'"' u:lt '"'•t ffl:ldd•n 6...:1.dd•n 

o•hs o•l,2.hs o•hs o•l,2.hs 
kN mn mn mn 111D 

233.7 3.76 3.89 5.17 5.33 
251.2 4.11 4.26 5.64 5.82 
266.5 4.44 4.74 6.08 6.43 
311.7 5.37 8.51 7.02 10.97 
311.7 7.00 8.71 8.00 11.36 

Tabel 18. Overzicht van de berekende doorbuigingen bij volledige 
samenwerking van proefstuk P6 
met een overdrachtlengte o•hs en o•l,2.hs. 
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Bjj}age I-J . Voorbeeld-berekening voor de bepaling van de 
momenten en de dwarskrachten in resp. de stalen 
strippen en de gewapende betondoorsnede bij 
proefstuk P4 in de kritieke doorsnede. 
Samenvatting voo de krachtverdeling bij de 
proefstukken P4, PS en P6. 
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In dit voorbeeld is uitgegaan van de volgende gegevens die in 

bijlage D-1 staan vermeld : 

De krormningen en uitwendige momenten in twee opeenvolgende sneden 
zijn 

Kl • 0,0140 1/m 

K2 • 0,0120 1/m 

Ml• 95,245 kNm 

M2 • 81.639 kNm. 

De hoogten van de drukgebieden in beide sneden zijn gelijk. 

namelijk : x - 69,667 mn. 

De afstand tussen beide sneden is als volgt 

dx • 900 . C 95.245- 81,639) - 128,57 mm. 
95,245 

De totale dwarskracht T is gelijk aan : T - P/2 • 105828 N. 

In figuur Jl zijn de overige gegevens uit bijlage D-1 grafisch 

weergegeven. Alle spanning-rek-relaties blijken nog in het 

lineaire gebied te liggen. 

sneoe 8'Wóe 

• 

2 1 t dx = 12B 57 avn 

12.I, 564"/• swth L 'I • 

Fig. Jl. Rekkenverloop in twee sneden in proefstuk P4. 
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In figuur J2 is gepoogd inzicht te verschaffen in de wijze waarop 
de momenten in resp. de stalen strip(pen) en de gewapende 
betondoorsnede worden bepaald. Hierbij wordt opgemerkt dat bij 
proefstuk P6 tevens een drukwapening in de doorsnede aanwezig is. 

Afhankelijk van de plaats van de neutrale lijn in de doorsnede 
zijn er 3 gevallen te onderscheiden zoals hieronder is vermeld. 

Geval a : De neutrale lijn van de doorsnede valt samen met het 

midden van de stalen strip. 

Geval b 

Geval c 

In de stalen strip(pen) gèldt : Ns - N's , dus de 
normaalkracht in de strip is nul. 
De stalen strip is belast met een moment ter grootte 

van Ms • Ns . (zs-z's). Uit het evenwicht volgt 

bij proefstuk P4 en PS : Na - N'b. 

De neutrale lijn van de doorsnede valt boven het midden 
van de stalen strip. 
De stalen strip is belast door een normaaldrukkracht 
ter grootte van N' - N's-Ns en een moment van 

Ms - Ns . (zs-hs/2-a) + N's . (hs/2+a-z's). Uit het 
evenwicht volgt dat de nonnaaltrekkracht in het 
betonstaal evenwicht maakt met de normaaldrukkracht in 

het beton en met de aktie van de stalen strip(pen). Dus 
bij de proefstukken P4 en PS geldt : Na• N' + N'b. 

De neutrale lijn valt onder het midden van de stalen 
strip. 
In de stalen strip werkt een nonnaaltrekkracht en een 
moment als volgt : N • Ns - N's 

en Ms • Ns .(zs-hs/2-a) + 

N's .(hs/2+a-z's). 

Uit het evenwicht volgt bij de proefstukken P4 en P5 

N +Na• N'b. 
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bngsdoorsnEde rekverloop normaal krochten Cllngrijpi ~spunten 

a) de neutrale lijn valt samen met het midden van de stalen 
strjp, 

~ 

bo 
~sb 

s/2 ---
hs/2 

:ia N-·--

b) de neutrale lijn valt boven het midden van de stalen strip. 

bo . 
hs/2 1:~,p 

} Iz;; Db 
nl. 

hs/2 Ns Nb &so a 
e.'b 

c) de neutrale 1 ij n valt onder het midden van de stalen strip. 

Fig. J2. Rekken- en normaalkrachtenverloop over de doorsnede. 
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Stalen strippen, 
In figuur J3 zijn de resultanten van de normaalspanningen en de 
berekende afstand tot het midden van de stalen strip in beide 
sneden geschetst. In dit voorbeeld is de hoogte van het 
drukgebied kleiner dan de halve hoogte van de stalen strip 
(geval c). 

Ns2 

( 
Ms2 

1--- N's2 

SNde, 
1 

Ts 

1 
1 

I 
/ 

Ns1 
1 

~ 
.tl! .r, 

) 
!&> 
~ -..... 

Msl ~ 
..&>' 
~ 

N'sl -r 

Fig. J3. Resultanten van de normaalspanningen in de stalen strip 

en de afstand tot het midden van de strip. 

Nsl - ½ .0,9847 

Ns2 - ½ .0,8840 

N'sl - ½ .0,9753 

N's2 - ½ .0,8360 

2, 1 .10~ 

2,1 .10~ 

2,1 .10~ 

2,1 .10~ 

40 

40 

40 

40 

(140-69,667) - 290880 N 

(140-69,667) • 249318 N 

69,667 

69,667 

• 285373 N 
• 244614 N 

Nl • Nsl - N'sl • 290880 - 285373 • 5507 N 

N2 - Ns2 - N's2 • 249318 - 244614 - 4704 N. 

Msl - Nsl .46,555 + N'sl .46,777 -

- 290880 .46,555.l0-3 + 285373 .46,777.10-3 
- 26890,811 kNmrn 

Ms2 - Ns2 .46,555 + N's2 .46,777 -

• 249318 .46,555.10-3 + 244614 .46,777.10-3 • 23049,308 kNmm 

Hieruit volgt dat de dwarskracht in de stalen strip tussen de 

sneden 1 en 2 gelijk is aan : 

Ts - 26890,811 - 23049.308 • 29,879 kN. 
128,57 
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Gewapende betondoorsnede, 
In figuur J4 is een overzicht gegeven van de aktie van de stalen 
strippen en de resultanten van de normaalspanningen met de 
berekende afstanden tot het midden van de stalen strip in de 
gewapende betondoorsnede. 

r 
No2 
-

1 l N'b2 

snfde snt'de 

f ... 1/ft 57 ITl7I j 
Tb, . 

Nt Nl:51507 N -:l.704 N 

-- Tb 

N:_11 
-

N'b1 

J 
-1 

Fig. J4. Resultanten van de normaalspanningen en de aktie van de 

stalen strippen in de gewapende betondoorsnede met de 
afstand tot het midden van de stalen strip. 

Nal • 1,8246 .10-:s 

Na2 - 1,5640 .10-:s 

2,1 .10~ 

2,1 .1~ 

N'bl • ½ 

N'b2 • ½ 

0, 9753 . 10-:s 

0, 8360 . 10-3 

25000 

25000 

460 

460 

7 .16 2 • 385200 N 

7 .16 2 
• 330184 N 

69,667 • 390689 N 

69,667 • 334888 N. 

De momenten in de gewapende betondoorsneden zijn gelijk aan 

Mbl • Nal . (130+46.777) .10-:s + Nl .46,777 .10- 3 

• 385200 . ( 130+46, 777) . 10-:s + 5507 . 46, 777 . 10-:s 

• 68352,101 kNrrm. 

Mb2 - Na2 . (130+46.777) .10-:s + N2 .46,777 .10-:s 

• 330184 .(130+46,777) .10-3 + 4704 .46,777 .10-3 

• 58588,976 kNmm. 
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Hieruit volgt dat de dwarskracht in de gewapende betondoorsnede 

tussen de sneden 1 en 2 gelijk is aan : 

Tb• 68352.101 - 58588.976 - 75,936 kN. 
128,57 

Dit betekent dat de totale dwarskracht gelijk is aan : 
T • Ts +Tb• 29,879 + 75,936 • 105,815 kN (105,828). 

Uit deze totale dwarskracht volgt dat : 
Ml• 105,815 0,90 • 95.234 kNm 

M2 • 105,815 . (0,90-0,12857) • 81,629 kNm 

- J.7 -
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I( M100 M. ~ T T. Tt:t N.t...-•k 
1/m kNrn kNrn kNm kN kN kN kN 

0.009 61.23 17.29 43.94 68.03 19.21 48.82 3.53 
0.010 68.03 19.21 48.82 75.59 21.34 54.25 3.92 
0.011 74.84 21.13 52.90 83.15 23.48 59.67 4.31 
0.012 81.64 23.05 58.59 90.71 25.61 65.10 4.70 
0.013 88.44 24.97 63.47 98.27 27.74 70.53 5 .10 
0.014 95.25 26.89 68.36 105.83 29.88 75.95 5.49 
0.015 101.43 28.81 72.62 112.70 32.14 80.56 7.85 
0.017 111.44 32.64 78.80 123.82 37.24 86.58 15.36 
0.018 116.02 34.34 81.68 128.91 39.72 89.19 16.67 
0.020 122.95 37.01 85.94 136.61 43.65 92.96 21.41 
0.023 129.43 39.77 89.66 143.81 48.17 95.64 32.21 
0.027 136.04 42.12 93.92 151.16 51.85 99.31 39.59 
0.034 142.33 44.40 97.93 158.14 55.64 102.50 52.36 
0.052 148.48 46.60 101.88 164.98 59.43 105.55 71.69 

Tabel 19. Samenvatting van de berekende krachtverdeling in de 
kritieke doorsnede bij proefstuk P4. 

1( M1oc, M. ~ T T. Tt:t N.t ...... k 

1/m kNm kNm kNm kN kN kN kN 

0.009 63.11 17.29 45.82 70.13 19.21 50.92 83.56 
0.010 70.13 19.21 50.92 77.92 21.34 56.58 92.84 
0.011 77 .14 21.13 56.01 85.71 23.48 62.23 102.13 
0.012 84 .15 23.05 61.10 93.50 25.61 67.89 111.41 
0.013 91.17 24.97 66.20 101.30 27.74 73.56 120.69 
0.014 97.92 26.85 71.07 108.80 29.86 78.94 128.24 
0.015 104 .12 28.55 75.57 115.69 31.75 83.94 131.93 
0.016 109.28 30.07 79.21 121.42 33.54 87.88 134.96 
0.018 117.25 32.63 84.62 130.27 36.77 93.50 140.22 
0.020 124.09 34.51 89.58 137.88 38.94 98.94 140.66 
0.024 131.36 36.87 94.49 145.96 42.10 103.86 152.34 
0.029 137.70 40.33 97.37 153.00 44.06 108.94 1§9.65 
0.041 144.45 42.96 101.49 160.50 45.98 114.52 175.90 

Tabel 20. Samenvatting van de berekende krachtverdeling in de 
kritieke doorsnede bij proefstuk P5. 
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K Mi ,:,o M. M:, T T. Tt:, N.t.,...1-, 
1/m kNm kNm kNm kN kN kN kN 

0.008 66.12 15.37 50.75 73.46 17.07 56.39 217.92 
0.009 74.38 17.29 57.09 82.65 19.21 63.44 245.16 
0.010 82.65 19.21 63.44 91.83 21.34 70.49 272.40 
0.011 90.91 21.13 69.78 101.01 23.48 77.53 299.65 
0.012 99.09 23.05 76.04 110.10 25.62 84.48 326.42 
0.013 106.44 24.73 81.71 118.26 27.48 90.78 348.40 
0.014 112.93 26 .14 86.79 125.48 28.96 96.52 365. 17 
0.015 118.80 27.35 91.45 132.00 30 .13 101.87 377.77 
0.017 129.14 29.40 99.74 143.49 31.94 111.55 393.55 
0.019 136.25 30.97 105.28 151. 39 33.48 117.91 409.15 
0.022 145.61 32.94 112.67 16(. 79 35.29 126.50 420.62 
0.025 151.09 34.29 116.80 167.88 36.73 131.15 436.66 
0.031 159.64 35.85 123.79 177.38 37.52 139.86 459.54 
0.042 166.80 36.93 129.87 185.34 37.46 147.88 487.32 

Tabel 21. Samenvatting van de berekende krachtverdeling in de 
kritieke doorsnede bij proefstuk P6. 
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Bijlage I-K Berekening van de verhouding van optredende 
belasting tot de bezwijkbelasting in de stalen 
strippen en de relatie tussen 
bezwijkschuifspanning en optredende schuifspanning 
in de gewapende betondoorsnede bij de series 1 
en 2 voor de proefstukken P4, PS en P6. 
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Stalen ■ trippen - eeriel, 

Serie 1 - proefetuk P4. 

Uit interpolatie in de tabel 19 (bijlage J) volgt : MslOO' 

TslOO en N
8

• 

MslOO • 41. 27 kNm MP - 14.40.1402 .247 • 48412000 Nmm. 

TslOO • 50,52 kN TP • 247/-i3 .40 .140 • 798591 N. 

NS • 36,92 kN N p • 40.140.247 • 1383200 N. 

f ap • 247 N/mm2 
• 

Er blijkt : 
[ ~ ]· + [ ~ ]· + ~ -

[36920 ] 2 + [50520 ] 2 + 41.27 ,10• - 0,857 < 1. 
1383200 798591 48,412.10· 

serie 1 - proefstuk PS. 

Uit interpolatie in tabel 20 (bijlage J) volgt 

MslOO" 42,08 

TslOO • 45,34 

NS • 170,48 

kNm 

kN 

kN 

MP • \(. 40. 140 2 
• 220 • 43120000 Nmm. 

TP • 220/~3 .40.140 • 711296 N. 

NP • 40.140.220 • 1232000 N. 
f ap • 220 N/nm2 

• 

Er blijkt : [ ~), + [ ~ )· + ~ -

[45340 J2 + [170480 J2 + 42,08,10• • 0,999 ~ 1. 
1232000 1232000 43,12.1~ 

Serie l - proefetuk P6. 

P6-1-100 is op basis 

M8100 • 31,95 kNm 

TslOO • 35,50 kN 

van de verschoven doorsnede. 

N
6 

• 0, f ap • 232 

MP• •.40.1402 .232 • 45472000 

TP • 232/~3 .40.140 • 750093 

N/mm2
• 

Er blijkt 
[ ~ ]· + [ ~ ]· + ~ -

[ 35500 ) 2 + 31,95 .1Q6 - 0,705 < 1. 
750093 45,472.10· 

- K.2 -
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Stalen etrippen - eerie2. 

Serie 2 - proefstuk P4. 

Uit interpolatie in de tabel 19 (bijlage J) volgt 

TslOO en N
5

. 

MslOO • 42,32 kNm. 

TslOO • 117.45 kN. 

NS - 40. 73 kN, f ap • 247 N/mm2
• 

Er b 1 ijkt : [ li_N ] 
2 + [ LT ] 2 + M... • 

P P MP 

[40730 J2 + [117450] 2 + 42.32 .10• - 0,897 < 1. 
1383200 798591 48,412.1()6 

Serie 2 - proefstuk P5. 

De volgende waarden voor M6100 , TslOO en Ns zijn aangenomen 

MslOO (aangenomen) • 43 kNm. 

TslOO 
NS 
fap -

(aangenomen) • 120 kN. 

(aangenomen) - 208 kN. 

220 N/mm2 
• 

Er blijkt [ ~ ]2 + [ ~ ]2 + } a 

p p p 

[ 208000 ] 2 + [120000 ] 2 + 43 .10• - 1,054 > 1. 
1232000 1232000 43,12.10"' 

Serie 2 - proefstuk P6. 

P6-2-100 is op basis van de verschoven doorsnede. 
M6100 (aangenomen) • 45 kNm. 

TslOO (aangenomen) • 112,5 kN. 
Ns • 0, f ap • 232 N/mm2 

• 

Er b 1 ijkt : [ H_ ] 2 + [ ~ ] 2 + M._ • 

NP P MP 

[ 1125001 2 + 45 .104- - 1,012 > 1. 
75009iJ 45,472.lQb 
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Gewapende betondoorsnede - serie 1-soo. 

Serie 1 - proefstuk P4 (Afstand uit het midden van het 

proefstuk is : 500 mm). 

Mb500 • 74,25 kNm. 

TbSOO • 148,50 kN, N • 0. 

f 'cm • f 'ck • 33, 7 N/mm2 (uit 4.4.3). 

De belasting valt buiten de bezwijkcontour. 

Controle 

100,Aa - 100.1005 - 1.00. 
b.h 500.200 

Àx - 74,25.106 
• ~ • 2,5 

148,50.103.200 200 

-r 11 • 0,455. (1+0,0125.33,7). (1+0,156.1,00). Cl+l,213/2,5) .1 

• 1 , 11 N /Tffll2 
: 

De optredende schuifspanning is (gelet op het bezwijkgedrag) 

-r • _1_ • 148 ,50 .103 
• 1,49 N/mm2 > l, 11 N/mm2 

exp b.h 500.200 (gelet op Äx• 2,5), 

hetgeen klopt met de conclusie, dat de belasting buiten de 

bezwijkcontour valt. 

Serie 1 - proefstuk P5 

Mb500 • 79,00 kNm. 

TO500 • 158,00 kN. 

(Afstand is 

f'cm • f'ck • 36,4 N/mm2
, N - o. 

500 mm). 

De belasting valt buiten de bezwijkcontour. 

Controle 

100.Aa - 100,1005 - 1.00. 
b.h 500.200 

À • 79.00.10· • ~ - 2,5 
X 

'T exp 

158,00.103 .200 200 

• 0,455. (1+0,0125.36,4). (1+0,156.1,00). (1+1,213/2,5) .1 

• 1, 14 N/mrn2 
: 

• _1_ - 158, 00, 103 
- 1, 58 N/mm2 > 1, 14 N/mrn2 

• 

b.h 500.200 (gelet OP Àx • 2,5). 
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Serie 1 - proefstuk P6 (Afstand is 440 mm). 

Mb440 "70,28 kNm. 
Tb440 • 125,50 kN. N • 0. 

f ' • f ' • 35 9 N/mm2 

cm ck · · 
De belasting v~lt buiten de bezwijkcontour. 

Controle 

100.Aa - 100.1005 - 1.00. 
b.h 500.200 

À • 70,28.10~ • ~ - 2,8 
X 125,50.103 .200 200 

'rll - 0,455. (1+0.0125.35.9). (1+0,156.1,00). (1+1.213/2,8) .1 

• 1. 09 N/mm2 ; 

'T exp "" ....I.... • 125, 50 .10"!< .. 1, 26 N/mm2 > 1. 09 N/mm2 
• 

b.h 500.200 (gelet op Àx" 2,8). 

Gewapende betondoorsnede - serie 1-100. 

Serie 1 - proefstuk P4 (Afstand uit het midden van het 
proefstuk is : 100 mm). 

MblOO"" 133,65 - 41.27" 92,38 kNrn. 

TblOO • 97,98 kN. 

N • 36,92 kN. 
De belasting ligt juist buiten de bezwijkcontour. 

Controle 

100.Aa - 100,1005 - 1,09 
b.h 460.200 

À - 92.38,10• - 4,71 
X 97,98.103 .200 

-r
11 

" 0,455. (1+0,0125.33.7). (1+0.156.1,09). (1+1.213/4,71). 

Cl+0,12.36,92.103
) • 1,00 N/mm2

• 

460.200 

'Texp • _I_ • 97,98,10~ • 1,07 N/mm2 1 1,00 N/mm2 

b.h 460.200 
(gelet op Àx - 4,71). 
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Serie 1 - proef ■tux P~ (Afstand : 100 mm). 

MblOO • 142,20 - 42,08 • 100,12 kNm. 

TblOO • 112,66 kN. 
N • 170,48 kN. 

De belasting valt op de bezwijkcontour. 

Controle 

100,Aa - 100,1005 - 1,09 
b.h 460.200 

À • 100,12,10• - 4,44 
X 112,66.103 .200 

7ll • 0,455. (1+0,0125.36,4). (1+0,156.1,09). (l+l,213/4,44) . 

. Cl+0,12.170.48.103
) • 1.20 N/mm2

. 

460.200 

7 • _L_ • 112,66.10~ • 1,22 N/mrn2 ~ 1.20 N/mm2 
exp b.h 460.200 

(gelet op Àx • 4,44). 

Serie 1 - proefstuk P6 (Af stand : 100 mm) . 

P6-1-100 is op basis van de verschoven doorsnede. 

MblOO • 112,95 - 31,95 • 81,00 kNm. 

TblOO • 90,00 kN. 
N - 0. 

De belasting valt juist binnen de bezwijkcontour. 

Controle 

100,Aa - 100,1005 - 1,09 
b.h 460.200 

À • 81.00.10• - 4,50 
X 90, 00. 103 . 200 

711 • 0,455. (1+0,0125.35,9). (1+0,156.1,09). (1+1,213/4,50) .1 

• 0,98 N/mm2
• 

~ • _L • 90.00.103 
• 0,97 N/mm2 < 0,98 N/mm2 

exp b.h 460.200 
(gelet op Àx • 4,50). 
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Gewapende betondoorenede - eerie 2. 

serie 2 - proefstuk P4 (Afstand uit het midden van het 
proefstuk is : 100 mm). 

MblOO • 136,60 - 42,32 • 94,28 kNm. 

TblOO • 224,05 kN. 
N - 40,73 kN. 

De belasting valt buiten de bezwijkcontour. 

Controle : 

À - 94,28,106 
- 2,10 

X 224,05.103 .200 

-r
12 

• 1,386. (l+0,060.33,7). ((1+0,067.1,09)/4,71). 

(1+0,045.40.73.103
) • 2,19 N/mm2

• 

460.200 

'T exp - _L - 224, 05 .103 
- 2 ,43 N/mm2 > 2, 19 N/mm2 

b.h 460.200 
(gelet op Àx - 2, 10). 

Serie 2 - proefstuk P5 (Af stand : 100 mm) . 

~ 100 (aangenomen) • 158 -43 c 115 kNm. 

TblOO (aangenomen) - 285 kN. 
N (aangenomen) - 208 kN. 

De belasting valt buiten de bezwijkcontour. 

Controle : 

À - 115,106 
- 2,02 

X 285. 10'3 . 200 

'7"12 • 1,386. (1+0,060.36,4). ((1+0,067.1,09)/2,02). 

(1+0,045.208.10'3) • 2,58 N/mm2
• 

460.200 

-r - _L • 285,10::s • 3,10 N/mm2 > 2,58 N/mm2 

exp b.h 460.200 
(gelet op Àx - 2,02). 
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Serie 2 - proefatux P6 (,.fstand : 100 mm) . 

P6-2-100 is op basis van de verschoven doorsnede. 

MblOO (aangenomen) - 162 - 45 - 117 kNm. 

TblOO (aangenomen) - 292,5 kN. 
N • 0. 

De belasting valt buiten de bezwijkcontour. 

Controle : 

À • 117.lOb • 2,00 
X 292,5.103 .200 

-r 12 • 1,386. Cl+0,060.35,9). ((1+0,067.1,09)/2,00) .1 

- 2, 35 N/mm2 
• 

-r • ....I... - 292,5.10'.'3 - 3,18 N/mm2 > 2,35 N/mm2 

exp b.h 460.200 
(gelet op Äx • 2,00). 
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Bijlage I-L Vo$tetelleo voo de bezwijkcontour 
voor de gewapende betondoorsnede. 
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Bij de vaststelling van de bezwijkcontour wordt gebruik gemaakt 

van de u1t proefresultaten van betonliggers afgeleide empirische 

formules voor de bezwijkschuifspanning in het beton bij 
afwezigheid van dwarskrachtwapening, zoals is behandeld 
in [9]. 

Hierbij worden de volgende twee vormen van bezwijken 
onderscheiden : 

a) "Diagonal-tension-bezwiUseo" of ofschuiqbuiqbreuJs. 
Dit bezwijken heeft een bros (abrupt) karakter en is typerend 

voor slankere balken (grote dwarskrachtslankheid M/Th). De breuk 
van de drukzone wordt namelijk veroorzaakt door het bereiken van 

de treksterkte, dat zich uit in één scheur die de drukzone 
doorsnijdt (fig.Ll). De buigscheur dringt zover in de drukzone 

door, dat geen evenwicht meer mogelijk is. Dus de 

drukz6ne kan geen dwarskracht meer overbrengen. 

Fig. Ll. Bezwijken door trek in de drukzOne. 

b) "Shear-compress ion-bezwijken" of af schu ifdru.kbreuk. 
Bij goede verankering van de trekband (boog-trekbandsysteem) 

(fig.L2a) kan bezwijken met relatief grote vervorming gepaard 

gaan. Het bezwijken treedt op door verbrijzelen van de drukzone 

boven de scheur (fig.L2b). Dit komt voor bij de meer gedrongen 
balken (bij een kleine waarde van de dwarskrachtslankheid). 

a) b) 

Fig. L2. Draagwerking bij kleine dwarskrachtslankheid (M/Th) en 

bezwijken door druk in de drukzone. 
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In figuur L3 is de kwalitatieve relatie gegeven tussen 7
11 

(• 

bezwijkschuifspanning, behorende bij "diagonal-tension
bezwijken") en 7

12 
( • bezwijkschuif spanning, behorende bij 

"shear-compression-bezwijken"), afhankelijk van M/Th 
(dwarskrachtslankheid). 

:r .- \ . 
' = .- ' 

f 
0 __ .__ M/Th 

Fig. L3. "Diagonal-tension-bezwijken" (7 11 ) en 

"shear-compression-bezwijken" (7 12 ). 

De in het rapport [9) genoemde formules voor de 
bezwijkschuifspanningen bij een wapeningspercentage groter of 

gelijk aan 1% en bij een normaaldrukkracht in de doorsnede zijn 

als volgt : 

-rl2 • 

0,455. (1+0,0125.f' ) . (1+0,156.wo). (l+l,2131L,...hl). 
cm M 

o+o. 12.1li._1 > 
b.h 

1,386. Cl+0,060.f' >. (l+0,067.w0 >. <IL.....hl >. 
cm M 

X 

X (1) 

o +o. 04s. Pi---1 > 
b.h 

. • . ( 2) 

met 

w0 • wapeningspercentage 100,Aa 
b.h 

f' • gemiddelde kubusdruksterkte van beton. cm 

De normaaldrukkracht N in het beton is gelijk gesteld aan de 

normaaltrekkracht Ns in de stalen strippen. 
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Het breukmoment in de gewapende betondoorsnede is bij 

N•O ge 1 ijk aan: 

M • Ho .faw. (1-0,55 .w0 .faw ) .b.h2
• 

u 100 100.f 'b 
• . . ( 3) 

Indien N ongelijk is aan nul wordt het breukmoment Mu verhoogd 

met een factor N. (hs/2+a}. waarbij hs/2 gelijk is aan de halve 

hoogte van de stalen strip en a de afstand van de onderzijde van 

het beton tot aan de onderzijde van de strip is. De formule (3) 

gaat over in.de volgende : 

Mu• He, .faw. Cl-0,55.w0 .faw ) .b.h2 + N. (hs/2+a) 
100 100.f'b 

De formules (1) en (2) gaan over in de volgende twee 

bezwijkcontouren (combinatie van moment, dwarskracht en 

normaalkracht) 

1 -
M 0,552. (1+0,0156.f 'b). (1+0,156.wo) .b.h 2

• (1+0,12.N/bh) 

T.1,213.h 

.. . (3 1) 

... (l') 

M • 1,386. (1+0,075.f'b). (1+0,067.w0 ) .b.h2
• (1+0,045.N/bh) ... (2') 

Figuur L4 is een grafische weergave van deze interaktie tussen 
moment, dwarskracht en normaalkracht in de gewapende 

betondoorsnede, waarbij de waarden van de normaalkrachten Nuit 

tabel 23, bij de proefstukken P4, P5 en P6 bij de series 1 en 2, 

ingevuld zijn in de formules (1'), (2') en (3'). 

(w0-1,09 , faw•580 N/mm2 , f'b•25 N/mm2 , b•460 mm, h-200 mm). 
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Fig. L4. Grafische weergave van de voorlopige bezwijkcontour voor 

de in dit onderzoek beschouwde gewapende betondoorsnede. 

Uit onderzoek van Leonhardt en Walther [35] in gewapende 

betonbalken. waarvan het resultaat in figuur L5 is gegeven, 

blijkt dat voor een dwarskrachtslankheid van circa 2,5 bij de 

bezwijkschuifspanningen een minimum optreedt. Dit minimum ligt 

duidelijk lager dan wat figuur L4 aangeeft en kan tot 65% van de 

waarde van figuur L4 bedragen. De gereduceerde waarde is 

afhankelijk van het wapeningspercentage van de doorsnede. 

{□ i 
~ 

z 

l 

Fig. L5. Relatie tussen het moment en de dwarskracht bij 

uitgevoerd experimenteel onderzoek [35). 
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Deze conclusies uit [35] zijn ook verwerkt door Raf la. zoals 

tevens in [35] weergegeven. 

In [9] is met de kennis uit (35) onvoldoende rekening gehouden. 

De bezwijkcontour wordt daarom aangepast zoals in figuur L6 is 

aangegeven. De juiste vorm vereist nog nader onderzoek. 

In figuur L6 wordt de waarde r
11 

(1) aangehouden tot M/Th s 3 

van M/Th • 3 tot M/Th • 2.5 wordt de waarde van M constant 
gehouden (gekozen n.a.v. de experim~nten). 

Voor M/Th < 2 wordt de waarde van 7 12 (2) aangehouden. terwijl 

voor 2,5 > M/Th > 2 een rechtlijnig verloop is genomen. 

Opgemerkt wordt dat bij het samenstellen van formules die uitgaan 

van proefresultaten, de presentatie zoals in figuur L6 is 

aangegeven (relatie tussen moment en dwarskracht) duldelljker is 
dan de presentatie zoals in figuur L3 (overgenomen uit [9]) is 

aangegeven. Het verschil tussen fig. L6 en L4 betekent nl. een 

kleine aanpassing van fig. L3 rondom het snijpunt van de lijn 7 11 
en de lijn 7 12 . 

E !iO z 
~ .. 
2: 

î ~ 
00 500 - T ( kN) 

Fig. L6. Grafische weergave van de aangepaste bezwijkcontour 

voor de in dit onderzoek beschouwde gewapende 

betondoorsnede. 
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I . 

In het kader van de eindstudie aan de Technische Universiteit 

Eindhoven bij de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de Faculteit 

der Bouwkunde is een studie naar de bezwijkbelasting van de 

stalen kolomkop in een betonnen vlakke plaatvloer verricht; de 

resultaten zijn in een tweetal rapporten vastgelegd. 

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan prof. ir. J.W.B. Stark 

(TUE-BKO), prof. ir. W.R. de Sitter (TUE-BKO), ir. F. van Pelt 

(TUE-BKO) en ing. J.W.P.M. Brekelmans (TNO-IBBC) voor de 

uitstekende begeleiding, die ik tijdens deze studie heb genoten. 

Daarnaast is dank verschuldigd aan ir. J.N.P.T. Beckers (Bailey 

Constructiewerkplaats en machinefabriek bv) voor het ter 

beschikking stellen van de meetresultaten van de proeven. 

Ter verduidelijking van de onderlinge samenhang van de 

verschillende delen, waaronder dit rapport, wordt een 

samenvatting van het onderzoek gegeven. 

Onderzoek naar het gedrag van de stalen kolomkop 

in een strook van een betonnen Plaatvloer 

Het probleem is de Geilinger kolomkop. De aandacht heeft zich 

daarbij gericht op het begrijpen van de krachtswerking en het 

daarop baseren van een berekeningsmethode. Dit driedimensionale 

probleem is moeilijk en is daarom geschematiseerd tot een 

tweedimensionaal probleem. Gelukkig waren daarvoor een serie 

liggerproeven beschikbaar. Geprobeerd is de proefresultaten te 

verklaren door een rekenmodel vast te stellen; daarmee zijn de 

proeven doorgerekend. Op basis van het berekeningsmodel en de 

proeven wordt inzicht in het bezwijkgedrag van een plaatstrook 

verkregen vanuit een berekening van de samengestelde doorsnede 

belast door moment en dwarskracht. 



II. Onderzoek naar de bezwijkbelasting van de 
stalen kolomkop in een ronde plaat 

Er zijn ook een paar proeven op ronde platen beschikbaar, dus 

driedimensionaal gedrag. Geprobeerd is de proefresultaten te 

verklaren, op een soortgelijke manier als bij de liggerproeven, 

door een rekenmodel vast te stellen en daarmee de proeven door te 

rekenen, om zodoende inzicht te krijgen in de bezwijkbelasting. 

Aangetoond is dat het totale kolomkopmechanisme niet volledig tot 

ontwikkeling kwam, omdat vroegtijdig bezwijken buiten de staal

beton kolomkop optrad. Een kwantitatieve uitspraak over de 

uiterste draagkracht van het totale kolomkopmechanisme is niet 

goed mogelijk, omdat de mate van het niet volledig optreden van 

het mechanisme niet nauwkeurig te voorspellen is. Wel werd 

kwalitatief inzicht verkregen over de relatieve bijdrage van de 

stalen kop en het gewapende beton. 
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LIJST MET SYMBOLEN 

a 

A 

Awap 

aantalt 

e 
C 

cl t/m c4 

D 

E'b 

Ed 

tfuw 

t'so 

tsb 

tw 

fap 

f'ck 

f0,2 

fup 

fuw 

f'b 

h 

afstand onderzijde beton tot onderzijde profiel 

verrichte arbeid door uitwendige belasting 

oppervlakte van het betonstaal 

verhouding tussen resp. niet en wel volledig 
ontwikkeld mechanisme in de stalen strippen 

verhouding tussen resp. niet en wel volledig 
ontwikkeld vloei lijnenpatroon in de ronde plaat 
met isotrope wapening 

aantal staven in gewapende beton aan de trekzijde 

hoek tussen moment en betonstaalnet 

verhouding tussen de kolomdiameter en overspanning 

integratieconstanten 

plaatstijfheid 

verlenging van het betonstaal 

elasticiteitsmodulus van staal 

elasticiteitsmodulus van het beton 

gedissipeerde energie in een vloeilijn 

rek bij fuw 

optredende stuik onder in het profiel (epsso) 

optredende rek boven in het profiel (epssb) 

optredende rek van het betonstaal (epswt) 

vloeigrens van het constructiestaal ( de strip 

betondruksterkte na 28 dagen 

0,2 % rekgrens van het betonstaal 

treksterkte van het constructiestaal 

treksterkte van het betonstaal 

maximale betondrukspanning 

nuttige hoogte in de gewapende betondoorsnede 

totale plaatdikte 

plaatshoogte van het betonstaal boven het profiel 



hs 

k 

mpkop 

mp 1 p . 

V 

p 

p 
u 

r 

R 

0 

t 

'T 

w 

w 

X 

hoogte van het profiel 

breedte van de stalen kolomkop 

tangentiële kromming 

ken - diameter van het betonstaal aan de 
trekzijde 

diameter ronde plaat 

volplastisch moment in het stalen profiel 

volplastisch moment in de ronde isotroop 
gewapende plaat 

radiaal moment 

wringend moment 

tangent:ieël moment 

normaalkracht 

dwarscontractie coëfficiënt van Poisson 

de totale reaktiekracht van de kolom 

de belasting in de stalen profielen 

de belasting in de ronde isotroop 
gewapende plaat 
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1. ONDERZOEK NAAR DE BEZWIJKBELASTING VAN DE STALEN KOLOMKOP IN 
EEN RONDE PLAAT. ONDERSTEUND DOOR EEN KOLOM IN HET MIDDEN 

1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt in het kort deel Ivan het 

afstudeerrapport geresumeerd. Het driedimensionaal probleem rond 

een kolomkop van een vlakke plaatvloer over meerdere steunpunten 

met boven elk steunpunt een ingestorte stalen kolomkop is 

geschematiseerd tot een tweedimensionaal probleem. Er is een 

modelmatige verklaring gegeven van een serie beschikbare 

liggerproeven. Hiervoor is een berekeningsmodel (N.L.E.

berekening) ontwikkeld voor het bepalen van de moment

krommingsrelatie van een plaatstrook bestaande uit één of 

meerdere stalen strippen en het omhullende beton. Gebleken is dat 

bij een dekking onder de stalen kolomkop in de plaatstrook (dikte 

220 mm) van respectievelijk Oen 15 mm het volgende geldt : 

- Het gedrag kan beschreven worden door M-k-relaties op basis van 

de hypothese van Bernoulli, geen verschuiving in de doorsnede, 

en o-f-relaties van samenstellende materialen; 

- Op basis hiervan kan bij bezwijken van de samengestelde 

doorsnede vastgesteld worden welk deel van de totale 

dwarskracht door de stalen strippen wordt opgenomen en welk 

deel door de gewapende betondoorsnede. Dit kan ook voor het 

moment vastgesteld worden; 

- Met bovengenoemde krachtverdeling voor zowel de stalen strippen 

als voor de gewapende betondoorsnede moet apart worden vastgesteld 

wanneer de samengestelde doorsnede bezwijkt. Hiertoe kan gebruik 

gemaakt worden van ontwikkelde bezwijkcontouren. 

1.2. Probleemstelling 

In dit rapport wordt getracht met de ervaringen van het eerste 

deel van het onderzoek de resultaten van beschikbare plaatproeven 

te begrijpen. De probleemstellingen van het onderzoek luiden : 

1. Onderzoek naar de bezwijkbelasting van.een ronde plaat met 

een stalen kolomkop bestaande uit één of meerdere stalen 

strippen en UNP-profielen met negatieve buigbelasting; 

2. Onderzoek naar de gemiddelde stijfheid van een ronde plaat met 

stalen kolomkop in de lineair-elastische fase. 
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1.3. Aanpak van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak van het onderzoek besproken. Als 

basis voor het onderzoek wordt uitgegaan van de onder punten a. b 

en c genoemde gegevens: 

a) De resultaten van beschikbare plaatproeven; 

b) De vloei lijnentheorie en de plaattheorie; 

c) De resultaten van het onderzoek van de tweedimensionale 

schematisering (deel I). 

Ad a). 

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 het beschikbare driedimensionaal 

experimenteel onderzoek besproken. Dit onderzoek bevat vier 

proeven met ronde platen met een ingestorte kolomkop, bestaande 

uit UNP-profielen. twee of meerdere stalen strippen en aan de 

trek zij de voorzien van een krui swap en ingsnet (fig. 1) . Gemeten is: 

1. De verlenging van de bovenwapening over een lengte van 200 mm 

op verschillende plaatsen op de assen van de plaat; 

2. De doorbuiging op een afstand van 150 mm uit het midden van de 

plaat ten opzichte van de rand; 

3. De bezwijkbelasting. 

[Joooooe, 0\ 
0 ' 0 

0 0 
0 ,._ 0 

Y. 
Fig. 1. Geometrie van de ronde plaat. 

Ad b). 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de berekening van de 

bezwijkbelasting van een aan de omtrek belaste isotroop gewapende 

ronde plaat die in het midden ondersteund is door een kolom, met 

behulp van de vloei lijnentheorie. Opgemer~t wordt dat in de 

beschouwing tevens onderscheid zal worden gemaakt tussen het 

elastische en plastische gedrag van de isotroop gewapende ronde 

plaat. 
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In hoofdstuk 4 wordt de bezwijkbelasting van een stalen kolomk:op 

besproken. 

Ad c) . 

Het N.L.E.-computerprogramma voor de berekening van M-K-relaties 

uit deel I wordt in dit rapport gebruikt voor de berekening van 

het volplastische moment van een gewapende plaatdoorsnede met en 

zonder stalen strippen. 

In hoofdstuk 5 wordt uit de rekmetingen en de genoemde M-K

diagrammen een kwalitatief inzicht verkregen over de relatieve 

bijdrage van de stalen kop en het gewapende beton bij het opnemen 

van de belasting. 

Op basis van al en b) wordt in hoofdstuk 6 een eenvoudig model 

voor het berekenen van de bezwijkbelasting van een isotroop 

gewapend ronde plaat met een ingestorte stalen kolomkop 

ontwikkeld. De bezwijkbelasting van een isotroop gewapende ronde 

plaat met :ingestorte kolomkop wordt hierbij voorlopig bepaald als 

de som van de bezwij:kbelasting (P 
1

) van een isotroop gewapend u,p 
ronde betonplaat en de bezwijkbelasting (P k ) van de stalen u. op 
profielen (zie fig. 2). 

r [l] Ëfi ~ + = 

p 
u,pl + p 

u,kop 
p 

u,gemeten 

Fig. 2. Voorlopig bezwijkmodel. 

Op basis van de in hoofdstuk 5 berekende relatieve bijdrage van 

de stalen kop en het gewapende beton kan aangetoond worden dat de 

volplastische momenten en dus de bezwijkbelasting in de beproefde 

plaat niet bereikt werden. omdat vroegtijdig bezwijken buiten de 

staal-beton kolomkop optrad. Dat betekent·voor de ronde plaat dat 

het vloei lijnenpatroon niet volledig tot ontwikkeling kon komen 

en voor de stalen kop dat het bezwijkmechanisme niet volledig tot 

ontwikkeling kwam. 
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Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat het genoemde model 

alleen geldt zolang het bezwijken niet wordt ingeleid door 

onvoldoende verankering van het betonstaal of breuk plaastvindt 

ten gevolge van een combinatie van buigend moment met 

dwarskracht of wringing. De beschikbare proeven geven hierover 

geen afdoende informatie door het vroegtijdig bezwijken van de 

platen buiten de beschouwde doorsnede. 

In hoofdstuk 7 wordt getracht verklaringen te vinden voor de 

verschillen in de bezwijkbelastingen van de beproefde platen. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 de gemiddelde stijfheid van de 

beproefde platen bij lineair-elastisch materiaalgedrag bepaald. 

In de onderstaande figuur is een overzicht van de structuur van 

het onderzoek gegeven. Hierin is aangegeven op welke wijze 

antwoord gevonden wordt op de probleemstelling. 

hoofdstuk 2 deel 1 hoofdstuk 3 

,-- beschikbare metingen M-K-diegremmen bezwijkbelesting 

ven de pleetproeven ronde Pleat 

1 
hoofdstuk 5 

kwe 1i tet i ef inzicht 

in de relatieve hoofdstuk 4 

bijdrage over de bezw1Jkbelesting 

stelen kop en etalen kop 

de ronde plaet 

u1t de rekrnetingen 

1 
hoofdstuk 6 

IDOdel: Pu,pl ♦ Pu,kop - Pu,gemeten 

1 
hoofdstuk 7 

1 
verklaring proeven 

1 
hoofdstuk 8 

gemiddelde etijfheid 

bij L.E.-11edre11 
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2. BESCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE EXPERIMENTEEL ONDERZOEK. 
MEETRESULTATEN 

2 .1. Inleiding 

Bij EMPA te Dübendorf in Zwitserland zijn proeven gedaan op ronde 

platen. De proefstukken zijn belast tot bezwijken met behulp van 

16 parallel geschakelde in een cirkel liggende vijzels. 

Het experimenteel onderzoek bevat 2 series proeven met ronde 

platen, namelijk: 

- EMPA 33740/1 (uit 1975) 

- EMPA 41330 (uit 1979) 

3 stuks en 

1 stuk. 

De 3 proefstukken bij de EMPA-serie 33740/1 [1] worden aangeduid 

met Pl, P2 en P3 en het proefstuk bij de EMPA-serie 41330 (2] met 

P7. 

2.2. Geometrie van de proefstukken 

De proefstukken bestaan uit een ronde plaat met een diameter van 

1400 mm en een dikte van 200 mm. 

In het midden bevindt zich een betonkolom met een lengte, breedte 

en hoogte van 250 mm. In de betonplaat is een stalen kolomkop 

gestort, uitwendig 800.800 mm2
, bestaande uit één of twee stalen 

strippen met een oppervlakte van resp. 40.140 mm2 (bij P7: 

30.140) en 20.140 mm2
, die zijn opgesloten door 4 UNP140 

profielen. Het beton is aan de trekzijde voorzien van een 

kruiswapeningsnet met 17 staven met een diameter van 10 mm per 

richting. De dekking op de wapening is 20 mm resp. 30 mm. Aan de 

rand van de plaat zijn in het beton in een cirkel met een 

diameter van 1200 mm 16 sparingen met een diameter van 50 mm 

aangebracht ten behoeve van het doorvoeren van de draadeinden, 

die met de vijzels zijn verbonden. Zie figuur 3. 

Het proefstuk Pl is het referentie-proefstuk. Het proefstuk P2 

verschilt van het referentie-proefstuk in de dekking onder en het 

proefstuk P3 verschilt van het referentie~proefstuk in een stalen 

kopplaat met afmetingen van 160.160.20 mm3 , die in het midden op 

de kolomkop is vastgelast. 
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Het proefstuk P7 heeft t.o.v. het referentie-proefstuk één strip 

per richting met een dikte van 30 mm en bovendien is onder het 

stalen kruis (de stalen strippen ter plaatse van de betonkolom) 

een laag styropor aangebracht met een breedte van 35 mm en een 

hoogte van 20 mm. Als gevolg van het styropor wordt de direkte 

krachtoverdracht uit de stalen strippen op de betonkolom verhinderd. 

-e 0 0880 0 r - 0 
• 1 

0 i.. • J 0 

0 0 

~ 
lll'rti kale doorsnede 

t-or 1ZC11tole dcasnede 

a) Pl 
0 0 

0 0 oHHo 0 - , 0 

' ' 0 • - 0 

0 0 

0 0 
b) P2 0 0 

mw~ ;·t3~ ~:-~riil 

C) P3 0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

~ /ef]:· "'. 00 
0 , .. -J 0 

0 O 

d) P7 
0 O 

0 0 

Jm 
Fig. 3. Geometrie van de proefstukken Pl. P2, P3 en P7 

- 6 -



2.3. Materiaaleigenschappen 

2.3.1. Betonstaal 

Voor het betonstaal zijn de gemeten waarden samengevat in de 

onderstaande tabel. 

proefstuk Pl P2 P3 P7 

oppervlakte 1 0 10 : Awap mm2 76.1 76.2 76.3 75.7 

0,2 % rekgrens : f0,2 N/mm2 586 567 571 530 

treksterkte : fuw N/mm2 699 680 688 678 

rek bij fuw : Efuw 0 /cc 40 38 40 170 

elasticiteitsmodulus : Ea N/mm2 2,1E5 - - -

Het o-E-diagram van het betonstaal van proefstuk Pl is 

gegeven. Zie fig 4. Gezien de rek bij fuw van het betonstaal 

voor het proefstuk P7 is er bij P7 sprake van een taai 

materiaal. 

700r-----,----~r-----.------, 

/ 
/ 

/ l ~q-------;f-----,~~'------1------1 

~ / 
~ I 

/ 

1 200r---r-----t---,-/_'-+-----~------1 

I 
/ 

I 

0,2 

I 
/ 

I 
/ 

/ 

- E('/,) 

0,4 Of, 0.8 

Fig. 4. O-E-diagram van het betonstaal van proefstuk Pl. 
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2.3.2. Constructiestaal 

Van het constructiestaal zijn gemeten de 

vloeigrens en de treksterkte. De o-E-diagrammen van 

het constructiestaal zijn niet gegeven. 

proefstuk Pl P2 P3 P7 

vloeigrens : f ap N/mm2 307 307 307 378 

treksterkte : fup N/mm2 460 460 460 581 

Gezien de waarden is er bij de proefstukken Pl, P2 en P3 

vermoedelijk sprake van een vloeistaal met een uitgesproken 

v l o e i t r aj e c t . 

2.3.3. Beton 

Van het beton zijn gemeten de betondruksterkten bij de 

proefstukken Pl, P2 en P3 na 28 dagen en bij P7 na 35 dagen en de 

elasticiteitsmodulussen. De o-E-diagrammen van het beton zijn 

niet gegeven. 

proefstuk Pl P2 P3 P7 

betondruksterkte 
na 28 dagen : f'ck N/mm2 32,4 32,6 29,8 32.0 

elasticiteitsmodulus : E'b N/mm2 31000 35900 32300 32900 
(1) 

(1) gemiddelde waarde. 
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2.4. Meetresultaten 

De voor dit onderzoek relevante metingen zijn: 

1. verlengingen van de bovenwapening over een meettraject van 

200 mm op verschillende plaatsen op de assen van de plaat. 

In figuur 5 zijn de plaatsen van de meettrajecten aangeduid 

met de nummers 11 t/m 16 en 21 t/m 26; 

2. doorbuigingen op een afstand van 150 mm uit het midden van de 

plaat ten opzichte van punten op de assen van 600 mm uit het 

midden; 

3. bezwijkbelasting. 

F 12 

1 

1 1-. --·-
(Tl 
N 

Fig. 5. Plaats van de meettrajecten bij de metingen van de 

verlengingen. 

Ad.1 

De verlengingen zijn gemeten op de bovenkant van de 

wapeningsstaaf, 20 mm vanf de bovenzijde van het proefstuk bij de 

meettrajecten 11 t/m 16 en 30 mm bij 21 t/m 26. 

In de figuren 6 en 7 zijn de belastingen uitgezet tegen de 

gemiddelde rekken bij het proefstuk Pl. Bij de overige 

proefstukken is hetzelfde regelmatige beeld aanwezig. De waarden 

voor de belastingen en de verlengingen bij Pl. P2, P3 en P7 zijn 

in bijlage A opgenomen. 
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2000.--------------------, 

z 
~ ... 1000 .r::. u 
ID ... 
:i:: 

------ 13 

î 
11 12 , 14 

15 16 

0 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

t::> Rek (promille) 

Fig. 6. Rekmetingen bij proefstuk Pl (20 mm van bovenzijde), 

meettraject 11 t/m 16 - as 1-1. 

î 

2000.----------------------, 

1000 

23 

21 , 22 • 24 

25, 26 

0 L---1---.L.-----JL---..,__ _ _.__ _ ___. __ ~----

0 2 3 4 5 6 7 8 9 

----it> Rek (promille) 

Fig. 7. Rekmetingen bij proefstuk Pl (30 mm van bovenzijde), 

meettraject 21 t/m 26 - as 2-2. 
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Ad.2 

De gemeten doorbuigingen van de proefstukken Pl, P2, P3 en P7 

zijn in het fig.8 en in bijlage A uitgezet tegen de belastingen. 
2000...--------------------, 

P1 

~ 
E 1000 
u 
Il 
:( 

î 
0 

0 4 8 12 

--{> Verplaatsing (rrm) 

Fig. 8. Gemeten doorbuigingen. 

Ad.3 

proefstuk bezwijkbelasting 

Pl 1566 

P2 1390 

P3 1431 

P7 1270 

16 20 

(kN) 

Bij de proefstukken Pl, P2 en P3 ontstond een breuk.kegel vanuit 

de onderzijde van het UNP-profiel in de richting van de 

opleggingen (zie fig. 9a). Bij de proefstukken Pl en P3 trad 

bovendien een verbrijzeling van het beton in de hoeken van de 

plaat-betonkolom op. Het scheurpatroon voor proefstuk P2 is in 

fig. 9b weergegeven. De proefstukken Pl en P3 vertonen hetzelfde 

patroon. 

Bij het proefstuk P7 werd de betonkolomst'omp circa 20 mm door de 

plaat heen gedrukt (zie fig. 9c). Een breuk.kegel werd daar in 

geringe mate waargenomen. De breuk.kegel vanuit de onderzijde van 

het UNP-profiel ontstond niet. 
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1566 (P1) 
Pu = 1390 kN (P2) 

1431 (P3) 
a) Breukfiguur P2 (Pl en P3). 

b) Scheurfiguur P2 (Pl en P3) . 

c) Breukfiguur P7. ~ =1270 kN (P7) 

Fig. 9. Breukfiguren en scheurfiguur van Pl, P2, P3 en P7. 
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3. HET ELASTISCHE EN PLASTISCHE GEDRAG VAN EEN RONDE PLAAT 
ONDERSTEUND DOOR EEN KOLOM IN HET MIDDEN 

3.1. Inleiding 

In 1.3 is gesteld dat in dit rapport de bezwijkbelasting en het 

bezwijkgedrag van een isotroop gewapende ronde plaat zullen 

worden beschreven. Een isotroop gewapende plaat houdt in, dat de 

wapening in x- en y-richting gelijk is. Opgemerkt wordt dat er in 

de beproefde platen alleen bovenwapening aanwezig is. 

In principe kan een z.g. lokaal-kolomkopmechanisme optreden, 

waarbij een waaiervormig vloeipatroon rondom de kolomkop ontstaat 

(zie fig. 10). Dit patroon bestaat uit radiaal negatieve 

vloei lijnen en negatieve vloei lijnen rondom de kolomkop. 

Uiteraard moeten dusdanig grote plastische vervormingen kunnen 

optreden, dat inderdaad vloei lijnen ontstaan met voldoende 

rotatie. 

Fig. 10. Lokaal-kolomkopmechanisme. 

3.2. Bovengrensoplossing voor een ronde plaat 

Allereerst zal voor een ronde isotroop gewapende plaat met de 

vloei lijnentheorie (zie bijlage B) een bovengrensoplossing worden 

gegeven. Voor het betreffende bezwijkpatroon en de gekozen 

afmetingen wordt verwezen naar fig. 11. 
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t l:2R 
1 

._____,.,.r 

Fig. 11. Bezwijkpatroon voor bovengrensoplossing van de ronde 

plaat. 

Als bovengrensoplossing kan worden bepaald (zie bijlage C) 

Pu = 2~.mp. ! = 2~.mp . .J. 
t-ct 1-c 

Opvallend is dat de plaatafmeting R. onafhankelijk in de formule 

voorkomt. De grootte van de geconcentreerde belasting P die de 

plaat kan dragen wordt bepaald door het vloeimoment en niet door 

de diameter. 

Van groot belang is het nu om na te gaan of er een 

momentenverdeling is aan te geven die het optreden van het 

bovenstaande lokale mechanisme rechtvaardigt. Indien het mogelijk 

is om een zodanige verdeling aan te geven dat de hierbij 

behorende bezwijkbelasting (nu ondergrensoplossing) gelijk is aan 

de bovengrensoplossing dan is de exacte bezwijkbelasting 

gevonden. 
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3.3. Ondergreneoploeeing voor een ronde plaat 

Voor een ondergrensoplossing moet een momentenverdeling worden 

bepaald, die aan de evenwicht-voorwaarde voldoet. In bijlage Dis 

aangegeven op welke wijze een momentenverdeling is bepaald die 

voor de betreffende ronde plaat leidt tot een ondergrensoplossing 

die exact gelijk is aan de bovengrensoplossing die eerder 

gevonden is. Als resultaat van de berekening wordt de volgende 

rnomentenverdeling gevonden 

rn r = [ crR - cR2 
] .mp ; 

rR - rcR 

... -mp 

Voor de geconcentreerde belasting voor de plaat volgt de volgende 

ondergrensoplossing 

P u = 2,,,- .mp. !. 
R,-cR, 

Zoals gezegd komt deze ondergrensoplossing overeen met de 

bovengrensoplossing van een ronde plaat, zodat de exacte 

bezwijkbelasting is gevonden. 

In fig. 12 is het verloop van de radiale en tangentiële momenten 

geschetst voor een waarde van c•l/6. 

Fig. 12. Het verloop van mt en mr (plastisch). 
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3.4. Het elastische gedrag van een ronde plaat 

Om een juist inzicht in het gedrag van een ronde plaat te krijgen 

zal nu een momentenverdeling worden bepaald zoals deze in de 

elastische fase optreedt. 

In bijlage Eis aan de hand van de plaattheorie [5] uitgaande van 

de plaatvergelijking voor axiaal-symmetrie, een momentenverdeling 

bepaald voor de radiale en tangentiële momenten. Voor een waarde 

van c-1/6 is het verloop van de radiale en tangentiële momenten 

geschetst in fig. 13. 

::re e:::: 

r::& 

Fig. 13. Het verloop van mt en mr (elastisch). 

Uit de berekening in bijlage E blijkt dat het radiale moment 

t.p.v. de kolomrand een faktor 5 groter is dan het tangentiële 

moment ter plaatse. 
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3.5. Conclusies berekeningen 

Het eerste belangrijke resultaat van de berekening is, dat voor 

de bezwijkbelasting van een ronde plaat met isotrope wapening een 

exacte oplossing is gevonden. 

De tweede conclusie die getrokken kan worden is, dat het 

momentenverloop in de plastische fase (fig. 12) duidelijk afwijkt 

van het verloop in het elastische fase (fig. 13). Ten opzichte 

van de elastische momentenverdeling moet bij de plastische 

momentenverdeling een aanzienlijke herverdeling van momenten 

plaatsvinden. De voorwaarde hiervoor is dat de plaatdoorsnede 

voldoende vervormingscapaciteit bezit. De vervormingscapaciteit 

kan namelijk door de invloed van de dwarskracht beperkt worden, 

met als gevolg vroegtijdig bezwijken. Hierop wordt in een later 

stadium teruggekomen. 

Het bovenstaande houdt in dat het gedrag van de plaat bij 

opvoeren van de belasting als volgt kan worden beschreven. Na het 

optreden van de tangentiële scheur rondom de kolom vormen zich 

aan de bovenzijde van de plaat radiale scheurtjes. Na uitbreiding 

van het scheurgebied aan de bovenkant van de plaat vormt zich een 

bezwijkmechanisme bij een belasting die volgt uit een 

bovengrensberekening. 
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4. BOVENGRENSOPLOSSING VAN DE BEZWIJKBELASTING 
VAN DE VIERKANTE STALEN KOLOMKOP 

In hoofdstuk 3 is getracht inzicht te krijgen in het 

bezwijkgedrag van een isotroop gewapende ronde plaat. Het 

uiteindelijke doel van dit rapport was inzicht te krijgen in de 

bezwijkbelasting van een isotroop gewapende ronde plaat met een 

ingestorte stalen kolomkop. In dit hoofdstuk wordt een 

bovengrensoplossing van de bezwijkbelasting van de stalen 

kolomkop besproken, waarbij tevens, in tegenstelling tot de 

oplossing van de ronde plaat in hoofdstuk 3, de invloed van de 

dwarskracht op het moment wordt verdisconteerd. 

De doorsnede wordt beschouwd als een stapeling van een gewapende 

betondoorsnede en een stalen kolomkop. In figuur 15 is bij deze 

stapeling het belastingschema weergegeven. De strippen brengen 

vanuit de kolom in het midden in elke richting een belasting van 

¼ Pk over naar de UNP-rand. Elke UNP-rand verdeelt deze op 
belasting van¼ Pk over de betonplaat. op 
Voor het aangenomen bezwijkpatroon van de stalen kolomkop wordt 

verwezen naar fig. 16. 

Fig. 15. Belastingschema. 

fPkop 

i 

k - 680 mm 
ei - 200 mm 

Fig. 16. Liggermechanisme voor bovengrensoplossing. 
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Zoals in bijlage Fis uitgewerkt wordt voor de bezwijkbelasting 

voor de stalen strippen de volgende uitdrukking gevonden: 

pkop = mpkop : 60 

met : mpkop= volplastisch moment stalen strippen. 

In bijlage F wordt uitgegaan van een reductie van het moment als 

gevolg van de dwarskracht van maximaal 3%. Bovendien zal dit 

plastische moment voor een stalen ligger op twee steunpunten, 

belast door twee puntbelastingen, nooit bereikt worden, omdat de 

theoretische doorbuiging dan oneindig groot moet zijn. 

Zie figuur 17. 

1000 

800 

P/4

1 lP/4 

~ z:i. 

--~- 1- Pu,kop (P1-P2-P3) 

~ 1 --•••as 1 
600 

Il 

~ 
400 • l 

t 
200 

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 

~ ~asting w tm,) 

Fig. 17. Doorbuiging stalen strip. 

Gesteld wordt dat de uitdrukking voor de bezwijkbelasting van de 

stalen strippen met de reductie van het volplastische moment en 

een praktische reductie als gevolg van de maximale doorbuiging 

bij bezwijken als volgt is (w - 2,5 mm): 

pkop - ~ · mpkop' 
60 
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5. KRACHTVERDELING AFGELEID UIT REKMETINGEN 
EN M-K-DIAGRAMMEN 

In hoofdstuk 1.3 is gesteld dat in dit rapport uit de rekmetingen 

en de berekende M-k'.-diagrammen een kwalitatief inzicht wordt 

verkregen over de relatieve bijdrage van de stalen kolomkop en 

het gewapende beton bij het opnemen van de belasting. 

Dit houdt in dat de belasting berekend wordt in de gewapende 

betondoorsnede (PP 1) met een breedte van 1000 mm en in de stalen 

doorsnede (Pk ) (fig. 18a en 18b) , waarbij de totale doorsnede op 
beschouwd wordt als een stapeling van deze elementen. Voor de 

genoemde stapeling wordt verwezen naar figuur 15. 

Het voordeel van deze beschouwingswijze is dat de verdeling van 

de belasting over de elementen zichtbaar gemaakt wordt. 

1 . . ~ • • • • • . ..... , 
1 1 

~ ]QQQ ~ 
a) b) 

Fig. 18. Gewapende betonnen doorsnede en stalen doorsnede. 

In het kort wordt nu de berekeningsmethode besproken om uit een 

gemeten verlenging van het betonstaal op basis van M-K-diagrammen 

van een gewapende betonnen en een stalen doorsnede de 

krachtverdeling te berekenen. 

Allereerst wordt uitgegaan van de verlengingen van het betonstaal 

in de meettrajecten 13 en 23. Hierbij wordt opgemerkt dat uit de 

figuren 6 en 7 blijkt dat deze verlengingen ten opzichte van de 

verlengingen in de meettrajecten 12, 14, 15 en 22, 24, 25 

representatief zijn ter plaatse van de betonkolom. Dit geldt voor 

zowel het proefstuk Pl als de proefstukken P2, P3 en P7. 

Bij de gemeten verlenging is een bijbehorende belasting P gegeven 

(alle rneetgevens zijn in bijlage A gegeven). Met de gegeven 

verlenging is uit bijlage H van een gewaRende betondoorsnede (met 

de materiaaleigenschappen van de beproefde plaat) de kromming 

k'. l bekend. p . 
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Uit de samenhang van de gestapelde elementen volgt: K = K = pl. 
Kkop' waarbij Kkop de kromming van de stalen kop is. 

De volgende stap is de berekening van de belasting in de stalen 

kop door bij de Kk het bijbehorende moment M. (uit bijlage H op -l<op 
voor een stalen strip) af te lezen. De belasting in de kop is 

gelijk aan Pkop =~op/ 60, zoals in figuur 19 is weergegeven. 

L240 L200LA'.O 

Fig. 19. Berekening Pk . op 

Direct volgt hieruit dat de belasting in de gewapende 

plaatdoorsnede gelijk is aan: Ppl = P - Pkop· 

Voor de berekening van de krachtverdeling wordt op basis van de 

rekmetingen en de M-K-diagrammen verwezen naar bijlage J. 

Figuur 20 geeft een overzicht van de structuur van de berekening 

voor de proefstukken Pl, P2 en P3. Opgemerkt wordt dat van het 

proefstuk P7 op basis van het model alleen de momenten in de 

gestapelde elementen bepaald kunnen worden, omdat als gevolg van 

het aangebrachte styropor onder het stalen kruis (zie ook fig. 

3d) de direkte krachtoverdracht uit de stalen strippen op de 

betonkolom verhinderd wordt. Met andere woorden de dwarskracht in 

het beton is gelijk aan: P 
1 

- P. 
p . 

Ter controle van de krachtverdeling, indien er sprake is van een 

samengestelde staalbeton doorsnede ("staalbeton") met een breedte 

van 1 meter in plaats van een gestapelde doorsnede (fig. 18), is 

in bijlage G3 vastgesteld dat deze krachtverdeling ten opzichte 

van die van de gestapelde doorsnede een gering verschil bij Pl en 

P3 oplevert van 1% tot 4% en bij P2 5% tot 8%. 

In bijlage G2 wordt voorts aangetoond dat de berekende belasting 

Pkop (afgeleid uit ~op) en dus ook Ppl. weinig afhankelijk is 

van de gekozen breedte van 1000 mm (fig. 18). 
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meet traject meet traject 
13 23 

1 1 

bijlage A: 

gemeten: p 
Al 
w 

Pl, P2, P3: bijlagen H5-H6 

P7 : bij lagen H15-H16: 

M-K-diagram 

gewapende betondoorsnede: 

J( 
pl 

M pl. 

Kkop13 - J( pl13 

Kkop23 = J( 
pl23 

Pl. P2, P3: bij 1 age Hl 7: 

stalen kop: ~op13 

~op23 

pkop13 '"'~op13 1 60 

pkop23 - ~op23 / 60 

1 
p = p - p 

p 113 kop13 

p = p - pkop23 pl23 

Fig. 20. Structuur van de berekening. 
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Om een indruk te krijgen van de krachtverdeling afhankelijk van 

de gemeten gemiddelde doorbuiging (figuur 8) van de proefstukken 

wordt verwezen naar de figuren 21, 22 en 23, waarbij het 

gemiddelde van de krachtverdeling in de rneetrajecten 13 en 23 is 

uitgezet tegen de gemeten doorbuiging. Duidelijk blijkt het 

ontbreken van rekgegevens vanaf een bepaalde P tot P . Opgemerkt u 
wordt, dat vooruitlopend op het te behandelen model in hoofdstuk 

6, in de onderstaande figuren tevens zowel de theoretische 

bezwijkbelastingen als de som hiervan voor respectievelijk de 

stalen kolomkop en de isotroop gewapende ronde plaat in getallen 

is weergegeven. 
2000 2000 

1698 

1eoo 
PpL + Pkq, 1eoo 

i 1200 1200 
IL 

1 
Pkq, 

eoo eoo 
Ppl 

î 
~ 400 

0 0 

0 3 e 0 12 15 
t> ~w..,,.. 

Fig. 21. Krachtverdeling proefstuk Pl. 
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Fig. 22. Krachtverdeling proefstuk P2. 
2000 2000 

1eoo 
Ppl. + Pkcp 

1eoo 

i 1200 1200 
IL 

1 900 800 

î 
400 ~ 

0 
3 e • 12 UI 

t>~w tnri 
Fig. 23. Krachtverdeling proefstuk P3. 
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In bijlage J is aan de hand van verhoudingen Pk IP en P 1 /P de op P . 
verdeling van de belasting in procenten berekend. De onderstaande 

figuren geven voor de proefstukken Pl, P2 en P3 hiervan een 

overzicht. 

100 100 

90 90 

80 plaat 80 

l 
70 70 

eo eo 
G. eo eo 

l ""° ""° 
30 30 
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816 966 1116 1266 1416 1116e 

t> p..,.. 1556 

Fig. 24. Procentuele belastingverdeling voor Pl. 
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Fig. 25. Procentuele belastingverdeling voor P2. 
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Fig. 26. Procentuele belastingverdeling voor P3. 

- 24 -



Er zijn nu nog een aantal punten van de 

krachtverplaatsingsdiagrammen in de figuren 21, 22 en 23 

onbekend. In de figuren 27, 28 en 29 is een mogelijk verder 

verloop van de krommen geschetst, waarbij wordt uitgegaan van de 

geëxtrapoleerde krachtverdeling van de onbekende P-w-punten in de 

figuren 24, 25 en 26, die in deze figuren (aan de rechterkant 

gestippeld) zijn weergegeven. 

Natuurlijk zal het verloop met de nodige voorzichtigheid moeten 

worden geïnterpreteerd. Dit neemt niet weg dat op de voorgaande 

wijze een redelijk goede indruk van de belastingverdeling tot aan 

"bezwijken" wordt verkregen. 

aooo :aooo 
11198 

1eoo 
Ppl. + Plccp 1800 

i 1200 1200 
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~ 

j 1100 800 

~-
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Fig. 27. Krachtverdeling tot aan "bezwijken" bij het 

proefstuk Pl. 
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Fig. 28. Krachtverdeling tot aan "bezwijken" bij het 

proefstuk P2. 
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Fig. 29. Krachtverdeling tot aan "bezwijken" bij het 

proefstuk P3. 

Om een indruk te krijgen van het mogelijk verloop van de 

krachtverdeling van elastisch naar beperkt plastisch 

materiaalgedrag is in onderstaande tabel voor zowel de P / kop 
P t -verhouding als de P 1 / P t -verhouding de gemeen p . gemeen 
procentuele krachtverdeling weergeven. 

proefstuk pkop/P p 
pl. IP 

elastisch-plastisch elastisch-plastisch 
% % % % 

Pl 44 60 56 40 

P2 34 58 66 42 

P3 42 65 58 35 

Er blijkt dat er gemiddeld in het elastische stadium een 

belasting in de stalen kop van 40% aanwezig is en dat in het 

plastische stadium 60% van de belasting in het staal aanwezig is. 

Uit de vergelijking van deze verhouding met de verhouding van de 

tweedimensionale kolomkop in een plaatstrook uit het onderzoek 

deel I (blz. 69) blijkt dat de belastingoverdracht door het staal 

bij de driedimensionale kop veel groter is dan bij de 

tweedimensionale kop. Namelijk bij de plaatstrook is er gemiddeld 

elastisch 25% van de belasting in de kop aanwezig en plastisch 

30%. 
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6. MODELLERING 

In het hiernavolgende wordt het model besproken waarmee inzicht 

kan worden verkregen omtrent de bezwijkbelasting van een isotroop 

gewapende ronde plaat met een ingestorte stalen kolomkop. Als 

belangrijkste uitgangspunt voor de beschouwing wordt genoemd dat 

de bezwijkbelasting P als optelsom van de P 
1 

van de ronde plaat u p 
met isotrope wapening en de P,, van stalen profielen wordt 

.r.OP 
bepaald (zie ook fig. 2 en fig. 14). Het model bestaat dus uit 

een stapeling van deze elementen. 

Zoals in hoofdstuk 3 is uitgewerkt wordt voor de bezwijkbelasting 

van de ronde plaat met isotrope wapening de volgende uitdrukking 

gevonden 

p 
p 1. 

met 

21r .mp 1 . [_L] 
P 1-c 

mp 1 p . volplastische moment isotroop gewapende 

betondoorsnede; 

c verhouding tussen de kolomdiameter en overspanning. 

Belangrijk is het dat de invloed van de dwarskracht op mp 1 niet p . 
is verdisconteerd, omdat de bezwijkcontour bij een 

dwarskrachtslankheid (M/Th) kleiner dan 1 nog niet bekend is. Dit 

behoeft nader onderzoek, immers bij de ronde beproefde platen is 

deze M/Th-verhouding juist in alle gevallen kleiner dan 1. 

Een aspekt dat ook van belang is, is het feit dat de plaat bij de 

proefstukken Pl, P2 en P3 buiten de kolomkop bezweek en bij het 

proefstuk P7 ter plaatse van de kolom. 

In deel I (7.4) van het onderzoekrapport is een bezwijkmodel 

besproken voor het berekenen ·van de bezwijkbelasting van een 

plaatstrook, belast door buigend moment en dwarskracht, gebaseerd 

op de bezwijkcontour van een gewapende betonnen doorsnede. 

Uit de literatuur is bekend dat er naast de in dit rapport 

behandelde experimenten diverse experimenten verricht zijn om het 

bezwijkgedrag van ronde platen met een is?trope wapening (zonder 

stalen kolomkop) vast te leggen. Bestudering van deze experimenten 

in combinatie met de experimenten van dit rapport zou tot een 

bezwijkcontour voor platen kunnen leiden. Deze studie is met het 

oog op de beschikbare tijd in dit rapport echter niet gedaan. 
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Zoals in hoofdstuk 4 is uitgewerkt wordt voor de bezwijkbelasting 

van de vierkante stalen kolomkop de volgende uitdrukking 

gevonden 

Pkop = 0,94 . mpkop : 60 

met: 
mpkop: volplastisch moment van de stalen strippen. 

De optelsom van de genoemde bezwijkbelastingen is gelijk aan 

P u = O, 94 .mpkop: 0. 60 + 2'1T .mpp l .. L~J . 
In de onderstaande tabel is zowel de berekende totale 

bezwijkbelasting (P b ) als de gemeten bezwijkbelasting u. er. 
(P t) van de beproefde platen gegeven (t = 1200 mm en c = u,geme . 
1/6) . Voor de waarde van mpk en mp 

1 
wordt uitgegaan van de op P . 

volgende waarden: 

proefstuk Pl-P2-P3: 

mpkop = 60,17 kN (bijlage H17) en 

mp 
1 

= 100,2 kN (gemiddelde uit de bijlagen H5 en H6); 
p . 

- proefstuk P7: 

mpkop 

mp 1 p . 

55,57 kN (bijlage HlB) en 

89,1 kN (gemiddelde uit de bijlagen H15 en H16). 

Uit de verhouding tussen P t en P b blijkt dat de u,geme . u, er. 
bezwijkbelasting bij het proefstuk Pl 92% van het model bedraagt 

en bij de proefstukken P2, P3 en P7 gemiddeld 83%. 

proefstuk p p 
u,gemet. 

p / u,ber. pu,gemet. 

kN kN u,ber. 

Pl 1698 1566 0,92 

P2 1698 1390 0,82 

P3 1698 1431 0,84 

* P7 1543 1270 0,82 

* P7 dunnere strip met lagere f ap. taaier betonstaal 

en styropor onder stalen kruis. 
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Van bijzonder belang bij het model is de vraag of in alle 

gevallen het optellen van twee belastingen leidt tot een 

voldoende nauwkeurige oplossing van de bezw:ijkbelasting. Het doel 

van het hiernavolgende is om hieraan in het kort aandacht te 

geven en het principe ervan duidelijk te maken. Er zijn drie 

gevallen denkbaar voor het relatieve verloop van de belastings

doorbuigingsrelaties in de twee componenten. Afhankelijk daarvan 

is de bezwijkbelasting van de totale constructie gelijk of 

kleiner dan de som van de bezwijkbelastingen van de twee 

componenten. Voor een grafische weergave van deze gevallen wordt 

verwezen naar de figuren 30a. 30b en 30c, waarbij de belasting is 

uitgezet tegen de verplaatsing van de beide gestapelde elementen. 

Duidelijk blijkt dat bij het gekozen model een overschatting zou 

ontstaan ten opzichte van P 1 + P1, in het geval van c). Dus als 
P -"'OP 

de belasting op één van de twee elementen al afneemt (dalende 

taJ-:) als de andere zijn maximum nog niet heeft bereikt. De 

geva 11 en a) en b) lever en wel een voldoende nauwkeur:i ge oplossing 

van de bezwijkbelasting. 

Pu ♦ Pu 

Pu 

p 

l î 
----w 

a) b) 

------------ ~· ~-

l 
c) ----w 
Fig. 30. Oplossing bezwijkbelasting. 
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In het hiernavolgende zal zowel een kwalitatieve als een 

kwantitatieve bepaling van het genoemde verschijnsel worden 

gegeven. 

Om tot een kwantitatieve bepaling van de nauwkeurigheid van de 

oplossing van de bezwijkbelasting te komen, wordt van de 

berekende M-K-diagrammen van de proefstukken Pl, P2, P3 en P7 

volgens figuur 31 uitgegaan. De bezwijkmomenten voor de stalen 

kop ("kop") en de betonnen plaat ("pl.") zijn opgeteld 

("kop+pl. "); duidelijk blijkt dat dit inderdaad een voldoende 

nauwkeurige oplossing van het bezwijkmoment kan opleveren . 

Elf'A 337.«l/1: P1 _, P3 ......... 
Elf'A 337 '°11 : P2 ... • tlJII-. 

- - --------kop• pi 

..----------- pl. 

------------kop 

0.GC72 0.Q!M.C 0.1,16 0.18813 0.2360 
~ (1/■l 

a) 

EIFA ,1m: P7 

157. 

!M. 

t 62. 

3t. 

18".1 

j 
-147. 

]110 . 
t 73. 

36. 

b) 

stoot bete,, 

-------------kop ♦ pl. 

pl. 

------------- kop. 

o.om o.0944 0.1,16 0.18813 o.2360 
~ 11/■l 

......... 
-----------kop" pl. 

pl. 

kop 

0.0536 0.1072 0.1608 0.2144 0.261JJ 
~ f1/■l 

c) 

Fig. 31. M-K-diagrammen van de proefstukken Pl, P2, P3 en P7. 
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Geheel in analogie aan de plaatstrook (deel I) blijkt bij het 

proefstuk P2 (waarbij de stalen strip 20 mm vanaf de onderzijde 

is gepositioneerd) dat het bezwijkmoment groter is dan de 

optelsom van de bezwijkmomenten van de gestapelde elementen. 

Bovendien is de rotatiecapaciteit bij dit proefstuk bij een 

samengestelde staalbeton doorsnede beduidend kleiner dan bij de 

overige plaatproefstukken. (Opgemerkt wordt dat dit verschil 

tussen de bezwijkmomenten bij respectievelijk gestapelde 

elementen en bij een samengestelde doorsnede bij Pl, P3 en P7 6% 

bedraagt en bij P2 12%). 

In hoofdstuk 5 is uit de rekmetingen en de berekende M-K

diagrammen een kwalitatief inzicht verkregen over de relatieve 

bijdrage van de stalen kolomkop en het gewapende beton (de 

figuren 27, 28 en 29). In de onderstaande figuren 32, 33 en 34 

zijn ten opzichte van de figuren 27, 28 en 29 horizontale 

(gestippelde) lijnen toegevoegd die de hoogste belastingen van de 

gestapelde elementen aangeven. Dit geeft een redelijk goede 

indruk dat het gekozen model leidt tot een voldoende nauwkeurige 

oplossing van het totale kolomkopmechanisme (vergelijk met fig. 

30a). In de figuren 32, 33 en 34 is tevens aan de rechterzijde 

aangegeven de Pu van de gestapelde elementen en de som daarvan, 

die dus boven de berekende waarden ligt, omdat vroegtijdig 

bezwijken van Pl. P2 en P3 buiten de staal-beton kop optrad. 
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Fig. 32. Krachtverdelingen bij proefstuk Pl. 

2000 2000 

1698 

1eoo HIOO 
Ppl + Pkcp 

i 1200 
IL 942 

1 7155 800 

î 
400 400 

0 
3 e 9 12 115 

t> varpluatrcl w ..,.,,.. 

Fig. 33. Krachtverdelingen bij proefstuk P2. 
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Fig. 34. Krachtverdelingen bij proefstuk P3. 
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Dat betekent dus dat uit het gevonden model niet exact opgelost 

kan worden in hoeverre het totale kolomkopmechanisme tot 

ontwikkeling kon komen. Wel is het interessant om het 

bezwijkmodel zodanig aan te vullen dat voorgesteld kan worden 

inhoeverre de gestapelde elementen ieder apart tot ontwikkeling 

zijn gekomen. In het hiernavolgende wordt dit bezwijkmodel 

besproken op basis van de krachtverdeling afgeleid uit de 

rekmetingen en de M-K-diagrammen, waarbij nogmaals bedacht moet 

worden dat indien de diameter van de staal-beton kop voldoende 

groot is (voldoende ruimte voor krachtinleiding) en indien de 

P 1 inclusief de invloed van de dwarskracht bekend is, de 
U,P . 

uitkomsten van het model veel dichter in de buurt komen van de 

proefresultaten. 

De "ontwikkeling" van de volplastische momenten in de optelsom 

van de bezwijkbelastingen wordt als een tweetal grootheden 

ingevoerd. Deze grootheden. die het wel of niet volledig 

ontwikkeld volplastisch moment vastleggen, zullen respectievelijk 
* ** de "ap-waarde" en de "~-waarde" worden genoemd (zie fig. 35). 

Pu.p(. + ffi --

Fig. 35. Het bezwijkmodel. 

* a: verhouding tussen resp. niet en wel volledig ontwikkeld p 
vloei lijnenpatroon in de isotroop gewapend ronde plaat; 

** ak: verhouding tussen resp. niet en wel volledig ontwikkeld 

mechanisme in de stalen strippen. 
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Op basis van de geëxtrapoleerde verhouding en de theoretische 

bezwijkbelasting van de elementen kop en plaat kunnen uit de 

figuren 27, 28 en 29 op de volgende wijze de °k- en ap-waarden 

worden bepaald: 

°k = pkop I Pu,kop en ap = ppl. / Pu,pl. · 

Dit geldt voor de proefstukken Pl. P2 en P3. Op dezelfde manier, 

maar nu uitgaande van de verhouding tussen het moment bij 

bezwijken en het theoretische bezwijkmoment kunnen uit bijlage J 

de ak- en ap-waarden voor het proefstuk P7 als volgt worden 

bepaald: 

a.. -= m. / m en a = m / m 
K KOP u,kop p pl. u,pl. 

In onderstaande tabel is uitgaande van deze berekening in bijlage 

Jen de genoemde figuren de "'¾<-waarde" en de 

weergegeven ( .e. = 1200 mm en c = 1 /6) : 

proefstuk p 
u,gemet. '¾<-waarde a -waarde p 

kN 

Pl 1566 1,00 0,83 

P2 1390 0,86 0,77 

P3 1431 0,99 0,66 

P7 1270 0,72 0,92 

"a -waarde" p 

Tenslotte wordt getracht een kwalitatieve ondersteuning voor het 

gekozen model van de krachtverdeling Pk - P 1 te vinden uit de op P . 
confrontatie van het Pkop-w-verloop voor alleen de stalen strip 

(figuur 17). De berekeningswijze wordt in het kort besproken. In 

bijlage Eis voor een ronde plaat met isotrope wapening in het 

elastische stadium de doorbuiging op elke plaats bepaald. In 

onderstaande figuur 36 zijn doorbuigingen op 150 mm en 340 mm uit 

het midden van de plaat aangegeven. 
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Er wordt aangenomen dat de doorbuiging in de plaat in een gebied 

van 150 mm rond het midden van de plaat constant is. Wanneer de 

doorbuiging w340 berekend wordt vanuit de gemeten doorbuiging 

w150 bij elke belastingstap met behulp van de theoretische 

verhouding w340 : w150 (bijlage E) kan de doorbuiging van het 

midden van de plaat ten opzichte van w
340 

als nullijn bepaald 

worden: w150 - w340 . 

In fig. 37 zijn op de horizontale as bij elke belastingstap deze 

waarden w150 - w340 voor Pl, P2 en P3 uitgezet, waarbij op de 

vertikale as de bijbehorende P,~ is genomen (zoals berekend in 
J\.OP 

bij lage J bij elke belastingstap). De relatie is met 

stippellijnen aangegeven. 

stalen ko 

Fig. 36. Doorbuiging beproefde plaat. 

1000 
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-:► v«1>laasting w lrnnl 

Fig. 37. Confrontatie doorbuiging stalen strip. 
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Deze gestippelde lijnen zouden moeten samenvallen met de 

berekende doorbuigingslijn van de stalen strip, zoals in fig. 17 

voorkomt, indien: 

de verhouding w150 : w340 bij een door een vierkante stalen 

kolomkop verstijfde ronde plaat dezelfde is als bij een ronde 

plaat met isotrope wapening; 

deze verhouding in het niet-elastische stadium dezelfde is als 

in het lineair-elastische stadium; 

de berekende krachtverdeling over Pk en P 1 juist is. op P . 

De confrontatie is voor de proefstukken Pl en P3 niet 

onbevredigend; voor het proefstuk P2 is de overeenstemming minder 

goed. 
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7. BEOORDELINNG VAN HET BEZWIJKMODEL OP BASIS YAN 
EEN EVALUATIE VAN DE EXPERIMENTEN 

In 1.3 is gesteld dat getracht wordt verklaringen te vinden voor 

de verschillen in de hoogste belastingen van de beproefde platen. 

Voor de bespreking van deze verschillen wordt uitgegaan van de 

figuren 32, 33, 34 en 37. 

Vermeld wordt nogmaals dat alleen proefstuk P7 bezweken is in de 

staalbeton doorsnede. 

In fig. 38 

bij elkaar 

1 ij nen uit 

zijn de P 1 -w-lijnen uit de figuren 32, 33 en 34 p . 
getekend. Dit is in fig. 39 ook gedaan voor de Pkop-w-

de figuren 32, 33 en 34. 

Eén en ander kan beoordeeld worden met de de °k- en ap-waarden, 

die aan het eind van hoofdstuk 6 gepresenteerd zijn. 

2000------------------------2000 

1600 1600 

1200 1200 

400 

------~- -~ 
- ~ - - . \_ P2 "-.p1 

~P3 . 
400 

0-----~---------------.-.&.-----0 
0 3 6 9 12 15 

----t> verplaastfng w (nm) 

Fig. 38. Samenvatting P 1 -w-lijnen voor de proefstukken 
p . 

Pl, P2 en P3 (zie fig. 32, 33 en 34). 
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2000-------------------------2000 

1600 1600 

1 1200 1200 
Q. 

942 -
j P3 800 -~- 800 ---

î 
P2 

400 400 

0 0 
0 3 6 9 12 16 

E> verplaastlng w (nm) 

Fig. 39. Samenvatting Pkop -w-1 ij nen voor de proefstukken 

Pl, P2 en P3 (zie fig. 32, 33 en 34) . 

Proefstuk Pl: 

Bij de hoogste belasting is de maximale capaciteit 

van de stalen strippen bereikt (fig. 39, °J< - 1,0). De 

vloeilijnen in de betonnen plaat zijn nog niet zodanig 

ontwikkeld, dat over de totale radiale lengten het maximum 

moment bereikt is. 

De kromming, die bij dit maximum moment behoort, treedt nog 

niet over het gehele plaatoppervlak op. De kromming, die bij 

het vloei lijnenpatroon van fig. Cl (bijlage C) behoort heeft 

de waarde .2.. w en is afhankelijk van de plaats rop 
r R. - cR. 

het plaatoppervlak. Deze benodigde krommingen geven een 

doorbuiging van de plaat, die veel groter is dan de grootste 

doorbuiging, waarbij de proef (door bezwijken elders) 

beëindigd is. 
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Verwacht kan worden. dat in fig. 38 de lijn Pl bij 

toenemende doorbuiging verder gaat oplopen op voorwaarde dat 

het M-K-diagram van de betonnen doorsnede een voldoend lang 

horizontaal plastisch niveau heeft. Indien dit niet het , 
geval is, zal de bijdrage van de betonnen plaat aan de 

theoretische bezwijkbelasting kleiner dan 755 kN zijn (°k < 
1,0). Uiteraard kan een eventuele beperking van de benodigde 

rotatiecapaciteit door de dwarskracht hierop verder 

negatieve invloed hebben. 

proefstuk P2: 

Tussen de stalen strippen en de betonnen doorsnede vindt 

door de relatief hoge plaatsing van de stalen strippen in de 

samengestelde doorsnede een aanzienlijke 

schuifkrachtverdracht plaats (zie ook proefstuk P6 in 

rapport deel I). De normaalkracht, die hierdoor in de stalen 

strippen optreedt, reduceert het volplastische moment mp van 

de stalen doorsnede. Deze reductie is niet verwerkt in de 

bepaling van P k = 942 kN, waarbij immers een stapeling u, op 
van elementen is verondersteld zonder onderlinge 

beinvloeding. Deze reductie is ook niet verwerkt in de 

getrokken doorbuigingslijn van fig. 37. Bovendien is volgens 

bijlage G3 door het model van stapeling van elementen (basis 

van fig. 39) in plaats van een samengestelde doorsnede de 

werkelijke bijdrage van de stalen strippen in de 

krachtverdeling bij proefstuk P2 nogal onderschat; beide 

punten maken het waarschijnlijk dat ook bij proefstuk P2 de 

capaciteit van de stalen strippen grotendeels benut is bij 

de hoogste belasting C°J.ç· c 0,86 zal op 1,00 gewaardeerd 

kunnen worden, indien met beide punten wordt rekening 

gehouden). Het maximale moment van de betonnen 

plaatdoorsnede wordt door de normaalkracht vanuit de stalen 

strippen onderschat, indien hiervoor m 1 c 100,2 kN wordt 
p . 

genomen. Fig. 31b geeft dit ook in het M-K-diagram van de 

samengestelde doorsnede van proefstuk P2 aan. De horizontale 

lijn P = 755 kN in fig. 38 zou op die gronden op een hoger u 
nivo moeten liggen. Opvallend is echter ook dat in fig. 31b 

blijkt dat de rotatiecapaciteit van de doorsnede van 

proefstuk P2 geringer is dan van de overige proefstukken. 
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Het is dus de vraag of een verdere ontwikkeling van het 

vloeimechanisme met een grotere doorbuiging van de plaat 

plaatsvindt onder gelijktijdig toenemen van de belasting, 

dan wel dat de belasting min of meer ongewijzigd blijft. De 

achtergronden zijn bij het proefstuk Pl behandeld. 

proefstuk P3: 

De opmerkingen hierbij zijn dezelfde als gemaakt bij 

proefstuk Pl. 

proefstuk P7: 

Bij ap = 0,92 is de staalbetondoorsnede bezweken. De invloed 

van de dwarskracht op het bezwijken is in deze factor nog 

niet verdisconteerd. 

Door het toepassen van styropor bij de oplegging van de 

stalen strippen is het duidelijk dat de dwarskracht in de 

betondoorsnede gelijk is aan de totale uitwendige belasting. 

Het bezwijken onder de invloed van dwarskracht en moment 

levert een gegeven voor de bezwijkcontour voor een beton

plaatdoorsnede. 

Duidelijk is dat de bijdrage van de betonplaat in de 

krachtoverdracht hoger is dan bij Pl. P2 en P3, omdat 

dunnere stalen strippen zijn toegepast. 

Wat er bij de experimenten ontbreekt zijn meetresultaten tot aan 

bezwijken van doorbuigingen aan de rand van de kolomkop en 

verlengingen over een kleiner meettraject in zowel radiale als 

tangentiële richting van de plaat. Dit laatste heeft vooral 

betrekking op het feit dat in het bezwijkstadium volgens de 

arbeidbeschouwing (bijlage C) in deze ronde plaat met isotrope 

wapening de hoeveelheid gedissipeerde energie in de radiale 

vloei lijnen 83,3% bedraagt en in de tangentiële vloeilijnen rond 

de kolom 16,7%. Met andere woorden het bestuderen van de 

ontwikeling van het vloei lijnenpatroon in de plaat is afhankelijk 

van meetgegevens van rekken in tangentiël~ richting. 
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8. DE STIJFHEID VAN EEN RONDE PLAAT MET STALEN KOLOMKOP 
IN DE LINEAIR-ELASTISCHE FASE 

8.1. Bepaling van de gemiddelde stijfheid van de ronde Plaat 

met stalen kolomkop op basis van de experimenten 

In dit hoofdstuk zal de berekening van de gemiddelde stijfheid * 

van de beproefde platen (ht - 200 mm) bij lineair-elastisch 

materiaalgedrag worden besproken. met als doel inzicht te krijgen 

in het verschil tussen de stijfheid van een isotroop gewapende 

ronde plaat en de gemiddelde stijfheid van een isotroop gewapende 

ronde plaat met een ingestorte stalen kolomkop. 

Verwezen wordt naar bijlage E waarin een uitdrukking is gevonden 

voor de doorbuiging op een afstand van 150 mm uit het midden van 

de plaat, als funktie van de belasting en de stijfheid (w=f{P/D}). 

bij een ronde plaat met isotrope wapening, vrij opgelegd en in het 

midden belast. Opgemerkt wordt dat de ronde isotroop gewapende 

plaat geschematiseerd is zoals in fig. 40 is weergegeven. 

l 

l 

Y. l 

l 
t 

Fig. 40. Schematisering. 

Dit schema is een benadering voor de werkelijke krachtoverdracht 

tussen kolom en plaat, op dezelfde wijze zoals in deel I (par. 

6.4.3) bij de plaatstrook is aangenomen. Het kolomgedeelte wordt 

als oneindig stijf beschouwd. 

* Het begrip gemiddelde stijfheid heeft de volgende betekenis: 

bij de beschouwde ronde plaat met kolomkop is uitgegaan van één 

en dus gemiddelde plaatstijfheid van een gescheurde doorsnede. 
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Voor het bepalen van de vertikale verplaatsting wordt mede een 

gaapvergelijking beschouwd, waarin ook de vervorming wordt 

meegenomen als gevolg van de verlenging van het betonstaal in het 

kolomstuk in het midden. Voor dit geval geldt de volgende 

betrekking (bijlage E): w (r=150mm) = 13180 .P/D + 0,49 .Al. 

Uitgaande van deze betrekking is de gemiddelde plaatstijfheid op 

te lossen door de gemeten waarden van de belasting P. de 

doorbuiging wen de verlenging van het betonstaal Al in te 

vullen. De grootste gemeten w- Al- en P-waarden die in het 

krachtverplaatsingdiagram in figuur 8 zijn vastgelegd, waarbij 

nog sprake is van lineair-elastisch materiaalgedrag, zijn in 

onderstaande tabel gegeven. Voor het vaststellen van lineair

elastische gedrag van zowel het beton als het staal (betonstaal 

en strippen) bij een gekozen Al-waarde, is gebruik gemaakt van 

berekende M-K-relaties (bijlage H). Opgemerkt wordt dat er bij de 

berekening van de M-K-diagrammen uitgegaan is dat het beton geen 

trekspanningen kan opnemen; dus er is sprake van een gescheurde 

betondoorsnede. 

Uit de gemeten waarden wordt de plaatstijfheid, behorende bij 

deze gemeten waarden van de proefstukken Pl. P2, P3 en P7 berekend. 

De volgende gemeten waarden zijn in onderstaande tabel vermeld: 

- de belasting P; 

- de gemiddelde doorbuiging w . gemeten op een afstand van 150 gem 
mm uit het midden van de plaat ten opzichte van punten op de 

assen met een straal van 600 mm; 

- de gemiddelde verlenging met Al 14+24 : het gemiddelde van de 
2 

verlengingen in de meetrajecten 14 en 24. 

proefstuk 

Pl 
Pl 

P2 
P2 

P3 
P3 

P7 
P7 

p 
kN 

963 
1061 

728 
857 

843 
988 

920 
1020 

w Al14+24 
mmgem mm 2 

2,57 0,360 
3,10 0,445 

1,88 0,250 
2,39 0,301 

2,39 0,332 
2,93 0,386 

2,81 0,382 
3.41 0,439 
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D .106 

Nmm2 /mm 

5303 
4561 

5459 
5037 

4988 
4751 

4623 
4208 



De gemiddelde waarden van de stijfheid op basis van de 

experimenten per proefstuk zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. Het betreft dus een gemiddelde stijfheid van een 

betonnen isotroop gewapende plaat 0 1200 mm en 200 mm dik met een 

ingestorte stalen kolomkop 800 . 800 mm2 • 

proefstuk 

Pl en P3 

P2 

P7 

D .106 

Nmm2 /mm 

4900 

5250 

4415 

8.2. Vergeliiking van de gemeten gemiddelde stijfheid en de 
stiifheid op basis van M-K-diagrammen 

Om de resultaten uit 8.1 te kunnen vergelijken met de berekende 

stijfheden op basis van M-K-diagrammen wordt in het 

hiernavolgende besproken op welke manier dit kan worden gedaan. 

Allereerst is de stijfheid bij lineair-elastisch materiaalgedrag 

uit de M-K-diagrammen bekend door de MIK-verhouding. 

Voorts zouden de M-K-diagramrnen op de wijze, zoals in fig. 41 is 

weergegeven, representatief genomen kunnen worden voor het 

gewapende beton (gebied A) en de staal-beton doorsnede (gebied 

B). De afmeting van het gebied B wordt gesteld op de breedte van 

de stalen kolomkop: 800 mm. 

IQ) 

Fig. 41. Stijfheidsmodel. 
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Uit de bij lage H wordt voor de gewapende betondoorsnede in gebied 

A en voor de samengestelde staal-beton doorsnede in gebied B de 

stijfheid perm' EI opgezocht. In de onderstaande tabel is 

hiervan een overzicht gegeven. 

proefstuk doorsnede bij lage stijfheid 
kNm2 /m 

Pl-P2-P3 gew. beton H-5 3847 
P1-P2-P3 gew. beton H-6 4378 
gemiddeld 4113 

P7 gew. beton H-15 3847 
P7 gew. beton H-16 4378 
gemiddeld 4113 

Pl-P3 staal-beton H-1 8091 
Pl-P3 staal-beton H-2 8557 
gemiddeld 8324 

P2 staal-beton H-7 9475 
P2 staal-beton H-8 9894 
gemiddeld 9684 

P7 staal-beton H-11 7112 
P7 staal-beton H-12 7586 
gemiddeld 7350 

Voor de vergelijking van de gemeten gemiddelde stijfheid en de 

gemiddelde stijfheid van doorsnede A + B (fig. 41) op basis van 

doorbuiging ontbreekt de juiste theoretische afleiding voor de 

doorbuiging van de plaat, opgebouwd uit de doorsnede A en 

doorsnede B. De indruk bestaat dat de gemiddelde stijfheid, 

volgend uit de meting, geringer is dan die, volgend uit een 
* theoretische afleiding . In het kader van dit rapport wordt 

opgemerkt dat hieraan verder geen onderzoek wordt verricht. Nader 

onderzoek is noodzakelijk. 

Het is mogelijk, dat een en ander ook veroorzaakt wordt door 

een relatief grote vermindering van de wringstijfheid ten 

opzichte van de buigstijfheid bij een gescheurde 

betondoorsnede. 
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8.3. Bepaling van hl/ht volgens VB I71 artikel E-308.5 en 

vergelijking met hl/ht volgens TNO-rapport [81 

In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan om een vergelijking te 

maken tussen de VB [7] artikel E-308.5 en het TNO-rapport [8] 

over het in rekening brengen van de verhoogde stijfheid van de 

betonplaat met de stalen kolomkop ten opzichte van de stijfheid 

van een onverstijfde betonplaat. 

In de VB zijn uitgaande van de lineair-elastische theorie 

bepaalde betrekkingen gevonden, waarmee de lokale verhoging van 

de stijfheid, door bij voorbeeld een betonnen kolomplaat, in 

rekening kan worden gebracht. Hiertoe wordt uitgegaan van een 

bepaalde verhouding tussen de verstijfde totale plaatdikte (met 

een hoogte h1 ) en de totale plaatdikte (met een hoogte ht). In 

dit rapport wordt gesteld dat de betondoorsnede volledig 

gescheurd is. De formule voor de stijfheid van het gescheurde 

beton is als volgt: EI = 0,5.Ea.Awap. (inwendige hefboomarrn) 2
• g 

Op basis van de genoemde stijfheidformule en de waarden van de EI 

voor zowel gewapend beton als een staal-beton doorsnede, zoals in 

8.2 zijn berekend, kan de verhouding h 1 /ht worden bepaald. Voor 

de duidelijkheid wordt verwezen naar de figuren 42a en 42b, 

waarbij het verschil tussen de gewapende betondoorsnede (a) en de 

,als gevolg van de kolomkop, verstijfde (en dus verdikte) 

gewapende betondoorsnede (b). 

1 · · · · · · · · · · · · · 1 î-~ 
a) b) 

Fig. 42. Gewapende en staal-beton doorsnede. 

Bij voorbeeld is de inwendige hefboomsarm· bij een gemiddelde 

stijfheid van 4113 kNm2 /m' gelijk aan: ht - 225,9 mm. 
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In de onderstaande tabel zijn de berekende waarden voor de 

verhouding h 1/ht voor de proefstukken Pl. P2. P3 en P7 gegeven 

(Awap = 1,021 mm2 /m'). 

proefstuk 

Pl en P3 

P2 

P7 

308,6 / 225,9 = 1,366 

330,6 / 225,9 - 1,463 

291,8 / 225,9 = 1,292 

Deze uitkomst wordt vergeleken met de uitkomst van de 

berekeningsmethode uit het TNO-rapport [8]. Hierin is ook sprake 

van een fiktieve hoogte h 1 volgend uit de stijfheid van de stalen 

kolomkop en de totale hoogte ht van de betonplaat. Er wordt 

uitgegaan van de gescheurde betonstijfheid, waarop de stijfheid 

van de strip, die over de halve kolornkopbreedte wordt verdeeld, 

wordt opgeteld. 

Aan de hand van onderstaande berekening is h 1 voor de 

proefstukken Pl. P2. P3 en P7 opgelost. (Awap = 1,021 mm2 /m, en 

ht = 200 mm) : 

El = 0,5.1,021.Ea.1702 = 3101.106 Nmm2 /mm' 

+ 1/12.40.1403 .Ea :400 = 4802.10 6 Nmm2 /rnrn' 

7903.106 Nmm2 /mm' 

De hoogte h 1 volgt uit de volgende betrekking: 

7903.106 Nrnrn2 /rnrn' ... 0,5.1,021.Ea. (h1-30) 2
• 

Voor Pl, P2 en P3 is h 1 /ht gelijk aan: 301,5 / 200 = 1,5075 

Dezelfde berekening voor P7: h 1 /ht • 280,0 / 200 = 1,400 

Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat de 

stijfheidsverhouding h 1/ht volgens de berekeningsmethode uit het 

TNO-rapport [8] circa 10% hoger uitkomt dan volgens de in dit 

rapport voorgestelde berekening. Het is vanzelfsprekend dat op 

basis hiervan geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de 

vraag wat de juiste stijfheidsverhouding h 1/ht moet zijn. Het 

verdient aanbeveling tot nader onderzoek op het gebied van de VB [7]. 
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9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Dit rapport handelt over de bezwijkbelasting van een isotroop 

gewapende plaat met een stalen kolomkop, die vrij is opgelegd en 

is ondersteund door een kolom in het midden. Er is getracht om 

met de ervaringen van het eerste deel van het onderzoek de 

resultaten van beschikbare plaatproeven te begrijpen. 

Allereerst is een beschrijving gegeven van het beschikbare 

experimentele onderzoek en de meetresultaten. 

Uit een analyse aan de hand van de plasticiteitsleer volgt dat 

voor de berekening van een ronde isotroop gewapende betonplaat 

ondersteund door een kolom in het midden een exacte oplossing 

voor de bezwijkbelasting mogelijk is. Er ontstaat een 

waaiervormig bezwijkpatroon rond de kolom, waarbij radiaal 

negatieve vloei lijnen en negatieve vloei lijnen rondom de kolomkop 

optreden, als gevolg van de aanwezige bovenwapening. De 

momentenverdeling die in het bezwijkstadiurn optreedt wordt 

vergeleken met de elastische momentenverdeling in de plaat. Er 

blijkt dat ten opzichte van de elastische momentenverdeling een 

aanzienlijke herverdeling van momenten moet plaatsvinden. Uit de 

meetresultaten blijkt dat van de elastische naar de plastische 

fase ook een zekere herverdeling van momenten heeft 

plaatsgevonden. 

Uit de gevonden bezwijkbelasting van een ronde gewapende betonplaat 

en de uitkomst van de berekening van de bezwijkbelasting van de 

stalen strippen is een model gepresenteerd waarbij de 

bezwijkbelasting van de beproefde platen wordt bepaald als de som 

van de genoemde bezwijkbelastingen. Aangetoond is dat in het 

bezwijkstadium een beperkte herverdeling van momenten optrad, 

waarbij een niet volledig mechanisme in de kolomkop en een niet 

volledig ontwikkeld vloei lijnenpatroon in de ronde plaat ontstond, 

omdat vroegtijdig bezwijken buiten de staal-beton kop optrad. 

Naar aanleiding van de genoemde resultaten van de ronde plaat met 

kolomkop is geconcludeerd dat bij het bezwijken op grond van de 

meetresultaten een globale indruk wordt verkregen over het gedrag 

van de beproefde platen, namelijk een kwalitatief inzicht over de 

relatieve bijdrage van de stalen kop en het gewapende beton. 
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Een kwantitatieve uitspraak over de uiterste draagkracht van het 

totale kolomkopmechanisme is niet goed mogelijk, omdat de mate 

van het niet volledig optreden van het mechanisme niet nauwkeurig 

te voorspellen is. 

Tenslotte is de gemiddelde stijfheid van de beproefde platen bij 

lineair-elastisch materiaalgedrag bepaald. Hierbij worden de 

gemeten belastingen en doorbuigingen geconfronteerd met de 

uitdrukking voor de doorbuiging van een ronde vrij opgelegde 

plaat onderworpen aan een geconcentreerde puntbelasting. Op grond 

van de meetresultaten bij een aantal beproefde platen blijkt dat 

er sprake is van een zekere verstijving van de ronde plaat door 

de stalen kolomkop. Deze verstijving lijkt minder dan veelal 

wordt aangenomen. 

De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot de volgende 

aanbeveling voor nader onderzoek: 

- Het belangrijkste aspect van dit rapport is de berekening van 

de bezwijkbelasting van de beproefde platen. Aangetoond is dat 

het totale kolomkopmechanisme niet volledig tot ontwikkeling 

kwam. omdat vroegtijdig bezwijken buiten de staal-beton kop 

optrad. Een onderzoek naar ronde platen met een ingestorte 

kolomkop met een grotere diameter is dan ook gewenst om 

voldoende krachtinleiding, in met name de strippen, te kunnen 

waarborgen; 

Bij een dergelijk onderzoek is het bovendien gewenst dat er 

meer gemeten wordt. Wat er eigenlijk dan gemeten moet worden 

zijn meetresultaten over meerdere meettrajecten met een 

kleinere meet lengte van de verlengingen van het betonstaal en 

de verkortingen van de betonoppervlakte in zowel radiale als 

tangentiële richting van de plaat en doorbuigingen en 

verkortingen van de stalen kop; 

In de literatuur zijn experimenten beschreven om het 

bezwijkgedrag van ronde platen met een isotrope wapening vast 

te stellen. Hieruit is een bezwijkbelasting en een 

bezwijkmoment bekend. Met deze gegevens·kan de in deel Ivan 

het onderzoekrapport vastgestelde bezwijkcontour voor een 

gewapende plaatstrook worden uitgebreid voor ronde platen met 

een M/Th-verhouding kleiner of gelijk dan l; 
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De ronde platen die aan de randen vrij opgelegd zijn, komen 

overeen met dat deel van een vlakke plaatvloer dat begrensd is 

door de momentennullijn die rondom de kolom in het veld op een 

bepaalde afstand van de kolom optreedt. In de praktijk zal 

aanwezige onderwapening in de plaat van invloed zijn op de 

elastische en plastische momentenverdeling. Dat betekent dat de 

momentennullijn voor een vlakke plaatvloer op een andere 

afstand van de kolom optreedt. Bovendien zal er bij een vlakke 

plaatvloer in het bezwijkstadium een momentenverdeling optreden 

die evenals in het onderzoek in dit rapport. anders is dan de 

elastische momentenverdeling, met als gevolg een verschuiving 

van de ligging van de momentennullijn. Het zou daarom zinvol 

zijn dat nader onderzoek naar de bezwijkbelasting van een 

ronde plaat met kolomkop met boven- èn onderwapening 

wordt uitgevoerd . 
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Bijlage II-A Meetresultaten van Pl. P2. P3 en P7 ; 
Verlengingen van de 

meettrajecten 11 t/m 16 en 21 t/m 26; 

Gemiddelde doorbuigingen op 150 mm 
t.o.v 600 mm uit het midden. 

- A.1 -



p tra- Alb tra- Alb tra- Alb 
ject gemet. ject gemet. ject gemet. 

kN mm mm mm 

816 21 0.206 22 0.264 23 0.314 
890 21 0.230 22 0.296 23 0.348 
963 21 0.260 22 0.336 23 0.382 

1061 21 0.310 22 0.400 23 0.470 
1143 21 0.356 22 0.466 23 0.554 
1253 21 0.394 22 0.530 23 0.640 
1336 21 0.426 22 0.592 23 0.726 
1383 21 0.468 22 0.658 23 0.810 
1436 21 0.512 22 0.732 23 0.908 
1485 21 0 .600 22 0.852 23 1. 062 
1511 21 0.644 22 1.018 23 1.250 
1543 21 0.678 22 1.202 23 1.460 
1556 21 0.700 22 1.390 23 1.748 
1556 21 0.704 22 1.570 23 1.852 

816 24 0.298 25 0.246 26 0.198 
890 24 0.332 25 0.276 26 0.224 
963 24 0.388 25 0.300 26 0.256 

1061 24 0.476 25 0.354 26 0.298 
1143 24 0.562 25 0.418 26 0.348 
1253 24 0.640 25 0.478 26 0.390 
1336 24 0.724 25 0.534 26 0.432 
1383 24 0.812 25 0.588 26 0.468 
1436 24 0.914 25 0.630 26 0.542 
1485 24 1.058 25 0.736 26 0.654 
1511 24 1.224 25 26 0.716 
1543 24 25 26 0.766 
1556 24 25 26 0.804 
1556 24 25 26 0.824 

Tabel A2. Overzicht van de gemeten verlengingen 
in de meettrajecten 21 t/m 26 bij proefstuk Pl. 
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p tra- A lb tra- Ah, tra- Ah, 
j eet gemet. j eet gemet. j eet gemet. 

kN mm mm mm 

471 11 0 .108 12 0 .148 13 0.162 
601 11 0.168 12 0.194 13 0.206 
729 11 0.192 12 0.248 13 0.264 
843 11 0.336 12 0.312 13 0.330 
988 11 0.394 12 0.360 13 0.374 

1119 11 0.694 12 0.456 13 0.470 
1221 11 12 0.544 13 0.566 
1314 11 12 0.654 13 0.686 
1341 11 12 1.098 13 1.042 

471 14 0.150 15 0.158 16 0.118 
601 14 0.198 15 0.198 16 0.156 
729 14 0.258 15 0.256 16 0.200 
843 14 0.314 15 0.324 16 0.260 
988 14 0.356 15 0.376 16 0.308 

1119 14 0.434 15 0.472 16 0.422 
1221 14 0.516 15 0.568 16 0.492 
1314 14 0.610 15 0.662 16 1.020 
1341 14 0.960 15 1.076 16 

Tabel A5. Overzicht van de gemeten verlengingen 
in de meet traj eet en 11 t/m 16 bij proef stuk P3. 

Bezwijkbelasting van het proefstuk P3: 1431 kN. 

p tra- Ah, tra- Ah, tra- Alb 
j eet gemet. ject gemet. j eet gemet. 

kN mm mm mm 
---

471 21 0.092 22 0 .122 23 0.154 
601 21 0.122 22 0.160 23 0.200 
729 21 0.166 22 0.208 23 0.262 
843 21 0.252 22 0.276 23 0.344 
988 21 0.356 22 0.330 23 0.410 

1119 21 0.472 22 0.412 23 0.526 
1221 21 0.564 22 0.486 23 0.634 
1314 21 0.660 22 0.594 23 0.792 
1341 21 0.586 22 1.146 23 1.738 

471 24 0.166 25 0 .148 26 0.100 
601 24 0.218 25 0 .190 26 0 .136 
729 24 0.282 25 0.256 26 0.190 
843 24 0.350 25 0.336 26 0.250 
988 24 0.416 25 0.404 26 0.294 

1119 24 0.528 25 0.522 26 0.370 
1221 24 0.630 25 0.614 26 0.416 
1314 24 0.806 25 0.770 26 0.506 
1341 24 1.832 25 1.798 26 0.474 

Tabel A6. Overzicht van de gemeten verlengingen 
in de meettrajecten 21 t/m 26 bij proefstuk P3. 
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Meetreeultateo gemiddelde doorbuigingen 

p 

kN 

816 
890 
963 

1061 
1143 
1253 
1336 
1383 
1436 
1485 
1511 
1543 
1556 
1556 
1566 

door-
buiging 

mm 

2.04 
2.31 
2.57 
3.10 
3.61 
4 .10 
4.51 
4.99 
5.50 
6.51 
7.47 

1) 8.56 
1) 9.64 
1) 10.66 
2) 11.20 

Genauigkeit _l_ mm 
100 

(bezwijkbelasting) 

Tabel A9. Gemeten gemiddelde doorbuigingen bij proefstuk Pl. 

p door-
buiging 

kN mm 

470 0.99 
600 1.40 
728 1. 88 
857 2.39 
990 3.20 

1113 4.10 
1210 4.97 
1303 1) 6.07 
1390 2) 8.60 (bezwijkbelasting) 

Tabel Al0. Gemeten gemiddelde doorbuigingen bij proefstuk P2. 

1) Deze meetresultaten z1Jn het gemiddelde van alleen de gemeten 
doorbuigingen op een afstand van 600 mm uit het midden van de 
plaat. 

2) Deze waarde is van een getekende kracht-doorbuigingsrelatie 
in [1) afgelezen. 
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Bi i lage I I-B Vloeiliinentheorie, 
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Uiteraard moeten dusdanig grote plastische vervormingen kunnen 

optreden, dat inderdaad vloeilijnen ontstaan met voldoende 

rotatie. Als in een op buiging belaste doorsnede veel 

trekwapening aanwezig is, bestaat de kans dat het beton bezwijkt 

voordat het betonstaal vloeit. In dat geval kan geen vloei lijn 

optreden. Ook de aanwezigheid van een normaaldruk.kracht beperkt 

de mogelijkheid tot het vormen van vloei lijnen. 

Voor het opsporen van het juiste bezwijkmechanisme moet worden 

gezocht naar de ongunstigst denkbare ligging van de vloei lijnen. 

Hierbij speelt het bovengrenstheorema (de kinematische stelling 

van Prager) een belangrijke rol : Indien een bezwijkbelasting 

wordt berekend door een mechanisme aan te nemen en door de 

hoeveelheid gedissipeerde energie tijdens bezwijken gelijk te 

stellen aan de door de belasting verrichte uitwendige arbeid, dan 

is een boven9rensoplossing van de bezwijkbelasting gevonden. 

In de bezwijkanalyse bestaat echter nog een tweede methode (zie 

ook bijlage G). Bij de evenwichtsmethode is namelijk het 

ondergrenstheorema (de statische stelling van Prager) van belang: 

Als in een constructie een momentenverdeling wordt aangegeven, 

die overal in evenwicht is met de belasting en waarbij nergens 

het vloeimoment wordt overschreden, dan is een 

ondergrensoelossing van de bezwijkbelasting gevonden. 

Een oplossing die zowel voldoet aan de eisen voor de ondergrens 

als aan die voor de bovengrens van de bezwijkbelasting levert de 

exacte bezwijkbelasting (eenduidigheidsstelling van Prager). 

Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat de genoemde 

oplossingen aleen gelden zolang geen instabiliteitsverschijnselen 

optreden of breuk plaatsvindt ten gevolge van de invloed van 

dwarskracht of wringing of bezwijken wordt ingeleid door 

onvoldoende verankering van betonstaal. 

In B.2 wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan een 

vloei lijnenpatroon moet voldoen. 
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B.3. Het vloeimoment 

Bij de bepaling van het vloeimoment wordt van de volgende 

aannamen uitgegaan : 

a) het betonstaal kan uitsluitend trekkrachten overbrengen in de 

staafrichting; 

b) het beton kan geen trekspanningen overbrengen; 

c) de hypothese van Bernouilli is geldig ook in het plastische 

gebied; 

d) de krachtafdracht vindt geheel via buiging plaats; 

het optreden van horizontale opsluitkrachten (boogwerking) 

wordt verwaarloosd; 

e) voor het verband tussen de spanningen en rekken, wordt geheel 

uitgegaan van de o-t-diagrammen die bij de beproevingen zijn 

gemeten; 

f) het vloeimoment is het gemiddelde van de vloeimomenten in de 

twee hoofdrichtingen, waarbij beide nuttige hoogten 

voortvloeien uit het orthogonale wapeningsnet. 

Het vloeimoment mp heeft de dimensie van een kracht en wordt 

uitgedrukt in kNm/m of kortweg kN. 

De genoemde aannamen komen overeen met de aannamen van het 

computerprogramma SKPS (uit deel I). Het vloeimoment wordt 

bepaald door het maximale moment van een plaatstrook met een 

breedte van 1 meter te berekenen met SKPS. 

Dit moment geldt voor een vloeilijn die loodrecht op het 

betonstaal staat (zie fig. B2). 

ulnoiliin 
I 
~ .,..befmstcal 

mp.t 

f ' 

Fig. B2. Vloeilijn, loodrecht op de betonstaalrichting. 
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Bii laqe II-C Bovenqreoeoploeeing van een ronde plaat met 
geconcentreerde belasting, 
<zonder stalen kolomkop). 
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De hoeveelheid gedissipeerde energie in de radiale vloei lijnen 

is: 

21r R 

Ed - J f mp.Kt.r.dr.de 
O cR 

met Kt • -1,..äli = __Ji 

r ar (r-cR)r 

R 

Ed - 27f J 
cR 

mp. _li_.dr -
r-cR 

27r.mp.w 

De hoeveelheid gedissipeerde energie in de tangentiële 

vloeilijnen is: 

2w 

Ed - J mp . ..äli. cR . de 
o ar 

277' 

J mp._li_.CR.de -
O r-cR 

2w.mp.w.~ 
R-cR 

( Voor c - 1/6 is de hoeveelheid gedissipeerde energie in 

de radiale vloei lijnen 

en in de tangentiële vloei lijnen 

De totale gedissipeerde energie is 

Ed 21r .mp .w. [ ~] 
of 

Ed 27f. mp. w. [ t~ct ] - 21r. mp. w. [ f-ë" ] . 

83,3 % 

16, 7 % ) . 

Door het aan elkaar gelijk stellen van de.verrichte arbeid en de 

gedissipeerde energie wordt de volgende bezwijkbelasting 

gevonden : 

P - 2T. mp . [ te ] 1 
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Bijlage II-D OndergrensoPlossing van een ronde Plaat met 
geconcentreerde belasting. 
<zonder stalen kolomkop), 
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Als momentenverloop voor de ondergrensberekening ligt het voor de 

hand het radiaal scheurpatroon bij de bovengrensoplossing 

(bijlage C) te kiezen : 

m -= - mp t 

Integreren van de evenwichtvergelijking geeft 

m - - mp+ E....+ tl 
r 2'11" r 

. . . ( 1) 

De integratieconstante wordt bepaald uit de eis dat voor r - R 

moet gelden mr - 0. 

Substitutie mr - 0 voor r - R in (1) geeft 

O - - mp+ E....+ tl 

of 

2'11" R 

cl - ( mp - E._ 
27T 

.R 

Dan wordt de uitdrukking voor het radiale moment 

m - - mp+ E._+ ( mp - .E_ 
r 2'11" 2'11" 

R 
r 

( 2) 

Het blijkt dat de ondergrensoplossing voor de bezwijkbelasting 

exact gelijk is aan de bovengrensoplossing als in (2) voldaan 

wordt aan de eis dat voor r - cR moet gelden dat m a - mp r 
(d.w.z. een negatief volplastisch moment t.p.v. de kolomrand). 

P - mp.21r . .! 
t-ct 

. . . (3) 

Dit betekent dat de exacte bézwijkbelasting van de ronde plaat 

gevonden is. 

Substitutie van (3) in (2) geeft het radiale moment uitgedrukt in 

het volplastische moment. 
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-mp ... 

-mp--

In fig. D2 is het verloop van de radiale en tangentiële momenten 
gegeven voor de waarde c - 1/6. 

o,,66 0,4 0,6 

o,,66 0,4 0,6 

0,8 
(r/R) 

,,o 
Tangentiële momenten 

0,8 

Radiale momenten 

(r/R) 

,,o . 

Fig. D2. Het verloop van mt en mr (plastisch). 
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Bii lage II-E Elaetieche berekening van een ronde plaat, 
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De randvoorwaarden voor de berekening bij een ronde axiaal

symmetrische isotrope plaat, stijf kolomstuk in het midden, 

belasting als geconcentreerde belasting, is als volgt : 

r 

r 

q = P/21rr 

dw/dr == 0 

w == 0 mr = 0 

met q : gelijkmatig verdeelde dwarskracht die als 

ringlast op een cirkel met straal r werkt. 

De algemene uitdrukkingen voor de hoekverdraaiing en de kromming, 

uitgaande van de combinatie in fig. E2, zijn als volgt : 

dw/dr 

d 2 w/dr2 

met 

D 

l 

l , 
Fig. E2. 

P.r (lnR + 0,5) - c3.r 
41rD r 2 

[ -tl + c2 
2 r 2 

E._ ClnB - 0,5) - d + c4] 
41rD r 2 r 2 

plaatstijfheid met D E'b h 
3 

12 (1-11 2 ) t 

mrrk 
o~~Q 

mrrk l } 
q q q = P/277Tk 

--- ---

r -c 1 R 

Berekeningsmodel. 
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of 

m s -D. [-tl + ~ + _E_. ( lnR - 0,5) -~ + ~ + r 2 r 2 4'1TD r 2 r2 

+ 11. {-tl-~+ _E_. ( lnR + 0,5) - ~ - ~ }] 
2 r2 4'1TD r 2 r2 

m ... 
t -D. [-tl - c2 + _E_. (lnR + 0,5) - Q - ~ + 

2 r 2 4'17"D r 2 r 2 

+ ll. {-tl +c2 + _E_. (lnR - 0,5) - ~ + ~ }] 
2 r 2 4'17"D r 2 r 2 

Voor R=600 mm, c=l/6, 11=0,2 en mr(r/R=l/6 )--0,3306.P zijn de 

constanten cl t/m c4 als volgt 

cl - 0,015744.P/D ; 

c2 ... 4250,863593.P/D 

c3 ... -0,061199.P/D; 

c4 -= -2199,862618.P/D ) . 

In tabel El is een samenvatting gegeven van de elastische 

momentenverdeling in een ronde isotrope plaat voor c - 1/6 en 11 -

0,20. 

Uit de tabel blijkt dat het radiale moment ter plaatse van de 

kolom-plaataansluiting een faktor 5 groter is dan het tangentiële 

moment. 
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0,166 0,4 0,6 

0,166 0,4 0,6 

0,8 
(r/R) 

1,0 

tangentjële momenten. 

(r/R) 

0,8 1,0 

radiale momenten. 

Fig. E3. Elastische momentverdeling van de momenten mr en mt 
(C " 1/6). 
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Nu wordt het dezelfde berekeningsmodel beschouwd, zoals in fig. 

E2 is weergegeven, waarin nu naast de hoekverdraaingen door q en 

mr (zie fig. E2) ook de verdraaiing wordt meegenomen als gevolg 
rk 

van de verlenging van het betonstaal in het kolomstuk in het 

midden (zie fig. E4). 

Al t t 200 t L~l 
'2 l FT 

Fig. E4. Berekening hoekverdraaiing als gevolg van verlenging 

betonstaa 1. 

De gaapvergelijking in dit geval is voor r rk als volgt 

r = rk: dw/dr = 0 

of: 

dw (mr ) + rui ( q) + .Q.rt ( .61 ) .., 0. 
dr rk dr dr 

Ingevuld levert dit de volgende vergelijking op: 

Cl+ l=lL-L~) - AL 
rk l+V R2 340 

E......rk .[2lnLk -1 - l=lL + .2.........l:.k 2 

81rD R 1+11 R2 -rk2 

. l DLk . { 1 + B:_ -1.±1l}] 
R rk2 1-V 
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Uit de vergelijking met een aantal doorbuigingen op een afstand 

van 150 mm uit het midden van dezelfde ronde platen, maar nu niet 

met een oneindig stijf gedacht kolomstuk waarop de doorbuiging 

als gevolg van de verlenging van het betonstaal is gesuperponeerd 

en een geconcentreerde puntbelasting, blijkt dat de gevonden 

betrekking klopt. Namelijk in [5] is voor gegeven condities van 

het aangrijpingspunt(en) van de belasting en soort belasting de 

w-P-D-relatie gegeven. Zie onderstaande tabel. 

soort belasting 

geconcentreerde puntbelasting in het midden 

q-last in het midden (lengte: et) 

twee puntlasten (onderlinge afstand: et) 

w-P-D-relatie 

w 

w 

w 

16664 

16245 

15961 

P/D 

P/D 

P/D 

Tot slot wordt de zakking op een afstand van 340 mm uit het 

midden van de kolom berekend op basis van de gevonden algemene 

uitdrukking van de zakking ( R = 600 mm, c =1/6 en V = 0,20) 

w(r= 340 ) ~ 8724 .E + 0,36.Äl 
D 
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Bii lage I I-F Bovengrensoplossing van een stalen kolomkop 
met geconcentreerde belasting, 
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BU lage I I-G Afleiding en berekeningen van het moment in de 
stalen strippen voor Pl. P2. P3 en P7 
uitgaande van een gegeven betonstaalrek. 
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Hieruit zijn de rekken in de uiterste vezels van de strip als 

volgt te bepalen: 

epssb hs + a . (epswt + epsb) - epsb 
h 

epsso = h - a . (epswt + epsb) - epsb 
h 

Uit gelijkvormigheid van driehoeken in de rekkenfiguur 

zijn pen q als volgt : 

p 

q 

2h.epssv + epswt. (hs+2a) - epsb. (2h-hs-2a) 
2(epswt + epsb) 

2h.epssv epswt. (hs+2a) + epsb. (2h-hs-2al 
2(epswt + epsb) 

(1 a) 

( 1 a) 

( 2a) 

( 2b) 

Uit het spanningenverloop is de uitdrukking voor het moment in de 

stalen strip af te leiden 

of: 

= [ ¼.t.hs2 - __p_
3 

.t - ___g
3 

.t] . epssv.Ea 
3(p+q) 3(p+q) 

[ ¼. t. hs 2 
- i 

3 
( p2 - pg + q 2 ) ] • epssv. Ea 
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G.3. Controle van de krachtverdeling indien er sprake is 
van een samengestelde staalbeton doorsnede 

Ter controle van de krachtverdeling, waarbij een samengestelde 

staalbeton doorsnede wordt betrokken, wordt de onderstaande 

berekening besproken. Aangetoond kan worden dat de uitkomsten van 

de berekening van de belasting bij een samengestelde doorsnede 

bij Pl, P2 en P3 weinig verschilt van de uitkomst van de 

doorsnede waarbij er sprake is van een stapeling van elementen. 

1 · 
• • . • . • . • • • • • 

· 1 } 1 1 
L ]000 1 , , ., 

Fig. G2. Samengestelde staalbeton doorsnede. 

In onderstaande tabel is voor een aantal gevallen 

(steeksproefgewijs) het verschil tussen 

( p 1 / p ) Q "°' te. t.. •" !"• <e.• J d < • rl e· <-• n • e n ( p 1 / P ) o ,., m '""' n g <'·' "" -t .. ''" .1 d ••··' <:J ,,. "· n • p . p . 
procentueel weergegeven, waarbij opgemerkt wordt dat er is 

uitgegaan van het gemiddelde van de uitkomsten in de twee 

asrichtingen van de beproefde platen. 

proef- pgemet. (Ppl. /P) (Ppl./P) verschil 

stuk g...,t,it aP" dr-- tmn. 9'iam•r"IÇI" Mr.-.r-, .. 

kN % % % 

Pl 816 56 52 4 
1253 45 41 4 
1543 40 39 1 

P2 470 66 61 5 
857 58 52 6 

1210 48 40 8 

P3 471 58 54 4 
988 50 46 4 

1314 39 36. 3 

Duidelijk blijkt dat de genoemde vershillen bij Pl en P3 gering 

zijn en dat het verschil bij P2 iets groter is. 

- G.5 -



Bii lage I I-H, Uitdraai van de M-K-diagrammen van gewapende 

betondoorsneden (breedte : soo mm en 1000 mm) 
met en zonder stalen strippen van de 

proefstukken Pl. P2. P3 en P7, 

Inhoud bijlage: 

bijlagenr. proefstuk doorsnede breed hoog 
mm mm 

H-1 P1-P3 staal-beton 500 165 

H-2 Pl-P3 staal-beton 500 175 

H-3 Pl-P3 staal-beton 1000 165 

H-4 Pl-P3 staal-beton 1000 175 

H-5 P1-P2-P3 beton 1000 165 

H-6 P1-P2-P3 beton 1000 175 

H-7 P2 staal-beton 500 165 

H-8 P2 staal-beton 500 175 

H-9 P2 staal-beton 1000 165 

H-10 P2 staal-beton 1000 175 

H-11 P7 staal-beton 500 165 

H-12 P7 staal-beton 500 175 

H-13 P7 staal-beton 1000 165 

H-14 P7 staal-beton 1000 175 

H-15 P7 beton 1000 165 

H-16 P7 beton 1000 175 

H-17 Pl-P2-P3 staal 40 140 

H-18 P7 staal 30 140 
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t 40.00 mm. 
a 0 
hs 140.00 mm. 
fap 307.00 N/mm2. 
hbo 25.00 mm. 
cd 0 
kent 10.00 mm. 
kend 0 
aantalt 6.5 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 
fawl 360.00 N/mm2. 
faw2 t/m faw6 470 545 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 

580 
4.5 

615 
6.5 

625 N/mm2. 
7.5 promille. 

b 500.00 mm. 
eb 25000 N/mm2

• 

fb 25.00 N/mm2
• 

delta 0.0050 1/m. 

Bijlage H-2 Uitdraai M-K-diagram van de gewapende betondoorsnede 

met stalen strippen van de proefstukken Pl en P3. 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/1: Pl en P3: 

samengestelde betondoorsnede met b = 500 mm, h = 175 mm. 

Kappa 
1/m 

Moment x epsb epssb 
kNm mm 

0.0050 21.392 61. 709 3.09E-004 3.91E-004 
0.0100 42.784 61.709 6.17E-004 7.83E-004 
0.0150 64 .176 61.709 9.26E-004 l.17E-003 
0.0200 82.251 61. 534 1.23E-003 1.57E-003 
0.0250 94.389 61. 078 1.53E-003 l.97E-003 
0.0300 102.057 60.634 1.82E-003 2.38E-003 
0.0350 106.487 60.204 2.llE-003 2.79E-003 
0.0400 109.578 59.899 2.40E-003 3.20E-003 
0.0450 111.543 59.602 2.68E-003 3.62E-003 
0.0500 113.124 59.394 2.97E-003 4.03E-003 
0.0550 114.397 59.277 3.26E-003 4.44E-003 
De betonstuik is epsb-3.0E-3gepasseerd. 
0.0600 115.181 59.220 3.55E-003 4.85E-003 
0.0650 115.682 59.231 3.85E-003 5.25E-003 
0.0700 115.702 59.230 4.15E-003 5.65E-003 
0.0750 115.605 59.286 4.45E-003 6.05E-003 
0.0800 115.416 59.391 4.75E-003 6.45E-003 
0.0850 115.151 59.538 5.06E-003 6.84E-003 
0.0900 114.821 59.724 5.38E-003 7.22E-003 
0.0950 114.434 59.944 5.69E-003 7.61E-003 
0.1000 113.997 60.196 6.02E-003 7.98E-003 
0.1050 113.513 60.478 6.35E-003 8.35E-003 
0.1100 112.985 60.789 6.69E-003 8.71E-003 
0.1150 112.415 61.127 7.03E-003 9.07E-003 
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epsso epswt 

3.09E-004 5.66E-004 
6 .17E-004 1.13E-003 
9.26E-004 1.70E-003 
1.23E-003 2.27E-003 
1.53E-003 2.85E-003 
1.82E-003 3.43E-003 
2.llE-003 4.02E-003 
2.40E-003 4.60E-003 
2.68E-003 5.19E-003 
2.97E-003 5.78E-003 
3.26E-003 6.36E-003 

3.55E-003 6.95E-003 
3.85E-003 7.53E-003 
4.15E-003 8.lOE-003 
4.45E-003 8.68E-003 
4.75E-003 9.25E-003 
5.06E-003 9.SlE-003 
5.38E-003 1. 04E-002 
5.69E-003 1.09E-002 
6.02E-003 l.15E-002 
6.35E-003 1.20E-002 
6.69E-003 l.26E-002 
7.03E-003 1.31E-002 



Bijlage H-3 Uitdraai M-K-diagrarn van de gewapende betondoorsnede 

met stalen strippen van de proefstukken Pl en P3. 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/1: Pl en P3: 

samengestelde betondoorsnede met b c 1000 mm, h = 165 mm. 

Kappa 
1/m 

Moment x epsb epssb epsso epswt 
kNm mm 

0.0050 
0.0100 
0.0150 
0.0200 
0.0250 
0.0300 
0.0350 
0.0400 
0.0450 
0.0500 
0.0550 
0.0600 

30.510 
61.019 
91. 529 

117.195 
133.916 
144.564 
151.235 
155.797 
158.588 
160.849 
162.828 
164.364 

De betonstuik is 
0.0650 165.335 
0.0700 165.633 
0.0750 165.556 
0.0800 165.347 
0.0850 165.029 
0.0900 164.616 
0.0950 164.119 
0. 1000 163. 542 
0.1050 162.892 
0.1100 162.169 
0.1150 161.373 
0.1200 160.502 
0 .1250 159. 553 
0.1300 158.520 
0. 1350 157. 396 
0. 1400 156. 172 
0. 1450 154. 836 
0. 1500 153. 371 
0. 1550 151. 757 
0.1600 149.967 
0.1650 147.964 
0.1700 147.866 

56.803 2.84E-004 4.16E-004 2.84E-004 5.41E-004 
56.803 5.68E-004 8.32E-004 5.68E-004 1.0SE-003 
56.803 8.52E-004 1.25E-003 8.52E-004 1.62E-003 · 
56.194 1.12E-003 l.68E-003 1.12E-003 2.lBE-003 
55.525 1.39E-003 2.llE-003 1.39E-003 2.74E-003 .· 
54.794 1.64E-003 2.56E-003 1.64E-003 3.31E-003 
54.201 1.90E-003 3.00E-003 l.90E-003 3.88E-003 
53.740 2.15E-003 3.45E-003 2.15E-003 4.45E-003 
53.284 2.40E-003 3.90E-003 2.40E-003 5.03E-003 
52.947 2.65E-003 4.35E-003 2.65E-003 5.60E-003 
52.708 2.90E-003 4.SOE-003 2.90E-003 6.18E-003 
52.519 3.15E-003 5.25E-003 3.15E-003 6.75E-003 
epsb•3.0E-3gepasseerd. 
52.398 3.41E-003 5.69E-003 
52.295 3.66E-003 6.14E-003 
52.236 3.92E-003 6.58E-003 
52.248 4.18E-003 7.02E-003 
52.322 4.45E-003 7.45E-003 
52.452 4.72E-003 7.88E-003 
52.633 5.00E-003 8.30E-003 
52.861 5.29E-003 8.71E-003 
53.135 5.58E-003 9.12E-003 
53.453 5.88E-003 9.52E-003 
53.815 6.19E-003 9.91E-003 
54.221 6.51E-003 1.03E-002 
54.674 6.83E-003 1.07E-002 
55.174 7.17E-003 l.lOE-002 
55.724 7.52E-003 1.14E-002 
56.330 7.89E-003 1.17E-002 
56.997 8.26E-003 1.20E-002 
57.731 8.66E-003 l.23E-002 
58.542 9.07E-003 1.26E-002 
59.442 9.51E-003 1.29E-002 
60.449 9.97E-003 1.31E-002 
60.507 1.00E-002 1.35E-002 

3.41E-003 
3.66E-003 
3.92E-003 
4. lSE-003 
4.45E-003 
4.72E-003 
5.00E-003 
5.29E-003 
5.58E-003 
5.88E-003 
6.19E-003 
6.51E-003 
6.83E-003 
7. l 7E-003 
7.52E-003 
7.89E-003 
8.26E-003 
8.66E-003 
9.07E-003 
9.51E-003 
9.97E-003 
1.03E-002 

7.32E-003 
7.89E-003 
8.46E-003 
9.02E-003 
9.58E-003 
1.0lE-002 
l.07E-002 
l.12E-002 
1.17E-002 
1.23E-002 
1.28E-002 
1.33E-002 
1.38E-002 
1.43E-002 
1.48E-002 
1.52E-002 
1.57E-002 
1.61E-002 
1.65E-002 
1.69E-002 
1.73E-002 
1.73E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax• 165.633 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt : epsb- 3.661E-003 
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0 .1200 166.883 54.221 6.51E-003 1.03E-002 6.51E-003 l.45E-002 
0.1250 165.934 54.674 6.83E-003 1.07E-002 6.83E-003 l.50E-002 
0. 1300 164.901 55.174 7.17E-003 1.lOE-002 7 .17E-003 1.56E-002 
0. 1350 163.778 55.724 7.52E-003 1.14E-002 7.52E-003 l.61E-002 
0. 1400 162.554 56.330 7.89E-003 l.17E-002 7.89E-003 1.66E-002 
0. 1450 161.217 56.997 8.26E-003 1.20E-002 8.26E-003 1.71E-002 
0.1500 159.752 57.731 8.66E-003 1.23E-002 8.66E-003 1.76E-002 
0. 1550 158.138 58.542 9.07E-003 1.26E-002 9.07E-003 1.81E-002 
0.1600 156.348 59.442 9.51E-003 1.29E-002 9.51E-003 1.85E-002 
0.1650 154.345 60.449 9.97E-003 1.31E-002 9.97E-003 1.89E-002 
0 .1700 154.247 60.507 1.00E-002 1.35E-002 1.03E-002 1.89E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax• 172.014 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt epsb= 3.661E-003 

t 40.00 mm. 
a 0 
hs 140.00 mm. 
f ap 307.00 N/mm2. 
hbo 35.00 mm. 
cd 0 
kent 10.00 mm. 
kend 0 
aantalt 13 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 
f awl 360.00 N/mm2. 
faw2 t/m faw6 470 545 580 615 625 N/mm2. 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.5 7.5 promille. 
b 1000.00 mm. 
eb 25000 N/mm2

• 

fb 25.00 N/rnrn2 
• 

delta 0.0050 1/m. 
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0.2300 
0.2350 
0.2400 

91.592 
88.940 
88.551 

37.632 8.66E-003 2.93E-002 
41.931 9.85E-003 2.89E-002 
42.542 l.OOE-002 2.88E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax= 97.043 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt epsb- 3.053E-003 

t 0.00 mm. 
a 0.00 mm. 
hs 140.00 mm. 
fap 0 
hbo 25.00 mm. 
cd 0 
kent 10.00 mm. 
kend 0 
aantalt 13 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 
fawl 360.00 N/mm2. 
faw2 t/m faw6 470 545 580 615 625 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.5 7.5 
b 1000.00 mm. 
eb 25000 N/mm2 

• 

fb 25.00 N/mm2
, delta 0.0050 1/rn. 

3.04E-002 
3.0lE-002 
3.00E-002 

N/mm2. 
promille. 

Bijlage H-6 Uitdraai M-K-diagram van de gewapende betondoorsnede 
van de proefstukken Pl. P2 en P3. 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/1: Pl, P2 en P3: 

betondoorsnede met b - 1000 mm, h • 175 mm. 

Kappa 
1/m 

0.0050 
0.0100 
0.0150 
0.0200 
0.0250 
0.0300 
0.0350 
0.0400 
0.0450 
0.0500 
0.0550 
0.0600 
0.0650 
0.0700 
0.0750 

Moment x 
kNm mm 

21.891 
43.781 
63.668 
78.326 
87.545 
93.069 
96.549 
98.728 

100.824 
102.325 
103.185 
103.240 
103.283 
103.317 
103.344 

46.879 
46.879 
46.122 
44.215 
41.742 
39.723 
38 .180 
36.919 
36.051 
35.315 
34.616 
33.859 
33.218 
32.668 
32.192 

epsb epswt 

2.34E-004 6.41E-004 
4.69E-004 1.28E-003 
6.92E-004 1.93E-003 
8.84E-004 2.62E-003 
1.04E-003 3.33E-003 
1.19E-003 4.06E-003 
1.34E-003 4.79E-003 
1.48E-003 5.52E-003 
1.62E-003 6.25E-003 
l.77E-003 6.98E~003 
l.90E-003 7.72E-003 
2.03E-003 8.47E-003 
2.16E-003 9.22E-003 
2.29E-003 9.96E-003 
2.41E-003 1.07E-002 
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epswt 
( h - 180 mm) 

6.66E-004 
1.33E-003 
2.00E-003 
2.72E-003 
3.45E-003 
4.21E-003 
4.97E-003 
5.73E-003 
6.47E-003 
7.23E-003 
7.99E-003 
8.77E-003 
9.55E-003 
1.03E-002 
1.llE-002 



Bijlage H-7 Uitdraai M-K-diagram van de gewapende betondoorsnede 

met stalen strippen van het proefstuk P2. 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/1: P2: 

samengestelde betondoorsnede met b - 500 mm, h - 165 mm. 

Kappa 
1/m 

Moment x epsb epssb epsso epswt 
kNm mm 

0.0050 
0.0100 
0.0150 
0.0200 
0.0250 
0.0300 
0.0350 
0.0400 
0.0450 

23.687 
47.374 
70,864 
88.713 
99.490 

106.762 
111.515 
114.811 
116.871 

De betonstuik is 
0.0500 118.155 
0.0550 118.705 
0.0600 118.925 
0.0650 118.899 
0.0700 118.674 
0.0750 118.169 
0.0800 117.498 
0.0850 116.625 
0.0900 115.544 
0.0950 114.359 
0.1000 113.071 
0.1050 111.676 
0.1100 110.170 
0.1150 108.547 
0.1200 106.797 
0.1250 105.087 

72.042 3.60E-004 4.40E-004 2.60E-004 4.65E-004 
72.042 7.20E-004 8.SOE-004 5.20E-004 9.30E-004 
72.130 1.08E-003 1.32E-003 7.82E-004 1.39E-003 
73.128 1.46E-003 l.74E-003 1.06E-003 1.84E-003 
73.286 1.83E-003 2.17E-003 l.33E-003 2.29E-003 
72.989 2.19E-003 2.61E-003 1.59E-003 2.76E-003 
72.728 2.55E-003 3.05E-003 1.85E-003 3.23E-003 
72.544 2.90E-003 3.50E-003 2.lOE-003 3.70E-003 
72.370 3.26E-003 3.94E-003 2.36E-003 4.17E-003 
epsb=3.0E-3gepasseerd. 
72.365 3.62E-003 4.38E-003 2.62E-003 4.63E-003 
72.436 3.98E-003 4.82E-003 2.88E-003 5.09E-003 
72.630 4.36E-003 5.24E-003 3.16E-003 5.54E-003 
72.923 4.74E-003 5.66E-003 3.44E-003 5.99E-003 
73.299 5.13E-003 6.07E-003 3.73E-003 6.42E-003 
73.707 5.53E-003 6.47E-003 4.03E-003 6.85E-003 
74.171 5.93E-003 6.87E-003 4.33E-003 7.27E-003 
74.667 6.35E-003 7.25E-003 4.65E-003 7.68E-003 
75.180 6.77E-003 7.63E-003 4.97E-003 8.08E-003 
75.749 7.20E-003 8.00E-003 5.30E-003 8.48E-003 
76.373 7.64E-003 8.36E-003 5.64E-003 8.86E-003 
77.052 8.09E-003 8.71E-003 5.99E-003 9.23E-003 
77.788 8.56E-003 9.04E-003 6.36E-003 9.59E-003 
78.585 9.04E-003 9.36E-003 6.74E-003 9.94E-003 
79.446 9.53E-003 9.67E-003 7.13E-003 1.03E-002 
80.290 1.00E-002 9.96E-003 7.54E-003 1.06E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax= 118.925 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt : epsb= 4.358E-003 
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0.1150 111.738 
0.1200 109.988 
0.1250 108.278 

78.585 9.04E-003 9.36E-003 6.74E-003 1.llE-002 
79.446 9.53E-003 9.67E-003 7.13E-003 1.15E-002 
80.290 1.00E-002 9.96E-003 7.54E-003 1.18E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax= 122.512 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt epsb• 4.750E-003 

t 40.00 mm. 
a 20.00 mm. 
hs 140.00 mm. 
fap 307.00 N/mm2. 
hbo 35.00 mm. 
cd 0 
kent 10.00 mm. 
kend 0 
aantalt 6.5 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 
fawl 360.00 N/mm2. 
faw2 t/m faw6 470 545 580 615 625 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.5 7.5 
b 500.00 mm. 
eb 25000 N/mm2 

• 

fb 25.00 N/mm2 
• 

delta 0.0050 1/m. 

- H.13 -

N/mm2. 
promille. 



t 40.00 mm. 
a 20.00 mm. 
hs 140.00 mm. 
f ap 307.00 N/mm2. 
hbo 5.00 mm. 
cd 0 
kent 10.00 mm. 
kend 0 
aantalt 13 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 
fawl 360.00 N/mm2. 
faw2 t/m faw6 470 545 580 615 625 N/mm2. 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.5 7.5 promille. 
b 1000.00 mm. 
eb 25000 N/mm2 

• 

fb 25.00 N/mm2 
• 

delta 0.0050 1/m. 

Bijlage H-10 Uitdraai M-K-diagram van de gewapende 

betondoorsnede met stalen strippen van het 
proefstuk P2, 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/1: P2: 

samengestelde betondoorsnede met b - 1000 mm, h = 175 mm. 

Kappa 
1/m 

Moment x epsb epssb 
kNm mm 

0.0050 37.540 65.398 3.27E-004 4.73E-004 
0.0100 75.079 65.398 6.54E-004 9.46E-004 
0.0150 112.619 65.398 9.81E-004 1.42E-003 
0.0200 139.440 65 .106 1.30E-003 1.90E-003 
0.0250 155.070 64.873 1.62E-003 2.38E-003 
0.0300 165.029 64.466 1.93E-003 2.87E-003 
0.0350 171. 574 63.912 2.24E-003 3.36E-003 
0.0400 176.148 63.452 2.54E-003 3.86E-003 
0.0450 178.921 62.992 2.83E-003 4.37E-003 
0.0500 181.151 62.668 3.13E-003 4.87E-003 
De betonstuik is epsb-3.0E-3gepasseerd. 
0.0550 182.812 62.545 3.44E-003 5.36E-003 
0.0600 183.794 62.556 3.75E-003 5.85E-003 
0.0650 184.156 62.660 4.07E-003 6.33E-003 
0.0700 183.845 62.803 4.40E-003 6.80E-003 
0.0750 183.099 63.001 4.73E-003 7.27E-003 
0.0800 182.172 63.290 5.06E-003 7.74E-003 
0.0850 181.078 63.662 5.41E-003 8.19E-003 
0.0900 179.827 64.114 5.77E-003 8.63E-003 
0.0950 178.417 64.645 6.14E-003 9.06E-003 
0. 1000 176.844 65.256 6.53E-003 9.47E-003 
0.1050 175.097 65.950 6.92E-003 9.88E-003 
0.1100 173.162 66.732 7.34E-003 1.03E-002 
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epsso epswt 

2.27E-004 5.48E-004 
4.54E-004 1.lOE-003 
6.81E-004 1.64E-003 
9.02E-004 2.20E-003 
1.12E-003 2.75E-003 
1.33E-003 3.32E-003 
1.54E-003 3.89E-003 
1.74E-003 4.46E-003 
1.93E-003 5.04E-003 
2 .13E-003 5.62E-003 

2.34E-003 6.19E-003 
2.55E-003 6.75E-003 
2.77E-003 7.30E-003 
3.00E-003 7.85E-003 
3.23E-003 8.40E-003 
3.46E-003 8.94E-003 
3.71E-003 9.46E-003 
3.97E-003 9.98E-003 
4.24E-003 1.05E-002 
4.53E-003 l.lOE-002 
4.82E-003 1.15E-002 
5 .14E-003 1.19E-002 



Biilage H-11 Uitdraai M-K-diagram van de gewapende 
betondoorsnede met stalen strippen van het 
proefstukken P7, 

Moment-kappa tabel EMPA 41330: P7: 

samengestelde betondoorsnede met b - 500 mm, h - 165 mm. 

Kappa Moment X epsb epssb 
1/m kNm mm 

0.0050 17.780 59.365 2.97E-004 4.03E-004 
0.0100 35.561 59.365 5.94E-004 8.06E-004 
0.0150 53.341 59.365 8.90E-004 1.21E-003 
0.0200 69.044 59.238 1.18E-003 l.62E-003 
0.0250 81.432 59.676 1.49E-003 2.0lE-003 
0.0300 89.282 59.362 1.78E-003 2.42E-003 
0.0350 94.507 58.861 2.06E-003 2.84E-003 
0.0400 97.286 58.292 2.33E-003 3.27E-003 
0.0450 99.195 57.847 2.60E-003 3.70E-003 
0.0500 100.559 57.489 2.87E-003 4 .13E-003 
0.0550 101.572 57.209 3.15E-003 4.55E-003 
De betonstuik is epsb=3.0E-3gepasseerd. 
0.0600 102.261 57.033 3.42E-003 4.98E-003 
0.0650 102.925 57.007 3.71E-003 5.39E-003 
0.0700 103.381 57.047 3.99E-003 5.81E-003 
0.0750 103.433 57.074 4.28E-003 6.22E-003 
0.0800 103.378 57.152 4.57E-003 6.63E-003 
0.0850 103.234 57.275 4.87E-003 7.03E-003 
0.0900 103.017 57.437 5.17E-003 7.43E-003 
0.0950 102.738 57.634 5.48E-003 7.82E-003 
0.1000 102.403 57.865 5.79E-003 8.21E-003 
0.1050 102.018 58.127 6.lOE-003 8.60E-003 
0.1100 101.587 58.418 6.43E-003 8.97E-003 
0.1150 101.112 58.739 6.75E-003 9.35E-003 
0.1200 100.595 59.087 7.09E-003 9.71E-003 
0.1250 100.036 59.463 7.43E-003 1.0lE-002 
0.1300 99.435 59.868 7.78E-003 1.04E-002 
0.1350 98.792 60.302 8.14E-003 1.08E-002 
0.1400 98. 104 60.766 8.51E-003 1.llE-002 
0.1450 97.370 61. 261 8.88E-003 1.14E-002 
0.1500 96.587 61.789 9.27E-003 l.17E-002 
0.1550 95.751 62.352 9.66E-003 1.20E-002 
0.1600 95.025 62.845 1.00E-002 1.23E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax= 103.433 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt : epsb• 4.281E-003 
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epsso 

2.97E-004 
5.94E-004 
8.90E-004 
1.18E-003 
1.49E-003 
1.78E-003 
2.06E-003 
2.33E-003 
2.60E-003 
2.87E-003 
3.15E-003 

3.42E-003 
3.71E-003 
3.99E-003 
4.28E-003 
4.57E-003 
4.87E-003 
5.17E-003 
5.48E-003 
5.79E-003 
6.lOE-003 
6.43E-003 
6.75E-003 
7.09E-003 
7.43E-003 
7.78E-003 
8. 14E-003 
8.51E-003 
8.88E-003 
9.27E-003 
9.66E-003 
1.0lE-002 

epswt 

5.28E-004 
1.06E-003 
1.58E-003 
2.12E-003 
2.63E-003 
3. 17E-003 
3.71E-003 
4.27E-003 
4.82E-003 
5.38E-003 
5.93E-003 

6.48E-003 
7.02E-003 
7.56E-003 
8.09E-003 
8.63E-003 
9.16E-003 
9.68E-003 
1.02E-002 
1.07E-002 
1.12E-002 
1.17E-002 
1.22E-002 
1.27E-002 
1.32E-002 
1.37E-002 
1.41E-002 
l.46E-002 
1.50E-002 
1.55E-002 
1.59E-002 
1.63E-002 



0 .1050 104.826 58. 127 6.lOE-003 8.60E-003 6.lOE-003 1.23E-002 
0.1100 104.395 58.418 6.43E-003 8.97E-003 6.43E-003 1.28E-002 
0.1150 103.920 58.739 6.75E-003 9.35E-003 6.75E-003 1.34E-002 
0. 1200 103.402 59.087 7.09E-003 9.71E-003 7.09E-003 l.39E-002 
0. 1250 102.844 59.463 7.43E-003 l.OlE-002 7.43E-003 1.44E-002 
0. 1300 102.243 59.868 7.78E-003 1.04E-002 7.78E-003 1.50E-002 
0 .1350 101.599 60.302 8.14E-003 1.08E-002 8.14E-003 l.55E-002 
0 .1400 100.912 60.766 8.51E-003 l.llE-002 8.51E-003 l.60E-002 
0 .1450 100.178 61.261 8.88E-003 1.14E-002 8.88E-003 1.65E-002 
0. 1500 99.395 61.789 9.27E-003 1.17E-002 9.27E-003 1.70E-002 
0.1550 98.559 62.352 9.66E-003 1.20E-002 9.66E-003 1.75E-002 
0.1600 97.833 62.845 1.00E-002 1.23E-002 1.0lE-002 1.78E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax= 106.241 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt epsb= 4.281E-003 

t 30.00 mm. 
a 0 
hs 140.00 mm. 
f ap 378.00 N/mm2. 
hbo 35.00 mm. 
cd 0 
kent 10.00 mm. 
kend 0 
aantalt 6.5 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 
f awl 360.00 N/mm2. 
faw2 t/m faw6 470 530 535 540 550 N/mm2. 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 6.5 7.5 promille. 
b 1000.00 mm. 
eb 25000 N/mm2

• 

fb 25.00 N/mm2 
• 

delta 0.0050 1/m. 

- H.19 -



t 30.00 mm. 
a 0 
hs 140.00 mm. 
fap 378.00 N/mm2. 
hbo 25.00 mm. 
cd 0 
kent 10.00 mm. 
kend 0 
aantalt 13 
aantald 0 
es 210000 N/mm2. 
fawl 360.00 N/mm2. 
faw2 t/m faw6 470 530 535 
epsw2 t/m epsw6 2.5 3.5 4.5 

540 
6.5 

550 N/mm2. 
7.5 promille. 

b 1000.00 mm. 
eb 25000 N/mm2

• 

f b 25. 00 N/mm2 
• 

delta 0.0050 1/m. 

Biilage H-14 Uitdraai M-K-diagram van de gewapende 
betondoorsnede met stalen strippen van het 
proefstuk PZ, 

Moment-kappa tabel EMPA 41330: P7: 

samengestelde betondoorsnede met b - 1000 mm, h - 175 mm. 

Kappa Moment X epsb epssb epsso epswt 
1/m kNm mm 

0.0050 30.347 55.934 2.80E-004 4.20E-004 2.80E-004 5.95E-004 
0.0100 60.693 55.934 5.59E-004 8.41E-004 5.59E-004 1.19E-003 
0.0150 90.412 55.791 8.37E-004 1.26E-003 8.37E-004 1.79E-003 
0.0200 115.225 55.060 1.lOE-003 1.70E-003 1.lOE-003 2.40E-003 
0.0250 131.312 54.545 1.36E-003 2 .14E-003 1.36E-003 3.0lE-003 
0.0300 141.447 53.912 1.62E-003 2.58E-003 1.62E-003 3.63E-003 
0.0350 146.047 52.826 1.85E-003 3.05E-003 1.85E-003 4.28E-003 
0.0400 149.151 51.951 2.08E-003 3.52E-003 2.08E-003 4.92E-003 
0.0450 151. 296 51.268 2.31E-003 3.99E-003 2.31E-003 5.57E-003 
0.0500 152.891 50.729 2.54E-003 4.46E-003 2.54E-003 6.21E-003 
0.0550 154.477 50.352 2.77E-003 4.93E-003 2.77E-003 6.86E-003 
0.0600 156.097 50.100 3.0lE-003 5.39E-003 3.0lE-003 7.49E-003 
De betonstuik is epsb-3.0E-3gepasseerd. 
0.0650 156.643 49.802 3.24E-003 5.86E-003 3.24E-003 8.14E-003 
0.0700 156.949 49.604 3.47E-003 6.33E-003 3.47E-003 8.78E-003 
0.0750 157.077 49.489 3.71E-003 6.79E-003 3.71E-003 9.41E-003 
0.0800 157.063 49.446 3.96E-003 7.24E~003 3.96E-003 l.OOE-002 
0.0850 156.933 49.465 4.20E-003 7.70E-003 4.20E-003 1.07E-002 
0.0900 156.706 49.538 4.46E-003 8.14E-003 4.46E-003 1.13E-002 
0.0950 156.393 49.661 4.72E-003 8.58E-003 4.72E-003 1.19E-002 
0.1000 156.004 49.830 4.98E-003 9.02E-003 4.98E-003 1.25E-002 
0.1050 155.545 50.042 5.25E-003 9.45E-003 5.25E-003 1.31E-002 
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Bijlage H-15 Uitdraai M-K-diagram van de gewapende 
betondoorsnede van het proefstuk P7. 

Moment-kappa tabel EMPA 41330: P7: 

betondoorsnede met b - 1000 mm. h - 165 mm. 

Kappa Moment x epsb epswt 
1/m kNm mm 

0.0050 
0.0100 
0.0150 
0.0200 
0.0250 
0.0300 
0.0350 
0.0400 
0.0450 
0.0500 
0.0550 
0.0600 
0.0650 
0.0700 
0.0750 
0.0800 
0.0850 
0.0900 
0.0950 
0.1000 
0.1050 
0.1100 
0.1150 

19.234 
38.468 
56.970 
70.792 
78.310 
82.493 
83.316 
83.776 
84.172 
84.687 
85.778 
86.061 
86.104 
86 .138 
86.165 
86.188 
86.206 
86.222 
86.235 
86.246 
86.256 
86.264 
86.269 

De betonstuik is 
0.1200 
0.1250 
0.1300 
0.1350 
0.1400 
0. 1450 
0.1500 
0.1550 
0.1600 
0.1650 
0.1700 
0.1750 
0.1800 
0.1850 
0.1900 
0.1950 
0.2000 
0.2050 
0.2100 
0.2150 
0.2200 
0.2250 

86.265 
86.253 
86.233 
86.207 
86 .174 
86.136 
86.091 
86.041 
85.986 
85.924 
85.857 
85.784 
85.705 
85.620 
85.527 
85.426 
85.317 
85.199 
85.070 
84.929 
84.774 
84.602 

45.311 2.27E-004 5.98E-004 
45.311 4.53E-004 1.20E-003 
45.007 6.75E-004 1.80E-003 
43.370 8.67E-004 2.43E-003 
40.685 1.02E-003 3.llE-003 
38.373 1.15E-003 3.80E-003 
36.137 1.26E-003 4.51E-003 
34.424 l.38E-003 5.22E-003 
33.107 1.49E-003 5.94E-003 
32.113 l.61E-003 6.64E-003 
31.489 1.73E-003 7.34E-003 
30.796 1.85E-003 8.05E-003 
30.155 1.96E-003 8.76E-003 
29.605 2.07E-003 9.48E-003 
29.129 2.18E-003 1.02E-002 
28.712 2.30E-003 1.09E-002 
28.345 2.41E-003 1.16E-002 
28.018 2.52E-003 l.23E-002 
27.726 2.63E-003 l.30E-002 
27.462 2.75E-003 1.38E-002 
27.224 2.86E-003 1.45E-002 
27.008 2.97E-003 1.52E-002 
26.815 3.08E-003 1.59E-002 
epsb-3.0E-3gepasseerd. 
26.652 3.20E-003 l.66E-002 
26.519 3.31E-003 1.73E-002 
26.412 3.43E-003 1.80E-002 
26.329 3.55E-003 1.87E-002 
26.268 3.68E-003 1.94E-002 
26.228 3.80E-003 2.0lE-002 
26.209 3.93E-003 2.08E-002 
26.208 4.06E-003 2.15E-002 
26.226 4.20E-003 2.22E-002 
26.262 4.33E-003 2.29E-002 
26.316 4.47E-003 2.36E-002 
26.388 4.62E-003 2.43E-002 
26.478 4.77E-003 2.49E-002 
26.586 4.92E-003 2.56E-002 
26.713 5.08E-003 2.63E-002 
26.861 5.24E-003 2.69E-002 
27.030 5.41E-003 2.76E-002 
27.221 5.58E-003 2.82E~002 
27.438 5.76E-003 2.89E-002 
27.683 5.95E-003 2.95E-002 
27.958 6.15E-003 3.0lE-002 
28.270 6.36E-003 3.08E-002 
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epswt 
(h "' 170 mm) 

6.23E-004 
1.25E-003 
l.87E-003 
2.53E-003 
3.23E-003 
3.95E-003 
4.68E-003 
5.42E-003 
6.17E-003 
6.89E-003 
7.71E-003 
8.35E-003 
9.08E-003 
9.83E-003 
1.06E-002 
1.13E-002 
1.20E-002 
1.27E-002 
1.35E-002 
1.38E-002 
l.50E-002 
l.57E-002 
1.65E-002 

1.72E-002 
1.79E-002 
1.86E-002 
1.94E-002 
2.0lE-002 
2.08E-002 
2 .15E-002 
2.22E-002 
2.30E-002 
2.37E-002 
2.44E-002 
2.52E-002 
2.58E-002 
2.65E-002 
2.72E-002 
2.78E-002 
2.86E-002 
2.92E-002 
2.99E-002 
3.06E-002 
3.12E-002 
3 .19E-002 



0.0450 
0.0500 
0.0550 
0.0600 
0.0650 
0.0700 
0.0750 
0.0800 
0.0850 
0.0900 
0.0950 
0.1000 
0.1050 
0.1100 
0.1150 

89.846 
90.980 
91.622 
91.677 
91.719 
91.753 
91.781 
91.803 
91. 822 
91.837 
91.851 
91.862 
91.871 
91.880 
91.885 

De betonstuik is 
0. 1200 
0 .1250 
0. 1300 
0. 1350 
0. 1400 
0 .1450 
0.1500 
0 .1550 
0.1600 
0.1650 
0. 1700 
0 .1750 
0.1800 
0. 1850 
0.1900 
0. 1950 
0.2000 
0.2050 
0.2100 
0.2150 
0.2200 
0.2250 
0.2300 
0.2350 
0.2400 
0.2450 
0.2500 
0.2550 
0.2600 
0.2650 
0.2700 

91.881 
91.869 
91. 849 
91.823 
91.790 
91.751 
91.707 
91.657 
91.601 
91.540 
91.473 
91.400 
91.321 
91.235 
91. 142 
91.042 
90.933 
90.814 
90.685 
90.544 
90.389 
90.217 
90.026 
89.809 
89.561 
89.271 
88.922 
88.482 
87.879 
86.838 
85.309 

33.153 1.49E-003 6.38E-003 
32.313 1.62E-003 7.13E-003 
31.553 1.74E-003 7.89E-003 
30.796 1.85E-003 8.65E-003 
30.155 l.96E-003 9.41E-003 
29.605 2.07E-003 1.02E-002 
29.129 2.18E-003 1.09E-002 
28.712 2.30E-003 1.17E-002 
28.345 2.41E-003 1.25E-002 
28.018 2.52E-003 1.32E-002 
27.726 2.63E-003 1.40E-002 
27.462 2.75E-003 1.48E-002 
27.224 2.86E-003 l.55E-002 
27.008 2.97E-003 1.63E-002 
26.815 3.08E-003 l.70E-002 
epsb=3.0E-3gepasseerd. 
26.652 3.20E-003 1.78E-002 
26.519 3.31E-003 1.86E-002 
26.412 3.43E-003 1.93E-002 
26.329 3.55E-003 2.0lE-002 
26.268 3.68E-003 2.08E-002 
26.228 3.80E-003 2.16E-002 
26.209 3.93E-003 2.23E-002 
26.208 4.06E-003 2.31E-002 
26.226 4.20E-003 2.38E-002 
26.262 4.33E-003 2.45E-002 
26.316 4.47E-003 2.53E-002 
26.388 4.62E-003 2.60E-002 
26.478 4.77E-003 2.67E-002 
26.586 4.92E-003 2.75E-002 
26.714 5.08E-003 2.82E-002 
26.861 5.24E-003 2.89E-002 
27.030 5.41E-003 2.96E-002 
27.221 5.58E-003 3.03E-002 
27.438 5.76E-003 3.lOE-002 
27.683 5.95E-003 3.17E-002 
27.958 6.15E-003 3.23E-002 
28.270 6.36E-003 3.30E-002 
28.625 6.58E-003 3.37E-002 
29.030 6.82E-003 3.43E-002 
29.501 7.08E-003 3.49E-002 
30.053 7.36E-003 3.55E-002 
30.720 7.68E-003 3.61E-002 
31.562 8.05E-003 3.66E-002 
32.709 8.50E-003 3.70E-002 
34.659 9.18E-003 3.72E-002 
37.437 1.00E-002 3.67E-002 

Het maximale moment is bereikt en bedraagt 
Mmax= 91.885 kNm. 
De betonstuik waarbij dit maximale moment 
bereikt wordt, bedraagt : epsb= 3.084E-003 
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6.60E-003 
7.38E-003 
8 .17E-003 
8.95E-003 
9.73E-003 
1.05E-002 
l.13E-002 
l.21E-002 
1.29E-002 
1.36E-002 
1.45E-002 
1.53E-002 
1.60E-002 
1.68E-002 
1.76E-002 

1.84E-002 
1.92E-002 
1.99E-002 
2.08E-002 
2.15E-002 
2.23E-002 
2.30E-002 
2.39E-002 
2.46E-002 
2.53E-002 
2.61E-002 
2.68E-002 
2.76E-002 
2.84E-002 
2.91E-002 
2.99E-002 
3.06E-002 
3.13E-002 
3.21E-002 
3.28E-002 
3.34E-002 
3.41E-002 
3.48E-002 
3.55E-002 
3.61E-002 
3.67E-002 
3.73E-002 
3.79E-002 
3.83E-002 
3.85E-002 
3.80E-002 



Biilaqe H-17 Uitdraai M-K-diagram van de stalen 
strip van de proefstukken Pl. P2 en P3, 

Moment-kappa tabel EMPA 33740/1: Pl, P2 en P3: 

staaldoorsnede met t - 40 mm, hs - 140 mm. 

Kappa Moment x epsso epsssb 
1/m kNm mm 

0.0050 
0.0100 
0.0150 
0.0200 
0.0250 
0.0300 
0.0350 
0.0400 
0.0450 
0.0500 
0.0550 
0.0600 
0.0650 
0.0700 
0.0750 
0.0800 
0.0850 
0.0900 
0.0950 
0. 1000 
0.1050 
0.1100 
0.1150 
0. 1200 
0. 1250 
0 .1300 
0. 1350 
0. 1400 
0. 1450 

9.604 
19.208 
28.812 
38.416 
46.175 
50.452 
53.031 
54.704 
55.852 
56.673 
57.280 
57.742 
58.101 
58.387 
58.617 
58.805 
58.961 
59.092 
59.203 
59.297 
59.379 
59.449 
59.511 
59.564 
59.612 
59.654 
59.692 
59.726 
59.756 

70.000 3.50E-004 3.50E-004 
70.000 7.00E-004 7.00E-004 
70.000 1.05E-003 1.05E-003 
70.000 1.40E-003 1.40E-003 
70.000 1.75E-003 1.75E-003 
70.000 2.l0E-003 2.l0E-003 
70.000 2.45E-003 2.45E-003 
70.000 2.S0E-003 2.S0E-003 
70.000 3.15E-003 3.15E-003 
70.000 3.50E-003 3.50E-003 
70.000 3.85E-003 3.85E-003 
70.000 4.20E-003 4.20E-003 
70.000 4.55E-003 4.55E-003 
70.000 4.90E-003 4.90E-003 
70.000 5.25E-003 5.25E-003 
70.000 5.60E-003 5.60E-003 
70.000 5.95E-003 5.95E-003 
70.000 6.30E-003 6.30E-003 
70.000 6.65E-003 6.65E-003 
70.000 7.00E-003 7.00E-003 
70.000 7.35E-003 7.35E-003 
70.000 7.70E-003 7.70E-003 
70.000 8.05E-003 8.05E-003 
70.000 8.40E-003 8.40E-003 
70.000 8.75E-003 8.75E-003 
70.000 9.l0E-003 9.l0E-003 
70.000 9.45E-003 9.45E-003 
70.000 9.80E-003 9.80E-003 
70.000 1.0lE-002 1.0lE-002 

Het maximale moment bedraagt: Mmax - 60.17 kNm. 

t 40.00 
hs 140.00 
fap 307.00 
es 210000 
delta 0.0050 

mm. 
mm. 
N/mm2. 
N/mm2. 
1/m. 
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Bij 1 age I I-J Berekening van de krachtverdeling 

uit rekmetingen en M-K-diagrammen. 

In deze bijlage wordt de uitkomst van de berekening van de 

verdeling van belastingen en momenten over de gewapende 

betondoorsnede en over de stalen kolomkop bij een gestapelde 

doorsnede gegeven. 

Tevens zullen uit deze berekening en uit de berekening van de 

theoretische bezwijkbelastingen en bezwijkmomenten de "a-waarden" 

worden bepaald. 

Jl. Gestapelde doorsnede. 

bijlage: bij 1 age: bij lage: 
A H-6 H-17 

p 
gemet. epswt

13 
J( 

p 1. M p 1. 
p = 

kop 
p 
pl. 

~ /0,06 p - p op 

t'::) /(::>C:i 1/m kNm kN kN 

816 1. 30 0,0098 42,79 313 503 
890 1, 45 0,0109 47,34 349 541 
963 1, 75 0,0131 56,11 419 544 

1061 1. 95 0,0146 62,08 467 594 
1143 2,10 0,0157 65,72 503 640 
1253 2,59 0,0191 75,69 611 642 
1336 2,89 0,0212 80,54 671 665 
1383 3, 17 0,0231 84,04 720 663 
1436 3,44 0,0249 87,50 767 669 
1485 4,07 0,0291 92,07 828 657 
1511 4,66 0,0330 95,16 867 644 
1543 5,21 0,0366 97,25 893 650 
1556 5,82 0,0406 98,98 914 642 

Tabel Jl. Krachtverdeling bij het meettra'ject 13 van 
het proefstuk Pl. 
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bijlage: 
A 

= w gemet. 

kop 

mm 

2,04 
2,31 
2,57 
3, 10 
3,61 
4, 10 
4,51 
4,99 
5,50 
6,51 
7,47 
8,56 
9,64 



bijlage: bij lage: bijlage: bij lage: 
A H-6 H-17 A 

p 
gemet. epswt

13 
K pl. M p = p = w pl. kop pl. gemet. 

?\op/0,06 p - p kop 

o/,.-,o 1/m kNm kN kN mm 

470 0,61 0,0046 20,24 147 323 0,99 
600 0, 85 0,0064 27,96 205 395 1,40 
728 1, 10 0,0083 36,20 265 463 1,88 
857 1, 34 0,0101 44,08 322 535 2,39 
990 1, 66 0,0125 53,57 399 591 3,20 

1113 1, 97 0,0148 62,78 473 640 4, 10 
1210 2,81 0,0181 79,46 579 641 4,97 

Tabel J4. Krachtverdeling bij het meet traj eet 13 van het proef stuk P2. 

bijlage: bij lage: bijlage: bijlage: 
A H-5 H-17 A 

p epswt
23 K M p = p = w gemet. p 1. p 1. kop p 1. gemet. 

?\op/0,06 p - p 
kop 

c, /oo 1/m kNm kN kN mm 

470 0,67 0,0054 20,70 172 298 0,99 
600 0,94 0,0075 28,97 241 359 1,40 
728 1, 24 0,0099 38, 16 318 539 1,88 
857 1,49 0,0119 45,63 381 476 2,39 
990 1, 88 0,0151 57, 18 482 508 3,20 

1113 2,32 0,0184 66,39 589 524 4, 10 
1210 2,78 0,0218 73,92 686 523 4,97 

Tabel J5. Krachtverdeling bij het meettraject 23 van het proefstuk P2. 
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bijlage: bijlage: bijlage: 
A H-5 H-17 

p 
gemet. epswt 23 

I( 
p 1 . M p 1 . 

p = 
kop 

p 
p 1. 

~ /0,06 op 
p - p 

0 /oo 1/m kNm kN kN 

471 0,77 0,0062 23,77 198 273 
601 1,00 0,0080 30,81 256 344 
729 1, 31 0,0105 40,26 335 394 
843 1, 72 0,0138 52,49 441 402 
988 2,05 0,0164 60,74 524 464 

1119 2,63 0,0207 72,04 659 460 
1221 3, 17 0,0246 78,80 758 462 
1314 3,96 0,0303 86,05 843 471 

Tabel J8. Krachtverdeling bij het meettraject 23 van 
het proefstuk P3. 

p 
gemet. pkop p /P kop gemet. 

p 
p 1. 

p IP pl. gemet. 

kN kN % kN % 

471 197 42 274 58 
601 252 42 349 58 
729 327 45 402 55 
843 419 50 424 50 
988 487 50 501 50 

1119 609 54 510 46 
1221 709 58 512 42 
1314 801 61 513 39 

bijlage: 
A 

: w gemet. 

kop 

mm 

0,88 
1,44 
1, 88 
2,39 
2,93 
3,72 
4,36 
4,38 

w gemet. 

mm 

0.88 
1,44 
1, 88 
2,39 
2,93 
3.72 
4,36 
4,38 

Tabel J9. Gemiddelde krachtverdeling van de meettrajecten 13 en 23 
van het proefstuk P3. 
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p 
gemet. M p 1. Mkop w gemet. 

kN kNm kNm mm 

620 37,55 14.07 1. 68 
720 44.74 16,85 2,02 
820 52.49 19,87 2,41 
920 58,96 22,65 2,81 

1020 65,66 26. 14 3,41 
1120 71,98 29,94 3,92 
1220 78,35 36,40 4,71 

Tabel J12. Gemiddelde krachtverdeling van de meettrajecten 
13 en 23 van het proefstuk P7. 
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In bijlage Jl is aan de hand van verhoudingen Pk /Pen P 1 /P de op P . 
gemiddelde verdeling van de belasting in procenten berekend. In 

de figuren 24, 25 en 26 in het onderzoeksrapport deel II is deze 

verdeling voor de proefstukken Pl, P2 en P3 grafisch weergegeven. 

Hierin is ook de geëxtrapoleerde krachtverdeling van de onbekende 

P-w-punten (aan de rechterkant gestippeld) weergegeven. 

In onderstaande tabel is voor de proefstukken Pl, P2 en P3 voor 

zowel de Pkop / P t -verhouding als de P 1 / P t -gemeen p . gemeen 
verhouding de procentuele geëxtrapoleerde krachtverdeling bij 

bezwijken vermeld. 

proefstuk pkop/P p 
pl. IP 

% % 

Pl 60 40 ( tabe 1 J3, fig. 24) 

P2 58 42 ( t abe 1 J6, fig. 25) 

P3 65 35 (t abe 1 J9, fig. 26) 

Op basis van deze geëxtrapoleerde en de theoretische 

bezwijkbelasting van de elementen kop en plaat kunnen op de 

volgende wijze de ak- en ap-waarden worden bepaald: 

a. - P / P en a - P / P . 
K - kop u,kop p pl. u,pl. 

Dit geldt voor de proefstukken Pl, P2 en P3. Op dezelfde manier, 

maar nu uitgaande van de verh6uding tussen h~t moment bij 

bezwijken en het theoretische bezwijkmoment kunnen de °l<
waarden voor het proefstuk P7 als volgt worden bepaald: 

0 k • mkop / mu,kop en ap • mpl. / mu,pl. 

- J.9 -

en a -p 


	SCN_20060623102846_001.pdf
	SCN_20060623103925_001.pdf
	SCN_20060623104258_001.pdf

