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doel heb sesteld, wordt verwezen naar fig. 2. 

Voor onderzoek in het lineair-elastische stadium komen als 

methoden in aanmerking: 

1° analytische oplossing van de plaatvergeltjking DDw = k * q 

onder gegeven randvoorwaarden 

2° eindige plaatelementenmethode 

0 . 
3 eÀ'J)erimenteel onderzoek 

ad 1° Omdat analytische methoden voor dit probleem zeer 

moeiltjk hanteerbaar bleken heb ik van de toepassing 

hiervan afgezien. 

ad 2° Er is gepoogd geschikte plaatelementenverdelingen 

met btjbehorende programma's voor de diverse varian

ten te bepalen. ~en nadere bespreking van deze over-

-
igens vruchteloos gebleven pogingen wordt gegeven 

in hoofdstuk IV. 

ad 30 Van de experimentele onderzoeYJ:J.ethoden in het 

lineair-elastische stadium is de moiré-methode met 

enige vrucht toegepast.Proefopstelling, numerieke 

' 
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We zullen de mogeLjkheden en moeilijkheden van deze 

I'.letnoè.e beld..;ken aan de he.nel van en.it;e ac.b.tereenvole;ens 

op elkaar aansluitende plaatelementenverdelingen, die 

onder bovengenoemde beperkingen voor de variant met een 

gevelkolomstelling 9,60 n h.o.h. en zonder randbalk zijn 

opgesteld. 

een uitgestrekt gebied omvat en bestaat uit rechthoeken. 

Er is geen e;ebruik gemaakt van de symmetrie-as onder 45° 

en de kolommen z:ijn opgevat als punt-inklernrn.ine;en. Voor 

verdere gegevens over deze verdeling ve.rwjjs ik naar fig. 3. 

T.b.v. een indicatie van de zakkingen en hoekverdraaiingen 

in de knooppunten waren de numerieke resultaten van deze 

verdeling best nuttig. De verdeling bleek echter te grof 

om betrouwbare informatie over het _plaatmomenten- en plaat

dwarskrachtenverloop te geven. J)e grootste aît·.rijkingen 

hierin traden op in de omgeving van de steunpunten. 

De tweede verdeling bestaat uit -van de onderste1L.-viing 

uitwaaierende trapeziumvormige elementen. Doordat deze ver

deling wordt begrensd door de syr:im.etrie-as en het besteken 

gebied niet zover naar rechts doorloopt~ is dit gebied al 

veel kleiner. Ook z:ijn de kolommen d.m.v. een stel steun

punten, scharnierend over assen van -45°~ o0 en +45°, wat 

genuanceerder geschematiseerd dan b:ij de eerste verdeling 

in rechthoeken. Voor een overzicht van deze elementenver

deling verwijs ik naar fig.. 4 .• 

Aan de 3 knooppunten, welke o_p de begrenzende lijn ter 

rechterz:ijde liggen moet men in het programma die zakkingen 

..L 
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Äan de knooppunten, v:elke op d.e af[;renzingen .AC en BC 

li;:;gen, schr:iJft :wen d.ie vervorllinc;en voor, \ve lke via 

de grafische constructie van elastische lijndoorsneden 

uit de output van het trapeziumelementenproGrar::u;:i_a voort

komen. Voor een afbeelding van deze f~nere rechthoekige 

verdeling verwts ik naar fig. 5. 

Het hoekomgaand vierkant kan men nu \·ïeer in 4 nf zon-

derLjke kwadranten verdelen. Ook voor elk van deze kwa

dranten kan weer een nieuwe meer verfijnde verdeling wor

den ontworpen, waarb~ de~ benodigde elastische l~ndoor

sneden ook nu weer uit de .resultaten van het vorige ele

mentenschema worden gehaald. Verwezen wordt naar fig. 6. 

Een zou deze sta_p in beginsel steeds ·weer ku...Tlllen her

halen, daab~ hqpend dat .het beeld van vervormingen, 

plaatmomenten en plaatdHarskrachten, dat door dit iteratie

proces tot stand komt, steeds meer gaat lijken op het ver

loop, dat deze grootheden volgens de lineair-elastische 

plaattheorie zouden moeten he1:fben. 

Of dit het ceval is zou men kunnen controleren door het 

iteratie-proces toe te passen op een geval waarvan de op

lossing volgens de lineair-elastische plaattheorie wis

kundiG min oî 2ee.r bekend is~ b.v. een vierztdig vrij opge

legde plaat oï een puntvormig ondersteund ideaal midden

veld. 

Indien men zich .realiseert~ dat een dergeliJK iteratie

proces voor iede.re variant steeds grotendeels weer opnieuw 

moet worden opgebouw~, dan kan men zich voorstellen, dat 
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deze methode, althans voor één persoon, te a~beidsin-

tensiei' '>Wr(~t, o.f,:;ezien not:; VG.n het feit clat voor som-

mige gevelkolomstellingen zeer moeil~k een Geschikte 

be~inverdelinc is te vinden. 

Op grond van deze laatste overweging is van een diep

gaande analyse met de plaatelementenmethode verder af-

V HE':1 I-10L~E-EXPERIMENT 

a" algemene voorbeschouwing 

Het moiré-experiment is een vorm van niet-destructief 

plaatonderzoek, dat zich beperkt tot het lineair-elas

tische stadium. Het voordeel van niet-destructief onder

zoek in het algemeen is, dat men op één model een hele 

serie proeven kan doen, terwjjl b~ destructief onderzoek 

de eerste beproeving ook meteen de laatste op het des

betrefïende model is. 

Een tweede voordeel wordt gevormd door de geringe kos

ten van het moiré-onderzoek in verhouding tot sommige 

andere experimentele methoden van plaatonderzoek • 

..à.ls derde voordeel van de moi:i-~.Smêthóëlë:'springt naar 

voren~ dat men na enige leesoefening direct een vlot in

zicht kr~gt in de plaatmomentenverdeling van een vloer

plaat. 

Als nadelen moeten Genoemd worden: 
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c. nadere bespreking van de nw::n.erieke ui twerl::ing der 

. , t ;::ioire-po.. ronen 

Zoals in de voorbeschouwing vermeld, kan men uit de 

moiré-foto's vlug een globale indruk verkrijgen in de 

plaatmomentenverdeling van een plaatvloer. 

Op deze manier werd aan de hand van de moiré-foto's van 

de varianten zonder randbalk al snel duidel~k, dat bjj 

de gevelkolomstellingen 4,80 en 9,60 zeker een randbalk 

noodzakelijk was en bt de gevelkolomstelling 2,40 in ieder 

geval een strook met zwaardere wapening in het gevelge

bied nodig was. Op grond van deze overweging ztn de varian

ten zonder randbalk niet verder uitgewerkt. 

Door verschillende omstandigheden kon ook slechts een 

zeer cering aantal varianten met randbalk worden geanaly

seerd, zodat ik prioriteiten moest stellen. 

Op grond van de 2 overwegingen, dat: 

1° de varianten zonder randbalk, mede door de hoog oplo

pende plaatdHarskrachten rond de kolommen, niet zinvol 

voor de praktijk bleken, en 

2° de modèlra,_ri.dbalk zo stijf bleek te zijn, dat het moiré

lijnenpatroon bjj de gevelkolomstellingen 2,40 en 4,80 m· 

(in het model 48 en 96 mm) vrijwel hetzelfde was, 

heb ik 2 varianten diepgaand geanalyseerd, en wel: 

1° kolomstelling 2,40 met randbalk scharnierend opgelegd, 

en 

2° kolom.stelling 2,L~O met randbalk ingeklemd. 
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0 Over de 2 desbetreffende onder O genomen foto's is een 

ras0 e.1° .::J.et een :::1s.as:rijcl te van 2Ll- ::m celeE;d. en z~j1 in beide 

richtingen yen x 11 sneden a tm k gemaakt. Zie hiervoor 

tek. nrs. H1 en M2. Langs deze sneden is het verloop van 

de hoekverdraaiinc;en dw/ dy, vermenis"Vllldigd met de Hoiré

schermfactor d/2a, bepaald uit de snijpunten van de snede-

Zo nntst:nn<1P.n 

voor beide varianten 11 grafieken van d/2a * dw/dy in de 

y-richting en 11 grafieken van d/2a * dw/dy in de x-rich

ting. Hieruit is voor beide varianten door 5rafisch dif

ferentiëren langs iedere sned.e het verloop van de krom

mingen en de verwringingen, ook weer ver:c:1enigvuldigd met 

de schermfactor d/2a, bepaald • .Hiervoor verwijs ik naar de 

tek. nrs. 1·13 tm I-17. De -.factor d/2a bedraagt voor onze moi~ 

ré-bank 0,00125. 

Volgens ir. ~.J. Beranek (TITO-IBBC) mag men b~ moir~

analyses voor betonvloerconstructies, waarin geen vrije 

rand voorkomt, de dwarscontractie-cOëfficiënt .(/, die 

voor perspex ongeveer 0,4 bedraagt~ als O aannemen, omdat 

de fout, die men daarmee bij die vloertypen maakt, aanvaard

baar is tegen de achtergrond van ~e benaderingen, die toch 

al worden gedaan. Omdat in ons geval geen vrije rand voor

komt, kan men de buigende en ·wringende modelplaatmomenten 

mmb en mm door vermenigvuldiging met de plaatstijfheid k w 

direct uit het verloop der krommingen en verwringingen 

bepalen. 

Om het plaatmomentenverloop van het prototype te vinden 

moet men de modelplaatmomenten m~ en m! vermenigvuldigen 



met de nodelovergangsfactor: 

<L, 1 2 
1,rotot;ype * ( prototype ) 

qmodel 1model 

SamenE;evat vindt men dus de plaatmomenten van het 

type door de grafiekwaarden in cm uit 

nrs. r-13 

waarin 

tm I-17 te vermenicvuldigen met 

q...,.....,o .... ot 
d/2a *k * 

,_,~ lJ • 

modelplaat qmodel 

d/2a = 0,00125 

kmodelplaat 

qprotot. = 
qmodel 

= 92 Nrnm 

800/125 = 6,4 

( 1prototype ) 2 
7 

.1.model 

2 
= 50 = 2500 

" gerwer:1de ue 

de factor: 

1 protot. 
* ( 

1 model 

14 

proto-

tek. 

2 
) 

' 

De factorvermenigvuldiging is voor alle 44 sneden uit

gevoerd en het resultaat is weerg-egeven op tek. nr. MB, 

bevattend een overzicht van de plaatmomenten van het 

prototype, afgeleid uit de moiré-proef. 

c. toetsing van de resultaten uit de moiré-analyse 

De onderhavige moiré-proef kan op haar zuiverheid ge

toetst worcien door over de bui ten het hoekomgangsgebied 
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gelegen y-doorsnede a (zie tek.) Voor beide varianten de 

waar::=.e van C:.e z. b·• no::iente~:..so:::i (l·~..; ,.-1 + I'l 7 d) uit de 
.J..lli... • ve-'-

proef te vergelijken net de waarde ql 2 /8, Helke de momen-

tensom daar theoretisch moet bezitten. 

Voor de inE;eklemde variant bleek de ,;,;aarde uit de proef 

nagenoeg e;elijk te zijn aan de theoretische waarde ql 2/8. 

Vûûr de scharnier.end opgelegde variant bleek de momen-

tensom volgens moiré ongeveer 2/3 te bedragen van de theo

retische waarde ql 2/8. 

Waaraan dit verschijnsel p.recies te 1.-.ri~ten is, heb ik niet 

kunnen vaststellen.. 

Toch zou ik de volgende oorzaken, die - eventueel geza

menlUk - ertoe hebben bUGedragen, willen vermelden. 

1 O De kussentjes., die in de :o.odelo:;;--:stelling Horden toege

past om de puntlasten over het plaatoppervlak te ver

spreiden, liggen btj het belasten van het scharnierend 

opgelegd model tegen elkaar en tegen de randbalk aan. 

Hierdoor kunnen zU btj het doorbuigen van het model, 

waarbtj de randbalk een hoekverdraaiing ondergaat, een 

spantwerkje vormen., dat de aangebrachte puntlasten 

niet gelijkmatig over het plaa t_oppervlak verdeelt, maar 

overwegend naar de buitenste plaatzones afdraagt. 

Het laatste zou dan resulteren in een kleinere waarde 

van het veldmoment. 

2° De opleggingen, die we als scharnierend hebben aange

nomen, kunnen toch nog een klein inklem:o.ingsmoment ge

geven hebben. Hierdoor wordt de mornentensom btj de 

scharnierend opc;elegde variant groter dan het veldmo-
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nent, d.at iY~ voor d.e scharnie.::::'end opgelegde variant bij 

de toetsinG als totale nonentensom lleb aancenomen. 

30 Tre:JrJiiembraarn-1erking. 

Om de waarschijnlijl'-, ... lleid hiervan. te onderzoeken maken we 

een schatting van de optredende zakkingen in het veld

midden van de scharnierend op~elegde perspex-plaat. 

1.1e 5aan hiervoor uit van een 3 m.m. dik plr1atstrookje ter 

breedte van 1 mm, gelegen buiten het hoekomgancscebied 

en met een oversparr:.1ing van 192 mm. 

De moQelbelasting bedraagt 10 Nop een vierkant van 

90 x 90 mm.2 ; dit leidt tot een gel~kflatig verdeelde 
1 

ltnbelasting van 0,00125 N/mm op het strookje. 

Indien het balkje aan de ui te inden vrij is opgelegd, 

komt de zakking op: 

3 mm. 

Deze zakking bedraagt 1/64 deel van de overspanning en 

is zo groot als de plaatdikte" Trekmembraan.werking is 

dan zeker niet uit5esloten.. 

In een gesprek met ir. U.J. 3eranek is besloten van het 

verschijnsel geen al te groot gewetensprobleem te maken en 

de plaatmomentwaarden volgens moiré bij de sclla:r:cierend op

e;elegde variant gewoon met de factor 1..,5 te verr:1enigvuldi-· 

gen. Voor proeven in de toekoTISt dient r:1en, indien men 

kussentjes toepast, deze kussentjes in ieder geval een 

eindje uit elkaar te leggen. 
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e. aanbevelingen voor toekomstig moiré-onderzoek op onze 

afdeling 

Zoals reeds in de voorbeschouwing is opgemerkt, heeft het 

het uitwerken van moiré-foto's geen zin, indien de proef 

niet beantwoordt aan de werkelijkheid of aan het schema, clat 

men uit die werkelijlrJieid heeft gedistilleerd. 

Onderzoek zal gedaan moeten worden naar de ~jze, waarop 

men randvoorwaarden als star of verend ingeklemd, vrij opge

legd en verend ondersteund modeltechnisch het zuiverst kan 

realiseren. 

Dit kan men het beste doen aan de hand van eenvoudige ge

vallen, zoals b.v. een aan 2 zijden ingeklemde en in één 

richting overspannende smalle })laat" waarmee men een model

inklemming snel kan ijken omdat de exacte oplossing voor be

paalde belasinggevallen bekend is. 

Ook zullen verschillende methoden van het aanbrengen van 

belasting, zoals de toepassing van gel:iJ"kmati5 verdeelde 

hangpuntlasten gecombineeTd met een naar beneden gerichte 

scherm-opstelling of van een luchtk---ussen~ op zuiverheid en 

uitvoerbaarheid onderzocht moeten worden. 

De arbeidsintensiviteit van de uitwerking van de moiré

foto's kan worden tec;ensegaan door r;eschikte numerieke 

computerprogramma's en door de mogelij1::heid te scheppen tot 

het maken van 2e-orde moiré-foto"s" welke direct een hoogte

kaart van de krommingen en ver1,ringingen geven. Hiervoor is 

in de eerste plaats een grotere scherriftnheid nodig om een 

voldoende druk lijnenpatroon te verkrijc;en opdat bij verschui-
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e ving het gewenste 2 -orde-patroon in voldoende interferen-

tie-l½nen ontstaat. Verder zullen er fotografische facili

teiten geschapen moeten worden voor het ontwikkelen van fo

to's, vmarop de 2e-orde-moiré-lijnen duidelijk zichtbaar zijn. 

Tenslotte zijn de eisen van proefzuiverheid en nauwkeurig

heid voor een juist 2e-orde-moiré-patroon nog strenger dan 

voor 

VI P rt.ACTI.SCHE COiîCLUSIES UIT DE I'lOI.rIB-AlT1U,YSE 

a. conclusies aangaande het momentenverloop 

Laten we het plaatmomentenverloop van de scharnierend op

gelegde variant en dat van de ingeklemde variant eens naast 

elkaar leGgen. Bij de scharnierend opgelegde variant zien we 

het negatieve momentenverloo_p t"p"-v. de binnenhoek veel ho

ger oplopen dan bij de ingeklemde variant. Lopen bij de inge

klemde variant de negatieve momenten in de binnenhoek nauwe

lijks hoger op dan bij het ove.rige ge deel te van de rand, b:ij 

de scharnierend opgelegde variant ltjkt het negatieve momen

tenverloop in de binnenhoek op het verloop boven de kolom

kop van een paddestoelvloer~ Fig. 8 brengt bovenstaande con

clusie in beeld. 

Als verklaring voor dit verscbijnsel zou ik de volgende re

denering willen aanvoeren. 

De gevelportaalconstructie is relatief erg buigsttjf in 

zijn eigen vlak. Indien h.ij loodrecht op zijn vlak relatief 
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erg slap is, concentreren zich ir~:lenmincsmomenten rond de 

ro~atie-sttvc uiteinie~ van de cevel~ortalsn, die elkaar op 

de binnenhoek loodrecht ontmoeten. 

Indien daarentecen de gevelportaalconstructie loodrecht op 

z~n vlak een st~fheid bezit die niet al te veel kleiner is 

dan cle stijfheid În zijn vlak, verdelen de inklemrningsm.omen-

ten zich Gel=-jkr1atig over de bir ....... 11.e:1rand van de hoekomgang. 

bo conclusies aangaande het dwarskrachtenverloop 

Ik zou op 3 gronden de stelling 1-Üllen poneren, dat naast 

de plaatmomenten ook de plaatdwarskrachten in cle binnenhoek 

b~ de ingeklewde variant belangr~k minder hoog oplopen dan 

b~ de scharnierend opgelegde variant. 

- Volgens de lineair-elastische plaattheorie is de plaat

dwarskracht in een bepaalde richting n recht evenredig met 

de grootheid d/dn (d2w/dn2 + d21v/dr:12). 

Hierin is m d.e richtin6 , ·welke loodrecht op de richting n 

staat. 

Zo is ook de plaatdwarskracht g_x r"e" net de grootheid 

d/dx (d2w/dx2 + d2w/dy2 ) en omdat we(/= 0 genomen hebben 

in ons geval ook r.e. met de grootheid d/dx(mxx + m.yy) = 

dmxx/dx + dmyy/dx. Uit îiG• 9 a en bis direct te zien dat 

de 2 componenten van deze "laatste grootheid bij de ingeklem

de variant kleiner zijn dan bij de scharnierend op5elegde va-

riant. 

- Om. nam·:keuriger over het :plaatd1-mrskraclltenverloop in de 

binnenhoek ceïnf ormeerd te 1.-rorden is gebruik 5enaakt van 

de moiré-foto's, genomen onner +45° en -45°. 
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Eet lj~nen:;;:atroon in de binnen:ioek is nl. op c:eze foto's 

0 0 7. t , veel ~eter te volgen can op ~e foto's onCer • ~ie e~. 

nrs. E9 en I·/10. 

Over de moiré-foto's onder +45° worden 2 sneden A en B 

· resp. onder -45° en +L~5° genomen (fig. 10 en 11). De rich

ting -45° is den-richting, de richting +45° de ra-richting. 

In l1et s1Ujpurj_t van .A en B kunnen we nu de grootheid 

d/dn(d2w/dn2) + d/dm(d2w/dmdn), die wiskur1dig aan de groot

heid d/dn (d2w/dn2 + d2w/dm2) gel.ijk is, bepalen door het 

hoekverdraaiingenverloop langs A en B 2x grafisch te diffe

xentiëren en vervolgens de waarden van die 2 differentiaal

quotiënten op dat snijpunt bij elkaar op te tellen. 

Indien we deze sommatie met behulp van de figuren 12 en 13 

uitvoeren, komen we tot de voorzichtige schatting, dat de 

plaatdwarskracht in de richting van -45° op punt S b.ij de 

ingeklemde variant ongeve~r 2/3 à 3/4 x zo groot is als b.ij 

de scharnierend opGelegde variant. Deze schatting staat on

der enig voorbehoud omdat het moeilijk is een uits~raak te 

doen over de nauwkeurigheid van het 2x c;rafisch differen

tiëren. 

Ook het verloop van de grootheid d?w/dm3 langs snede B, be

paald met behulp van de moiré-foto's cenomen onder -45° 

(fig. 14 en fig. 15) wijst in de richting van kleinere dwars

krachten b~ de ingeklemde variant dan b.ij de scharnierend op

gelegde variant. 

- '.:2enslotte zou ik mijn bewering willen baseren op het alge

meen geldend beginsel, dat relatief stijve onderdelen van 
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een statisch onbepaald constructie-s;ysteec a .h. H. ie neicing 

hebben belasting naar zich toe te trs~:en. Zo is ~.v. b~ een 

lig5er, die aan de ene z~de scharnierend opgelegd en aan de 

andere zijde is ingeklemd, de reactiekracht b~j de scharnier

oplegging 3/G*ql en hij de iru:lemr:1ing 5/S*ql. Zoals reeds 

betoo5d in de plaatnomentenbeschouwine; is de binI1en.."1.oek b~ 

de scharnierend opgelegde variant een relatief ere; stijf on

derdeel, zowel t.o.v. de rest van de binnenrand als t.o.v. 

de tecenover li5gende buitenrand. 

Bij de int_;eklemde rand wordt de buitenrand stijver t.o.v. 

de binnenhoek, zodat de buitenrand meer belasting naar_ 

zich toetrekt .• 

Ook wordt de rest van de binnenrand stijver t.o.v. de binnen

hoek waardoor het belasting-aandeel, dat in de richting van 

de binnenhoek wo.rdt ·afgegeven, zich niet in zulke mate op 

de binnenhoek concentreert. 

Op basis van de moiré-patronen ben ik niet in staat om 

de ligging van de z.g" waterscheidinc tussen binnen- en 

buitenrand in het hoekome;angscebied vast te stellen. Gok 

de mate waarin bij de inc;eklemie variant de belastine;opname 

meer over de rest van de binnenhoek wordt uitcesmeerd heb 

ik uit de ge5evens, waarover ik beschikte niet h.'vfanti ta

tief kunnen vaststellen. 

Vermoedelijk zal de waterscheiding tussen binnen- en bui ten

rand b~ de scharnierend opgele8de variant een grotere 

bocht om de binnenhoek maken dan bij de in6eklemde variant. 

Voor de praktijk is de conclusie dat de plaatd~,mrskrach

ten in de binnenhoek kj de toepassing van buigstijve gevels 
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Illinder hoog oplopen erg belangrijk" 

ilesluit men nl. om uit hoofde van de kleinere doorbuiging 

en het rustiger momentenverloop de vloerdikte kleiner, 

b.v. 24 cm i.p.v. 30 cm, te kiezen dan b~ de toepassing 

van bui5slappe Gevels, dan kan deze beslissing ook t.a.v. 

de schuine trekspanningen in de binnenhoek cerechtvaar-

c. adviezen voor de dagelijkse praktijk en toetsing daarvan 

aan de G.B.V. ( zie ook ~ig_ 17) 

Hebben we nu te doen met een vlakke plaatvloerconstruc

tie van t.p.g. beton in een atiu.n of een bajonetvormige 

platte6rond, dan kunnen voor de hoekomgaande gebieden op 

grond van de resultaten uit de moiré-analyse de volgende 

algemene adviezen ·worden op5esteld" 

a. De gevelconstructie is betrekkel~k rotatie-slap 

loodrecht op het gevelvlak~ 

Denk het gebied van de hoekomgang verdeeld in 4 kwadran

ten I, II, III en IV. 

Kwadrant I t;edraagt zich dan onseveer als een kuadrant 

uit een paddestoelvloe~. 

De kwadranten II en IV gedrae;en zich als een vloerhelft 

van een ge-wone van gevel tot gevel overspannende vrij ope;e

legde vloer. 

Kwadrant III gedraagt zich als een kwadrant uit een langs 

4 z~den vrU opgelegde vloer, dus met veel wringing en enige 
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neiging tot opwippen in de hoek. 

b. De gevelconstructie is betrekkeltk rotatie-stUf 

loodrecht op het gevelvlak. 

In d.i t c;eval zijn è.e nec;atieve plaatmomenten m:x::x en r1yy 

t.p.v. de binnenhoek niet c;roter clan de inkleilll;J.ingsmomen-

ten in de rest van de cevelstrook. 

Hen kan dan kwadrant I zowel in de x- als in de y-rich

ting opvatten als het inklermnend gedeelte van een van ge

vel tot e;evel overspannende, inceklemde vloer, k1:mdrant II 

en kwadrant IV als een vloerhelft daarvan en kwadrant III 

als een kwadrant uit een langs 4 zUden ingeklemde vloer, 

dus met niet zoveel krachtswerking. 

J)e adviezen voor de l:1·:adranten I en III bij de scharnie

rend opgelegde variant vragen om een nadere toetsing aan 

de G.B.V. 

Daartoe vergelijken we het Tiomentenverloop lanGS een sne

de over a.e binnenhoek van de scharnierend o:pselegde vari

ant volgens moiré net het m.omentenvcrloop langs een snede 

over de kolommen van een ideaal paddestoelvloer-middenveld 

van 9~60 x 9,60 m vol3ens de G.B.~.-1962. 

We gaan hierbij uit van koloTiafmetingen van 60 x 60 cm 

zonder kop of plaat en een totale geltkmatig verdeelde be

lasting van 8 k.N/m2• 

Volgens de G.B.V. komt voor het ideale middenveld de to-

tale momentensom I'lo op 8/8 * (9,6) 3 * (1 4 32 2 A 

~960) * 800 
kNm. 
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Aangezien een kwadrant slechts een halve travee beslaat 

moeten we verder rekenen met 400 kNm. 

Hiervan krt5t het negatieve moment in de halve kolom.strook 

50%, dus 200 kNm. 

Daarvan vrnrdt weer 6056, dus '120 kNm, gelijkmatig verdeeld 

over de halve kolomstrook-breedte 2,40 men 40%, dus 80 

lr,.Hm, nog eens extra verdeeld over de helft van de :,:;.g. 

wapeningsbaan, die b~ ons 1/2 k (100 + 6~), dus ongeveer 

0,80 m breed is. 

Eet moment per m'-, Haarop in d.e ,,;apenincsbaan gewapend 

moet worJen bedraagt uan '120/2,40 + 80/0,80 = 150 kNm. 

Dit komt tameljjk goed overeen met de 1,marde van '160 

kNm, die volgens de moiré-analyse aan het wapeningsmo

ment perm' t"p.v" de binnenhoek moet worden toegekend. 

Het positief veldmoment in de halve kolomstrook kr~gt 

volgens de G .• 13 .• V" 20%., dus GO kHm, van de momentensom toe

gewezen. Dit bedrag moet verdeeld worden over de halve 

kolomstrookbreedte van 2,40 m, zodat het plaatmoment in 

het veldrnidden op 33 1'-, .. n komt. 

VolGens de resultaten van de moiré-proef komt het maxi

maal positief veldplaatmoment ter hoogte van de binnen

hoek op ongeveer 85 kI:~, hetgeen de theoretische waarde 

ql 2 /8 = 92 klT voor een aan weerszijden vrij opgelegde plaat 

ter overspanning van 9,60 r'.l benadert. 

Daarom mogen alleen voor de bepaling van neGatieve mo

menten in de directe omgeving van àe binnen.~oek eventueel 

paddestoelvloervoorschriften gebruikt worden en moet voor 

de bepaling van het maximaal r,ositief veldmoment de waar

de ql 2/8 ook in kwadrant I worden aangehouderi. 
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In fig. 18 wordt t.a.v. het I'lomentenverloop een en ander 

bondiG samensevat. 

Toetsen 1.1e bij de scharnierend opgelegde variant het ad

vies voor kwadrant III, dan bltkt dat de G.B.V.-1962 de 

wringing sterker geconcentreerd in de buitenhoek aanneemt 

dan uit onze proefresultaten naar voren komt. 

De G.B.V.-1962 schr~ft nl. over een vierkant gebied ter 

grootte van 960/5 x 960/5 ~ 1,90 x 1,90 meen wrinc;wape

ningspercentage voor, dat geltjk is aan het grootste veld

wapeningspercentage. Volgens onze proefresultaten zouden 

zich kleinere w-ringwapenine;spercentages over een groter 

gebied moeten uitstrekken. 

d4 nadere toelichting van de begrippen buigslap en buig

stijî btj gevelconstructieso 

De uitdrukkingen "buigslap" en "buig stijf", soms ook wel 

aangeduid door de termen "rotatie-slap" en "rotatie-stijf", 

vragen om een nadere toelichting in kwantitatief opzicht. 

Hiertoe zullen we 2 principieel verschillende gevelportaal

constructiety;en bekijken (fig. 19)_. 

Voor type I geldt: (EI/h)kolom A 0,5 *~EI/l)vloerstrook 

A ;6 * ql 2 

Voor type II geldt: (EI/h)kolom ~ 4 *(EI/l)vloerstrook 

r:1inkl. ~4 * ql 2 • 

De wringsttfheid van de randbalk, die hierbt even buiten 



26 

beschom·ring is gelaten, is bij type II o::igeveer 3x zo 

groot als bij type I, waar de irll::ler::i.r:ü::1gs:::.omenten, voor-

zover aanwezig, meer de neiging hebben zich boven de ko

lom te concentreren en midden tussen de kolomI!len nagenoeg 

weg te vallen •• Jaarom zal bt ~e scharnierend opgelegde va

riant de concentratie van moment en dwarskracht bij een 

wringslappe randbalk nog sterker zijn. 

De besparing aan betonvolume door de kleinere vloerdikte 

wordt bij type II weer voor 2/3 deel teniet gedaan door de 

zwaardere gevelportaalconstructie. Ook het mindere staal

verbruik en vlecht1.-rnrk in de vloer wordt voor een deel te

niet 5edaan cloor de relatief dure 1;-1ring 0.-mpening in de 

randbalk • 

.TYl)e Il heeft t.o.v. type I echter ook nog een grotere 

veiligheid t.a.v. breuk, scheurvorming in de binnenhoek 

en vervormingen als voordeel. 

VII J)II'ililJ3101Jr":3TNG EN BEPALIITG VAfJ ï)E WAPENING 

VOOR DE 2 VLOEiiTYPEN 

Uit het buigend momentenverloop_ en het wrir..gend mom.enten

vexloop van het prototype is na de factorvermenigvuldiging 

met 1, 5 bij de scharnierend opgelegde variant met de super

positie m..,-mp. = mxx + IDÀJ volgens Beranek voor beide vari

anten het z.c;. wapeningsIJ.onentenverloop bepaald. (tek. 

nrs .• B12 en B13). Dit -1vapenings::iomentenverloop is voor 

beide varianten gebaseerd op een totale belasting van 8 

voor beide varianten. 

--.. ----~· .. '"~!"' ,, _,.~, 
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Voor de dü:·~e::-1sionerir:c; van le scharnierend opselegde 

variant caan we van een vloerdikte van 30 cm en een to

tale belasting van 12 kH/m2. uit. 

Ter dimensionering van de ingeklemde variant nemen we 

een vloerdikte van 24 cm en een totale belasting van 10 

kN/m2 als uitgangspunt. 

Als veilighcidscoëfficiënt wordt voor beide 

de waarde 1,75 aangehouden. 

Voor de bepaling van de wapeninGspercentages moeten de 

wapeningsmomentwaarden van de scharnierend opgelegde en 

van de ingeklemde variant (tek. nrs. 12 en 13) dan resp. 

met de factoren 2,7 en 2~2 vermenigvuldigd worden om het 

rekenbreukmoment m te verkr~gen. u 

De benodigde wapenine;sdoorsneden zijn berekend met de 

benaderingsformule: 

v1aarin z de inwendir:e hefboomsarm "' 0 85 * h ~ ,· nuttig 

Ade wapeningsdoorsnede, en 

6a C::.e staal v'loeispanrrinG "' 400 N/mm2 

voorstellen. 

Voor een overzic:1t van de be:iodigcle Ha:;_::,eningsdoorsneden 

en de daarmee corres:ponderencle perce~1.tages verwijs ik naar 

de figuren 20 en 21 .• l)oor draaiing om de as van sy::::lrletrie 

kan men uit de wapening in de x-richting de "cv'apening in 

de y-richting afleiden. 



28 

In de ficuren 22 en 23 1,1ordt voor beide varianten een wa-

Het hoge 1·mpeninc;sperc ent age, benodigd in de binnenhoek 

van cle scharnierend opcelegde variant, kan aanleiding ge

ven tot cle toe~-;assin5 van een soort paddestoel::olor::;.plaat

achtic;e vloerverzuaring in de binnenhoek. 

In dat geval mag men de resultaten van de~e □oiré-proef 

echter niet meer als uitgangspunt voor de dimensionering 

nemen, omdat :c:ien dan van een verkeerd model uitr;aat. In 

het laatste hoofdstuk wordt hierop nog teruc;gekomen. 

VI II DE VOOill3ili{EI.JJ1TG V filT 2 h.I1GW-B:i.:7..i:ü1';-F .dOEV1:.JJ 

'J:ot het doen van een :c:iikro-beton-proef op beide varian

ten werd besloten op crond van de vol6ende overwegingen. 

1° De moiré-methode geeft slechts een beeld van het gedrag 

van de constructie in het lineair-elastische stadium, 

zodat we geen beeld krijgen van de breuk- en scheurvei

ligheid van de constructie. 

2° De materiaaleigenschappen van perspex zijn geheel anders 

dan à.ie van gewapend beton. 

Uit de proef uil ik de volgenè.e infor::::1atie halen: 

a. tot aan het vloeien van de plaat 

1° het last-zakkincsverloop door miQdel van meetklokjes 

opgesteld op diverse plaatsen in de plaat 

2° het verloop van nor~aalspanningen aan het oppervlak 

van de drukzones door middel van rekstrookjes. 
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b. vanaf het begin van het vloeien 

1° het vloeiltnenpatroon; r:1et name ben ik benieuwd of 

zich bt de scharnierend opgelegde variant in de 

binnenhoek een stervormig patroon van negatieve 

vloeilijnen zal ontHikkelen. 

2° de wijze van bezwijken en de bez,f_Jkbelastin5 van bei-· 

de varianten; nierb~ ben ik b~zonier geïnteresseerd 

in welke mate de inseklemde variant meer breukvei

ligheid bezit. 

Op de tek. nrs" :314 en B15 zijn mikro-wapeningsplattegron

den weergegeven voor een :mikro-beto:::i-I'.lodel schaal 1: 20 

met een plaatclikte van 14 rm en een rë~n.:lbalk van 30 x 35 

mm. Daarbij is f fn model ge1::rapend op scharnierende randop

legging en 'é.én model op inklemmende rando~legging. 

Bij nader inzien bleken deze schaalwa:;;:,eningsplattegronden 

voorbarig Eerst moesten de practische en materiële moge

ltjkheden bekeken worden en moest een globaal opstellings

en ui voerinr;s_plan ontworpen uord.en. In sa:men...11.anc daarmee 

kunnen de modelaîrnetingen en de schaalwapening worden 

vastgesteld.. 

Bij een werkbezoek aan ir. Dragosavic van TNO-IBBC bleek, 

dat de wapening van de r:1oclellen c;evlochten moest Horden 

om een zo goed mogel5jk beeld van de 1:1erl:eli}:heid te ver-

krijgen. J:,e k1.-Jali tei t van het gE:r-ibd staal was ,~~-40 en 

voorradig waren de diameters fJ 1,2, 1,4, 1,6, 1,3 en 

2, 0 IwIL. In de kans OJJ staaf-vervor:oingen bi_j het vlechten 

1":erd het 5ebruik van staven p 1, 2 mw af5eraden, zodat He 
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nu noeten uitgaan van ceribde staven p 1,4 EID l:,.,,mliteit 

Dit leidt bij een dubbel onder- en boven~·1apeningsnet als 

het onze tot een mininale r,laatè..il::te van ":6 rxn. 

Al deze omstandigheden. hebben r:ij ertoe gebracht als ler..c

te-schaal voor het model 1: 10 in plaats van 1: 20 te kie-

zen en van een plaatclikte ter grootte van 18 mm uit te 

e;aan. 

Zowel voor het scharnierend op te leggen als het in te 

klecmen nodel is de plaat dun gehouden. Bij de scharnierend 

op te leggen variant is dit gedaan om het vloeimoment zo 

klein mogeljjk te houden • .Dar.. wordt voorl:o:c.en dat het model 

voor het vloeien in de bin...Ylenhoek op dwarskracht be z'VJijkt. 

:Bij de in te klemmen variant is het gedaan om de aan te 

brengen bezw:_jkbelasting zo laag mogelijk te houden. 

We zullen nu eerst een schatting :r::1a}:en van de bev.vijkbe

lasting van het scharnierend opgelec;d :::iodel. 

Hiervoor gaan ue uit van een velcL'apening /J 1,4 mm 1.-;,R-40 

24 Ill1Il h.o.h. 

2 Dit betekent 0,08 mm" op e.en plaatstrook van 1 r:rrn breedte, 

die men zich buiten het hoekoraganc;sgebied moet denken. 

De inwendige hefboomsarm van de plaatstrook tijdens het 

vloeistadium wordt op 13,5 ram gesc:0.at. iiet vloeimonent van 

het plaatstrookje kan dan geschat uorden op 0,08 * 400 * 
13,5 = 432 Nmm. 

Het optredend veldmoraent in het midden van de plaatstroók 

bedraagt gedurende de hele proef ql2/8 = q * 962/8 = 

11520J* q Nmr:1. Op grond van het raomentenevenuicht geldt 



nu dat '1'15200 * q = 432 Nrnm. 
,., 

Hieruit vole;t voor q een waarde van o,oc375 H/r:uac: = 3750 

I.i/m2 • Gerekend moet dus worden met een bezv.rijkbelasting 

van zo'n 4 kN/m2 • 

Bij een veldwapenine; /; 1,4 rnm ~c?.-40 '16 rmn h.o.h. moet e;ere

kend worden met een bezv.rijkbelasting van ongeveer 6 kll/m2 • 

Omdat men in de praktijk de staven in ,rr, l r1 rr1-Î r~ r1 ,:::,-n 
V\...,.J-'-L..U.....J-\,.A.,......,_....., .. .,_ nooit 

ver uit elkaar legt in verhouding tot de plaatdikte zullen 

He een h.o.h.-afstarni van de staven van 16 mm kiezen. 

Voor de ingel:lemde variant verloopt de schatting van de 

be zvi._jkbelastinc5 aan de hand van een bui ten. het hoekoL'.1-

gangse;ebied gelegen plaatstrookje ter breedte van 1 mm 

als volgt. 

We gaan uit van een ink.lerG.IJ.ingsbovenwapening /; '1 ,4 mm 

Q,R-40 24 mm h.o.h. langs de rand en een veldonderwapening 

/; '1,4 mm QR-40 32 mm h.o.h. in het midden van de plaat. 

Is de inklemming volledig, dan treedt b~ een belasting 

van 6 kN/m2 langs de ré1nd een necs.tieve vloeilijn op. 

Voordat zich in het veldmidden een positieve vloeilijn 

ontwil:kel t, moet in tl1eorie de belastinG opgevoerd wor-

den tot 48/32 * 6 = 3/2 ~ 6 = 9 l~r/m2 • 

:Men r:10 et echter oppassen deze belasting als be zvtjkbelas-

ting voor de ingeklemde variant aan te nemen omdat deze 

variant in het hoekome;angsgebied door de draagkracht in 

2 richtingen onverwacht crote re serves 1:an bezitten. 

Op grond van deze laatste overHeging lijkt het me ver

standig om voor de te kiezen belastingapparatuur uit te 

gaan van een mogeltÄe belasting van 20 á 30 kH/m2 , beno-

1 



digd voor de inceklemde variant. 

ztn er 2 ;riLci;i~le 

aan te brengen. 

1° hangende waterbelasting 

1 .. ,, d moc;e :;_..;D1e en 

32 

Or.l :_le 

Aan het model worden eI'.lI.'.lers oi;gehangen, die om de be

lasting op te voeren met water gevuld worden. Fig. 24 

toont hoe dit kctil ~u~dcu 5erealiseerd. 

2° drukvjjzels gecombineerd met ruimtelijke hefboor:1construc

ties 

De ze belastin6vJijze komt in aanmerking, indien men grote 

puntlasten van 2 klî en meer moet aanbrengen. De benodigde 

watervolumia ·worden dan te groot om de eerstgenoemde metho

de te volgen. 

In ons geval vereist de ingeklemde variant een zo hoge 

belasting dat we z~n aangewezen op de toepassing van vij

zels. In dien we uitgaan van een belasting-patroon, zoals 

weergegeven in fig. 25, dan zullen er 3 vijzels geplaatst 

moeten worden met een maximum-lastvermogen van ongeveer 

40 kN. 

Van iedere vijzel wordt de kracht via een ruimtelijke hef

boomconstructie in 16 geltke delen over de 4 diagonale 

richtingen verdeeld. Iedere van de 48 lr...rachten, die uit

eindelijk op de plaat 1.rnrden uitgeoefend, bedient dan een 

oppervlak van 24 x 24 cm2• De puntlasten, die ongeveer zo 

groot zijn als het gewicht van 1 of 2 mensen word.en door 

rubberkussens 8 cm in het vierkant enigszins gespreid. 

Door het relatief kleine oppervlak, dat de kussens in-
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nenen, bltft er cenoec plaatoppervlak over om neetklok

jes en re~strookjes aan te bre~gen en vloeiltnen na te 

trekken. 

1Tu we een beeld hebben van de grootte-orde der optre

dende krachten en de 1.i..jze waarop deze worden aangebracht, 

kunnen we een schetsont"i'1erp voor het dragend frame van 

de proefopstelling maken. 

In de eerste plaats dient het proefmodel met de rand

balk om de 24 cn h.o.h. zowel scharnierend als inklemmend 

waterpas op een stijve en naatvaste rand. bevestigd te kun

nen worden.. Verder vragen de vijzels om een stijf en vol

doende sterk balkrooster waartegen zij hun op het proef

model uitgeoefende kracht naar boven kunnen afzetten. 

Op grond van deze 2 overwegine;en stel ik een principe

schema van het frame voor zoals dat in fig. 26 is weer

geceven.. 

Aan de randbalk van het model worden reeds bjj de vervaar

diging in de mal om de 24 cm h.o.h. "grij:pnechanismen" be

vestigd, die bestaan uit 2 van elkaar afgewende hoekstalen. 

Bij de scharnierend opgelegde variant wordt onder ieder 

paar hoekstalen plaat gelast, waa:!:'na het geheel op eveneens 

weer 24 cm h..o"h. van elkaar liggende stalen rollen gelegd 

wordt.. O_p de binnenrand van de hoekomgaande oplegranden 

worden de rollen in horizontale richting c;eblo}:keerd, ter

wijl ze wel vr::.j kunnen blijven draaien. Hierdoor wordt een 

serie scharnieroplege;ingen gerealiseerd. 

Op de buitenrand 1rnrden ze ook in horizontale richting vrij 

geL.ouden, waardoor daar roloplessingen ontstaan. 
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Door dit te doen voorLomt men secundaire inklenmings

nom.snten tUdens het belasten. 

Bt de ingeklemde variant wordt het model via de hoek

stalen direct met voorspanbouten op de v.rring- en buig

st~ve rand bevestigd. 

De inklemmende bevestiging moet een inklemmingsmoment 

van 300 à 400 kNmm kun...'1.en opnemen zonder een verdraaiing 

te ondergaan, die het inklemningsmoment noemenm-mard doet 

verminderen. 

Daarom is de beproeving van het ingeklemde model niet al

leen bepalend voor de dimensionering van het dracend fra

me, maar ook voor de climensionering van de hoekstalen, 

die aan de randbalk komen vast te zitten. 

Voor een weergave van de oplegdetails verwijs ik naar fig. 

27. 

De opstelling wordt aan de onderzijde van het totale frame 

waterpas afgesteld door middel van stelmoeren of stalen 

wiggen. 

Voor de bouw van het îrame is ook nog aan gewapend be

ton gedacht, omdat het frar;;.e dan in d.e materiaalkundewerk

plaats zelf vervaardic;d zou kunnen 1·wrclen. De aard van de 

hoekomgaande }_)lattegrond maakt dit echter m.i. Binder aan

trekkelijk. 

Het is raadzaam om, voordat het model beproefd wordt, 

aan de hand van een serie van 3 eenvoudige vierp"'cl.Iltsbuig

proeven op 3 10 cm brede plaatstroken ter dikte van 1,8 cm 

en met een resp. wapening van p 1"4 mm :~-40 '16, 24 en 32 

mm h.o.h. cle waarden van de vloeimom.enten na te gaan. 
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Te~slotte noc iets over de st~~pen ~aarin ik de proef

belasting zou willen opvoeren. 

Stel dat de treksterkte van het beton 0,7 N/mm2 beirE..agt, 

dan zal het scl:::.eurmoment van een 18 rnn. di:k:ke plaatstrook 

ter breedte van 1 mm met een weerstandsnor:ient 54 rnn.3 on

geveer 37,5 lîmm bedragen. Voor de scharnierend opgelegde 

variant is dit 1/12 deel van het te verwachten vloeimoment, 

zodat de z.e;. scheurbelasting ongeveer op 1/12 x 6 = 0,5 
2 kN/m zou kunnen konen. Voor de ingeklemde variant komt 

deze dan ongeveer op 12/8 x 0,5 = 0,75 klî/m2 • 

De belasting t .• g" v. van het eitçen ge·,-Iicht be,iraagt ech

ter reeds 0,45 k1î/rn2, zodat het onder deze omstandigheden 

zeer moeiltk zal worden om in het ongescheurde stadium 

metine;en te verrichten" indien 1,rn geen bijzondere maatre

gelen tref.f'en. 

'danneer we er van uitgaan dat er aan de plaatdikte niet 

meer te tornen valt, staan ons 2 maatregelen ter beschik;. 

king. 

1° toepassing van rrrikro-beton met een hoe;ere treksterkte, 

dus van een hogere kwaliteit b.v. K400 of K450, waarmee 

een treksterkte van zo'n 1 à 1,2 H/mrn.2 gehaald ka..11 worden. 

0 2 het aanbrengen van een opwaartse belasting, die de be-

lasting t .• g .• v.. het eigen ge1richt geheel of gedeel teljjk op

heft o 

Dit kan b.v.. door gebruik te maken van è.e op1.·m.artse kracht 

volgens de ,-.ret van ii.rchimedes. Een plaatst de opstelling 

boven een bak met water en laat lege plastic-ernn.ers, die 

tot een bepaalde diepte in het 1.-mter gedo:r:1peld zijn, tegen 
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de onclerzijde van het model aandrukken via een lichte maar 

voldoenè.e sterke t·.:ee:::;~~cli0 s 1céL~é:.estoel è.ie net z:.jn naar 

beneden gerichte kop vastzit in de bodem van de eilliller. 

~t deze laatste methode heeft men het voordeel dat men 

onafhankeltk is van eventuele fluctuaties in de buigtrek

sterkte van het mikrobeton. 

Vooro_pt:;esteld dat de eigen-5e,.;ic~1t-belastine; in z~jn ge-

heel wordt opgeheven zouden volcens de theorie de 2 model

len zich tot de voornoende resp. belastingen als een nage

noeg isotrope lineair-elastische plaat moeten gedragen. 

hits er geen hinderlijke becinverschuivingen blijven _:;;:,tre

den, kan deze veronderstelling b~ een zeer lage vijzelbe

lasting net gevoelige meetklokjes en rekstrookjes getoetst 

word.en. Ook kunnen uit de 1.:1eetresultaten van de rekstrook

jes de optredende plaatmomenten berekend worden, waardoor 

een terugkoppelingsmogel~kheid voor de resultaten van de 

2 noir~-proeven wordt gerealiseerd. 

Het is daarom een veriste dat b~ het begin van de proef 

geen van de 3 v:ljzels een grotere kracht clan 250 IT uit-

oef ent. Ook moeten de v:l.jzels zo sir:ml taan moc;elt:::C ,;erken. 

Uiteraard kan ook de venn.chte Haarde van het scheurmo

ment van de plaat vooraf aan de hand van een eenvoudige 

vier:runt sbuigproef getoetst ·worden. 

Nadat de metingen, gedaan t~dens het ongescheurde sta

dium, vastgelegd zjjn kan cle proefbelasting in stappen van 

O, 75 of '1 kN worden verhoogd, waarbij na iedere stap metin

gen worden verricht en vastgelegd on het gedrag van het 

model tijdens het gesc11eurde elastische stadium vast te 

legt:;er.i.. Omdat \·Je het kruipgedra6 bij onze J:~roeven oui ten 
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bescho~~ing willen laten" wordt na iedere meting meteen de 

belastinc met de vol~cnde sta~ ver~oosd. C~Jat de doorbui-

gin5en in dit stadiurn veel sterlcer toenemen dan in het vo

rige, is het raadzaam op de plaatsen waar de zakking Gemeten 

moet worden een meetbereik van 3 à 4 cm in acht te nemen. 

Dit bereik kan cerealiseerd worden door 2 soorten meetklok

jes t.w. éèn met een schaalvercieling van O,Oî I'.illl en één net 

een schaal verdeling van '1 mm te gebrui:cen. rien doet l&ardoor 

geen afbreuk aan de meetnauwkeurie;heicl, vereist in het niet-

15escheurde stadium.. 

Het scileurenpatroon moet goed zichtbaar gemaakt 1rnrden. Dit 

kan door het model 1·;i t te kalken of in te smeren met een 

fluoriserende vloeistof. De scheur,ijdte kan gemeten worden 

met een doorzichtig scheurvvijdte-tabelletje. 

Zodra de eerste vloeilijnen zichtbaar ·.:orden gaan we ze na

trekken en worclt bij de scharnierend o;igelegde variant de be

lasting verder zeer voorzichtig opgevoerd totdat het model 

bezwijkt. 

Bij de in6eklemde variant worden de netinc;en na het verschijnen 

van de eerste vloeilijnen nog voortge:::;et en worden, indien de 

plaat nog reserves bezit" de vijzelkrachten in kleinere stap

pen verhoogd. 

IX A;,.KBEr.r'..LIHG :CN VOOB. V'..:ill.DK-?E S:'UDIE filT ON"DERZOEK 

Het onderzoek, dat nu door mij afGesloten wordt, heeft m.i. 

niet veel ·waarde, indien het niet zoi..rel in de breedte als in 

de diepte wordt voortgezet. 
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T.a.v. noiré-onderzoek dient zich als braakliG~end terrein 

o.m. aan: 

1 O onderzoek op modellen waarbij de randbalkstijfheid varieert 

2° onderzoek van and.ere gevelkolomstellingen, hetgeen met na

I'le b::j de varianten met kleinere randbalkstijfheden meer zin 

krijgt. In het bjjzonder lijkt het ne interessant na te gaan 

wat er gebeurt, indien nen een gedeelde kolomstelling op 

de hoeken toepast (48 variant uit fig. 2). 

3° bij de varianten met buigslappe e;evels Ejkt het me belang

rijk na te gaan welk effect de toepassing van een kolom

plaat-achtie;e vloerverzwaring in de biru1enhoek kan hebben 

op de plaatmo:cientenverdelinG in het hoeko:cigangsgebied. 

40 nauwkeuri5er onderzoek met betere tech:rüeken naar de 

plaatdwarskrachtenverdeling in de binneIL½.oek en de lig

ging van de z.g. waterscheiding tussen binnen- en buiten

rand in het hoekomgangsgebied. 

Voor zuiver nodeltechnisch I'lOiré-onderzoek staan mijn aan

bevelin5en vermeld in hoofdstuk V deel e. 

·T.a.v. mikro-beton-moè.el-onderzoek zou ik willen 1,-ijzen op: 

1° onderzoek van meer varianten 

2° onderzoek op mikro-beton-modellen, waarbij ook de koloI!lI!len 

in model vorm 1.rnrden uitgevoerd 

30 proeven waar-:)ij ook het kruipgedrag wordt onderzocht en 

bestudeerd 
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4 O m.ouel tech._'1isch onderzoek in dienst van inhou::lel:.:'.}: onder-

schillende betonsanenstellingen en verschillencie wapenings

ty-_pen. 

Het onderzoek zou uiteindel~k moeten leiden tot resultaten 

in de vorm van grafieken en tabellen, welke direct bruikbaar 

zijn voor cle man in de prakt:jk. 
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Moiré-l~nenpatroon onder +450 
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Moiré-lijnenpatroon onder -45° 
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wapeningstekening variant I 
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wapeningstekening variant II 

960~ 

,,{/é,-/2. . ;-

E 
1, i 
~ . ' u 

1 

-..j' 
N I; Il 

et: 1 '.~ .· 
·W '·, 

0 1 

_j 

> 
-0 

11 

1t 
Î 

1 

1 - " ----------+--! "" 
-~ 

1 
1 

t 1 
; 

dVLOER= 24 cm 

- -- -- -- ~---



fig. 24-

1 ,----r-, r--,...., r-r"1 r-r-""1 

t·~;' ~ - - _,._ " _.:_·f-l 

1 1 
1 

::::::=-. i-------------

-

i 

1 ' 

-- -- - --

Schema van een han g ende waterbelastin g 

fig. 25 
Schematische plattegrond 

voor een vijzelopstelling 

:u 
! . ~r 
1 

1 

1 

/0 
-·~·- '. ·L._·C~.-::!.1 

[ 

1 
.,,:----- -. ---~-:--.-:;-c -.,-.--:--;-:- ,,.-c- - ·--:.:-:--·,~ 

l· 
t 



fig. 26 
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