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ACE's fundering: flexibele verbinding 

INLEIDING 

Probleemstelling 

De ACE's funderingswijze is ontwikkeld ten behoeve van het gelijknamige bouwsysteem: een 
systeem, dat licht en flexibel bouwen mogelijk maakt. 
Het funderingssysteem combineert een prefab 'bovenkant' (vlak) met een ter plaatse gestorte 
'onderkant' (vaak grillig). In dit funderingssysteem worden de prefab delen met elkaar verbonden door 
middel van een flexibele staalkabel, die als een lusverbinding dienst zal doen. 

De fimderingswijze is in proefprojecten al toegepast als fundering op staal. Het systeem is echter ook 
geschikt voor uitvoering als fundering op palen. Bij een paalfundering treden -in tegenstelling tot in 
een fundering op staal- in de funderingsbalken grote momenten op. De verbinding zal in staat moeten 
zijn om momenten op te nemen opdat het systeem toe_gepast kan worden als funderin_g op palen. 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de orde van grootte van de sterkte en stijfheid van de 
verbinding ten opzichte van de normale balkdoorsnede. 

Uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een T8-project. Er worden vier proefstukken in een 
vierpuntsbuigproef be last. Een proefstuk is een doorgaande balk zonder de verbinding. Deze balk client 
als referentie. In de andere drie proefstukken zit wel de verbinding. Er wordt een vergelijking gemaakt 
tussen de referentiebalk en de andere drie balken. Het beperkte aantal proefstukken is niet bezwaarlijk 
omdat het vooral gaat om het analyseren van het liggergedrag en het doen van aanbevelingen voor de 
verdere ontwikkeling van de verbinding. 

In het T8 verslag wordt veel aandacht besteed aan de voorbereidingen van de proef: o.a. capacit:eits
berekeningen en beschrijving van meetapparatuur. Deze informatie is voor het volgen van het 
onderzoek op zich niet relevant, maar voor het leerproces wel. 

Het hier gepresenteerde rapport is een beknopte versie van het T8-verslag, waarbij de niet relevante 
informatie uit het T8 verslag achterwege is gelaten. 
Het rapport is opgenomen in de CCO-rapportenreeks van de Technische Universiteit Eindhoven en is 
geregistreerd onder nummer TUE/CCO/99 .10 
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ACE's fundering : flexibele verbinding 

t. PROEFSTUKKEN 

1.1 OMSCHRI.JVING VAN DE BALKEN 
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Afbeelding 1 

Er zijn vier proefstukken beschikbaar van elk circa vier meter lang. Bij een 
proefstuk !open de prefab platen over de gehele lengte door; dit is de 
referentiebalk (proefstuk !) . In afbeelding l is de doorsnede van de prefab plaat 
gegeven . Bij de andere drie (proefstukken 2, 3 en 4) zijn kortere prefab platen 
gebruikt (elk circa twee meter), die in het midden met een flexibele staalkabel 
verbonden zijn . Deze verbinding is het onderwerp van dit onderzoek. 

De proefstukken zijn naast elkaar in de grond vervaardigd op een bouwterrein 
waar het funderingssysteem toegepast werd als fundering op staal. Afbeelding 2 
toont de vier proefstukken juist voor het storten. 
Omdat de proefstukken naast elkaar gemaakt zijn, kon de onderste verbinding niet 
van de zijkanten bereikt worden, terwijl dit normaal wel kan. De onderste 
verbindingen zijn hierdoor waarschijnlijk van iets mindere kwaliteit clan de 
bovenste, die wel goed bereikbaar waren. Orn deze reden is er voor gekozen om 
de balken op de kop te beproeven. 

De maatvastheid is niet optimaal. De doorsnede van de balk is 300x475 mm 
(bxh). De breedte van de balken verloopt iets over de lengte (maximaal 10 
mm). Ook zijn de prefab platen niet helemaal goed op hoogte gesteld. 
Hierdoor zijn de balken licht scheluw. 
Tot slot is de kwaliteit van het beton niet bekend. De prefab plaat zou B45 
moeten zijn, het in het werk gestorte beton moet B25 zijn. Omdat deze proef 
een vergelijking is, waarbij voor de proefstukken dezelfde beton- en 
staalkwaliteit toegepast zijn, is het in beginsel niet noodzakelijk om de 
kwaliteit te weten . Voor de opstelling is het wel nodig om te weten welke 
krachten er nodig zijn om de proefstukken te laten bezwijken . 

Afbeelding 2 

1.2 DE VERBINDING 

Aan de uiteinden van de prefab platen zijn geribbelde kunststof buisjes ingestort. De flexibele staal-
kabel wordt door deze buisjes gehaald om twee platen te verbinden. In afbeelding 3 is de verbinding 

Afbeelding 3 

Mogelijke werking van het systeem 

goed te zien . De ruimte tussen twee prefab platen zal 
volgestort warden met beton. In de ene balk zit de 
kabel dan verankerd als een lus en door de 
tralieliggers gevlochten. In de andere balk vindt de 
verankering plaats door voldoende 
verankeringslengte. 
De flexibele staalkabel bestaat uit zes stalen strengen 
om een touwkem. Deze touwkem maakt de kabel 
flexibel , hetgeen nodig is om de kabel met de hand in 
alle mogelijke kleine lussen te kunnen buigen. De 
trekcapaciteit van de kabel moet ongeveer gelijk zijn 
aan die van de aanwezi_ge wa_penin_g. 

Bij buiging in de balk ten gevolge van momenten wordt de flexibele staalkabel in de trekzone op trek 
belast. De uiteinden van de kabel worden met voldoende verankerin_gslengte door de tralieli_ggers 
gevlochten. De verankeringslengte voorkomt het uittrekken van de kabel. De krachten kunnen vrijwel 
direct overgedragen warden aan de wapeningsstaven van de tralieligger. 
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De lus zit zodanig door de tralieliggers gevlochten, dat voor het uittrekken van de kabel de 
tralieliggers kapot moeten (staven zullen moeten breken). De krachten uit de kabel kunnen weer vrij 
direct op de tralieliggers overgebracht worden. Orri de kabeI zover 'los' te trekken, zal een stuk 
gestorte beton moeten verbrijzelen. 
Wapeningsstaven hebben een geribbeld oppervlak om een zo groot mogelijke aanhechting met het 
beton te realiseren. De kabel bezit daarentegen een vrij glad oppervlak. Door het gekronkelde verloop 

• I 

wordt d1t deels gecompenseerd. 

Mogelijke bezwijkmechanismen 
In deze verbinding zitten een aantal elementen, die een bezwijkmechanisme kunnen veroorzaken: 
• De staalkabel kan breken. 
• De uiteinden van de staalkabel kunnen, ondanks het gekronkelde verloop, uit het beton getrokken 

worden. 
• De lus die onder trek komt te staan oefent een ringvormige druk op het gestorte beton. Er zouden 

hierdoor hoge drukspanningen kunnen ontstaan, waardoor het bet.on op druk bezwijkt. 
• Doordat de kem van de kabel van touw is, kan als gevolg van dwarscontractie de doorsnede van 

de getrokken kabel verkleinen. Hierdoor kan de aanhechting met het bet.on deels verloren gaan. 
• De aanhechting van de staalkabel in de kunststofbuis kan onvoldoende zijn. De kabel kan dan in 

de buis vrij rekken ➔ grote vervormingen. 
• De kunststof buisjes kunnen uit de prefab plaat scheuren (de betonkwaliteit van de plaat is veel 

hoger clan die vari het gestorte bet.on). Dit geeft grote vervormingen ➔ grote scheuren. 
• In lengterichting sluiten de prefab platen niet koud aan, ze worden aan elkaar gestort. In de 

drukzone zou het gestorte bet.on (lagere kwaliteit) door de prefab platen (hoge kwaliteit) 
verbrijzeld ofuitgeperst kunnen worden. 

2. DE PROEFOPSTELLING 

2.1 CAPACITEIT 

De proefstukken worden in een vierpuntsbuigproefbelast. De totale overspanning is 3600 mm, de 
opleggingen en puntlasten komen op 1200-1200-1200 (zie afbeelding 4). 

De capaciteit van de betondrukzone 
is veel groter dan de trekcapaciteit 
van het staal. Bezwijken zal in de 
trekzone plaatsvinden, het staal is 
maatgevend (capaciteit: 308 kN). 
De betonkwaliteit heeft weinig 
invloed op de momentcapaciteit. 
Als het staal allemaal onderin 
geconcentreerd gedacht wordt, 
en de inwendige hefboomsann op Afbeelding 4 
maximaal (=480 mm) wordt gesteld, 
dan wordt Mmax = 308 [kN] * 0.48[m] = 148 [kNm] 

De betonkwaliteit heeft wel een zeer grote invloed op de dwarskrachtcapaciteit. Met twee puntlasten 
van 124 [kN] wordt het maximale moment al bereikt. Bij 124 [kN] bezwijkt B45 nog niet op 
dwarskracht. De fabrikant levert altijd een hogere kwaliteit clan gevraagd. Het is daarom niet nodig om 
cilinders te boren voor het vaststellen van de exacte betonkwaliteit. Met de hierboven berekende 
waarden is het zeer goed mogelijk om de zwaarte van de opstelling te bepalen. 

De opstelling laat ongeveer 100 mm zakking toe. Als de eis van 1/250 * / wordt gehanteerd, clan komt 
de maximaal toelaatbare zakking uit op 3600 / 250 = 14.4 mm. 
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2.2 DE OPSTELLING 

De opvangbalken 
lets uit het midden worden (evenwijdig aan de opleggingen) op het frame twee opvangbalken 
neergelegd, zodanig, dat het proefstuk nog ±100 mm kan doorbuigen. Deze balken dienen de 
betonbalk op te vangen als die tijdens de proef doormidden zou breken. 

De opleggingen 
Omdat de balken niet geheel vlak waren aan de boven- onderkant, zijn de balken voor de proefter 
plaatse van de oplegging in een speciebed gelegd om een vlakke onderkant te maken. Na voldoende 
uitharding zijn een stalen scharnieroplegging en een stalen roloplegging gemaakt. 

De evenaar 
De evenaar, een stalen koker 300x300x8 mm, 1800 mm lang, verdeelt de vijzelkracht in twee 
puntlasten, op een afstand van 1200 mm. 

De puntlasten 
De door de evenaar verdeelde puntlasten worden door middel van een schamier en een rol ingeleid in 
de balk. De rol en het schamier zijn hetzelfde opgebouwd als de opleggingen. 

De vijzel 
De belasting wordt wegge,5tuurd .aangebracht door een 100 tons vijzel. 

2.3 DE GEBRUIKTE APPARATUUR 

Oliedrukpomp 
Met deze pomp wordt handmatig de oliedruk in de vijzel _gere_geld. 

Oliedrukmeter 1 ffiAS HRESl, Kanaal 0) 
De oliedrukmeter meet de oliedruk en wordt gekalibreerd met een speciaal kalibratie-apparaat: een 
gelijkspannings volle brug kalibrator. 
Met een bereik van -2.00 tot +2.00 mVN simuleert dit apparaat een druk van -500 tot +500 bar. 

Vijzel 
Gegevens: 100 ton bij 72 MPa oliedruk, slag: 100 mm 
(72 MPa = 720 bar). 

Spankabelopnemer 1 (DAS HRESl, Kanaal 1) 
De spankabelopnemer is een draaipotentiometer. De meting van de verplaatsingen berust op 
weerstandsverandering. Door deze weerstandsveranderingen ontstaan de benodigde 
spanningsverschillen. 
Bereik: 250 mm 
Deze verp/aatsingsopnemer meet de verticale verplaatsing in het midden van de balk. 

LVDT 2 t/m 5 ffiAS HRES 1, Kanaal 2 t/m 5) 
Twee spoels analoge verplaatsingsopnemer: een weekijzeren kem verplaatst langs twee spoelen. Door 
inductie verandert de weerstand van de spoelen. Door deze weerstandsveranderingen ontstaan de 
spanningsverschillen. 
Bereik: 20 mm 
LVDT 2 meet de horizonta/e verplaatsingen in de drukzone in een zijde van de balk; 
L VDT 4 meet de horizontale verplaatsingen in de trekzone in dezelfde zijde van de balk; 
LVDT's 3 en 5 meten de horizonta/e verplaatsingen in de druk- resp. trekzone in de andere zijde van 
de ba/k. 
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Mitutoyo Oen 1 (IBRIT, Kanaal Oen 1) 
Digitale verplaatingsopnemer (geen kalibratie nodig). Werkt met een glaslineaal. De opnemer zet de 
optisch gelezen verplaatsing om in een digitale waarde. 
Bereik: 25 mm 
De Mitutoyo 's meten de verticale verplaatsingen ter plaatse van de opleggingen. Dit gebeurt maar aan 
een zijde van de balk, en we! aan de zijde waar LVDT's 2 en 4 geplaatst zijn. 

Spankabelopnemer 4en 5 {Kanaal 4 en 5: DAS HRES 1) 
(Bij balk 3 en 4 komen deze in plaats van L VDT 4 en 5; zie HS 3) 
Deze verplaatsingsopnemers komen bij balk 3 en 4 in de plaats van LVDT's 4 en 5. Ze meten de 
horizontale verplaatsingen in de trekzone aan weerszijden van de balk. 

3. DE PROEVEN 

Alie opnemers worden elke twee seconden door de computer uitgelezen. De meetwaarden worden in 
een tabel direct op het scherm zichtbaar. Orn tijdens de proefhet verloop van de proefte kunnen 
vergelijken met het theoretische verloop, wordt op een plotter direct een last-zakkingsdiagrarn 
uitgezet. 

Het frame van de opstelling, de oliedrukmeter, de vijzel, spankabel 1 en de mitutoyo 's zijn bij alle 
proeven hetzelfde opgesteld. Spankabel 1 is telkens iets uit het midden geplaatst, vanwege de te 
verwachte scheur(en) in het midden. De mitutoyo's staan exact boven de opleggingen. 
De L VDT's hebben niet bij elke proef op exact dezelfde plaats gezeten. Bovendien zijn L VDT 4 en 5 
bij de laatste twee proeven vervangen door spankabels. In dit hoofdstuk worden de exacte plaats en 
uitvoering van deze meters vermeldt. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de vorige proefworden 
genoemd en beargumenteerd. Daamaast zullen alle direct zichtbare waamemingen vermeld worden. 

3.1 BALK 1 

Deze eerste balk is de referentiebalk. De prefab platen !open over de voile vier meter door. In deze 
balk zit niet de verbinding. Er wordt verwacht, dat deze balk sterker zal zijn dan de drie balken met 
verbinding. De balk zal zich hetzelfde gedragen als elke andere balk met constante doorsnede. 

Opstelling L VDT's 
De drukzone zal een weinig verkorten, de trekzone zal vrij,sterk verlengen. Dit is bekend vanuit de 
mechanica . De LVDT's worden geplaatst volgens afbeelding 5 en 6. 

15 

Afbeelding 5 Afbeelding 6 

In de drukzone worden de L VDT's rechtstreeks tegen een hoeklijntje geplaatst. De meetpunten liggen 
hierdoor 160 mm uit elkaar. Omdat er in de trekzone grotere verplaatsingen verwacht worden, die 
scheuren in een groter gebied dan 160 mm veroorzaken, wordt hier gebrnik gemaakt van een 
verlengstuk, zodat de meetpunten 550 mm uit elkaar li_ggen . 
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Waarnemingen 

■ Tijdens het opvoeren van de belasting ontstaat tussen de twee puntlasten een patroon van scheuren 
die allemaal ongeveer recht om hoog !open tot een bepaalde hoogte. Daarboven zal de 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

betondrukzone zitten. Zie atbeelding 7. 
Tussen de puntlast en de oplegging zijn geen scheuren 
waarte nemen . 
De balk vertoont over de gehele lengte een kromming. In 
het middengebied is de kromming echter sterker dan 
tussen puntlast en oplegging. 
Tijdens de proef is enkele keren een lichte knal te horen . 
De plot toont daarbij telkens een kleine afname van de 
belasting. Bij de zesde knal bezwijkt (breekt) een van de 
onderste wapeningsstaven. Dit gaat gepaard met een 
sterke belastingafname. 
De vorm van de directe plot komt overeen met het Afbeelding 7 
verwachte last-zakkingsdiagram. 
Duur van de proef: 16 minuten 
Maximale kracht: 240.85 kN ➔ maximaal moment: 144.51 kNm 
Maximale doorbuiging : 58.67 riun 

Maximale scheurwijdte: ± 6 mm ■ 

■ Maximale verplaatsing oplegging: 0.5 mm (<1% van de fatale daarbuiging ➔ te verwaarlazen) ; 
wardt in de rest van de praeven nag we! gemeten, maar er zal niets mee berekend gaan warden. 

3.2 BALK2 

De tweede balk is de eerste balk met de verbinding. De prefab platen van twee meter worden in het 
midden gekoppeld door middel van luswapening. Er wordt verwacht, dat deze balk minder sterk zal 
zijn dan de referentiebalk. De verbinding zal waarschijnlijk maatgevend zijn . De balk zal een ander 
gedrag vertonen dan een balk met constante doorsnede. 

Opstelling L VDT's 
Er wordt verwacht dat de drukzone een weinig zal verkorten, de trekzone zal zeer sterk verlengen . 
Tussen detwee prefab platen zit (in de lengte gezien) een strook van± 12 cm gestort beton . De 
verwachting is, dat de scheuren zich in dit gebied zullen concentreren. Met een L VDT rechtstreeks 
tegen een hoeklijntje warden de meetpunten akelig dicht tegen de grens van prefab I _gestort beton 
geplaatst. Als er ook maar iets van de prefab plaat af zal spatten, valt de opnemer van het proefstuk af, 
en is de meting verloren. Orn deze redeil wordt in de dnikzone ook gebruik gemaakt van een 
verlengstuk. In de trekzone wordt ook weer een verlengstuk gebruikt. De meetpunten Iiggen bij alle 
L VDT's 550 nun uit .elkaar (zie atbeelding &). 

355 

Afbeelding 8 
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Waarnemingen 

• Al bij een zeer geringe belasting (± 20 kN op de directe plot) ontstaat er in het gestorte beton 
plotseling een brede scheur, die ineens tot helemaal bovenaan doorloopt . Er is geen drukzone te 
herkennen . Afbeelding 9 geeft deze scheur weer. 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

• 
■ 

■ 

3.3 

Afbeelding 9 

De LVDT's in de drukzone geven een verlenging aan in plaats van een verkorting. 
Er is geen kromming in de balk waar te nemen; alle vervorming zit in een scheur geconcentreerd; 
de prefab platen lijken recht te blijven. In de drukzone brokkelt er niets af. 
De scheur wordt zo breed, dat de staalkabel (het verbindingselement) zichtbaar wordt. 
Aan een zijde van de balk knappen de strengen van de kabel een voor een kapot, aan de andere 
zijde blijft de kabel heel (geen enkele streng knapt) . 
De plot vertoont een zeer flauwe belling; er wordt bij weinig belasting al een enorme vervorming 
opgelegd. 
Door de grote hoekverdraaiingen 'draaien ' de L VDT' s van hun op legging op het verlengstuk af. 
Duur van de proef: 14 minuten 
Maximale kracht: 39.85 kN ➔ maximaal moment: 23 .91 kNm 
Maximale 'doorbtiiging : 120".55 mm 
Maximale scheurwijdte: ± 50 mm; deze verplaatsing is grater dan het bereik van de LVDT 
in de trekzone (=20mm) !! 
Het hoeklijntje waar de verplaatsing t.p .v. de op legging is gemeten, is zodanig geroteerd door de 
hoekverdraaiing van de balk, dat de verplaatsingsmeter zakkm.gen en stijgingen te zien gaf. · 
Uiteindelijk is de opnemer oak van zijn oplegging afgedraaid (het proefstuk is 'naar binnen' toe 
gerold) . 

BALK3 

De derde balk is hetzelfde als de tweede en zal een gelijksoortig gedrag gaan vertonen . Voor het niet 
voldoen van de L VDT's bij balk 2 worden de volgende twee wijzigingen doorgevoerd: 

Opstelling LVDT's 
1. De L VDT's in de drukzone 'liepen' door de grote hoekverdraaiingen van hun opleggingen af. Er 

wordt bij deze proef geen gebruik meer gemaakt van de verlengstukken; de L VDT' s warden tegen 
hoeklijntjes geplaatst (als bij balk· 1, meetpunten 160 mm u"it elkaar). De scheur zat bij balk 2 
duidelijk in het gestorte beton. De opnemer kan zonder problemen op de rand van de prefab platen 
aangebracht warden. De L VDT wordt afgesteld op het meten van verlenging i.p . v. verkorting. 

2 . Het bereik van de L VDT's in de trekzone voldoet niet meer. De oplossing wordt gezocht in het 
toepassen van spankabels (dezelfde als spankabel 1). Het bereik van 250 mm is ruirn voldoende. 
De meetpunten komen 600 mm uit elkaarte liggen (zie afbeelding 10 en 11). 
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Afbeelding 11 
Afbeelding 10 

Waarnemingen 

■ Bij ± 18 kN ontstaat in het gestorte beton plotseling een brede scheur, die ineens tot helemaal 
bovenaan doorloopt. Er is geen drukzone. Afbeelding 12 geeft deze scheur weer. 

• De LVDT's in de drukzone geven een verlenging aan . 
• De vervorming zit in een scheur geconcentreerd. 
• Bij toename van de scheurwijdte worden de 

staalkabels zichtbaar. 

• 

• 

• 

■ 

■ 

■ 

■ 

De kabels bezwijken gelijkmatig aan beide zijden 
(niet als bij balk twee; een heel, een kapot) . 
De plot vertoont een zeer flauwe helling; grote 
vervorming bij weinig belasting. 
De grote hoekverdraaiingen zijn voor de spankabels 
4 en 5 geen probleem. 
Duur van de proef 
Maximale kracht: 
Maximale doorbuiging: 
Maximale scheurwij(jite: 

10 minuten• 
46.89kN ➔ 
99.64 mm• 

±45mm 

maximaal moment: 

Afbeelding 12 

28.13 kNm 

• Opmerking: tegen het eind van de proef (± 50 mm doorbuiging) is een medewerker op de balk gaan 
leunen om de slag van de cilinder op te meten. Op dat moment brak de balk doormidden. Het lijkt erop 
dat deze persoon van ± 85 kg het proefstuk door middel van een stootbelasting heeft laten bezwijken. 

3.4 BALK4 

De vierde balk is hetzelfde als de tweede en derde en zal weer een gelijksoortig gedrag gaan vertonen. 
De spankabels 4 en 5 zijn een goede vervanger van LVDT's 4 en 5 gebleken. 
Opmerking: aan een zijde van de balk zit het gestorte beton 
goed gehecht aan een stuk spaanplaat. Dit is er tijdens de 
proef op blijven zitten . 

Opstelling L VDT's 
De opstelling van proef 3 is gehandhaafd. De plaats van de 
meetpunten is te zien in afbeelding 13. 
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Waarnemingen 

• Bij ± 16 kN ontstaat in het gestorte beton plotseling een brede scheur, die ineens tot helemaal 
bovenaan door.J.oopt. Er is geen drukzone~·Atbeelding 14 geeft deze scheur weer. 

Afbeelding 14 

De L VDT's in de drukzone geven weer een verlenging aan . • 
• De vervorming zit in een scheur.geconcentreerd. Opvallend is dat, aan de zijde van de spaanplaat, 

de scheur exact naast de spaanplaat antstaat. · 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4. 

Bij toename van de scheurwijdte worden ere staalkabels zichtbaar. 
De kabels bezwijken gelijkmatig aan beide zijden . 
De plot vertoont een zeer flauwe helling; grote vervorming bij weinig belasting . 
Duur van de proef: 16 minuten 
Maximale kracht: 49.12 kN ➔ maximaal moment: 28.13 kNm 
Maximale doorbuiging: 106.24 mm 
Maximale scheurwij~e: ± 45 mm 

VERWERKING VAN DE RESULTATEN 

Alie opnemers zijn eens per twee seconden uitgelezen door de computer. De meetgegevens van de 
verplaatsingsopnemers zijn in grafieken uitgezet tegen de belasting. Van alle grafieken wordt de 
bruikbaarheid beoordeeld voor wat betreft het doel van <lit onderzoek de sterkte en stijfheid van de 
verbinding ten opzichte yan de doorgaande balk. De grafieken zijn als bijlage opgenomen in het T8-
verslag. Per proefstuk zijn de volgende grafieken gemaakt: 

De directe plots 
Dit zijn eigenlijk last-zakkingsdiagrammen. Alleen zijn hier elektrische waarden uitgezet, maar omdat 
beide assen met een constante (de kalibratiefactor) omgerekend zijn is de vorm uiteraard hetzelfde. 
Bruikbaarheid voor het onderzoek: deze plot is belangrijk tijdens de proef, am een beeld te kunnen 
vormen hoe de proef verloopt. De in dit rapport gebruikte waarden komen uit de tabel/grafiek van het 
spreadsheet. 

Last-zakkingsdiagram 
De zakking in het midden (spankabel 1) uitgezet tegen de belasting (oliedrukmeter). 
Brutkbaarheid voor het onderzoek: · deze grafiek vervangt de directe plot en zegt veel over het gedrag 
van de ligger. De last-zakkingsdiagrammen zijn in dit rapport opgenomen in bijlage I. 

Verplaatsingen drukzone 
De verplaatsingen in de drukzone (L VDT's 2 en 3) uitgezet tegen de belasting (oliedrukmeter). 
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Bruikbaarheid voor het onderzoek: deze grafiek is niet direct van belang; de drukzone is niet 
maatgevend. De grafieken zullen niet besproken worden. 

Verplaatsingen trekzone 
De verplaatsingen in de trekzone (LVDT's 4 en 5) uitgezet tegen de belasting (oliedrukmeter). 
infonneert over de scheurwijdte. In combinatie met de verplaatsingen in de drukzone ontstaat 
informatie over de boekverdraaiing. Zie aldaar. 

Verplaatsingen tpv oplegging 
De verplaatsingen ter pla.atse van de opleggingen (Mitutoyo'.s Oen 1) uitgezet tegen de belasting. 
Bruikbaarheid voor het onderzoek: deze gegevens zouden gebruikt worden om de indrukking van de 
oplegging te elimineren; deze indrukking wordt door spankabel I (doorbuiging midden) ookals 
doorbuiging geregistreerd en dat is niet juist. De gemeten waarden zijn echter zo klein ( < 1 % van de 
totale doorbuiging), dat de invloed te verwaarlozen is, Bovendien zijn door de grote vervormingen de 
opleghoeklijntjes zodanig gaan roteren, dater een verplaatsing omhoog gemeten werd! De grafieken 
hebben bijna geen waarde en zullen niet besproken ·worden. 

Hoekverdraaiing midden 
De hoekverdraaiing in bet midden uitgezet tegen de belasting. De hoekverdraaiing is bij alle balken 
bepaald volgens: [verplaatsing LVDT 2 resp. 3] + [verplaatsing LVDT 4 resp. 5] / fhetboomsarm]. 
Bij de balken 2,3 en 4 nog een derde formule gebruikt: 
[zakking midden]/ [halve overspanning]. 
Bruikbaarheid voor het onderzoek: deze gegevens informeren over het doorbuigingsgedrag; hoe buigt · 
de balk door? Balk 1 is gekromd, de balken 2, 3 en 4 zijn geknikt. 

Last-zakkingsdiagram van alle proefstukken samen 
Bruikbaarheid voor het onderzoek: deze grafieken geven de relatie tussen de verschillende balken 
weer. Uit deze grafieken zijn direct belangrijke conclusies te trekken. De grafieken zijn opgenomen in 
bijlage I van dit rapport. 

4.1 BALKl 

Het last-zakkingsdiagram 
In deze grafiek is het standaard M-K diagram te herkennen. De knikpunten zijn: 
F0 == 100 kN zakking == 3 mm, Fp == 200 kN zakking == 12 mm, F0 == 240 kN zakking == 48 mm. 
De balk vertoont het verwachte doorbuigingsgedrag; namelijk dat van elke andere balk met constante 
doorsnede. 
Bij 49 mm doorbuiging bezwijkt een van de wapeningsstaven. De balk vervormt plotseling sterk, de 
belasting neemt af(weggestuurde proet). De bezwijklast·is bereikt. De doorbuiging wordt nog tot 58 
nun opgevoerd, dan wordt de proef gestopt. 

Verplaatsingen trekzone 
De grafiek stopt bij 6 mm verplaatsing. In de inzetgrafiek is te zien, dat L VDT 4 geen logische lijn 
meer laat zien. Dit komt doordat de opnemer van bet verlengstuk is afgedraaid. Tot 1.2 mm 
verplaatsing komen de lijnen met elkaar overeen, L VDT 5 zal een betrouwbare lijn geven: ook bier 
zijn de drie takken van het M-K diagram te herkennen (knikken bij 100 en 200 kN. 
De lijn van L VDT 5 loopt in de inzetgrafiek tot een twee keer zo grote waarde als bij het snijpunt met 
de rode lijn. De maximaal gemeten verplaatsing zit dus rond de 12 mm. Er zaten in het meetbereik 
echter meerdere scheuren. De maximale ·scbeurwijdte was 6 mm. 
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4.3 BALK3 

Het last-zakkingsdiagram 
Bij ± 18 kN (ongeveer 11 kNm) wordt de treksterkte van het beton overschreden. 
crmax = M/W = 11 *106 

/ 11281 *103 = 0.97 N/mm2 (84% van de treksterkte van B25) 
De maximale belasting is ±47 kN. Dan bezwijkt de eerste streng van de staalkabel. 

t 

Bij een doorbuiging van± 50 mm is een medewerker op de balk gaan leunen. Vandaar dat het laatste 
deel een rechte lijn is die eigenlijk geen informatie geeft. 

Verplaatsingen trekzone 
De verplaatsingslijnen van Spankabel 4 en 5 lopen mooi gelijk. De lijnen hebben ook exact dezelfde 
vorm als de last-zakkingslijn. 
Er moet op gemerkt worden, dat ook L VDT 2 en 3 in de trekzone zitten ( de scheur loopt tot helemaal 
boven in de balk door ➔ boven ook trek). Ook deze lijnen zijn gelijkvormig. 

Hoekverdraaiing midden 
Nu de LVDT's vervangen zijn door spankabelopnemers, lopen de drie hoekverdraaiingslijnen precies 
over elkaar heen! De lijnen zijn gelijkvormig met het last-zakkingsdiagram: alle vervorming zit in een 
scheur geconcentreerd, de prefab platen blijven recht. 

4.4 BALK4 

Het last-zakkingsdiagram 
Bij ± 16 kN (ongeveer 10 kNm) wordt de treksterkte van het beton overschreden. 
crmax = M/W = 10*106 

/ 11281 *103 = 0.89 N/mm2 (77% van de treksterkte van B25) 
De eerste streng van de staalkabel bezwijkt bij ±35 kN. De tweede streng bezwijkt bij de maximale 
be lasting van ±49 kN. 
Bij 105 mm zakking lijkt de belasting weer op te bouwen. Dit is echter bedrog: het proefstuk rustte al 
op de stalen opvangbalk, die voor de weerstand zorgde. 

Verplaatsingen trekzone 
De verplaatsingslijnen van Spankabel 4 en 5 lopen vrijwel gelijk. De lijnen hebben ook exact dezelfde 
vorm als de last-zakkingslijn. 

Hoekverdraaiing midden 
De drie hoekverdraaiingslijnen lopen alle drie mooi over elkaar heen. De lijnen zijn gelijkvormig met 
het last-zakkingsdiagram. 

4.5 ONDERLINGE VERGELIJKING BALK 2, 3 EN 4 

Bij de vergelijking van de drie balken met de verbinding is het zinvol om het gedrag vanuit het last
zakkingsdiagram te beschouwen, mede dankzij de gelijkvormigheid met het hoekverdraaiingsdiagram. 

De drie balken met de verbinding vertonen veel overeenkomst in gedrag. De last-zakkingsdiagrammen 
hebben dezelfde vorm. Ook de maximale belasting, vervorming bij een bepaalde belasting en stijfheid 
zijn van dezelfde orde van grootte. Voor de vergelijking kunnen een aantal punten en trajecten van de 
grafiek gebruikt worden. 

Start proef tot treksterkte beton 
Bij een a twee mm doorbuiging (weinig vervorming dus) wordt de treksterkte van het beton bereikt. 
De spanning is iets lager dan de treksterkte van B25 (1.06, 0.97 resp. 0.89 N/mm2

). Overigens: de 
treksterkte van B15 is 0.90 N/mm2

• De stalen kabel staat nog niet onder spanning. 
De kwaliteit van het gestorte beton is waarschijnlijk aan de lage kant: B15 a B20. 
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Plotselinge scheurvorming 
Op het moment dat de scheur in het beton ontstaat, treedt ineens een grote vervorming op(± 4-8 mm 
zakking). De verbindingskabel wordt nu ook belast. De grootte van deze plotselinge vervorming is een 
maat voor de hechting Vclll de staalkabel; hoe beter de hechting, hoe minder vervorming de kabel 
toelaat. 

Opbouw van de kracht tot maximaal 
Tijdens de krachtsopbouw vertonen alle drie de lijnen dezelfde helling. Deze helling is een maat voor 
de E-modulus van het staal. 
Bij balk 2 is uiteindelijk een staalkabel helemaal bezweken, de andere was nog helemaal heel. Een 
verklaring hiervoor kan zijn, dat de bezweken kabel stevig verankerd zat. De niet-bezweken kabel zal 
in de kunststof buisjes weinig hechting hebben gehad. Bij een verlenging in de trekzone van ,1/ zou de 
verhouding & =L1lll bij de bezweken kabel veel groter zijn. De niet-bezweken kabel had een veel 
grotere lengte l ter beschikking waarover de rek .Al kon plaatsvinden, waardoor de maximale staalrek 
&su in deze kabel niet behaald is. Dit verklaart het bezwijken van slechts een kabel. 
Na het bezwijken van de eerste streng, daalt de belling van de grafiek. Balk 2 heeft de laagste 
maximale be lasting: 40 kN. 
De balken 3 en 4 vertonen een gelijke opbouw. De maximale belastingen zijn 47 resp. 49 kN. 
De doorbuiging bij de maximale belasting is 50, 40 en 56 mm. 

Afbouw van de kracht 
Bij afuame van de kracht neemt de vervorming nog steeds toe. Dit is een kenmerk van plasticiteit. 
De balken 2 en 4 vertonen hetzelfde gedrag. Balk 3 ongetwijfeld ook, als het proefstuk niet per 
ongeluk door een stootbelasting bezweken was. Bij ± 60 mm doorbuiging is nog 40% van de 
maximale sterkte aanwezig. 
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5. CONCLUSIES 

5.1 SAMENVATTING 

Het principe van het verbindingssysteem berust op de verankering van staal in beton, het normale 
principe van wapenen dus . Bij het ontwerp van het verbindingssysteem zijn een aantal mogelijke 
bezwijkmechanismen beredeneerd, die alien te maken hebben met het uittrekken of breken van de 
staalkabel. 

Voor een vergelijking op sterkte en stijfheid wordt verwezen naar afbeelding 16 en bijlage I (zelfde 
grafiek) . Deze grafiek laat zien, dat de referentiebalk vijf maal zo sterk is als de drie balken met de 
verbinding. De stijfheid (belling van de lijn) is tot 15 mm zakking (1/250*/) ook veel groter. 

Laat..zakklngadiagram 

Zakking(mm) 

I-Balk 1 - Balk2 - BalkJ - Balk( I 

Afbeelding 16 

De referentiebalk (balk 1) vertoont een duidelijk ander doorbuigingsgedrag dan de balken, waarin de 
verbinding aanwezig is. Balk' 1 is veet sterker, veel stijver en buigt daardoorveel minder snel door dan 
de balken met verbinding. De vorm van het last-zakkingsdiagram lijkt op het bekende M-K diagram. 
Scheurvorming treedt op in het hele gebied tussen de twee puntlasten. De scheurwijdte blijft echter 
beperkt tot enkele millimeters. De balk vertoont een duidelijk zichtbare kromming over de hele lengte. 

De 'balken met de verbindirig vertonen onderling een gelijk gedrag. Bij een spanning, gelijk aan de 
treksterkte van beton, ontstaat een wijde scheur. Pas bij het ontstaan van deze scheur wordt de 
staalkabel belast. De belling in het last-zakkingsdiagram is een maat voor de elasticiteitsmodulus van 
het staal. Deze 'fictive E~modulus' is te laag. De scheurwijdte loopt op tot enkele centimeters . Er is 
geen kromrning van de balkdelen waar te nemen. Alle vervormingen zijn in deze ene scheur 
geconcentreerd; de hoekverdraaiing in de scheur is gelijk aan de hoekverdraaiing bij de opleggingen. 

5.2 CONCLUSIES 

Gezien de zeer lage sterkte en stijfheid van de balken met de verbinding, mag geconcludeerd worden 
dat deze verbinding niet geschikt voor toepassing in op voomamelijk op moment belaste constructies. 

Een combinatie van bezwijkmechanismen maakt dat deze verbinding grote vervormingen toelaat, 
voordat het verbindingselement daadwerkelijk krachten op gaat nemen. 
De plotselinge verplaatsing als de treksterkte van het beton wordt overschreden, kan duiden op het 
slippen van de staalkabel. 
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Door het relatief gladde oppervlak kan de hechting onvoldoende zijn, wat het slippen van de kabel tot 
gevolg heeft. 
Ook het verloren gaan van aanhechting als gevolg van doorsnedevermindering (dwarscontractie) 
vanwege de touwkern zou een oorzaak kunnen zijn van het slippen van de kabel. 
Het feit dat bij een van de proefstukken maar een kabel bezweken is, kan verklaar-d worden door 
onvoldoende aanhechting van de andere kabel in de kunststof buisjes. Dit is echter maar een keer 
voorgekomen. 

5.3 MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

Alle denkbare bezwijkmechanismen worden blijkbaar veroorzaakt door slechte ofverminderde 
aanhechting. 
Onvoldoende aanhechting in de buisjes is eenvoudig te voorkomen door toepassing van een grotere 
buisdiameter. Er is dan meer ruimte die met cementwater gevuld kan worden. Dit zal een betere 
aanhechting in de buisjes tot gevolg hebben. 
Het slippen ten gevolge van dwarscontractie kan verholpen worden door een staalkabel te nemen met 
een stalen kern in plaats van een touwkern, maar een zo'n dergelijke kabel mist de flexibiliteit en 
buigbaarheid van de kabel met touwkern. Het is niet mogelijk om met de hand lussen te maken met de 
gewenste kleine buigstraal. Deze maatregel gaat voorbij aan het principe van flexibiliteit en is dus niet 
als oplossing aan te dragen. 
Aan het gladde oppervlak van de staalkabel kan niets gedaan worden. Een gladde kabel wordt 
verankerd door wrijving, die verkregen wordt door verplaatsing van de kabel ten opzichte van het 
beton: het 'slippen'. 
Twee mogelijkheden om staal te verankeren zijn: oppervlak ruw maken (wapeningsstaal) of 
voorspannen (het gladde staal is al vastgeslipt, staat onder spanning en neemt direct kracht op bij de 
eerste vervorming door belasting). De gewenste detaillering is met een flexibele staalkabel niet te 
realiseren. 

5.4 AANBEVELINGEN 

Op grond van de bovenstaande oplossingen, moet oveiwogen worden of dit verbindingssysteem 
verbeterd kan worden, of dater overgestapt moet worden op iets totaal anders. 

Orn een gladde kabel te verankeren is het aanbrengen van voorspanning de enige oplossing. Dit is 
hoogstwaarschijnlijk een dure oplossing, het aansluiten van hoeken is uitvoeringstechnisch een 
moeilijkheid. Bovendien komt dit de snelheid van het systeem niet ten goede. 

Indien de oplossing in de richting van een ruw oppervlak gaat, kan gedacht worden aan gebogen 
staven van gewoon wapeningsstaal. Er moet opgemerkt worden, dat door de kleine buigstraal alleen 
kleine diameters (0 8, 0 10) gebruikt mogen worden. Dit is al snel een nadeel: 4 0 16 (vrij normale 
wapening) moet al worden verankerd met 10 0 10 of 16 0 8. Er is in de ruimte tussen de prefab platen 
helemaal geen plaats voor zoveel staven! 

Verder onderzoek aan dit soort staalkabels zal niet veel informatie toevoegen aan de werking van dit 
verbindingssysteem. Eventuele uittrekproeven of andere proeven om de verankeringslengte en de 
aanhechting (nader) te bepalen zullen altijd eerst een 'slip' van de kabel laten zien. Deze slip is 
noodzakelijk om de kabel te verankeren. Het beperken van de scheurwijdte met een kleine hoeveelheid 
zachtstaalwapening levert dan ook niets op, omdat de kabel bij te kleine verplaatsingen niet verankerd 
zal worden. Orn deze (niet voorgespannen) kabel te verankeren zijn grote verplaatsingen nodig. Deze 
verplaatsingen zijn zo groot, dat ze niet toelaatbaar zijn. 
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BIJLAGE I LASI-ZAKKINGSDIAGRAMMEN 

Last-zakking balken I t/m 4 
Last-zakking balken 2 t/:µi 4 
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