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Inleiding 

Algemeen 

Dit T9-verslag bevat het resultaat van het vooronderzoek voor mijn afstudeerproject. In dit 
afstudeerproject zal gezocht worden naar de maximale dwarskrachtcapaciteit en naar dé 
maximale wringcapaciteit van voorgespannen kokervorrnige liggers van Lichtgewicht Beton 
met een hoog percentage dwarskracht-lwringwapening in de vorm van beugels. Er zal dus 
gezocht worden naar de dwarskracht en naar het wringend moment waarbij de liggers 
bezwijken op het stuiken van de betondrukdiagonalen. 

Dit afstudeerproject borduurt voort op het afstudeerproject van S.W.H. Droste aan de 
Technische Universiteit Eindhoven in september 1997. In zijn afstudeerproject is gezocht 
naar de maximale dwarskracht- enlof wringcapaciteit van voorgespannen liggers van Hoge 
Sterkte Beton met een hoog beugelwapeningspercentage. 

In dit T9-verslag wordt het theoretisch afschuifgedrag van voorgespannen elementen en het 
theoretisch wringgedrag van voorgespannen kokervormige elementen beschreven. Ook 
worden verschillende voorschriften die hierop betrekking hebben, behandeld. In het op dit 
T9-project volgende afstudeerproject worden dwarskracht- en wringproeven uitgevoerd op 
voorgespannen kokervormige liggers van Lichtgewicht Beton met een hoog percentage 
dwarskracht-lwringwapening in de vorm van beugels om zo de maximale 
dwarskrachtcapaciteit en de maximale wringcapaciteit te bepalen. Deze liggers worden in dit 
afstudeerproject ook ontworpen en vervaardigd. 

Probleemstelling 

Naar aanleiding van het hiervoor genoemde afstudeerproject van S.W.H. Droste rees de 
vraag wat de maximale dwarskrachtcapaciteit en de maximale wringcapaciteit zou zijn van 
voorgespannen liggers met een hoog beugelwapeningspercentage van Lichtgewicht Beton in 
plaats van Hoge Sterkte Beton. Dit is de reden dat mijn afstudeerproject ontstaan is. Om 
later te behandelen redenen is er echter wel voor gekozen de I-vomige doorsnede met een 
kokervormig lijf van de liggers van S.W.H. Droste te vervangen door een kokervormige 
doorsnede. 

Alvorens tot een goed ontwerp voor de voorgespannen kokervormige liggers te komen om 
hiermee goede experimenten uit te voeren, moet echter het theoretisch afschuifgedrag en 
het theoretisch wringgedrag goed bestudeerd worden. Dit is in dit T9-project gedaan. Ook 
zijn in dit project verschillende hierop betrekking hebbende voorschriften bestudeerd. Deze 
zijn later nodig bij het ontwerpen van de voorgespannen kokervormige liggers. 

Doelstelling 

De doelstelling van dit T9-project luidt: 
Het beschrijven van het theoretisch afschuifgedrag van voorgespannen betonnen 
elementen en van het theoretisch wringgedrag van voorgespannen betonnen 
kokervormige elementen. 
Het behandelen van verschillende voorschriften die betrekking hebben op afschuiving en 
op wringing van voorgespannen (kokervormige) elementen van (Lichtgewicht) Beton. 
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Hoofdstuk l : Theoretisch afschuifgedrag van elementen van 
voorgespannen beton 

1. l Uitgangssituatie 

Uitgegaan wordt van een element van beton met een prismatische rechthoekige doorsnede. 
Het element is excentrisch voorgespannen met rechte voorspanstrengen evenwijdig aan de 
lengte-as van het element. Het element is aan twee zijden opgelegd en wordt in het midden 
belast met één puntlast, Fs. Het element, de krachten en de bijbehorende spanningen zijn te 
zien in figuur 1 .l. 

---f s-- -. ... zwaartelijn 

-.. ..- 
h; 

. . 

lr T 
VS VS 

-it n normaalspanningen 
normaalkrachten t.g.v. (excentrische) voorspanning 

n \ 
momenten t.g.v. excentrische voorspanning 

-L 

x buigspanningen 

dwarskrachten t.g.v. puntlast F, 

2- 

momenten t.g.v. puntlast F, 
buigspanningen 

figuur 1 .l Krachten en spanningen in een excentrisch voorgespannen element belast door een puntlast 

De positie van het orthogonaal assenstelsel ten opzichte van het element is te zien in figuur 
1.2. 
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figuur 1.2 Positie van het orthogonaal assenstelsel 
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1.2 Elementen zonder dwarskrachtwapening 

q - - - - - - - - - - - - - - - - -  -7 

Algemeen 

V z-as 
o// 

Het gedrag van het hiervoor beschreven element bij het vergroten van de puntlast Fs is 
aanvankelijk te simuleren met de lineaire elasticiteitstheorie. 

Met behulp van de Cirkel van Mohr zijn de hoofdspanningen en hun richtingen op 
verschillende plaatsen in het element vast te stellen. Hiervoor zijn nodig: 

0, = de normaalspanning in de richting van de x-as 

=Y = de normaalspanning in de richting van de y-as 

0, = de normaalspanning in de richting van de z-as 

= x  = de schuifspanning om de richting van de x-as 

= Y  = de schuifspanning om de richting van de y-as 

.TZ = de schuifspanning om de richting van de z-as 
In figuur 1.3 zijn deze spanningen en hun positieve richtingen te zien. 

y-as 

x-as 

z-as 

figuur 1.3 Normaal- en schuifspanningen en hun positieve richtingen 
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Voor de verschillende normaal- en schuifspanningen op verschillende plaatsen in het 
hiervoor beschreven element geldt het volgende: 

De normaalspanning in de richting van de x-as in een punt in de doorsnede (o,(y,z)) ten 
gevolge van voorspanning en buiging is: 

waarbij: 

b = totale voorspankracht 
A = oppervlakte van de doorsnede 

e~ = excentriciteit van de totale voorspankracht 

I Y = axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede 
M = optredend moment ten gevolge van de belasting (de puntlast Fs) 

De normaalspanning in de richting van de y-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
o, (Y, z) = 0 N/mm2 

De normaalspanning in de richting van de z-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
o, (y,z) = O Nlmm2 

De schuifspanning om de richting van de x-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
T, (y,z)= O N/mm2 

De schuifspanning om de richting van de y-as in een punt in de doorsnede (zy(y,z)) ten 
gevolge van dwarskracht is: 

waarbij: 
V = optredende dwarskracht ten gevolge van de belasting (de puntlast Fs) 
S, (z) = lineair oppervlaktemoment van het afschuivende deel van de doorsnede t.o.v. de 

zwaartelijn y voor de hoogte z 

b(z) = breedte van de doorsnede op de hoogte z 

De schuifspanning om de richting van de z-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
T, (y, z) = O N/mm2 

In het element heerst dus een vlakspanningstoestand waarbij o,(y,z) = O ~ l m m * .  In figuur 1.4 
is deze vlakspanningstoestand te zien bij een negatieve waarde van o,(y,z). De waarde van 
o,(y,z) kan in een ander punt in de doorsnede ook positief zijn. De waarde van zy(y,z) is voor 
de gehele doorsnede positief. 
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figuur 1.4 Vlakspanningstoestand bij een negatieve waarde van ax(y,z) 

Voor willekeurige waarden van ox(y,z) en zy(y,z) (en voor o,(y,z) = O  m mm^) is de Cirkel van 
Mohr voor het element te zien in figuur 1.5. 

figuur 1.5 Cirkel van Mohr voor willekeurige waarden van ax(y,z) en r,(y,z) 

In figuur 1.5 zijn al en cq de hoofdspanningen en is a de hoek die de richtingen van de 
hoofdspanningen maken met de x- en de z-as. Hiervoor geldt (met c,(y,z) = O  mm^): 

I " 

'J2 ' J x  --- 2 J-. +'=Y 

Het element kan bij het vergroten van de puntlast Fs op twee manieren bezwijken op 
afschuiving: 
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Afschuifbuigbreuk 

Door het vergroten van de puntlast Fs wordt de buiging en dus het moment in het element 
groter. Hierdoor wordt de normaalspanning in de richting van de x-as (o,(y,z)) aan de 
onderzijde van het element groter. De negatieve drukspanning (ten gevolge van de 
excentrische voorspanning) zal bij toename van de puntlast Fs veranderen in een positieve 
trekspanning. Bij een bepaalde waarde van de trekspanning kan het beton deze 
trekspanning niet meer opnemen en er ontstaan buigscheuren. De normaaltrekkrachten aan 
de onderzijde van het element worden nu opgenomen door de langswapening in de vorm 
van voorspanwapening. Als de puntlast Fs nog verder wordt vergroot, zal één van de 
buigscheuren zich ontwikkelen tot een schuine afschuifscheur en zich plotseling over grote 
lengte voortplanten. Het inwendige evenwicht gaat dan verloren en het element bezwijkt. De 
dwarskracht op dit moment in het element is de bezwijkdwarskracht. 

Deze bezwijkdwarskracht is opgebouwd uit twee delen. Ten eerste de dwarskracht die 
ervoor zorgt dat de normaaldrukspanning (ten gevolge van de excentrische voorspanning) 
verdwijnt uit de onderzijde van het element, dit deel heet V,. Ten tweede de dwarskracht die 
de buigscheuren en vervolgens de afschuifscheur(en) doet ontstaan, dit deel heet V,. 

Voor V,, geldt: 

waarbij: 

Mo = ontspanmoment dat de normaaldrukspanning aan de onderzijde van het element 
wegneemt 

Zo = z-coördinaat van de onderzijde van de doorsnede 

W,, = weerstandsmoment van de doorsnede aan de onderzijde van de doorsnede 

a = afstand van de puntlast tot de oplegging 

V, is gelijk aan de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen ligger zonder 
dwarskrachtwapening die bezwijkt op afschuifbuigbreuk. Het gedrag bij dit breuktype is vrij 
gecompliceerd en daarom wordt nog vaak gebruik gemaakt van empirische formules. 
Bijvoorbeeld: 

9 

waarbij: 
d = nuttige hoogte doorsnede 

Wo = langswapeningspercentage, betrokken op lijfbreedte 

f& = karakteristieke waarde cilinderdruksterkte beton 

formule l .l 
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Afschuiítrekbreuk 

Het is ook mogelijk dat, bij het vergroten van de puntlast Fs, de hoofdtrekspanningen ol in 
het lijf van het element de treksterkte van beton overschrijden voordat er buigscheuren 
ontstaan aan de onderzijde van het element. Als dit het geval is, ontstaan er 
afschuifscheuren in het lijf van het element in de richting van de hoofddrukspanningen (32. De 
dwarskrachten kunnen dan niet meer opgenomen worden en het element bezwijkt. De 
dwarskracht op dit moment in het element is de bezwijkdwarskracht, V,. 

Voor de hoofdtrekspanning ol geldt dan: 

u1 = fb 
waarbij: 

fb = treksterkte beton 
Verder geldt bij bezwijken: 

De bezwijkdwarskracht V, is dan als volgt te berekenen: 

Het is natuurlijk mogelijk dat in het midden van een element buigscheuren ontstaan terwijl in 
de zones bij de opleggingen rekening gehouden moet worden met afschuiftrekbreuk. 

1.3 Elementen met dwarskrachtwapening 

Algemeen 

Als de dwarskracht in het element groter is dan de bezwijkdwarskracht bij afschuifbuigbreuk 
of bij afschuiftrekbreuk moet dwarskrachtwapening in de vorm van beugels toegepast 
worden in het element. Op het moment dat er dwarskrachtscheuren ontstaan, nemen deze 
beugels de dwarskrachten op en zullen de dwarskrachtscheuren beperkt blijven. 

Het gedrag van het element nu en bij het verder vergroten van de puntlast Fs verandert 
aanzienlijk ten opzichte van de situatie zonder dwarskrachtscheuren. Dit gedrag is het beste 
te simuleren met behulp van een vakwerkmodel. Hierbij stellen de trekstaven in het lijf van 
het vakwerk de dwarskrachtwapening voor. De drukstaven in het lijf van het vakwerk 
simuleren de betondrukdiagonalen in het element. De verschillende staven in het vakwerk 
zijn allemaal scharnierend verbonden. Figuur 1.6 toont een element met 
dwarskrachtscheuren, dwarskrachtwapening in de vorm van beugels en langswapening in de 
vorm van voorspanwapening en het bijbehorende vakwerkmodel. Het element en dus het 
vakwerkmodel zijn belast met een puntlast, F, en met excentrische voorspanning. 

theoretisch afschuif- en wringgedrag en voorschriften g 



krachten t.g.v. drukkracht 
voorspanning 

-+ krachten t.g.v. moment 
voorspanning 

-+ 

trek 
druk 
neutraal 

figuur 1.6 Vakwerkmodel van een excentrisch voorgespannen element belast door een puntlast 

Voor figuur l .6 geldt: 
z = inwendige hefboomsarm 
8 = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
a = hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as 
S = onderlinge afstand tussen de beugels 
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Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

Zoals hiervoor al gezegd is, simuleren de trekstaven in het lijf van het vakwerk de 
dwarskrachtwapening in het element. De dwarskrachtwapening in het element bestaat uit 
beugels met een (dubbelsnedige) doorsnede Asv. De onderlinge afstand tussen de beugels is 
s. Eén trekstaaf in het lijf van het vakwerk simuleert de dwarskrachtwapening in het element 
over een lengte z*(cotgû+cotga). De equivalente doorsnede van één trekstaaf in het lijf van 
het vakwerk, bui, is dus: 

* z * (cot g0 + cot ga) Aequi = - 
S 

Uit figuur 1.6 blijkt dat de trekstaven in het lijf van het vakwerk alleen belast worden door de 
puntlast F en niet door de voorspanning. De kracht in een trekstaaf in het lijf van het 
vakwerk, Nt, is te berekenen uit de dwarskracht in het element, V: 

v 
NI =- 

sin a 
Deze kracht Nt wordt opgenomen door de trekstaaf in het lijf van het vakwerk: 

N, = Aequ, * 0, 

waarbij: 
ct = spanning in een trekstaaf in het lijf van het vakwerk 

Als de puntlast F wordt vergroot, wordt de spanning in de trekstaven in het lijf van het 
vakwerk groter. Wanneer de trekspanning in een trekstaaf in het lijf van het vakwerk de 
vloeispanning van de dwarskrachtwapening bereikt, bezwijkt het element. De dwarskracht op 
dit moment in het element is de bezwijkdwarskracht, V,. 

Nu geldt: 

v, 
sin a 

= Nt.max 

en dus: 

v, = Awui * fS * sin a 

-- --AS' * z * (cot g0 + cot ga)* f, * sin a 
S 

waarbij: 

f s = vloeispanning dwarskrachtwapening 

De benodigde dwarskrachtwapening per eenheid van lengte is nu als volgt te berekenen: 

A, - - - VS 
S z * (cot g0 + cot ga)* f, * sin a 

Uit proeven is gebleken dat de op deze manier berekende hoeveelheid benodigde 
dwarskrachtwapening erg hoog is en dat de berekende bezwijkdwarskracht V, lager is dan 
de werkelijke bezwijkdwarskracht. De oorzaak hiervan is, dat de simulatie van het element 
als een vakwerk vrij conservatief is. Door deze simulatie worden de volgende zaken 
verwaarloosd: 

In werkelijkheid heeft het vakwerk geen scharnierende knooppunten. 
Deuvelwerking van de wapening geeft extra dwarskrachtcapaciteit. 
Wrijving in de ruwe scheurvlakken geeft extra dwarskrachtcapaciteit (aggregate 
interlock). 
De ongescheurde betondrukzône geeft extra dwarskrachtcapaciteit. 
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Op grond van vele proeven is gebleken dat deze extra dwarskrachtcapaciteit gelijk is aan de 
dwarskrachtcapaciteit van een niet-voorgespannen ligger zonder dwarskrachtwapening die 
bezwijkt op afschuifbuig breuk, V, (zie formule l. 1). 

Nu geldt dus voor de totale bezwijkdwarskracht, V,: 

VU =vs +v, 

Verder geldt: 

Wanneer de afschuifscheuren in het element niet ontstaan zijn uit buigscheuren geeft de 
ongescheurde betontrekzône ook nog extra dwarskrachtcapaciteit. Ook kunnen de 
dwarskrachtscheuren door de ongescheurde betontrekzône minder ver open gaan staan en 
wordt de dwarskrachtwapening dus minder zwaar belast. 

Bovendien heeft de voorspanning in werkelijkheid ook een positief effect op de 
bezwijkdwarskracht V, van het element. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

De drukstaven in het lijf van het vakwerk stellen de betondrukdiagonalen in het element voor. 
Hierbij simuleert één drukstaaf in het lijf van het vakwerk de betondrukdiagonalen in het 
element over een breedte gelijk aan de loodrechte afstand tussen twee drukstaven in het lijf 
van het vakwerk, b,,, waarvoor geldt (zie figuur 1.7): 

b, = z * (cot ge + cot ga)* sin 8 

figuur 1.7 Simulatie van de betondrukdiagonalen door drukstaven 

De oppervlakte van één drukstaaf in het lijf van het vakwerk, k, is dus: 
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Uit figuur 1.6 blijkt dat ook de drukstaven in het lijf van het vakwerk alleen belast worden 
door de puntlast F en niet door de voorspanning. De kracht in een drukstaaf in het lijf van het 
vakwerk, Nd, is te berekenen uit de dwarskracht in het element, V: 

- v 
Nd -- 

sin 8 
Deze kracht Nd wordt opgenomen door de drukstaaf in het lijf van het vakwerk: 

Nd = A d  *bd 
waarbij: 

* d  = spanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk 

Als de puntlast F wordt vergroot, wordt de spanning in de drukstaven in het lijf van het 
vakwerk groter. Wanneer de drukspanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk de 
maximale waarde bereikt, bezwijkt het element. De dwarskracht op dit moment in het 
element is de bezwijkdwarskracht, Vz. 

De maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk is niet 
gelijk aan de druksterkte van het beton in het element. Van invloed is namelijk ook: 

De beugelwapening loopt door de betondrukdiagonalen en is op trek belast. Deze 
wapening brengt door middel van aanhechting trekspanningen dwars op de 
drukdiagonalen over. Hierdoor vermindert de druksterkte van het beton in de richting van 
de drukdiagonalen. 
De dwarskrachtwapening kan plaatselijk aanleiding geven tot spanningsconcentraties. 

Verder is uit proeven gebleken dat de maximale waarde van de drukspanning in een 
drukstaaf in het lijf van het vakwerk niet evenredig toeneemt met de druksterkte van het 
beton. 

De maximale drukspanning in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk, *d.maxi kan als volgt 
bepaald worden: 
*d,MX = V * flb 
waarbij: 

Cl 

f', = karakteristieke waarde kubusdruksterkte beton 

f' b = druksterkte beton 

Nu geldt: 
v, 
sin 8 = Nd.- 

en dus: 

V, = Ad *sin8 
=z* (co tg8+~0 tga) *s in~8*b*v* f '~  

In werkelijkheid heeft de voorspanning wel een negatief effect op de maximale drukspanning 
in een drukstaaf in het lijf van het vakwerk en dus op de bezwijkdwarskracht V2 van het 
element. 
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Invloed van hoek a en hoek 6 

In de voorgaande paragrafen is onder meer het volgende bepaald: 
Voor de dwarskracht bij bezwijken van de dwarskrachtwapening, V,, geldt: 

Voor de dwarskracht bij bezwijken van de betondrukdiagonalen, V2, geldt: 

v2 =z*(cotg0+cotga)*sin2 8*b*v*f ' ,  

Zowel V, als V2 zijn dus afhankelijk van de waarden van de hoek a en van de hoek 0. De 
invloed van de waarden van deze hoeken op V, en V2 wordt behandeld in bijlage 1. 

74 Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 



Hoofdstuk 2: Theoretisch wringgedrag van voorgespannen 
kokervormige elementen 

2.1 Uitgangssituatie 

Uitgegaan wordt van een element van beton met een prismatische kokervonnige doorsnede. 
Het element is symmetrisch ten opzichte van de zwaartelijn van de doorsnede 
voorgespannen met rechte voorspanstrengen evenwijdig aan de lengte-as van het element. 
Het element wordt belast met een wringend moment, Tc, en kan over de gehele lengte vrij 
welven. Er is dus sprake van zuivere wringing. Het element en de krachten zijn te zien in 
figuur 2. l. 

zwaartelijn 

--- ... 

normaalkrachten t.g.v. voorspanning 

p-p 

wringende momenten 

figuur 2.1 Krachten in een voorgespannen kokervormig element belast door een wringend moment 

De positie van het orthogonaal assenstelsel ten opzichte van het element is te zien in figuur 
1.2. 

Voor het begrip van het theoretisch wringgedrag van dit element is de wringing van 
prismatische elementen met een willekeurige doorsnede van een lineair elastisch materiaal 
van belang. Dit wordt behandeld in bijlage 2. 

2.2 Elementen zonder wringwapening 

Algemeen 

Het gedrag van het hiervoor beschreven element bij het vergroten van het wringend moment 
Ts is aanvankelijk te simuleren met de lineaire elasticiteitstheorie. 

Net als bij het afschuifgedrag zijn de hoofdspanningen en hun richtingen op verschillende 
plaatsen in het element vast te stellen met behulp van de Cirkel van Mohr. Hiervoor zijn 
nodig: 
6, = de normaalspanning in de richting van de x-as 
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=Y 
= de normaalspanning in de richting van de y-as 

0, = de normaalspanning in de richting van de z-as 

,rx = de schuifspanning om de richting van de x-as 

=Y 
= de schuifspanning om de richting van de y-as 

' r  = de schuifspanning om de richting van de z-as 
In figuur 1.3 zijn deze spanningen en hun positieve richtingen te zien. 

Voor de verschillende normaal- en schuifspanningen op verschillende plaatsen in het 
hiervoor beschreven element geldt het volgende (zie ook figuur 2.2): 

De normaalspanning in de richting van de x-as in een punt in de doorsnede (o,(y,z)) ten 
gevolge van voorspanning is: 

waarbij: 

F,) = totale voorspankracht 
A = oppervlakte van de doorsnede 

De normaalspanning in de richting van de y-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
a, (y, z) = O N/mm2 

De normaalspanning in de richting van de z-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
a, (y, z) = O N/mm2 

De schuifspanning om de richting van de x-as is voor de gehele doorsnede gelijk aan nul; 
-cx (y,z)= O N/mmz 

De schuifspanning om de richting van de y-as in een punt in de doorsnede (~,(y,z)) ten 
gevolge van wringing is: 

T, (YJ) = T voor het linkerlijf 2 * A 0  *t, 

T voor het rechterlijf 'Y(y'z)=-2*Ao et ,  

I, (YJ) = O voor de boven- en de onderflens 
waarbij: 
T = optredend wringend moment 

A. = door de hartlijn van de kokervormige doorsnede ingesloten oppervlakte 

t ,  = dikte van het lijf 

De schuifspanning om de richting van de z-as in een punt in de doorsnede (z,(y,z)) ten 
gevolge van wringing is: 
7, (Y, 2) = O voor het linker- en het rechterlijf 

i 
Z* (YJ) = voor de bovenflens 

2*A, * t f  
I 

r, (YJ) = - voor de onderflens 
2 * A 0  *t, 

waarbij: 
t, = dikte van de flens 
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z-as 

figuur 2.2 Normaal- en schuifspanningen in het kokervorrnige element 

In zowel het linkerlijf, het rechterlijf, de bovenflens als de onderflens heerst dus een 
vlakspanningstoestand. Deze vlakspanningstoestanden verschillen echter wel allemaal van 
elkaar (zie ook figuur 2.3): 

Voor het linkerlijf geldt: 
vlakspanningstoestand in het x-z-vlak 
ox(y,z) = negatief 
o,(y,z) = O vl mm^ 
-c,(y,z) = positief 

Voor het rechterlijf geldt: 
vlakspanningstoestand in het x-z-vlak 
ox(y,z) = negatief 
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o,(y,z) = O N/mm2 
~,(y,z) = negatief 

Voor de bovenflens geldt: 
vlakspanningstoestand in het x-y-vlak 
o,(y,z) = negatief 
oy(y,z) = O N/mm2 
r,(y,z) = positief 

Voor de onderfiens geldt: 
m vlakspanningstoestand in het x-y-vlak 

ox(y,z) = negatief 
a,(y,z) = O N/mm2 
~,(y,z) = negatief 

linkerlijf rechterlijf 

I z-as 

x-as 

bovenflens 

I z-as 

onderfiens 

x-as 

x-as 

x-as 

I y-as I y-as 

figuur 2.3 Vlakspanningstoestanden in het kokervormige element 

Voor het linkerlijf, het rechterlijf, de bovenflens en de onderflens is de Cirkel van Mohr voor 
willekeurige waarden van de relevante spanningen te zien in figuur 2.4. 
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linkerlijf rech terlijf 

bovenflens onderflens 

druk trek druk - trek 

figuur 2.4 Cirkels van Mohr voor willekeurige waarden van de relevante spanningen 

In figuur 2.4 zijn o, en o2 de hoofdspanningen en is a de hoek die de richtingen van de 
hoofdspanningen maken met de x- en de z-as (in de lijven) of met de x- en de y-as (in de 
flenzen). Voor de hoofdspanningen en de hoek a geldt in de lijven (met o,(y,z) = O  mm^): 

Voor de hoofdspanningen en de hoek a geldt in de flenzen (met o,(y,z) = O ~ / r n m ~ ) :  
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Het element kan bij het vergroten van het wringend moment Tc als volgt bezwijken op 
wringing: 

Wringtrekbreuk 

Door het vergroten van het wringend moment Ts worden de schuifspanningen in zowel de 
lijven (ry(y,z)) als de flenzen (z,(y,z)) groter. Hierdoor worden ook de hoofdtrekspanningen ol 
in de lijven en de flenzen groter. Zodra de hoofdtrekspanningen in de lijven of in de flenzen 
de treksterkte van beton overschrijden, ontstaan hier wringscheuren in de richting van de 
hoofddrukspanningen o*. Het wringend moment kan dan niet meer opgenomen worden en 
het element bezwijkt. Het wringend moment op dit ogenblik in het element is het wringend 
moment bij bezwijken, TU. 

Eerst wordt de formule voor het wringend moment bij bezwijken van de lijven, opgesteld, 
daarna de formule voor het wringend moment bij bezwijken van de flenzen, 

Voor de hoofdtrekspanning ol in de lijven geldt bij bezwijken: 

0 1  = f,, 
waarbij: 

f b = treksterkte beton 
Verder geldt bij bezwijken van de lijven: 

Het wringend moment bij bezwijken van de lijven, is dan als volgt te berekenen: 

De opstelling van de formule voor het wringend moment bij bezwijken van de flenzen, Tu.f, 
verloopt identiek. Voor geldt: 

T,., =2*A,  *t, *J(' -ox *fb 

Het wringend moment waarbij wringscheuren ontstaan in de lijven of in de flenzen is dus 
afhankelijk van de dikte van deze lijven of flenzen. 

Als de dikte van de lijven (t,) kleiner is dan de dikte van de flenzen (tf), zullen de 
schuifspanningen in de lijven groter zijn dan de schuifspanningen in de flenzen. Dit volgt uit 
het feit dat de schuifspanningsstroom (q) in een doorsnede constant moet zijn (zie Bijlage 1, 
formule B1 .l). De hoofdtrekspanningen in de lijven zullen dan ook groter zijn dan de 
hoofdtrekspanningen in de flenzen en de eerste wringscheuren zullen in de lijven ontstaan. 

2.3 Elementen met wringwapening 

Algemeen 

Als het wringend moment in het element groter is dan het wringend moment bij bezwijken bij 
wringtrekbreuk, TU, moet wringwapening in de vorm van beugels en langswapening 
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toegepast worden in het element. Op het moment dat er wringscheuren ontstaan, neemt 
deze wringwapening het wringend moment op en zullen de wringscheuren beperkt blijven. 

Het gedrag van het element nu en bij het verder vergroten van het wringend moment Ts 
verandert aanzienlijk ten opzichte van de situatie zonder wringscheuren. Dit gedrag is het 
beste te simuleren met behulp van een kokervormig vakwerkmodel. Hierbij stellen de 
trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervorrnige vakwerk de beugelwapening voor. 
De drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk simuleren de 
betondrukdiagonalen in het element. De langswapening in het element wordt gesimuleerd 
door de langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk. De verschillende staven in 
het kokervormige vakwerk zijn allemaal scharnierend verbonden. Figuur 2.5 toont een 
element met wringscheuren, beugelwapening en langswapening in de vorm van 
voorspanwapening. Figuur 2.6 toont het bijbehorende kokervormige vakwerkmodel. Hierbij is 
de verhouding tussen de inwendige hefboomsarm van de lijven (z,) en de inwendige 
hefboomsarm van de flenzen (zf) willekeurig. Het element en dus het kokervormige vakwerk 
zijn belast met een wringend moment, T, en met voorspanning. In figuur 2.7 is het wringend 
moment T op het kokervormige vakwerk te zien. Figuur 2.8 toont de afzonderlijke lijven en 
flenzen van het kokervormige vakwerk met de krachten in de verschillende staven ten 
gevolge van de belasting door het wringend moment T. 
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pagina 22: figuur 2.5 Voorgespannen kokervotmig element belast door een wringend moment 

< 
z**cotge 

> 

krachten t.g.v. wringend moment T 

krachten t.g.v. drukkracht voorspanning 

trek 
druk 
neutraal 

figuur 2.6 Kokervotmig vakwerkmodel van het element in figuur 2.5; de verhouding tussen z1 en zt is willekeurig 

wringend moment T 

figuur 2.7 Wringend moment op het kokervormige vakwerk 
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krachten t.g.v. wringend moment T 

trek 
druk 

figuur 2.8 Krachten in de afzonderlijke lijven en flenzen van het kokervormige vakwerk t.g.v. het wringend moment 

Voor figuur 2.5 tlm 2.8 geldt: 
Zt = inwendige hefboomsarm van de lijven 

Z f = inwendige hefboomsarm van de flenzen 
8 = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
a = hoek tussen de beugelwapening in het element en de x-as 
S = onderlinge afstand tussen de beugels 
9 = schuifspanningsstroom (constant in de gehele doorsnede) 

Aangenomen is dat de hoek 0 in de lijven even groot is als in de flenzen. De hoek a is 90'. 

Voor het wringend moment T geldt: 
T =2*(q*z,)*b*z,)+2*(q*z,)*&*z,) 
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Trekstaven in de /#ven en de flenzen van het kokervomige vakwerk 

Zoals hiervoor al gezegd is, simuleren de trekstaven in de lijven en de flenzen van het 
kokervormige vakwerk de beugelwapening in het element. Deze beugelwapening bestaat uit 
beugels met een (enkelsnedige) doorsnede Ast. De onderlinge afstand tussen de beugels is 
s. Uiteraard bevindt zich in de lijven even veel beugelwapening als in de flenzen. Eerst wordt 
het wringend moment bij bezwijken van de lijven berekend, daarna het wringend moment bij 
bezwijken van de flenzen. 

Eén trekstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk simuleert de beugelwapening in dit lijf 
over een lengte zîcotge. De equivalente doorsnede van één trekstaaf in dit lijf van het 
vakwerk, is dus: 

A* * z, * cot ge Aequi.1 = s 

Uit figuur 2.6 blijkt dat de trekstaven in de lijven van het kokervormige vakwerk alleen belast 
worden door het wringend moment T en niet door de voorspanning. De kracht in een 
trekstaaf in een lijf van het vakwerk, NtI, is te berekenen uit het wringend moment T in het 
element: 

NtJ =q*z ,  
T =- 

2 *z, 
Deze kracht N,, wordt opgenomen door de trekstaaf in het lijf van het vakwerk: 

Nt, = Aequi.1 * 01.1 
waarbij: 

ut., = spanning in een trekstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk 

Als het wringend moment T wordt vergroot, wordt de spanning in de trekstaven in de lijven 
van het kokervormige vakwerk groter. Wanneer de trekspanning in een trekstaaf in een lijf 
van het vakwerk de vloeispanning van de beugelwapening bereikt, bezwijkt het element. Het 
wringend moment op dit ogenblik in het element is het wringend moment bij bezwijken van 
de lijven, TS.1. 

Nu geldt: 
-r 

en dus: 

Ts.1 = Aequi,l * fs * 2 *Z, 

waarbij: 

f s = vloeispanning beugelwapening 

De benodigde beugelwapening per eenheid van lengte in de lijven is nu als volgt te 
berekenen: 
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De berekening van het wringend moment in het element waarbij de trekspanning in een 
trekstaaf in een flens van het kokervormige vakwerk de vloeispanning van de 
beugelwapening bereikt (het wringend moment bij bezwijken van de flenzen, verloopt 
identiek. Voor dit wringend moment bij bezwijken van de flenzen, TSf, geldt: 

Ts.r = Aequi,l * fs * 2 * zI 

Het wringend moment waarbij de beugelwapening in de lijven bezwijkt is dus gelijk aan het 
wringend moment waarbij de beugelwapening in de flenzen bezwijkt. 

Voor de benodigde beugelwapening per eenheid van lengte in de flenzen geldt dus: 

Ast - - Ts 
S z, *cotgO*fs *2 *z ,  

Uit proeven is gebleken dat de op deze manier berekende hoeveelheid benodigde 
beugelwapening erg hoog is en dat het berekende wringend moment bij bezwijken, T,, lager 
is dan het werkelijke wringend moment bij bezwijken. De oorzaak hiervan is, dat de simulatie 
van het element als een kokervormig vakwerk vrij conservatief is. Door deze simulatie 
worden de volgende zaken verwaarloosd: 

In werkelijkheid heeft het kokervormige vakwerk geen scharnierende knooppunten. 
Deuvelwerking van de wapening geeft extra wringcapaciteit. 
Wrijving in de ruwe scheurvlakken geeft extra wringcapaciteit (aggregate interlock). 
In de hoeken van de kokervormige doorsnede van het element veroorzaakt het wringend 
moment T trekspanningen. De voorspanning geeft hier echter drukspanningen. Als de 
totale spanningen in de hoeken de trekspanning van beton niet overschrijden, ontstaan 
hier geen trekscheuren. Deze ongescheurde hoeken geven dan extra wringcapaciteit. 

Bovendien heeft de voorspanning in werkelijkheid ook een positief effect op het wringend 
moment bij bezwijken, T,, van het element. 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervomige vakwerk 

De drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk stellen de 
betondrukdiagonalen in het element voor. Eerst wordt het wringend moment bij bezwijken 
van de lijven berekend, daarna het wringend moment bij bezwijken van de flenzen. 

Eén drukstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk simuleert de betondrukdiagonalen in 
dit lijf over een breedte gelijk aan de loodrechte afstand tussen twee drukstaven in dit lijf van 
het vakwerk, bd.,, waarvoor geldt (zie figuur 2.9): 

b,, =Z, *cos8 
De oppervlakte van één drukstaaf in een lijf van het vakwerk, h.,, is dus: 

=bd.l*tl 
= Z ,  *coscl* t, 
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figuur 2.9 Dtukstaven in het lijf van het kokervormige vakwerk 

Uit figuur 2.6 blijkt dat ook de drukstaven in de lijven van het kokervormige vakwerk alleen 
belast worden door het wringend moment T en niet door de voorspanning. De kracht in een 
drukstaaf in een lijf van het vakwerk, Nd.,, is te berekenen uit het wringend moment T in het 
element: 

9*z1 
Nd., = sin 8 

- - T 
2*z f  *sin8 

Deze kracht Nd., wordt opgenomen door de drukstaaf in het lijf van het vakwerk: 

Nd.l = Ad.l * Od.1 

waarbij: - 

a ,, = spanning in een drukstaaf in een lijf van het kokervormige vakwerk 

Als het wringend moment T wordt vergroot, wordt de spanning in de drukstaven in de lijven 
van het kokervormige vakwerk groter. Wanneer de drukspanning in een drukstaaf in een lijf 
van het vakwerk de maximale waarde bereikt, bezwijkt het element. Het wringend moment 
op dit ogenblik in het element is het wringend moment bij bezwijken van de lijven, T2.,. 

In paragraaf 1.3 
niet gelijk is aan 
een drukstaaf in 

is al gezegd dat de maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf 
de druksterkte van het beton in het element. De maximale drukspanning in 
een lijf van het kokervormige vakwerk, ad.mm, kan als volgt bepaald worden: 

waarbij: 
Cl  

f', = karakteristieke waarde kubusdruksterkte beton 

f'b = druksterkte beton 

Nu geldt: 
T 

en dus: 

T2.1 = Ad.l * ( T ~ . ~ ~  * 2 zf * sin8 
=zI *cos8*tl *v* fgb*2*zr  *sin8 

De berekening van het wringend moment in het element waarbij de drukspanning in een 
drukstaaf in een flens van het kokervormige vakwerk de maximale waarde bereikt (het 
wringend moment bij bezwijken van de flenzen, T2.f)i verloopt identiek. Voor dit wringend 
moment bij bezwijken van de flenzen, T2.f, geldt: 
T2,f = A d , f * o d . m a x * 2 * ~ I * ~ i n 8  
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Het wringend moment waarbij de drukdiagonalen in de lijven of in de flenzen bezwijken, is 
dus afhankelijk van de dikte van deze lijven of flenzen. 

In werkelijkheid heeft de voorspanning wel een negatief effect op de maximale drukspanning 
in een drukstaaf in het vakwerk en dus op het wringend moment bij bezwijken, T*, van het 
element. 

Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

De vier langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk simuleren de 
langswapening in het element. De langswapening in het element bestaat uit rechte 
voorspanwapening evenwijdig aan de x-as (lengte-as) van het element. Deze 
voorspanwapening heeft in totaal een doorsnede A,, en is gelijkmatig verdeeld over de 
doorsnede van het element. De oppervlakte van één langsstaaf in een hoek van het 
kokervormige vakwerk is 4. De oppervlakte van de vier langsstaven in het kokervormige 
vakwerk is dus: 
4 * A l  =A, 

Uit figuur 2.6 blijkt dat de langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk belast 
worden door het wringend moment T en door de voorspanning. Bovendien heerst er 
natuurlijk een trekspanning in de langsstaven omdat deze de voorspanwapening simuleren. 
In deze paragraaf wordt alleen de belasting door het wringend moment T bekeken en wordt 
de trekspanning vanwege de voorspanning buiten beschouwing gelaten. 

Uit figuur 2.8 blijkt dat voor de resulterende trekkracht in de richting van de langsstaven t.g.v. 
het wringend moment T in een lijf, Ni,,, over de gehele lengte van het kokervormige vakwerk 
geldt: 

Nl., = q * ~ ,  *&ge 

- - T*cotge 
2 *z, 

Uit figuur 2.8 blijkt ook dat voor de resulterende trekkracht in de richting van de langsstaven 
t.g.v. het wringend moment T in een flens, Nl.f, over de gehele lengte van het kokervormige 
vakwerk geldt: 

NL, =q*z,  *cotg0 

- - T * cot ge 
2*z, 

De resulterende trekkrachten in de richting van de langsstaven t.g.v. het wringend moment T 
worden opgenomen door de vier langsstaven in de hoeken van het kokervomige vakwerk: 
2*N,., +2*N,, =4*A ,  *o, 
waarbij: 

01 = trekspanning in een langsstaaf in een hoek van het kokervormige vakwerk 

Als het wringend moment T wordt vergroot, wordt de trekspanning in de langsstaven in de 
hoeken van het kokervormige vakwerk groter. Wanneer de trekspanning in de langsstaven in 
de hoeken van het vakwerk de treksterkte van de langswapening in de vorm van 
voorspanwapening bereikt, bezwijkt het element. Het wringend moment op dit ogenblik in het 
element is het wringend moment bij bezwijken van de langswapening, TI. 
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Nu geldt: , , T, w t  ge T, * cot ge 
+2* = 4 * A ,  *f, 

2*Zf  2 *z, 
en dus: 

waarbij: 

fw = treksterkte langswapening in de vorm van voorspanwapening 

De totale hoeveelheid benodigde langswapening in het element is nu als volgt te berekenen: 

- - T, *(Z, +~,)*cotge A, f, *z, *z, 

Invloed van hoek B 

Hiervóór is onder meer het volgende bepaald: 
Voor het wringend moment bij bezwijken van de beugelwapening, T,, geldt: 

Voor het wringend moment bij bezwijken van de betondrukdiagonalen, T2, geldt: 

T2 =Z, * c o s ~ * ~ * v * ~ ' , * ~ * z ,  *sin8 
Voor het wringend moment bij bezwijken van de langswapening, TI, geldt: 

A,, *f, *z,  *z, *tan8 
Tl - 

z, + Zf 

Zowel T,, T2 als Tl zijn dus afhankelijk van de waarde van de hoek 8. De invloed van de 
waarde van deze hoek op T,, T2 en Tl wordt behandeld in bijlage l. 
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Hoofdstuk 3: Voorschriften m.b.t. afschuifgedrag van elementen 
van voorgespannen beton 

3. l Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het theoretisch afschuifgedrag van elementen van 
voorgespannen beton vertaald is naar de verschillende voorschriflen. Er wordt gekeken naar 
de volgende voorschriften: 

NEN 6720: Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 1995) 
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel l-l: Algemene regels 
en regels voor gebouwen) 

Dit hoofdstuk is parallel te lezen naast hoofdstuk 1. Er wordt ook uitgegaan van hetzelfde 
element. Voorschriften die geen betrekking hebben op dit element worden buiten 
beschouwing gelaten. 

Dit onderzoek heeft betrekking op Lichtgewicht Beton. Zowel voor NEN 6720 als voor 
Eurocode 2 deel 1-1 bestaan aanvullende bepalingen voor het gebruik van Lichtgewicht 
Beton. Dit zijn respectievelijk CUR Aanbeveling 39 'Beton met grove lichte toeslagmaterialen' 
en Eurocode 2 deel 1-4. Ook deze worden -voor zover van belang- behandeld in dit 
hoofdstuk. 

Eerst worden echter de bevindingen van hoofdstuk 1 beknopt herhaald. 

3.2 Theorie 

Elementen zonder dwarskrachtwapening 

Afschuifbuigbreuk 

De bezwijkdwarskracht is opgebouwd uit twee delen: 
V, maakt de relevante invloed van de voorspanning ongedaan, waarbij: 

V, is de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen element zonder 
dwarskrachtwapening dat bezwijkt op afschuifbuigbreuk, waarbij: 

1 

formule 3.1 

formule 3.2 

Afschuiflrekbreuk 

V, is de bezwijkdwarskracht van een voorgespannen element zonder dwarskrachtwapening 
dat bezwijkt op afschuiftrekbreuk, waarbij: 
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formule 3.3 

Elementen met dwarskrachtwapening 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

VU is de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen element met dwarskrachtwapening 
dat bezwijkt vanwege het vloeien van de dwarskrachtwapening, waarbij: 

VU = VS + v, 
formule 3.4 

De bezwijkdwarskracht VU wordt nog verhoogd wanneer: 
de afschuifscheuren in het element niet ontstaan zijn uit buigscheuren. 
het element voorgespannen is. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

V2 is de bezwijkdwarskracht van een niet-voorgespannen element met dwarskrachtwapening 
dat bezwijkt vanwege het stuiken van de betondrukdiagonalen, waarbij: 

"2 =z*(cotgû+cotga)*sin2û*b*v*f', formule 3.5 

De bezwijkdwarskracht V2 wordt kleiner wanneer het element voorgespannen is. 

3.3 NEN 6720: Voorschriften Beton TGB 1990 (WC 1995) 

Algemeen 

In NEN 6720 wordt niet gerekend met (bezwijk)dwarskrachten, V, maar met 
(bezwijk)schuifspanningen, z, waarvoor geldt: 

T - v -- 
b * d  

waarbij: 
b = breedte van de doorsnede 
d = nuttige hoogte van de'doorsnede; betrokken op het zwaartepunt van de totale 

buigtrekwapening 

Als eis wordt gesteld: 

'Cd i 'C, 

waarbij: 

T d = rekenwaarde van de optredende schuifspanning 
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v, = rekenwaarde van de optredende dwarskracht 

'5" = '5, + i, s '5, 

'5 I = uiterst opneembare schuifspanning indien geen dwarskrachtwapening wordt 
toegepast 

7, = door de dwarskrachtwapening opneembare schuifspanning 

'52 = door de betondrukdiagonalen opneembare schuifspanning 

Elementen zonder dwarskrachfwapening 

Afschuifbuigbreuk 

'5, is de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een element zonder 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 

'51 =0,4*fb *k, *kh *3& >0,4*fb formule 3.6 
waarbij: 

f b = rekenwaarde van de treksterkte van het beton 

k, = slankheidsfactor 
k, = factor; bruto hoogte van de doorsnede 

= 1,6 - h 2 1,O 
h = hoogte van de doorsnede (in meters) 
0, = wapeningspercentage van de buigtrekwapening 

A, = oppervlakte van de doorsnede van het betonstaal 

A P = oppervlakte van de doorsnede van het voorspanstaal 

1, = dwarskrachtslankheid 

De waarde van '5, mag bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden verhoogd met 
i,, waarvoor geldt: 

'5, = 0,15 * cfbmd formule 3.7 
waarbij: 

~ ' b ~ ~  = gemiddelde waarde van de betondrukspanning ten gevolge van de rekenwaarde 
van de normaalkracht 

N' =d 
A b 

N', = rekenwaarde van de normaalkracht 

Ab = oppervlakte van de betondoorsnede 

Afschuiftrekbreuk 

'5, is de verhoogde waarde van de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van 
een (voorgespannen) element zonder dwarskrachtwapening met geringe 
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buigtrekspanningen. Hierbij mag de maximale buigtrekspanning in de uiterste grenstoestand 
niet groter zijn dan 0,25*fb,. Voor zl geldt: 

formule 3.8 

waarbij: 
I = axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede 
S = lineair oppervlaktemoment van het afschuivende deel van de doorsnede ten 

opzichte van de zwaartelijn 

fbr = gemiddelde buigtreksterkte van het beton 

Door in formule 3.8 in te vullen: 

oobmd = -ox 
ontstaat formule 3.3. 

Elementen met dwarskrachtwapening 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

r, is de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een voorgespannen 
element met dwarskrachtwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 

TU = z, + 'C, 

waarbij: 

'Cn = 0,15 * dbmd 
0, = door de dwarskrachtwapening opneembare schuifspanning 

- -- A,, Z f, sina * (cot g0 + cot ga) 
s b * d  

formule 3.9 

A, = oppervlakte doorsnede dwarskrachtwapening (dubbelsnedig) 
S = onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 
z = inwendige hefboomsarm 

f S = rekenwaarde van de vloeispanning van de dwarskrachtwapening 
a = hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as (lengte-as) 

2 45O 
0 = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
30" 2 0  160" 

Indien dwarskrachtwapening vereist is, moet dus de waarde van rl volgens de 
afschuifbuigbreuk en niet volgens de afschuiftrekbreuk worden toegepast. 

In NEN 6720 wordt geen rekening gehouden met de invloed van het wel of niet ontstaan van 
de afschuifscheuren uit buigscheuren. 

Door in formule 3.9 in te vullen: 
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ontstaat formule 3.4. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

De hiervoor genoemde uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een 
voorgespannen element met dwarskrachtwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de 
dwarskrachtwapening, T,, mag niet groter zijn dan de schuifspanning in die doorsnede 
waarbij de betondrukdiagonalen bezwijken, T2. Ofwel: 

T" = T, + T, 5 T, 

Voor r2 geldt: 

T2 = 0,2 * f', *k, k, 
waarbij: 

f'b = rekenwaarde van de druksterkte van het beton 

k, = 1 voor a = 90' of indien geen dwarskrachtwapening wordt toegepast 

= z *  cot ge + cot ga 
k0 1 + w t  g2e 

De reductiefactor k, brengt dus de negatieve invloed van de voorspanning in rekening (indien 
osbmd > 0,4*f b). 

In NEN 6720 wordt geen rekening gehouden met de invloed van de druksterkte van het 
beton op de maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf. 

Door in formule 3.1 0 in te vullen: 

T 2 
- -- "2 

b * d  
O',,, = O (geen voorspanning) 

a = 90" 
geldt: 

"2 =0,2*f',*b*d 

Door in formule 3.5 in te vullen: 
Z = 0,9 * d 
0 = 30" 
a = 90" 
v = 0,5 
geldt: 

v2 =0,19*d*b*f', 

Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Elementen zonder dwarskrachtwapening 

Geen aanvullende bepalingen 
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Elementen met dwarskrachtwapening 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor 0 geldt: 

waarbij: 

P = volumieke massa van het beton (droog) in kg/m3 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor '52 geldt: 

9 2  =0,2*k1 *f',*k, *k, <6,0*k, 

Indien .c2 > 6,O  mm^ mogen uitsluitend omsloten beugels worden toegepast. 

3.4 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel 7-7: Algemene 
regels en regels voor gebouwen) 

Algemeen 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt gerekend met (bemijk)dwarskrachten, V. Onderscheiden 
worden: 

v% = rekenwaarde van de optredende dwarskracht 

VR,, = rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht indien geen 
dwarskrachtwapening wordt toegepast 

V,, = rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht zonder dat de 
betondrukdiagonalen in het lijf op druk bezwijken 

VR,, = rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht indien wel 
dwarskrachtwapening wordt toegepast 

Nu geldt indien: 

vsd s VRdl 
Er is geen berekende dwarskrachtwapening vereist. In het algemeen moet wel een 
minimumhoeveelheid dwarskrachtwapening worden aangebracht. 

vsd 2 VRdl 
Er is wel berekende dwarskrachtwapening vereist. Hiervoor geldt de eis: 

vsd 5 VRdS 
Bovendien moet de berekende hoeveelheid dwarskrachtwapening groter zijn dan de 
minimumhoeveelheid dwarskrachtwapening. 

Bovendien geldt altijd de eis: 

Vsd 5 
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Elementen zonder dwarskrachtwapening 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt geen onderscheid gemaakt tussen het bezwijken van het 
element op afschuifbuigbreuk of op afschuiftrekbreuk. 

VRdl is de uiterst opneembare dwarskracht in de doorsnede van een (voorgespannen) 
element zonder dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 

"R,, =(rRd *k * (1 ,2+40*~ , )+0 ,15 *~~ , ) *b~  * d  
waarbij: 

Z R ~  = basisrekenwaarde van de uiterst opneembare schuifspanning in de doorsnede van 
een element zonder dwarskrachtwapening 

Y c 

f,,,, = karakteristieke ondergrenswaarde van de treksterkte van het beton (5%-fractiel) 
voor T R ~  zie tabel 3.1 

Y c = materiaalfactor van beton 
= 1,5 

k = 1,6 - d 2 1 
d = nuttige hoogte van de doorsnede; betrokken op het zwaartepunt van de totale 

buigtrekwapening 

P 1 = wapeningsfractie behorend bij het oppervlak van de doorsnede van de effectieve 
buigtrekwapening, 4, 

b w = breedte van de doorsnede 

o, = gemiddelde waarde van de betonspanning ten gevolge van de rekenwaarde van 
een normaalkracht (zoals voorspanning) 

- -- N, 
Ac 

N, = rekenwaarde van de normaalkracht (druk positief) 

Ac = oppervlakte van de betondoorsnede 

tabel 3.1 

VRdl is opgebouwd uit twee delen: 
V,, =(r, * k * ( 1 , 2 + 4 0 * ~ ~ ) ) * b ~  *d+0,15*o, * b * d  
Het eerste deel wordt bepaald door o.a. de betonsterkte en het percentage van de 
buigtrekwapening. Het tweede deel brengt de invloed van de voorspanning in rekening. De 
formule voor VRdl lijkt dan ook veel op de formule uit de theorie voor de bezwijkdwarskracht 
bij afschuifbuigbreuk (formule 3.2 en 3.1). Ook lijkt de formule voor VRdl op de fomule uit 
NEN 6720 voor r1 (formule 3.6) verhoogd met r, (formule 3.7). .cl verhoogd met r, geeft de 
uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een voorgespannen element bij 
afschuifbuig breuk. 

50 

0.48' 
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Voor elementen zonder dwarskrachtwapening geldt: 

waarbij: 
C 

f* = karakteristieke waarde van de cilinderdruksterkte van het beton 

f cd = rekenwaarde van de cilinderdruksterkte van het beton 

De waarde van VRdZ moet bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden 
gereduceerd tot VRd2.red, waarvoor geldt: 

waarbij: 
o ,  = effectieve gemiddelde waarde van de betonspanning ten gevolge van de 

rekenwaarde van een normaalkracht (zoals voorspanning) 

f* = karakteristieke waarde van de vloeispanning van het staal in de drukzône 

Y s = materiaalfactor van staal 
= 1.1 5 

As, = oppervlakte van de doorsnede van de wapening in de drukzône in de uiterste 
grenstoestand 

De negatieve invloed van de voorspanning wordt dus in rekening gebracht indien o,.etl > 
0,4*fd. 

Elementen met dwarskrachtwapening 

De uiterst opneembare dwarskrachten van elementen met dwarskrachtwapening zijn volgens 
Eurocode 2 deel 1-1 met twee verschillende methoden te berekenen: 

De standaardmethode gaat ervan uit dat de hoek tussen de betondrukdiagonalen in het 
element en de x-as (lengte-as), 0, een vaste waarde van 45' heeft. 
De methode met staafwerkmodellen en variabele hoek 0 geeft de mogelijkheid de 
waarde van de hoek 0 te kiezen. Hierdoor kan de toe te passen hoeveelheid 
dwarskrachtwapening gereduceerd worden maar kan ook een grotere hoeveelheid 
langswapening nodig zijn. 

Standaardmethode 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

VRd3 is de uiterst opneembare dwarskracht in de doorsnede van een element met 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 
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'Rd3 = 'cd + 
waarbij: 

'cd = 'Rdl 

V, = door de dwarskrachtwapening opneembare dwarskracht 

formule 3.1 1 

A, = oppervlakte doorsnede dwarskrachtwapening (dubbelsnedig) 
S = onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 

f w = rekenwaarde van de vloeispanning van de dwarskrachtwapening 

a = hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as 
2 45" 

In Eurowde 2 deel 1-1 (standaardmethode) wordt geen rekening gehouden met de invloed 
van het wel of niet ontstaan van de afschuifscheuren uit buigscheuren. 

Door in formule 3.4 in te vullen: 

As" = A, 
z = 0,9 d 
e = 45" 

f s = fw 
ontstaat formule 3.1 l. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor elementen met dwarskrachtwapening geldt: 
VRd2 = + * v * f c d  *b, *0,9*d*(l+cotga) formule 3.12 

De waarde van VRd2 moet bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden 
gereduceerd tot  VR^^.^^^^ waarvoor geldt: 

Door in formule 3.5 in te vullen: 
z = 0,9 * d 
e = 45" 
f'b = fd 
ontstaat formule 3.12. 

Methode met staafwerkmodellen en variabele hoek tussen de betondnrkdiagonalen en de 
lengte-as 

Trekstaven in het lijf van het vakwerk 

is de uiterst opneembare dwarskracht in de doorsnede van een element met 
dwarskrachtwapening, waarvoor geldt: 

38 Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 



- A3w * 
'R.3 - - z * f, (cot ge + oot ga)* sin a 

S 
formule 3.13 

waarbij: 
z = inwendige hefboomsarm 
8 = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
0,4 I tot ge S 25 
68,2O 2 e 2 21,8O 

In Eurocode 2 deel 1-1 (methode met staafwerkmodellen en variabele hoek 8) wordt dus 
geen rekening gehouden met de negatieve invloed van de conservatieve simulatie van het 
op afschuiving belaste element als een vakwerk. Ook de positieve invloed van de 
voorspanning wordt niet verwerkt. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de invloed 
van het wel of niet ontstaan van de afschuifscheuren uit buigscheuren. 

Door in formule 3.4 in te vullen: 

A, =A, 
f, = f, 
ontstaat formule 3.1 3. 

Drukstaven in het lijf van het vakwerk 

Voor elementen met dwarskrachtwapening geldt: 
* cot ge + cot ga 

VRd2 = bw *z *v * f cd  
1 + cot g28 

formule 3.14 

De waarde van VRd2 moet bij normaaldrukkrachten (zoals voorspanning) worden 
gereduceerd tot VRd2,red, waarvoor geldt: 

Door in formule 3.5 in te vullen: 

sin2 8 = 
1 

i   CO^ g2e 

f'b = fcd 
ontstaat formule 3.14. 

Tenslotte geldt als voorwaarde bij de methode met staafwerkmodellen en variabele hoek e: 
A, *f, < i*v*f,*sina 

- 
b, * s  1 - cosa 

Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Elementen zonder dwarskrachtwapening 

Voor de bepaling van T R ~  vervalt tabel 3.1 en geldt: 
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waarbij: 
= karakteristieke ondergrenswaarde van de treksterkte van het Lichtgewicht Beton 
(5%-fractiel) 

= rl i * f,o,o5 

P = volumieke massa van het beton (droog) in kg/m3 

Voor v geldt: 

waarbij: 

f,, = karakteristieke waarde van de cilinderdruksterkte van het Lichtgewicht Beton 
= f, 

Elementen met dwarskrachtwapening 

Geen verdere aanvullende bepalingen 

40 Maximale dwarskracht- en wringcapaciteit van voorgespannen kokerliggers van Lichtgewicht Beton 



Hoofdstuk 4: Voorschriften m.b.t. wringgedrag van voorgespannen 
kokervormige elementen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het theoretisch wringgedrag van voorgespannen 
kokervorrnige elementen vertaald is naar de verschillende voorschriften. Er wordt gekeken 
naar de volgende voorschriften: 

NEN 6720: Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 1995) 
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel 1-1: Algemene regels 
en regels voor gebouwen) 

Dit hoofdstuk is parallel te lezen naast hoofdstuk 2. Er wordt ook uitgegaan van hetzelfde 
element. Voorschriften die geen betrekking hebben op dit element worden buiten 
beschouwing gelaten. 

Dit onderzoek heeft betrekking op Lichtgewicht Beton. Zowel voor NEN 6720 als voor 
Eurocode 2 deel 1-1 bestaan aanvullende bepalingen voor het gebruik van Lichtgewicht 
Beton. Dit zijn respectievelijk CUR Aanbeveling 39 'Beton met grove lichte toeslagmaterialen' 
en Eurocode 2 deel 1-4. Ook deze worden -voor zover van belang- behandeld in dit 
hoofdstuk. 

Eerst worden echter de bevindingen van hoofdstuk 2 beknopt herhaald. 

4.2 Theorie 

Elementen zonder wringwapening 

Wringtrekbreuk 

T,,, is het wringend moment bij bezwijken van een voorgespannen kokervormig element 
zonder wringwapening dat bezwijkt op wringtrekbreuk in de lijven, waarbij: 

T"., formule 4.1 

T,.' is het wringend moment bij bezwijken van een voorgespannen kokervormig element 
zonder wringwapening dat bezwijkt op wringtrekbreuk in de flenzen, waarbij: 

formule 4.2 

Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

T, is het wringend moment bij bezwijken van een niet-voorgespannen kokervorrnig element 
met wringwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de beugelwapening, waarbij: 
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T, -- - A d  *Z, *cotg0*fS *2*z, formule 4.3 
S 

Dit wringend moment bij bezwijken, T., is lager dan het werkelijke wringend moment bij 
bezwijken omdat het element gesimuleerd is als een kokervormig vakwerk; dit is vrij 
conservatief. 

Het wringend moment bij bezwijken, T,, wordt nog groter wanneer het element 
voorgespannen is. 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

T2 is het wringend moment bij bezwijken van een niet-voorgespannen kokervormig element 
met wringwapening dat bezwijkt vanwege het stuiken van de betondrukdiagonalen, waarbij: 

T2 =z,  *cos0*t*v*f',*2*zf *sin0 formule 4.4 

Het wringend moment bij bezwijken, T2, wordt kleiner wanneer het element voorgespannen 
is. 

Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

T, is het wringend moment bij bezwijken van een kokervormig element met wringwapening 
dat bezwijkt vanwege het bezwijken van de langswapening in de vorm van 
voorspanwapening, waarbij: 

formule 4.5 
I 

z, + Zf 
In deze formule is de trekspanning in de langswapening vanwege de voorspanning buiten 
beschouwing gelaten. 

4.3 NEN 6720: Voorschriften Beton TG6 1990 (VBC 1995) 

Algemeen 

In NEN 6720 wordt niet gerekend met wringende momenten (bij bezwijken), T, maar met 
(bezwijk)schuifspanningen, T, in de verschillende onderdelen van het kokervormige element, 
waarvoor geldt: 

T =- "T 
b * h  

waarbij (zie figuur 4.1 ): 
b = dikte van het beschouwde onderdeel 
h = totale hoogte van het beschouwde onderdeel 

VT = dwarskracht in het beschouwde onderdeel ten gevolge van het wringend moment T 
h, * T  

=- voor onderdeel 1 (met b = bi en h = hl) 
2 * A t  
h, * T  

=- voor onderdeel 2 (met b = b2 en h = h2) 
2 * A t  

At = door de hartlijn van de doorsnede ingesloten oppervlak 

=(h, -b*)*(h, --b,) 
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figuur 4.1 Doorsnede van het kokervormige element 

Voor elk onderdeel van het kokervormige element wordt als eis gesteld: 

'Cd I 'C, 

waarbij: 

'Cd = rekenwaarde van de optredende schuifspanning in het beschouwde onderdeel 

"RI = rekenwaarde van de optredende dwarskracht in het beschouwde onderdeel ten 
gevolge van de rekenwaarde van het wringend moment Td 

- -- h, *T, voor onderdeel l 
2 * A ,  

h2 * Td =- voor onderdeel 2  
2 * A ,  

'Cu = 'C, + 'C, I .r2 indien in het beschouwde onderdeel géén sprake is van min of 
meer gelijkmatig verdeelde wapening over de lengte en de breedte van het onderdeel 

'51 = uiterst opneembare schuifspanning in het beschouwde onderdeel indien geen 
wringwapening wordt toegepast 

'Cs = door de beugelwapening opneembare schuifspanning in het beschouwde 
onderdeel 

'C2 = door de betondrukdiagonalen opneembare schuifspanning in het beschouwde 
onderdeel 

Zowel 'C,, 'C, als 'CZ worden bepaald zoals reeds behandeld is in paragraaf 3.3. De 
verschillende onderdelen van het op wringing belaste kokervormige element worden in NEN 
6720 dus elk afzonderlijk beschouwd als op afschuiving belaste elementen. Het enige 
verschil is dat de dwarskracht hier betrekking heeft op de totale hoogte van de doorsnede, h, 
in plaats van op de nuttige hoogte, d. 
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Elementen zonder wringwapening 

Wringtrekbreuk 

In een op wringing belast kokervormig element zonder wringwapening komen geen 
buigtrekspanningen voor. In de doorsneden van de verschillende onderdelen van het 
kokervormig element mag dan ook gerekend worden met de waarde voor .rl in doorsneden 
van (voorgespannen) elementen met geringe buigtrekspanningen, waarvoor geldt: 

formule 4.6 

waarbij: 
I = axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede van het beschouwde 

onderdeel 
d = nuttige hoogte van de doorsnede van het beschouwde onderdeel 
S = lineair oppervlaktemoment van het afschuivende deel van de doorsnede van het 

beschouwde onderdeel ten opzichte van de zwaartelijn 

f b = rekenwaarde van de treksterkte van het beton 

o 1  = gemiddelde waarde van de betondrukspanning ten gevolge van de rekenwaarde 
van de normaalkracht (zoals voorspanning) 

Bij deze formule voor zl wordt uitgegaan van een parabolische verdeling van de 
schuifspanningen over de hoogte van de doorsnede, zoals bij afschuiving het geval is. Bij 
wringing zijn de schuifspanningen echter gelijkmatig verdeeld over de hoogte van de 
doorsnede van een bepaald onderdeel van een kokervormig element. 

Voor formule 4.6 geldt bij een gelijkmatige verdeling van de schuifspanningen over de 
hoogte van de doorsnede: 

formule 4.7 

Door in formule 4.7 in te vullen: 

Crtbrnd = -ox 
ontstaat formule 4.1 / 4.2. 

Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

7, is de uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een onderdeel van een 
voorgespannen element met wringwapening dat bezwijkt vanwege het vloeien van de 
beugelwapening, waarvoor geldt: 

=u = T, + T, 
waarbij: 
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TI = uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een onderdeel van een 
voorgespannen element zonder buigtrekspanningen indien geen wringwapening 
wordt toegepast (zie paragraaf 3.3) 

= 0,4 * fb * kl * k,, * d w O  + r, 2 0,4 fb 

r n = 0,15 * cgb",,, 

rS = door de beugelwapening opneembare schuifspanning in het beschouwde 
onderdeel 

- -- A, * z * f s  *sina*(cotg0+cotga) 
b * d  

formule 4.8 
s 

A S, = oppervlakte doorsnede beugelwapening (enkelsnedig) 
S = onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 
z = inwendige hefboomsarm 

f s = rekenwaarde van de vloeispanning van de beugelwapening 
a = hoek tussen de beugelwapening in het element en de x-as (lengte-as) 

2 45" 
8 = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
30" 5 8  160" 

In NEN 6720 wordt er dus van uitgegaan dat de negatieve invloed van de conservatieve 
simulatie van het op wringing belaste element als een vakwerk gelijk is aan deze invloed bij 
het op afschuiving belaste element. Mijns inziens is dit niet juist omdat de invloed van de 
betonterm kan verschillen. 

Door in formule 4.8 in te vullen: 

A, = A, 
a = 90" 
b = t  
d = z  
ontstaat formule 4.3. 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

De hiervoor genoemde uiterst opneembare schuifspanning in een doorsnede van een 
onderdeel van een voorgespannen element met wringwapening dat bezwijkt vanwege het 
vloeien van de beugelwapening, r,, kan niet groter zijn dan de schuifspanning in die 
doorsnede waarbij de betondrukdiagonalen bezwijken, r2. Ofwel: 

TU = T, + r, I r, 

Voor 52 geldt: 

7 2  = 0,2 * f', *k, * k, 
waarbij: 

f'b = rekenwaarde van de druksterkte van het beton 

formule 4.9 
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k, = 1 voor a = 90' of indien geen wringwapening wordt toegepast 

= z *  cot g0 + cot ga 
k, 1 + cot g28 

De reductiefactor k, brengt dus de negatieve invloed van de voorspanning in rekening (indien 
dbmd > Oi4*f b). 

In NEN 6720 wordt geen rekening gehouden met de invloed van de druksterkte van het 
beton op de maximale waarde van de drukspanning in een drukstaaf. 

Door in formule 4.9 in te vullen: 

0 '  = O (geen voorspanning) 

a = 90" 
geldt: 
T2 =0,2*f1,*2*A, * t  

Door in formule 4.4 in te vullen: 
z I*z f  = A t  
8 = 30" 
v = 0,5 
geldt: 
T2 = 0,22 * f'b*2 * A, * t  

Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

In NEN 6720 worden voor deze langsstaven geen voorschriften gegeven. 

Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Elementen zonder wringwapening 

Geen aanvullende bepalingen 

Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Voor 8 geldt: 

waarbij: 
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P = volumieke massa van het beton (droog) in kg/m3 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Voor geldt: 

7 2 =0,2*k1 *f',*k, *k, ~ 6 , 0 * k ,  

Indien r2 > 6,O  mm^ mogen uitsluitend omsloten beugels worden toegepast. 

4.4 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (Deel 1-1: Algemene 
regels en regels voor gebouwen) 

Algemeen 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt gerekend met wringende momenten (bij bezwijken), T. 
Onderscheiden worden: 

T, = rekenwaarde van het optredend wringend moment 

TR~I = rekenwaarde van het uiterst opneembaar wringend moment zonder dat de 
betondrukdiagonalen in de lijven of in de flenzen op druk bezwijken 

T,, = rekenwaarde van het uiterst opneembaar wringend moment zonder dat de 
wringwapening vloeit 

Eurocode 2 deel 1-1 geeft geen rekenwaarde van het uiterst opneembare moment indien 
geen wringwapening wordt toegepast. Wanneer het statisch evenwicht van het element 
afhankelijk is van wringende momenten is berekende wringwapening nl. noodzakelijk. 

Voor de berekende wringwapening geldt de eis: 

Bovendien geldt de eis: 

T, 5 TRdl 

Elementen met wringwapening 

Trekstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Voor T~d2 geldt: 

formule 4.10 

waarbij: 

Ak = door de hartlijn van de kokervormige doorsnede ingesloten oppervlakte 

f w = rekenwaarde van de vloeispanning van de beugelwapening 

A, = oppervlakte doorsnede beugelwapening (enkelsnedig) 
S = onderlinge afstand tussen de beugels in de richting van de x-as (lengte-as) 
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8 = hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as (lengte-as) 
0,4 I cotge s 2,5 
68,2O r 8 2 21,8O 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt geen rekening gehouden met de negatieve invloed van de 
conservatieve simulatie van het op wringing belaste element als een kokervormig vakwerk 
en met de positieve invloed van de voorspanning. 

Door in formule 4.10 in te vullen: 

A, = z, * z, 
f = fs  

A, = A, 
ontstaat formule 4.3. 

Drukstaven in de lijven en de flenzen van het kokervormige vakwerk 

Voor T ~ d l  geldt: 

- 2*v*f, * t *A ,  
TRdl  - cot ge + tang 

formule 4.1 1 

waarbij: 

of (afhankelijk van beugelwapening) 

f* = karakteristieke waarde van de cilinderdruksterkte van het beton 

f, = rekenwaarde van de cilinderdruksterkte van het beton 
t = dikte van een wand 

A 
I -  - 

U 
A = totale oppervlak van de doorsnede binnen de buitenomtrek 
u = buitenomtrek 

In Eurocode 2 deel 1-1 wordt geen rekening gehouden met de negatieve invloed van de 
voorspanning. 

Door in formule 4.1 1 in te vullen: 

f, = flb 
A, = z, z, 

1 
= cos9 * sin8 

cotg0+tan8 
ontstaat formule 4.4. 

Langsstaven in de hoeken van het kokervormige vakwerk 

Voor de doorsnede van de totale hoeveelheid benodigde langswapening, ki, geldt: 
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l ,d 

waarbij: 
U k  = omtrek van & 
f yld 

= rekenwaarde van de vloeispanning van de langswapening 

Formule 4.12 is ook te schrijven als: 

- A, *f,, * 2 * A k  *tan8 
TRdZ - 

Uk 

Door in formule 4.13 in te vullen: 

f,, = fw 
A, =Z ,  * z f  
"k = 2 * ( ~ ,  + Z , )  
ontstaat formule 4.5. 

Aanvullende bepalingen Lichtgewicht Beton 

Geen aanvullende bepalingen 

formule 4.12 

formule 4.1 3 
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Bijlage l: Invloed van de hoek a en de hoek 0 op de 
bezwijkdwarskracht en op het wringend moment bij bezwijken 

Bl. l Inleiding 

In hoofdstuk l is de bezwijkdwarskracht van elementen met dwarskrachtwapening bepaald. 
Deze blijkt afhankelijk te zijn van de waarden van de hoek a en van de hoek 8. De hoek a is 
de hoek tussen de dwarskrachtwapening in het element en de x-as (lengte-as). De hoek 8 is 
de hoek tussen de betondrukdiagonalen in het element en de x-as. 

In hoofdstuk 2 is het wringend moment bij bezwijken van elementen met wringwapening 
bepaald. Dit blijkt afhankelijk te zijn van de waarde van de hoek 8. Bij de voorgespannen 
kokervormige elementen is de hoek a 90". 

In deze bijlage wordt deze invloed van de hoek a en van de hoek 8 behandeld. 

B1.2 Invloed op de bezwijkdwarskracht 

In hoofdstuk l zijn de formules voor de verschillende bezwijkdwarskrachten van elementen 
met dwarskrachtwapening bepaald: 

Voor de dwarskracht bij bezwijken van de dwarskrachtwapening, V,, geldt: 

De invloed van de waarden van de hoek a en van de hoek 8 op de bezwijkdwarskracht, V,, is 
dus de vermenigvuldigingsfactor: 
(cot g8 + cot ga)* sin a 

In grafiek B1 .l is de grootte van deze vermenigvuldigingsfactor uitgezet tegen de waarde 
van de hoek a voor verschillende waarden van de hoek 8. In grafiek B1.2 is de grootte van 
de vermenigvuldigingsfactor uitgezet tegen de waarde van de hoek 8 voor verschillende 
waarden van de hoek a. 
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Voor de dwarskracht bij bezwijken van de betondnikdiagonalen, V2, geldt: 

V, =z*(cotg8+cotga)*sin28*b*v*f', 
De invloed van de waarden van de hoek a en van de hoek 8 op de bezwijkdwarskracht, VZ1 
is dus de vermenigvuldigingsfactof: 
(cot g8 + cot ga)* sin2 8 

In grafiek B1.3 is de grootte van deze vemenigwldigingsfactor uitgezet tegen de waarde 
van de hoek a voor verschillende waarden van de hoek 8. In grafiek B1.4 is de grootte van 
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de vermenigvuldigingsfactor uitgezet tegen de waarde van de hoek 8 voor verschillende 
waarden van de hoek a. 
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61.3 Invloed op het wringend moment bij bezwijken 
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In hoofdstuk 2 zijn de formules voor de verschillende wringende momenten bij bezwijken van 
elementen met wringwapening bepaald: 

-o-a =45 

+ a = 6 0  
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Voor het wringend moment bij bezwijken van de beugelwapening, T,, geldt: 

De invloed van de waarde van de hoek 8 op het wringend moment bij bezwijken, T,, is dus 
de vermenigvuldigingsfactor: 
cot ge 

Voor het wringend moment bij bezwijken van de betondrukdiagonalen, T*, geldt: 
T = Z, * cos8 * t * v * f1,*2 * z, * sin8 
De invloed van de waarde van de hoek 8 op het wringend moment bij bezwijken, T*, is dus 
de vermenigvuldigingsfactor: 
cos8 sine 

Voor het wringend moment bij bezwijken van de langswapening, TI, geldt: 

De invloed van de waarde van de hoek 8 op het wringend moment bij bezwijken, TI, is dus de 
vermenigvuldigingsfactor: 
tang 

In grafiek 81.5 is de grootte van deze vermenigvuldigingsfactoren uitgezet tegen de waarde 
van de hoek 0. 
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Bijlage 2: Wringing van prismatische elementen met een 
willekeurige doorsnede van een lineair elastisch materiaal 

BZ. 1 Inleiding 

In deze bijlage wordt de wringing van prismatische elementen met een willekeurige 
doorsnede van een lineair elastisch materiaal kwalitatief behandeld. 

Achtereenvolgens worden besproken: 
prismatische elementen met een cirkelvormige doorsnede 
prismatische elementen met een willekeurige doorsnede 
prismatische elementen met een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 
prismatische elementen met een kokervormige doorsnede 

Voor al deze elementen geldt: 
over de gehele lengte van het element is het wringend moment in de doorsnede constant 
over de gehele lengte van het element kan het element vrij welven 
de positie van het orthogonaal assenstelsel ten opzichte van het element is te zien in 
figuur 1.2 

B2.2 Prismatische elementen met een cirkelvormige doorsnede 

Het wringend moment, T, veroorzaakt schuifspanningen, z, in de cirkelvormige doorsnede 
van het element. Deze schuifspanningen zorgen ervoor dat de doorsnede bij x+dx verdraait 
ten opzichte van de doorsnede bij x. De doorsnede draait om het middelpunt van de 
cirkelvormige doorsnede over een hoek dq. De vorm van de doorsnede verandert overigens 
niet. (Zie figuur B2.1) 

figuur 82.1 Verdraaiing van twee cirkelvonnige doorsneden t0.v. elkaar o.i.v. een wringend moment 
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Voor de afschuifhoek, y, geldt: 

waarbij: 
r = straal 

Ook geldt voor de afschuifhoek, y, volgens de Wet van Hooke: 

- T 
Y -- 

G 
waarbij: 
T = schuifspanning 
G = glijdingsmodulus 

Voor de schuifspanning, T, geldt dus: 

De schuifspanning, T, is dus lineair afhankelijk van de straal, r, zie figuur B2.2. 

y-as - 

i z-as 

figuur B2.2 Wringend moment en schuifspanningen in een cirkelvormige doorsnede 

Voor het wringend moment, T, geldt: 

T = J r * . *d~  
A 

waarbij: 
R = maximale straal 

IP = polair kwadratisch oppervlaktemoment van de doorsnede 
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G * I, = wringstijfheid 

- d(P = specifieke wringingshoek 
dx 

Voor de schuifspanning, T, geldt dus ook: 
T * r  

Voor holle cirkelvormige doorsneden geldt het bovenstaande ook. De grenzen van de 
integraal veranderen echter wel, zie figuur 82.3. 

y-as 

l z-as 

figuur 82.3 Wringend moment en schuifspanningen in een holle cirkelvormige doorsnede 

Voor het wringend moment, T, geldt voor holle cirkelvormige doorsneden: 

T = J r * = * d ~  
A 

waarbij: 

- - z * (Ru4 -R,') 
'P 2 
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B2.3 Prismatische elementen met een willekeurige doorsnede 

Net als bij cirkelvormige doorsneden veroorzaakt het wringend moment, T, bij willekeurige 
doorsneden schuifspanningen, r, in de doorsnede van het element. Deze schuifspanningen 
zorgen ervoor dat de doorsnede bij x+dx verdraait ten opzichte van de doorsnede bij x. De 
vorm van de doorsnede verandert niet. 

Volgens de Theorie van Saint-Venant bestaat er voor elke op wringing belaste 
doorsnedevorm een spanningsfunctie, $(y,z) [Nlmm], zodat geldt: 

d$ [ ~ l m m ]  
'v 

= -- 
d~ [mm] 

- d$ [ ~ l m m ]  
=z 

-- 
dz [mml- 

Met andere woorden: De schuifspanningscomponent, r, in een bepaalde richting is gelijk aan 
de helling van de functie $(y,z) loodrecht op deze richting. 

Volgens de Membraantheorie van Prandtl heeft de spanningsfunctie $(y,z) van een 
willekeurige massieve doorsnede dezelfde vorm als een membraan dat gespannen is langs 
de buitenste rand van deze massieve doorsnede en dat opgeblazen is. 

Figuur B2.4 toont aan de linkerkant de doorsnede van een opgeblazen membraan 
gespannen over een massieve cirkelvormige doorsnede. De helling van de doorsnede van 
het membraan komt qua vorm dus overeen met de grootte van de 
schuifspanningscomponent, r, in de richting loodrecht op de richting waarin de doorsnede 
van het membraan is genomen. Als de linkerkant van figuur B2.4 vergeleken wordt met de 
schuifspanning, r, in figuur B2.2 blijkt dit te kloppen. 

1 z-as 1 z-as 

doorsnede membraan 

VA hellE:inrgede n .O- .-.-fl ......... c:...... 
..e- .- 

.e- 

figuur B2.4 Een opgeblazen membraan gespannen over een massieve en over een holle cirkeivormige 
doorsnede 

Bij een holle cirkelvormige doorsnede moet het membraan op dezelfde manier gespannen 
worden als bij een massieve cirkelvormige doorsnede. De doorsnede van het opgeblazen 
membraan en de helling hiervan worden echter alleen beschouwd boven de holle 
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cirkelvormige doorsnede. Dit is te zien aan de rechterkant van figuur B2.4. Als deze helling 
van de doorsnede van het membraan vergeleken wordt met figuur B2.3 blijkt deze qua vorm 
ook overeen te komen met de grootte van de schuifspanningscomponent, r, in figuur 82.3. 

De schuifspanning, r, loodrecht op de rand van een op wringing belaste willekeurige 
doorsnede is gelijk aan nul. De helling van een membraan langs de rand van een doorsnede 
blijkt ook gelijk te zijn aan nul. 

Figuur B2.5 toont een opgeblazen membraan gespannen over een smalle rechthoekige 
doorsnede. 

y-as 

1 z-as 
doorsnede membraan 

hell"iprarnede 

figuur B2.5 Een opgeblazen membraan gespannen over een smalle rechthoekige doorsnede 

Overigens geldt verder dat het wringend moment, T, in een willekeurige doorsnede gelijk is 
aan twee maal het volume van de heuvel gevormd door de bijbehorende functie t$(y,z). 

B2.4 Prismatische elementen met een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 

Uit de holle cirkelvormige doorsnede in figuur B2.3 en figuur B2.4 blijkt dat de grootte van de 
schuifspanning, r, bijna constant is over de dikte van de wand van de doorsnede. Bij 
willekeurige dunwandige gesloten doorsneden wordt aangenomen dat de schuifspanning, r, 
constant is over de dikte van de wand. (Er wordt hierbij uitgegaan van de waarde van de 
schuifspanning op de hartlijn van de wand.) Uit figuur B2.6 blijkt dat deze aanname steeds 
minder juist is voor doorsneden met dikkere wanden. 

Voor de schuifspanningsstroom, q, in een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 
geldt: 
9 = r i  * t i  = constant 
waarbij: 

Ti = schuifspanning in wand i 

t i  = dikte van wand i 
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y-as y-as 

I z-as 1 z-as 

doorsnede membraan --.----...-.--.-.- ,r-- --...-.-.--. 
7, 

*. .*. 
-s-.-.. 

..e* -I___....= 

.-• .-.-.fl helling doorsnede ......... r:....... ..--fl ...... c::. . . 
.e- 

membraan *...- 

figuur 82.6 Een opgeblazen membraan gespannen over een dunne en over een dikke holle cirkelvormige 
doorsnede 

Voor het wringend moment, T, in een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede geldt (zie 
figuur B2.7): 

waarbij: 
S = omtrek van de hartlijn van de dunwandige gesloten doorsnede 
R = afstand van de hartlijn tot het zwaartepunt van de dunwandige gesloten doorsnede 

A. = door de hartlijn van de dunwandige gesloten doorsnede ingesloten oppervlak 

y-as ds 

1 z-as 

figuur B2.7 Wringend moment en schuifspanningen in een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 

Voor de schuifspanning in wand i, q, van een willekeurige dunwandige gesloten doorsnede 
geldt dus: 

- - T 
Ti 2 * A 0  * t i  
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B2.5 Prismatische elementen met een kokervotmige doorsnede 

Voor de simulatie van het wringgedrag van elementen met een kokervormige doorsnede 
wordt de doorsnede gezien als een dunwandige gesloten doorsnede. Hiervoor geldt dus: 
9 =T, * t ,  = constant 

Als deze formules 'vertaald' worden naar een kokervorrnige doorsnede geldt (zie ook figuur 
B2.8): 

-t= 1 z-as 

figuur 82.8 Wringend moment en schuifspanningen in een kokervormige doorsnede 

q =ZI * t l  = t f  * t f  
waarbij: 

=I = schuifspanning in het lijf 

t ,  = dikte van het lijf 

=f = schuifspanning in de flens 

tf = dikte van de flens 

T = 2 * r l  * t l  *(h-tf)*R, + 2 * t f  *t, *(b-tl)*Rf 
=2*q*((h-tf)*R1 +(b-t,)*R,) 
= 2 * q * A 0  

waarbij: 
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h = hoogte van de kokervormige doorsnede 

R I = loodrechte afstand van de hartlijn van het lijf tot het zwaartepunt van de 
kokervormige doorsnede 

b = breedte van de kokervormige doorsnede 

R, = loodrechte afstand van de hartlijn van de flens tot het zwaartepunt van de 
kokervormige doorsnede 
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