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Voorwoord 
Na het afronden van mijn laatste projecten en tentamens ben ik begonnen aan mijn afstudeerproject. 
Bij het zoeken naar een afstudeeropdracht ben ik bij verschillende hoogleraren geweest om een 
onderwerp te vinden. Het werd mij al snel duidelijk dat het een onderzoeksproject moest worden met 
als richting het materiaal beton. Toen ben ik uitgekomen bij dhr. Hordijk die verschillende 
onderwerpen aandroeg. Daarbij was voor mij het onderwerp glasvezelwapening in beton de grootste 
uitdaging.  
 
In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de dwarskrachtcapaciteit van betonnen liggers versterkt met 
glasvezelwapening. Daarbij heb ik ondersteuning gekregen van Schöck Nederland BV. Dit bedrijf met 
een hoofdvestiging in Duitsland is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de toepassing in 
beton van een eigen soort glasvezelwapening, ComBAR genaamd. Zij hebben ook de wapening 
beschikbaar gesteld voor de uitgevoerde experimenten. Tijdens mijn vooronderzoek ben ik ook op 
uitnodiging van Schöck naar het hoofdkantoor gereisd in Duitsland te Baden-Baden. Daar heb ik 
informatie verzameld over glasvezelwapening en was betrokken bij enkele experimenten. Ik heb daar 
kennis mogen maken met dhr. André Weber die zeer ervaren is op het gebied van glasvezelwapening.  
 
Verder zijn er nog enkele mensen die ik wil bedanken voor de bijdrage die ze gegeven hebben in mijn 
afstudeerproject. Ten eerste wil ik mijn begeleiders dhr. Hordijk, dhr. Janssen en dhr. Van der Veen 
bedanken voor hun hulp en inzet tijdens mijn afstuderen. Van hen heb ik veel geleerd tijdens mijn 
afstuderen. Van het bedrijf Schöck wil ik natuurlijk dhr. Arjan Westra bedanken voor het beschikbaar 
stellen van het materiaal en de mogelijkheid om naar het hoofdkantoor te gaan in Duitsland. En 
daarbij wil ik dhr. André Weber ook van harte bedanken. Met de hulp van Hans Lamers en Eric Wijen 
van het Pieter van Musschenbroeklaboratorium van de TU/e van de faculteit Bouwkunde heb ik mijn 
experimenten goed kunnen uitvoeren. En natuurlijk nog bedank ik de mensen die ik nog vergeten ben 
te bedanken.  
 
Gertjan Coenen 
Oeffelt, februari 2007 
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Samenvatting 
In de betonbouw wordt traditioneel gebruik gemaakt van stalen wapening voor het versterken van 
beton. Bij specifieke toepassingen is het vaak noodzakelijk om naar andere wapeningssoorten te 
kijken. Daarbij kan gedacht worden aan glasvezelwapening. Deze staven zijn opgebouwd uit 
glasvezels die bij elkaar worden gehouden door een hars. Dit is te zien in [Figuur 1] en [Figuur 2]. 
Doordat de glasvezels de staaf zijn sterkte en stijfheid eigenschappen geven, wordt gesproken van 
glasvezelwapening. Een producent van deze wapeningsstaven is de firma Schöck B.V. Zij produceren 
de wapeningsstaaf ComBAR.  
 

  
Figuur 1; Doorsnede van wapeningsstaaf   Figuur 2; ComBAR staaf waarin de vezels te zien zijn 

De glasvezelwapening heeft een sterkte die boven de 1000 N/mm2 uit komt. Daarbij bedraagt de 
stijfheid van de ComBAR staven 60000 N/mm2. In vergelijking met FeB500 wapening ligt de sterkte 
tot twee keer hoger, maar is de stijfheid meer dan drie keer lager. Bij een gelijke belasting van een  
betonconstructie gewapend met ComBar leidt dit tot een grotere scheurwijdte en dieper doorlopende 
scheuren in vergelijking met een betonconstructie gewapend met stalen staven. De verwachting is 
dan ook dat dit leidt tot een kleinere bezwijklast van constructies gewapend met ComBar.  
 
In het analytisch onderzoek is aangetoond dat het ontstaan van een grotere scheurwijdte en het 
dieper doorlopende van scheuren in een betonconstructie met glasvezelwapening de 
dwarskrachtcapaciteit reduceren. De volgende mechanismen dragen bij aan de dwarskrachtcapaciteit: 
dwarskrachtoverdracht door betondrukzone, aggregate interlock, deuvelwerking en 
dwarskrachtwapening. Dit is te zien in [Figuur 3]. De verschillende dwarskrachtmechanismen  
bereiken door de grotere scheurwijdte en dieper doorlopende scheuren een lagere 
dwarskrachtcapaciteit.  
 
Doordat de productie van beugels in glasvezelwapening een lastig proces is, heeft Schöck de double 
headed bolt (DHB) ontwikkeld om te dienen als dwarskrachtwapening. Voor het kunnen bepalen van 
de bezwijkbelasting zijn er twee modellen opgesteld voor een betonconstructie met 
glasvezelwapening. Het eerste model voor een constructie zonder dwarskrachtwapening en een 
tweede model voor een constructie met dwarskrachtwapening van glasvezelwapening. 
 

 
Figuur 3; Dwarskrachtmechanismen in een betonnen ligger zonder dwarskrachtwapening 

In het experimenteel onderzoek zijn een twaalftal experimenten uitgevoerd. Aan de hand van de 
resultaten zijn vervolgens de modellen getoetst. Uit de resultaten blijkt dat het huidige 
dwarskrachtmodel met betonstaal zonder dwarskrachtwapening bruikbaar is voor het voorspellen van 

dwarskrachtoverdracht 
door betondrukzone 

aggregate interlock 

deuvelwerking
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de bezwijkbelastingen van liggers met glasvezelwapening zonder dwarskrachtwapening. Door het 
wapeningspercentage aan te passen met een verhouding tussen de elasticiteitsmoduli van 
glasvezelwapening en betonstaal (Ef/Es) toe te voegen, volgen er goede resultaten uit het model. 
Verder komt het bezwijkgedrag van een betonnen ligger met glasvezelwapening overeen met het 
bezwijken van een ligger met FeB 500 wapening.  
 
Bij het gebruik van double headed bolts kan de verbinding tussen langs- en dwarskrachtwapening, de 
zogenaamde knoop, minder goed verzorgd worden in vergelijking met traditionele beugelwapening. In 
het experimenteel onderzoek is daarom onderzoek gedaan naar de invloed van de plaatsing van de 
langswapening ten opzichte van de double headed bolt. Deze positie blijkt de sterkte van de 
constructie te beïnvloeden. De zogenaamde “knoop” geeft bij het plaatsen van de langswapening 
tegen de double headed bolt een hogere bezwijkbelasting dan wanneer de langswapening verder 
vanaf de double headed bolt wordt gelegd [Figuur 4].  
 
De drukdiagonaal die zich in de liggers heeft ontwikkeld blijkt bij de liggers met de langswapening 
tegen de DHB’s met een flauwere hoek t.o.v. de lengte-as van de ligger te lopen in vergelijking met 
de liggers waarbij deze los van de DHB’s lag. De hoek tussen de drukdiagonaal en de as van een 
ligger is maatgevend voor de bezwijksterkte van een ligger versterkt met DHB’s. De hoek van de 
drukdiagonaal is afhankelijk van de kwaliteit van de gecreëerde knoop ter plaatse van de koppeling 
tussen de DHB en de langswapening. Het vakwerksysteem is bij een goed verzorgde ”knoop” sterker.    

 

 
Figuur 4; Positie wapening 

Verder blijkt dat er twee verschillende bezwijkvormen te onderscheiden zijn voor het bezwijken van 
een DHB. Deze zijn te zien in [Figuur 5] en [Figuur 6]. Bij bezwijkvorm A is alleen de 1e ring 
bezweken. Bij bezwijkvorm B is bijna de hele bolt van de staaf afgetrokken. De bezwijkvorm A geeft 
een hogere bezwijkbelasting dan bezwijkvorm B. Doordat er nog een deel van de bolt aanwezig blijft, 
kan de belasting nog verder toenemen. De belasting waarbij de DHB bezwijkt is bij beide vormen 
bezwijken echter dezelfde belasting.  
 

    
     Figuur 5; DHB Bezwijkvorm A        Figuur 6; Bezwijkvorm B 

De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, is dat de lagere stijfheid 
van de glasvezelwapening voor een lagere dwarskrachtcapaciteit zorgt. Door het 
wapeningspercentage in het huidige dwarskrachtmodel met betonstaal, kan verder een goede 
voorspelling gedaan worden van de dwarskrachtcapaciteit van liggers met glasvezelwapening. Ten 
slotte mag bij een goed verzorgde knoop gerekend worden met een kleinere hoek tussen de 
drukdiagonaal en de as van de ligger dan bij een slecht verzorgde knoop.  

Langswapening los van DHB           Langswapening tegen DHB
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In de betonbouw wordt traditioneel gebruik gemaakt van stalen wapening voor het versterken van 
beton. Bij specifieke toepassingen is het vaak noodzakelijk om naar andere wapeningssoorten te 
kijken. Daarbij kan gedacht worden aan glasvezelwapening. Glasvezelwapening is in de literatuur 
officieel omschreven als glasvezelversterkte kunststof wapeningsstaven, kortweg GVK 
wapeningsstaven. Deze staven zijn opgebouwd uit glasvezels die bij elkaar worden gehouden door 
een hars. Dit is te zien in [Figuur 1-1] en [Figuur 1-2]. Hierin zijn de lichtere delen de glasvezels zijn 
en het donkere gedeelte de hars. Doordat de glasvezels de staaf zijn sterkte en stijfheid 
eigenschappen geven, wordt in dit verslag gesproken over glasvezelwapening.   
 

 
Figuur 1-1; Doorsnede van wapeningsstaaf 

De kennis over glasvezelwapening is voldoende om er mee te kunnen ontwerpen. Bij bepaalde 
mechanismen, waaronder dwarskrachtbezwijken, wordt op dit moment nog gewerkt met 
conservatieve modellen. Daarom is dit onderzoek opgezet zodat er beter met de glasvezelwapening 
ontworpen kan worden.  

 
Figuur 1-2; ComBAR staaf waarin de vezels te zien zijn 

Het bedrijf Schöck is een leverancier van deze glasvezelwapening. Op dit moment produceert Schöck 
de ComBAR wapeningsstaaf. ComBAR staat voor Composite reBAR wat in het Nederlands composiete 
of samengestelde wapeningsstaaf betekent. Om te komen tot een certificatie-regeling voor de 
glasvezelwapening van Schöck is een Beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld. De BRL is van toepassing 
voor glasvezelwapening in het algemeen. Dhr. Hordijk is voorzitter van de commissie die deze 
beoordelingsrichtlijn opstelt voor de KIWA. Dit onderzoek is uitgevoerd voor het opstellen van deze 
BRL. Verder is er in Europa een commissie samengesteld door de FIB. De FIB is de International 
Federation for Reinforced Concrete. De FIB commissie 9.3 bundelt de huidige kennis over 
glasvezelwapening en breidt deze uit waar mogelijk.  
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1.2 Probleemstelling 
In Nederland en Europa is op dit moment de hoeveelheid kennis van glasvezelversterkte kunststof in 
de vorm van wapeningsstaven als wapening in beton toereikend om liggers belast op buiging mee te 
kunnen ontwerpen. Echter voor het bezwijkmechanisme dwarskracht moet worden volstaan met het 
toepassen van conservatieve modellen, omdat over het werkelijke gedrag nog onvoldoende bekend is. 

1.3 Doelstelling 
Door middel van een onderzoek naar de dwarskrachtcapaciteit van betonnen liggers met 
glasvezelwapening wordt de kennis vergroot die nodig is om nog beter te kunnen ontwerpen met 
deze materialen. 

1.4 Opzet van het rapport 
De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 vindt een korte uitleg plaats van wat 
glasvezelwapening is en welke problemen zich voor kunnen doen op het gebied van dwarskracht 
bezwijken bij glasvezelwapening. In hoofdstuk 3 is de literatuurstudie behandeld, waar is ingegaan op 
de eigenschappen van de glasvezelwapening. Hoofdstuk 4 is de onderzoeksopzet gegeven die in 
hoofdstuk 5 en 6 verder is uitgewerkt. Het analytisch onderzoek is beschreven in hoofdstuk 5 waarin 
een analyse is gemaakt tussen de verschillen van stalen wapening en glasvezelwapening. De 
experimenten die zijn gedaan voor het onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 
vindt een confrontatie plaats tussen de resultaten van de experimenten en de modellen die zijn 
opgesteld in hoofdstuk 5 om de bezwijkbelastingen te voorspellen. In het laatste hoofdstuk 8 zijn de 
conclusies en aanbevelingen te vinden die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.  
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2 Glasvezelwapening en dwarskracht 

2.1 Glasvezelwapening 

2.1.1 Algemeen  
[2,5,12] 
Beton is een duurzaam materiaal. Sinds de Romeinen wordt er al gebruik gemaakt van dit materiaal. 
Sommige gebouwen uit die tijd staan nu nog, maar dit zijn echter alleen gebouwen die opgebouwd 
zijn uit drukelementen. Beton kan goed druk en minder goed trekspanningen opnemen. In de 19e 
eeuw is men gebruik gaan maken van staal als wapeningstaven in beton wat geleid heeft tot het 
gewapend beton zoals het nu bekend is. 
 
Wapeningstaal is doorgaans goed beschermd tegen corrosie door de schil van beton er om heen en 
het alkalische milieu van het beton. Echter in zeer agressieve omgevingen en door scheurvorming kan 
deze bescherming te weinig zijn. Dan kan het staal gaan corroderen en er af springen.  
 
Om de duurzaamheid te waarborgen zijn verschillende oplossingen bedacht. Zo is de kwaliteit van het 
beton al verbeterd maar dit heeft maar een gedeeltelijk succes gehad. Daarnaast is er ook geprobeerd 
om het wapeningsstaal te vervangen door roestvast staal of door staal dat beschermt is met een 
epoxy-beschermlaag. Een andere manier om duurzame wapening te verkrijgen is om 
wapeningsstaven op basis van vezelversterkte kunststoffen toe te passen, want die kunnen niet 
corroderen.  
 
In de Verenigde Staten van Amerika en in Japan is al meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar het 
gebruik van vezelversterkte kunststoffen in beton. Hierbij worden staven gevormd van koolstofvezel 
versterkte kunststof (KVK) of van glasvezel versterkte kunststof (GVK). Deze staven worden 
vervolgens gebruikt om de wapeningstaven van staal te vervangen. Aan het gebruik van dit materiaal 
zitten naast het feit dat het niet kan corroderen ook nog andere voordelen. Zo is het materiaal GVK 
vier keer zo licht als staal. Op deze voordelen en ook eventuele nadelen zal in paragraaf 2.1.2 verder 
op worden ingegaan. 
 
In de literatuur [12] wordt gesproken over vezelversterkte kunststoffen. Over het algemeen is deze 
literatuur afkomstig uit de werktuigbouwkunde. In de wapeningsstaven, waar dit verslag over gaat 
hebben, heeft de glasvezel de grootste bijdrage aan de sterkte. Daarom zal er in dit verslag 
gesproken worden over glasvezelwapening.  

2.1.2 Voor- en nadelen van glasvezelwapening 
Glasvezelwapening is niet algemeen bekend. Er zitten aan het gebruik van glasvezelwapening voor- 
en nadelen. Om alvast een indruk te krijgen van de eigenschappen van het materiaal, volgt hier een 
opsomming van de voor- en nadelen aan het gebruik van glasvezelwapening.  
 
Voordelen 

• Licht gewicht; 1/4 deel van staal 
• Zeer corrosie bestendig 
• Lage thermische en elektrische geleiding (bij glas en aramide vezels) 
• Treksterkte 1 ½ tot 2 keer hoger dan staal 
• Goede verspaanbaarheid 
• Transparant voor radio frequenties en magnetische velden 

 
Nadelen 

• Geen plastisch gedrag voor breuk 
• Lage sterkte in dwarsrichting van de staaf 
• Lage druksterkte 
• Kwaliteitsvermindering bij blootstelling aan UV-straling 
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• Vermindering duurzaamheid in vochtige omgeving 
• Sterktevermindering bij hoge temperaturen 
• Lagere elasticiteitsmodulus 
• Niet plastisch te vervormen voor het maken van beugels 

2.2 Dwarskracht in betonconstructies 
Als een ligger loodrecht op as is belast, dan zal er in die ligger een buigend moment en een 
dwarskracht optreden. In een ligger van een homogeen lineair elastische materiaal zal zich een 
spanningsverdeling volgens [Figuur 2-1] voordoen. Wanneer er een gewapend betonnen ligger wordt 
belast, zal zich tot scheurvorming eenzelfde spanningsverdeling voordoen. Wanneer de ligger begint 
te scheuren, verandert echter deze verdeling van de spanningen in de ligger. 
 

 
Figuur 2-1; Spanningen in een rechthoekige doorsnede door een buigend moment   

Na scheurvorming kan de gemiddelde schuifspanning in het beton bij een rechthoekige doorsnede 
bepaald worden met formule [2.1]. Dit gebeurt in de NEN 6720 met behulp van formule [2.1]. 

db
Vd

d *
=τ      [N/mm2] [2.1] 

 
Hierbij: 
V = dwarskracht    [N] 
b = breedte van de doorsnede   [mm] 
d = nuttige hoogte van de doorsnede  [mm] 
 
Als er geen dwarskrachtwapening is toegepast, dan mag de gemiddelde schuifspanning een zekere 
waarde, τ1 genoemd, niet overschrijden. De bepaling van de waarde τ1 heeft op verschillende 
manieren plaatsgevonden. Zowel op empirische als op modelmatige manier is dit gedaan. 
 
Bij de modelmatige aanpak zijn er verschillende factoren die de grootte van de dwarskrachtcapaciteit 
bepalen van een betonconstructie. In een balk zonder dwarskrachtwapening wordt deze verzorgd 
door de afschuifcapaciteit van de betondrukzone, de aggregate interlock en de deuvelwerking van de 
langswapening. Deze staan aangegeven in [Figuur 2-2].  
 

 
Figuur 2-2; Dwarskrachtmechanismen in een betonnen ligger zonder dwarskrachtwapening 

dwarskrachtoverdracht 
door betondrukzone 

aggregate interlock 

deuvelwerking
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Een groot aantal experimenten heeft ten grondslag gelegen voor het bepalen van een model op 
empirische wijze. Aan de hand van de resultaten uit deze experimenten is er een model opgesteld. Dit 
model is de grondslag geweest voor de formule die vermeld staat in de NEN 6720 [9]. Dit is 
onderstaande formule [2.2]. 

3
01 ****4,0 ωτ λ hb kkf= bf*4,0   [N/mm2] [2.2]   

 
Waarbij:  
fb  = betontreksterkte    [N/mm2] 
kλ = dwarskrachtslankheid factor  [-] 
kh = hoogte factor    [-] 
ω0 = wapeningspercentage  [%] 
 
Uit de experimenten blijkt dat de volgende factoren van invloed zijn op de grootte van de 
dwarskrachtcapaciteit van een betonnen doorsnede:  

• de treksterkte van het beton 
• de slankheid van de ligger 
• de hoogte van de doorsnede 
• de hoeveelheid wapening 

 
Als er in een ligger dwarskrachtwapening is toegepast, dan wordt deze wapening in de berekening 
van de totale dwarskrachtcapaciteit van de ligger als volgt verdisconteerd [2.3].  
 

21 ττττ ≤+= su     [N/mm2] [2.3]    

Waarbij: 
τu  = de maximaal opneembare dwarskrachtspanning           [N/mm2] 
τ1  = de uiterst opneembare dwarskrachtspanning indien zonder dwarskrachtwapening [N/mm2] 
τs  = de uiterst opneembare dwarskrachtspanning door de dwarskrachtwapening       [N/mm2] 
τ2   = de boven grenswaarde              [N/mm2] 
 
Te zien is in de formule dat de waarde van τu niet groter mag zijn dan τ2. Deze waarde is in het leven 
geroepen voor doorsneden waarbij een te grote hoeveelheid dwarskrachtwapening zou worden 
toegepast. Hierbij zal de betondrukdiagonaal bezwijken voordat de dwarskrachtwapening gaat 
vloeien. Er is dan geen waarschuwing meer en de doorsnede zal plotseling bezwijken.  
 
Nu kan in een betonnen doorsnede ook glasvezel wapening toegepast worden voor zowel de 
langswapening als de dwarskrachtwapening. De glasvezel wapening verschilt echter op enkele punten 
van de traditionele stalen wapening. In [Grafiek 2-1] is het σ-ε grafiek te zien van zowel ComBAR 
wapening als FeB500 wapening. ComBAR is glasvezelwapening van het bedrijf Schöck B.V. ComBAR 
staat voor Composite reBAR.  
 
De belangrijkste verschillen zitten in de stijfheid en de sterkte van de materialen. De ComBAR 
wapening heeft een 2 x hogere sterkte dan FeB500 wapening, maar heeft daarbij wel een stijfheid die 
meer dan 3 keer zo laag is. De ComBAR wapening heeft verder nog de eigenschap dat het niet vloeit 
en dus bros bezwijkt.  
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Grafiek 2-1; Spanning-rek grafiek 

Als er modelmatig is gekeken naar de verschillen in eigenschappen van de materialen, dan zal het 
gedrag bij belasten gelijk zijn [Figuur 2-3]. Er is dan vanuit gegaan dat de randvoorwaarden van 
belasten, geometrie, doorsnede beton en doorsnede wapening gelijk zijn.  
 

 
Figuur 2-3; Verschillen tussen ComBAR wapening en FeB 500 wapening 
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Er zijn enkele verschillen tussen FeB500 wapening en ComBAR wapening tijdens het belasten van een 
betonnen ligger. Zo zijn er bij de ComBAR wapening hoger doorlopende scheuren en is de 
scheurwijdte daarbij groter in vergelijking met FeB500 wapening. Dit heeft tot gevolg dat de ligger 
met ComBAR wapening verder doorbuigt. De grotere scheuren zorgen verder voor minder aggregate 
interlock. 
 
De formule in de NEN 6720 voor τ1 is gebaseerd op experimenten met betonnen liggers met stalen 
wapening. Het is daarom de vraag of deze formule gebruikt kan worden om betonnen liggers met 
ComBAR wapening te berekenen. Hoogstwaarschijnlijk moet deze formule aangepast worden voor 
berekeningen van betonnen liggers met ComBAR wapening.  
 

In de toelichting op art. 8.2.3.1 [9] staat vermeld dat de factoren kλ, kh en 3
0ω  een positief effect 

kunnen hebben op de waarde van τ1. Achtereenvolgens zijn dit de invloed van de slankheid van de 

ligger (kλ), de invloed van de hoogte van de ligger (kh) en de stijfheid van de trekband ( 3
0ω ). De 

waarde van τ1 zal dan een grotere waarde krijgen van 0,4 * fb. Het is van belang om de afmetingen 
van de proefstukken gelijk te houden bij de experimenten die gedaan zullen worden in dit onderzoek. 
Daardoor is de invloed van deze factoren uitgesloten.  
 
Als een betonnen ligger met ComBAR beugels is versterkt, zijn er verschillende punten die van belang 
zijn. Zo is een ComBAR beugel zwak in de hoeken. Doordat de vezels hier zijn omgebogen in een 
andere richting, komen er spanningsconcentraties in de hoeken. Bij gelijke spanning in de wapening is 
bij ComBAR de rek veel groter. Doordat de ComBAR beugels op een andere wijze zijn geproduceerd 
dan de ComBAR staven is de elasticiteitsmodulus gelijk aan 32000 N/mm2 in plaats van 60000 N/mm2 
die geldt voor ComBAR staven.  
 
In de huidige berekeningsmethoden is voor de ComBAR beugels de rek genomen waarbij stalen 
wapening begint te vloeien. Hierdoor zal de ComBAR wapening bij het bereiken van deze rekgrens 
dezelfde scheurwijdte vertonen als bij het gebruik van stalen beugels. Vanuit deze rek is vervolgens 
de maximale spanning berekend die ComBAR mag hebben. Dit is te zien in [Grafiek 2-2]. 
 

 
Grafiek 2-2; Spanning-rek grafiek 

Het is duidelijk dat er verschillende problemen voor kunnen komen bij het gebruik van ComBAR 
wapening en het gebruik van ComBAR beugels. Zo is de maximale capaciteit van de beugels niet 
duidelijk. Verder is het nog niet duidelijk hoe de dwarskrachtcapaciteit van een betonnen ligger met 
ComBAR wapening kan worden berekend. Dit is onderzocht in dit onderzoek.  
 



 

Dwarskrachtcapaciteit van betonconstructies  
met glasvezelwapening 

 

-10- 

In het volgende hoofdstuk is aan de hand van een literatuurstudie ingegaan op glasvezelwapening in 
het algemeen. Vervolgens zijn de mogelijke verschillen tussen de dwarskrachtcapaciteit van ComBAR 
en FeB500 wapening behandeld in het analytisch onderzoek. In het experimenteel onderzoek is 
gekeken naar de werkelijke capaciteit van betonnen liggers. De resultaten zijn verder besproken in het 
hoofdstuk discussie. 
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3 Literatuurstudie  

3.1 Historie 
[2,5,12]  

3.1.1 Gewapend beton 
Zoals eerder al vermeld, wordt beton al gebruikt sinds de tijd van de Romeinen. Hier betreft het 
echter beton zonder wapening. In de 19e eeuw is men staal gaan gebruiken om het beton te 
versterken. De eerste bouwwerken van gewapend beton waren huizen en bruggen.  
 
Naar het gebruik van staal als wapening in beton is al veel onderzoek verricht. De eigenschappen van 
gewapend beton met staal als wapening zijn over het algemeen bekend. Deze eigenschappen zijn 
verwerkt in rekenregels die zijn vastgelegd in de norm. In de wereld zijn veel verschillende normen 
die elk op hun eigen manier omgaan met de eigenschappen van het beton. Over het algemeen komen 
deze op dezelfde waarden uit.  
 
De eigenschappen van het beton gewapend met staal zijn bekend. Maar nu er een andere soort 
wapening is in de vorm van glasvezelwapening, zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de 
eigenschappen van deze wapening. Van dat onderzoek zal dit onderzoek een klein deel uit gaan 
maken. Het eerste gebruik van glasvezelwapening gaat terug naar de jaren 50 zoals te lezen is in de 
volgende paragraaf.  

3.1.2 Eerste gebruik vezelversterkte kunststoffen 
In de jaren na de tweede wereldoorlog is het Amerikaanse leger begonnen met het ontwikkelen van 
versterkte kunststoffen van aramide, koolstof en glasvezel. Deze kunststoffen werden in eerste 
instantie gebruikt in het leger en in voornamelijk de luchtvaart. Doordat de kunststoffen vele malen 
lichter zijn dan staal en een even hoge dan wel hogere sterkte bezitten, waren ze vooral gunstig voor 
de luchtvaart. Daarbij is het lichter maken van een vliegtuig belangrijk in verband met het verbruik 
van brandstof.  
 
Nadat het Amerikaanse leger deze materialen ging gebruiken in hun voertuigen, kwam het ook 
beschikbaar voor de industrie. Zodoende gingen auto- en vliegtuigfabrikanten het gebruiken voor hun 
producten. Voornamelijk de besparing in gewicht was een belangrijk voordeel. Daarnaast werd het 
ook gebruikt op plaatsen waar een grote kans was op veel corrosie. De kunststoffen glasvezel en 
aramide geleiden ook geen elektriciteit dus deze materialen werden ook steeds meer gebruikt in 
technische installaties waarbij dit noodzakelijk was.  

3.1.3 Vezelversterkte kunststof als wapening 
In de jaren 50 nam het gebruik van de snelwegen toe. Hierdoor was het gebruik van zout om te 
strooien tijdens de wintermaanden steeds meer nodig, maar hierdoor leden de wegen, viaducten en 
bruggen wel meer. Gezocht werd daarom naar een vervanger van de stalen wapeningsstaven. Daarbij 
was de kunststof wapening ook een optie. Toen zijn er al enkele verkenningen geweest naar het 
gebruik ervan.  
 
Sinds het begin van de jaren 80 is het pas interessant geworden om te kijken naar het gebruik van 
kunststof wapeningsstaven als wapening voor beton. Toen kwam het materiaal pas echt op de markt 
als optie. Verder is men sinds het begin van de jaren 80 pas echt onderzoek van importantie gaan 
doen. Ook was bij een aantal nieuwe technologieën zoals de MRI scans het gebruik van een niet 
geleidende wapening noodzakelijk. Daarom werd in de jaren tachtig het gebruik van de 
vezelversterkte kunststof aantrekkelijk. 
 
Het wapenen van betonconstructies met vezelversterkte kunststof kon op verschillende manieren 
gebeuren. Dit kon namelijk door in het beton kunststof vezels toe te voegen, door gebruik te maken 
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van kunststof wapeningsstaven of door het extern opplakken van kunststof strips voor het extern 
versterken van een constructie.  

3.1.4 Projecten 
Het materiaal is in de loop der jaren al voor verschillende projecten gebruikt in Japan, Amerika en ook 
in Europa. In Japan zijn al meer dan 100 voorbeeldprojecten gerealiseerd. In 1986 is er begonnen 
met gebruik van de vezelversterkte kunststof in de Ulenbergstrasse brug in Duitsland, waarbij gebruik 
is gemaakt van vezelversterkte kunststof voorspandraden. Sinds het toepassen van de kunststof in 
deze brug zijn het aantal studies over de kunststof als wapening toegenomen.  
 
In Europa zijn er destijds verschillende studies geweest naar het gebruik van het materiaal. Zo is er 
het project BRITE/EURAM geweest waarbij veel onderzoek verricht is naar kunststof elementen als 
niet geleidende wapening in de periode van 1991 tot 1996. Daarnaast was er ook nog het project 
Eurocrete waarin ook onderzoek werd gedaan naar het gebruik van kunststofwapening in beton. 
Hierbij werkten onderzoekers uit Frankrijk, Engeland, Nederland en Noorwegen samen in een eerste 
Europees samenwerkingsverband voor onderzoek naar de kunststof wapening. Naar aanleiding van dit 
project zijn twee bruggen gebouwd. Dit zijn een brug in Engeland in de plaats Chalgrove nabij Oxford 
[Figuur 3-1] en de Oppegaard brug in Oslo [Figuur 3-2]. De brug in Engeland kwam tot stand in 
verband met het Eurocrete project. Deze brug had een overspanning van 5 meter. In de brug in 
Oppegaard is dezelfde wapening als in de brug bij Chalgrove gebruikt. Verder is de brug 
voorgespannen met externe parafil wapening. De brug heeft een overspanning van 10 meter [Figuur 
3-1]. 
  

      
 Figuur 3-1; brug Eurocrete Chalgrove Oxford       Figuur 3-2; brug Oppegaard Oslo 

In Canada en de Verenigde Staten is in de loop der jaren ook al veel onderzoek gedaan naar het 
gebruik van glasvezelwapening in beton. Voor de Canadese norm “Canadian Highway Bridge Design 
Code” zijn er al verschillende aanvullingen gekomen en zijn er al verschillende voorbeeldprojecten 
gerealiseerd. In de Verenigde Staten is de [2] opgesteld waarin een berekeningsmethode is opgesteld 
voor het berekenen van constructies met glasvezelwapening.  

3.1.5 Onderzoek fib-commissie Europa 
Op dit moment is er een fib-commissie aan het werk in Europa die al het onderzoek naar het gedrag 
en de richtlijnen voor glasvezelwapening in beton verzamelt en samenbundelt in een fib-rapport. De 
fib is een internationale commissie voor constructief beton. De afkorting fib staat voor International 
Federation for Structural Concrete. In de taskgroup 9.3 is de beschikbare kennis van de 
eigenschappen van het materiaal door onderzoek samengebracht in het technische rapport [5]. Zo is 
er aandacht besteedt aan dwarskracht en aanhechting van de wapeningsstaven aan het beton. Verder 
is de ontwerpfilosofie behandeld. Doordat de samenwerking tussen beton en de glasvezelwapening 
anders is dan tussen beton en stalen wapeningsstaven, dient de ontwerpfilosofie opnieuw bekeken te 
worden.  
 
Aan deze fib-commissie nemen een groot aantal onderzoeksinstellingen deel uit Europa. Door de 
combinatie van alle kennis, is zo getracht een nieuwe richtlijn op te stellen. Hiermee kan dan in de 
toekomst in Europa veilig ontworpen worden met het materiaal glaswapening in beton.  
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3.2 Materiaal vezelversterkte kunststoffen 

3.2.1 Inleiding  
[12,15] 
Het materiaal vezelversterkte kunststof is opgebouwd uit een vezel en een hars. Een doorsnede is te 
zien in [Figuur 3-3] Dit wordt ook wel een composiet genoemd. Deze vezel kan bestaan uit aramide-, 
koolstof- of glasvezel. Elke vezel heeft zijn eigenschappen. Hierop zal navolgend kort worden 
ingegaan. Deze vezels worden gebruikt omdat ze sterk, stijf en van licht gewicht zijn. Ze vertonen bij 
belasten allen een lineair elastisch verloop tot het bezwijken. 

 

 
Figuur 3-3; Doorsnede van vezelversterkte kunststof 

De eigenschappen van de composiet zijn bepaald door de eigenschappen van de samenstellende 
delen en de samenwerking daartussen. De factoren zijn daarbij:  

• de mechanische eigenschappen van de vezels 
• de vezeloriëntatie 
• lengte, vorm en samenstelling van de vezels 
• de mechanische eigenschappen van het hars 
• de aanhechting tussen de vezels en het hars 

3.2.2 Vezels  
[12,15]  
In een wapeningsstaaf van vezelversterkte kunststof zijn vezels aanwezig die het materiaal voor een 
groot deel zijn eigenschappen geeft. De vezels in een wapeningsstaaf zijn uni-directioneel geordend. 
Dit houdt in dat de vezels in 1 richting lopen in het materiaal. Dit heeft ook gevolgen voor de 
eigenschappen van het materiaal, omdat de vezels meestal in dwarsrichting geen hoge sterkte 
hebben.  
 
Voor het fabriceren van een wapeningsstaaf kunnen een aantal vezelsoorten gebruikt worden. Als 
vezelsoorten worden glasvezel, koolstof en aramide onderscheiden. Glasvezel is onderverdeeld in E-
glas en S-glas. Er zijn twee soorten koolstofvezel soorten te onderscheiden. En als derde soort is er 
aramide. Ze hebben elk hun eigenschappen De eigenschappen van de vezelsoorten zijn te vinden in 
[Tabel 3-1]. Er wordt een vergelijking gemaakt met staal.  
 

 Dichtheid 
 
[*103 kg/m3] 

Elasticiteits-
modulus 
[*103 N/mm2] 

Breuksterkte 
 
[N/mm2] 

Breukrek 
 
[%] 

Uitzettings- 
coëfficiënt 
[*10-6/K] 

Staal 7,7 200 483-690 6,0 – 12,0 11,7 
E-glas 2,54 72 3450 4,8 5,0 
S-glas 2,49 87 4300 5,0 2,9 
Pitch Koolstof 2,0 380-758 1900-2400 0,3-0,5 -1,4 
PAN Koolstof 1,8 220-345 2300-3600 1,2-2,0 0 tot -0,5 
Aramide 1,45 131 3600 2,8 -2,0 

Tabel 3-1; Gegevens vezels [12,15] 
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Er zijn verschillende typen glasvezel commercieel beschikbaar. Als eerste is er E-glas dat het meeste 
wordt toegepast. Dan is er S-glas dat een hogere treksterkte en een hogere elasticiteitsmodulus heeft 
dan E-glas. Glasvezels vertonen onder belasting een elastisch gedrag tot aan breuk. De rek bij breuk 
is in de orde van 3 tot 5 %.  
 
Als glasvezels zijn belast met een spanning die kleiner is dan de statische sterkte, maar hoger dan een 
zekere minimum waarde, dan treedt na verloop van tijd breuk op. Dit is ook wel aangeduid als “creep 
rupture”. De genoemde minimum waarde is de langeduursterkte van het materiaal. Dit is vergelijkbaar 
met de langeduursterkte van beton. Bij deze langeduursterkte van glasvezel spelen de atmosferische 
omstandigheden een belangrijke rol.  Daarbij zijn een alkalische omgeving en vocht bijzonder 
schadelijk.  

3.2.3 Hars  
[12,15]  
In de samenstelling van de vezelversterkte kunststof is de vezel de belangrijkste component [12,15]. 
Het hars verzorgt echter ook een cruciale rol in het geheel. De belangrijkste functies van het hars zijn:  

• het fixeren van de vezels 
• overdracht van spanningen tussen de vezels en de omliggende constructie 
• zorgen voor krachtsoverdracht van zwakkere plekken in de vezels naar omliggende vezels 
• het beschermen van de vezels tegen mechanische beschadiging en agressieve milieus 

 
De hars kan een thermohardende of een thermoplastische hars zijn. Een thermohardende hars 
kenmerkt zich door het feit dat deze na het aanbrengen van het hars en afkoelen ervan, zich niet 
meer laat verwijderen door het product opnieuw te verhitten. Dit komt doordat er bij de verhitting of 
chemische reactie van het hars een steeds verdergaande koppeling plaatsvindt tussen de moleculen. 
Deze verbinding is hard en niet smeltbaar. 
 
Dit is wel mogelijk bij een thermoplastische hars. Bij thermoplastische harsen zijn de moleculen in 
lineaire ketens geordend en bij verhitting koppelen ze niet aan elkaar. Hierdoor is het proces bij een 
thermoplastische hars wel omkeerbaar bij verhitting. Dan worden ze week. Bij lage temperaturen zijn 
ze hard.  
 
Voorbeelden van veel gebruikte harsen zijn: 

• polyesterharsen 
• vinylesterharsen 
• epoxyharsen 
• phenolharsen 

 
Het beton waarin de elementen zullen worden toegepast liggen in het temperatuursgebied van -30 0C 
en +80 0C. Deze temperaturen liggen onder de glastemperatuur. De glastemperatuur is de 
temperatuur waarbij de thermoharders overgaan in een andere fase. Deze is aangeduid met TG. 
genoemd.  
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3.3 Glasvezelwapening 

3.3.1 Inleiding 
Er zal verder ingegaan worden op de glasvezelwapening. De staaf wordt geproduceerd door middel 
van een pultrusie proces. Bij dit productieproces worden glasvezelstrengen door een bad met het hars 
getrokken, waarna ze door een vorm heengaan. In deze vorm worden de ribbels in de staaf 
gesneden. Vervolgens wordt het geheel gekoeld en zodoende ontstaat een doorgaande staaf. Deze 
kan vervolgens op lengte worden afgezaagd. Een kort overzicht van het pultrusie proces is te zien in 
[Figuur 3-4]. 

 
Figuur 3-4: Productieproces pultrusie 

Voor een goed overzicht van de mogelijkheden van glasvezelwapening zal er naar verschillende 
eigenschappen van het materiaal gekeken moeten worden. Gekeken zal worden naar de fysische, 
korte duur mechanische, lange duur mechanische en duurzaamheid eigenschappen. Voor een 
compleet overzicht van de factoren waarnaar gekeken wordt, wordt verwezen naar [Tabel 3-2]. 
 

Fysische eigenschappen: 
• Dichtheid 
• Uitzettingscoëfficiënt 
• Elektrische geleidbaarheid 
• Magnetiseerbaarheid 

 
Korte duur mechanische eigenschappen: 

• Trek  
• Druk 
• Dwarskracht 
• Aanhechting 

 
Lange duur mechanische eigenschappen: 

• Kruip  
• Vermoeiing 

 
Duurzaamheid: 

• Effecten van water 
• Effecten van Alkali 
• Weerstand tegen UV 
• Brand en hoge temperaturen 

Tabel 3-2; Overzicht eigenschappen glasvezelwapening 
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3.3.2 Fysische eigenschappen  
[12,15] 

3.3.2.1 Dichtheid 
De dichtheid van de glasvezelwapening ligt ongeveer op een vierde deel van dat van staal. Zoals te 
zien is [Tabel 3-3]. Het verschil in dichtheid is te verklaren door de opbouw van de staaf. De 
verhouding tussen hars en vezel geeft een staaf zijn eigenschappen. Deze verhouding bepaalt ook de 
dichtheid van de staaf.  

3.3.2.2 Uitzettingscoëfficiënt  
Uit [Tabel 3-3] valt op te maken dat de uitzettingscoëfficiënt voor de longitudinale richting voor staal 
en glasvezelwapening nagenoeg overeenkomen. Echter voor de dwarsrichting is de 
uitzettingscoëfficiënt van glasvezelwapening een factor 2 keer groter dan die van staal. De vezels 
bepalen de uitzettingscoëfficiënt in longitudinale richting. De hars bepaalt de uitzettingscoëfficiënt in 
dwarsrichting. Dat de uitzettingscoëfficiënt geen vaste waarde heeft, hangt weer af van de 
verhouding van volume aan hars en vezel en de uitzettingscoëfficiënten van beide. Verder is het 
verschil in stijfheid tussen het hars en de vezel van belang. Deze eigenschappen bepalen de 
uitzettingscoëfficiënt.  

3.3.2.3 Elektrische geleidbaarheid 
Glasvezelwapening geleidt geen stroom. Het is daarom niet elektrisch geleidend. Dit in tegenstelling 
tot staal, dat wel stroom kan geleiden. 

3.3.2.4 Elektromagnetische neutraliteit 
Glasvezelwapening is door magneten niet te magnetiseren. Dit komt door de elektromagnetische 
neutraliteit die het materiaal bezit. 
 

Wapening Dichtheid  
 

[ x103 kg/m3 ] 

Uitzettingscoëfficiënt  
Longitudinale richting 

[ - ] 

Uitzettingscoëfficiënt 
Dwarsrichting  

[ - ] 
Staal 7,7 11,7 11,7 

Glasvezel 1,25 tot 2,1 6,0 tot 10,0 21,0 tot 23,0 

Tabel 3-3; Vergelijking eigenschappen staal en glasvezelwapening [12,15] 

3.3.3 Korte duur mechanische eigenschappen  
[12,15] 

3.3.3.1 Trek 
Als glasvezelwapening belast wordt tot breuk onder een trekspanning, dan vertoont het element tot 
aan de breuk een elastisch gedrag. Er komt geen plastisch gebied voor. De treksterkte en de 
elasticiteitsmodulus hangen van enkele factoren af. Het volume aan vezels in verhouding met het 
totale volume van een staaf bepaalt grotendeels de trek eigenschappen van een staaf. Sterkte en 
stijfheid variaties komen voor in staven met verschillende volumeverhoudingen aan vezels, zelfs in 
staven met dezelfde diameter, uiterlijk en bestanddelen. De mate van afwerking, de wijze van 
productie en ook de controle op de productie bepalen uiteindelijk de mechanische eigenschappen van 
de glasvezelwapening. De eigenschappen van glasvezelwapening in verhouding met staal staan 
vermeld in [Tabel 3-4]. 
 
De diameter van de glasvezelwapening heeft invloed op de maximale treksterkte van een staaf. Bij 
toename van de diameter kan de maximale treksterkte afnemen tot wel 40 % [12,15]. Bij de kleinere 
diameters wordt daarom een hogere maximale trekspanning bereikt in vergelijking tot een grotere 
diameter. Dit wordt veroorzaakt door ‘shear lag’. Hierdoor ontstaat in de staaf een niet-uniforme 
krachtsverdeling.  
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Het maken van bochten met staven van glasvezelwapening is niet meer mogelijk na de productie. In 
het werk zijn de staven niet meer te buigen. Bij toepassing van een thermoplastische hars zou het 
eventueel buigen van een staaf mogelijk zijn door het opwarmen van de staaf en het buigen ervan. Bij 
het aanbrengen van een bocht moet gerekend worden met een afname van de sterkte met 40-50% in 
het gebied van de bocht [12,15]. Dit komt door het buigen van vezels en de spanningsconcentraties 
die optreden in de bocht.  
 

Wapening Treksterkte evenwijdig  
[ N/mm2 ] 

Elasticiteitsmodulus evenwijdig  
[ * 103 N/mm2 ] 

Breukrek  
[ - ] 

Staal 483 - 690 200 6.0 - 12.0 
Glasvezel 450 – 1600 35 - 55 1.2 – 3.7 

Tabel 3-4; Korte duur mechanische eigenschappen [12,15] 

3.3.3.2 Druk 
In [5,12,15] is er op aangedrongen om glasvezelwapening niet te gebruiken in de drukzone. Er is op 
gewezen dat glasvezelwapening lokaal bezwijkt onder een drukspanning. Het bezwijken op treksterkte 
haaks op de vezelrichting, het lokaal uitknikken of bezwijken op dwarskracht zijn bezwijkvormen die 
voorkomen bij het belasten van glasvezelwapening op drukspanning. Dit zou in het beton niet voor 
een probleem hoeven te zorgen, omdat de glasvezelwapening opgesloten zit in het beton. Echter voor 
de berekening is geadviseerd om de druksterkte van de glasvezelwapening niet mee te nemen als 
deze in een drukzone zijn geplaatst [5,12].  
 
De bezwijkvorm hangt hier ook af van het type vezel, het vezel volume percentage en het type hars. 
De druksterkte is lager dan de treksterkte van de staven. Over het algemeen is de druksterkte van 
een staaf hoger bij een staaf met een hogere treksterkte. Voor het verkrijgen van de druk 
eigenschappen van glasvezelwapening zijn op dit moment nog geen standaard testrichtlijnen 
geschreven. Daarvoor is verwezen naar de informatie die de leverancier kan aanleveren.  

3.3.3.3 Dwarskracht 
Het gedrag van glasvezelwapening onder dwarskracht is gedomineerd door de eigenschappen van het 
hars in de staaf. De vezels kunnen namelijk slecht belastingen opnemen die haaks op de vezelrichting 
aangrijpen. De hars zal daarom de dwarsbelasting op moeten nemen die op een wapeningsstaaf 
aangrijpt.  
 
Er zijn over de dwarskrachtsterkte van glasvezelwapening geen voorspellende theoretische modellen 
beschikbaar, dus wordt er in de literatuur op gewezen om de dwarskrachtsterkte van alleen het hars 
te pakken. In de [2] is aangegeven dat er gekozen kan worden om bij de productie van de staven 
vezels aan te brengen die loodrecht op de vezelrichting van de staaf staan. Hierdoor verhoogt de 
dwarskrachtsterkte van een staaf. Inmiddels zijn er al enkele test methoden ontworpen door zowel 
JSCE, ACI en ASTM. In alle literatuur is echter wel gemeld dat voor bepaalde toepassingen de 
eigenschappen van het materiaal bij de fabrikant aangevraagd moeten worden. Als deze 
eigenschappen verstrekt worden door de fabrikant, dient de fabrikant de gebruikte test, voor het 
verkrijgen van de eigenschappen, erbij te vermelden. 
 
In [5] wordt al meer vermeld over de dwarskrachtwerking van glasvezelwapening in het beton. 
Ingegaan wordt op de werking van de staven bij het aanbrengen van de staven voor boven en 
onderwapening. Doordat de staven weinig tot geen dwarskracht kunnen verwerken wordt ingegaan 
op de samenwerking tussen het beton en de wapeningsstaven. Bepaalde factoren zijn hier bij van 
belang. Zo is de overdracht van dwarskracht in de drukzone van belang, de “aggregate interlock”, de 
deuvelwerking van de wapeningsstaven en ook de aanwezige dwarskrachtwapening.  
 
Verder worden in [5] bezwijkpatronen beschreven zoals een balk met glasvezelwapening kan 
bezwijken. Zoals gebruikelijk bij bezwijken van een balk op dwarskracht, vormen zich onder een hoek 
scheuren op het oppervlak. De interne samenwerking verandert hierdoor en de balk zal na verder 
doorbelasten op de breuklijnen bezwijken. Bij het toepassen van glasvezelwapening kan de balk 
echter ook nog op andere wijzen bezwijken. Zo valt te denken aan het bezwijken van de 
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glasvezelwapening als dwarskrachtwapening ter plekke van de ombuigingen. Doordat de sterkte hier 
tot 40 à 50 % lager is dan in een rechte staaf, is het een bezwijkpatroon om rekening mee te houden. 
Daarom is aangegeven dat bij omgebogen dwarskrachtwapening van glasvezelwapening met een 
gereduceerde sterkte gerekend moet worden.  

3.3.3.4 Aanhechting 
De aanhechting van glasvezelwapening is over het algemeen minder dan bij stalen wapeningsstaven. 
Naar dit onderdeel is in de loop van de jaren veel onderzoek gedaan, omdat de trek in een betonnen 
constructie nu eenmaal goed moet worden opgenomen door de wapening. Er is door het onderzoek 
veel kennis vergaard over welke parameters de aanhechting beïnvloeden. Hieronder een overzicht uit 
[2] van de afzonderlijke parameters: 

• vorm van de doorsnede van de staaf 
• oppervlakte behandeling van de staaf 
• lage elasticiteitsmodulus van glasvezelwapening in langsrichting 
• elasticiteitsmodulus van glasvezelwapening in dwarsrichting 
• dwarsbelasting op de staven 
• effecten van dwarscontractie coëfficiënt  
• positie van de staven in de doorsnede 
• wig effect  
• bochten in de staven 
• betondekking en afstanden tussen staven 
• thermische uitzettingscoëfficiënten 
• het milieu waarin de staven liggen 
• staaf diameter 
• beton sterkte 
• dwarskrachtwapening  
• scheurwijdte en krimp 

 
Er is door de verschillende producenten van glasvezelwapening veel onderzoek gedaan naar de 
aanhechtingseigenschappen van de wapeningsstaven. Voor de ComBAR staaf van Schöck is in [Tabel 
3-5] een vergelijking te zien van de aanhechtingseigenschappen in vergelijking met stalen 
wapeningsstaven.  
 

Wapening Aanhechtspanning 
[N/mm2] 

Staal 15 - 25 
ComBAR 12 - 20 

Tabel 3-5; Aanhechtspanning [17] 

3.3.4 Lange duur mechanische eigenschappen 

3.3.4.1 Kruip 
Kruip is het geleidelijk vervormen van een constructie onder een constante belasting. De harsen in de 
glasvezelwapening hebben een visco-elastisch gedrag. Kruip en relaxatie zijn hierbij van toepassing.  
 
Van invloed op het verminderen van de levensduur van glasvezelwapening zijn voornamelijk de 
milieucondities waarin de staaf zich bevindt. Hierbij dient gedacht te worden aan hoge temperaturen, 
blootstelling aan UV-straling, hoge PH-waarden, nat - droog cycli en dooi - vries cycli. Uit onderzoek is 
al gebleken dat de vochtigheid van een betonnen balk die gewapend is met glasvezelwapening 
gunstig werkt voor de kruip van de betonnen balk, maar ongunstig is voor de glasvezelwapening zelf. 
[5] 
 
Het vervormingsgedrag van de staven is over de tijd logaritmisch. Er is echter nog niet genoeg 
onderzoek gedaan naar de lange duur effecten op het materiaal, om een goede voorspelling te doen 
naar de sterkte van het materiaal op lange termijn [5].  
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3.3.4.2 Vermoeiing 
Het fenomeen vermoeiing wordt omschreven als de verzwakking van het materiaal door een groot 
aantal wisselende belastingen. De sterkte en stijfheid van het materiaal nemen dan af. Schade door 
vermoeiing aan glasvezelwapening is erg complex, omdat het verschillende bezwijkvormen omvat die 
op verschillende locaties kunnen voorkomen in een element. De bezwijkvormen zijn scheuren van het 
hars, scheuren van de vezels, loslaten van de lamellen en groei van loslaten en scheuren. Hierdoor 
bezwijkt glasvezelwapening op meerdere bezwijkvormen tegelijk bij vermoeiing [5].   
 
De invloeden van de omgeving op het gedrag van glasvezelwapening bij vermoeiing is wel van 
belang. Het aanwezig zijn van vocht zorgt ervoor dat glasvezelwapening sneller bezwijkt onder 
vermoeiing. Verder hebben alkalische en zure omgevingen een slechte invloed op de weerstand tegen 
vermoeiing. Op het gebied van glasvezelwapening in beton en de kans op bezwijken op vermoeiing is 
weinig onderzoek gedaan.  

3.3.5 Duurzaamheid  
[2, 5,12] 

3.3.5.1 Effecten van water/vocht 
Vocht heeft een slechte invloed op de duurzaamheid van glasvezelwapening. De watermoleculen 
zorgen ervoor dat de Van-der-Waals-verbindingen tussen de moleculen in de hars-polymeren worden 
verstoord. Hierdoor gaan de mechanische eigenschappen van de glasvezelwapening achteruit. Als 
richtlijn is in de literatuur gegeven dat, bij een vochtige omgeving met een temperatuur van meer dan 
40 0C, er een onderzoek moet worden gedaan naar de eigenschappen van de glasvezelwapening in 
een meer agressievere omgeving dan voorgesteld.  

3.3.5.2 Effecten van Alkali 
In beton gewapend met staal heeft het alkalische milieu een beschermde functie voor het betonstaal. 
Bij glasvezelwapening zorgt een alkalisch milieu ervoor dat onbeschermde glasvezelwapening van 
kwaliteit vermindert in de loop der tijd. Door een goede hars toe te passen kan de glasvezelwapening 
er tegen beschermd worden.  
 
Naar de nadelige effecten van een alkalisch milieu is al veel onderzoek gedaan. Uit deze onderzoeken 
blijkt dat de volgende factoren invloed hebben op de mate van inwerking op de glasvezelwapening 
door het aanwezige milieu: 

• De vatbaarheid van gewone vezels voor hoge pH-waarden 
• Kwaliteit van de hars-vezel hechting en de indringing van de hoge pH-waarde en de 

aantasting van de vezel 
• De temperatuur, die de reacties bevordert en de verspreiding van de hoge pH-waarde 
• De hoogte van de pH-waarde 

 
Glasvezels hebben in verhouding met aramide en koolstofvezels meer last van aantasting door hogere 
pH-waarden. Verder geeft een vinyl ester hars een betere bescherming aan de vezels dan een 
polyester hars.  

3.3.5.3 Weerstand tegen UV-straling 
Hoewel de glasvezelwapening wordt beschermd in het beton tijdens de levensduur, kunnen de staven 
tijdens opslag en verwerking, blootgesteld worden aan de UV-straling. De straling zorgt voor een 
afname van de kwaliteit van de staven. Daarom moet tijdens de opslag, transport en verwerking 
worden opgelet met de blootstelling aan eventuele UV-straling.  

3.3.5.4 Brand en hoge temperaturen 
Onder directe blootstelling aan hoge temperaturen neemt de sterkte en stijfheid van 
glasvezelwapening af. Maar doordat de staven ingesloten worden door de beton is de invloed van de 
warmte beperkt. Bij brand zullen de vlammen niet direct de staven raken, maar zal het beton wel 
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opwarmen. De sterkte en stijfheid zullen dan wel afnemen door de opwarming. Onderzoek naar brand 
en het gebruik van glasvezelwapening zou nog een mogelijk onderzoekspunt zijn voor de toekomst.  

3.4 Producten op de markt 

3.4.1 Overzicht 
De glasvezelwapening komt in een aantal vormen voor. Doordat de technologie met de 
glasvezelwapening nog niet gestandaardiseerd is, heeft elke producent zijn eigen product. Dit product 
onderscheidt zich door een andere afwerking en een andere samenstelling. Enkele bekende 
wapeningsstaven komen in dit hoofdstuk aan bod. De verschillen tussen de producten zijn behandeld. 

3.4.2 Hughes Brothers INC. America - Aslan 100 GFRP 
[18] 
In [Figuur 3-5] is een afbeelding te zien van de Aslan 100 GFRP wapeningsstaaf. De eigenschappen 
van de Aslan 100 GFRP Rebar zijn te zien in [Tabel 3-6]. Deze wapeningsstaaf heeft als afwerking een 
ruw oppervlak, met daarbij een wikkeling over de lengte van de staaf. Dit moet zorgen voor de nodige 
aanhechting.  
 

 
Figuur 3-5; Afbeelding van Aslan 100 GFRP wapeningsstaaf 

 

 
Tabel 3-6; Eigenschappen van Aslan 100 GFRP 

3.4.3 Pultrall Canada – V-Rod 
[19] 
De V-Rod van Pultrall heeft als afwerking een ruw oppervlak. Hiermee wordt voldoende aanhechting 
verkregen. In [Figuur 3-1] is een afbeelding te zien van de V-Rod wapeningsstaaf.  De eigenschappen 
van de wapeningsstaaf V-Rod is te zien in [Tabel 3-7].  
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Figuur 3-6; Foto van V-Rod wapeningsstaaf 

 

 
Tabel 3-7; Eigenschappen van V-Rod 

3.4.4 Schöck Nederland/Duitsland – ComBAR 
[17] 
De wapeningsstaaf van Schöck is de ComBAR. In [Figuur 3-7] is een afbeelding te zien van de 
ComBAR wapeningsstaaf. Deze wapeningstaaf heeft een wikkeling over de volledige lengte lopen die 
zorgt voor de aanhechting. Deze wikkeling is in beperkte mate te vergelijken met de wikkeling die 
over een stalen wapeningsstaaf aanwezig is. De eigenschappen van de ComBAR zijn te vinden in 
[Tabel 3-8].  
 

 
Figuur 3-7; Afbeelding van ComBAR wapeningsstaaf 
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Tabel 3-8; Eigenschappen van ComBAR 

De wapeningsstaaf van Schöck Nederland is verkrijgbaar in 2 verschillende soorten diameters, 
namelijk 16 en 32 mm. Een omgebogen staaf heeft een diameter van 20 mm. De profilering van deze 
staaf is ook anders. Dit heeft te maken met de manier van produceren. Hierop wordt ingegaan in de 
volgende paragraaf.  

3.4.5 Dwarskrachtwapening 

3.4.5.1 Beugels 
[16,17] 
Wat betreft dwarskrachtwapening zijn er verschillende soorten te benoemen. Bij gebruik van stalen 
wapening wordt er gebruik gemaakt van beugels. Deze beugels kunnen door middel van 
koudvervorming van de stalen wapeningsstaven gemaakt worden. Dit proces is echter niet mogelijk 
bij het maken van beugels van glasvezelwapening. De toegepaste hars in het materiaal is na 
uitharding niet meer te verzachten. Daardoor is buigen is niet meer mogelijk en kan de staaf niet 
meer vervormd worden na uitharding.  
 
Een beugel in glasvezelwapening [Figuur 3-8] wordt daarom op een andere wijze gecreëerd. Door 
middel van een buis op de juiste wijze te vormen, wordt de juiste vorm verkregen. Vervolgens worden 
de vezels door de buis heen gehaald en als deze zich allemaal in de buis bevinden, wordt de hars 
toegevoegd in de buis. Als de hars vervolgens is uitgehard, is er een beugel gecreëerd.  
 

 
Figuur 3-8; Beugel van ComBAR 

De beugelvorm in glasvezelwapening heeft echter ook nadelen. Zoals eerder is gemeld, moet bij de 
beugel gerekend worden met een afname van 40 tot 50 % van de sterkte in de bochten van de 
beugel. Dit komt door spanningsconcentraties die zich daar voor doen. De vezels kunnen hier slecht 
tegen en zullen hier bij belasten als eerste bezwijken. Verder heeft deze beugel een 
elasticiteitsmodulus van 32000 N/mm2. Deze is bijna de helft lager dan een normale ComBAR staaf.  
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3.4.5.2 Double Headed Bolt (DHB) 
[17] 
Nu heeft het bedrijf Schöck een nieuwe dwarskracht wapeningsstaaf ontwikkeld. Dit is in de vorm van 
een double headed bolt (DHB). Deze DHB [Figuur 3-9] bestaat uit een ComBAR wapeningsstaaf 
waarop op beide zijden een kop vastgezet is. Deze kop geeft de staaf een extra vermogen om 
trekspanningen op te laten nemen door dwarskrachten in een betonnen balk met dit type wapening. 
 

 
Figuur 3-9; Double headed bolt van ComBAR 

De toepassing van deze staven is op dit moment beperkt. Over het werkelijke gedrag in een betonnen 
constructiedeel is op dit moment nog niet veel bekend. De DHB heeft echter meer potentie als 
dwarskracht wapeningsstaaf, omdat ze beter te produceren zijn. Verder heeft een DHB een 
elasticiteitsmodulus die gelijk is aan een ComBAR staaf van 60000 N/mm2. 
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3.5 Toepassingen 
Glasvezelwapening is al in verschillende constructies toegepast. Verder heeft het nog de potentie om 
in nog meer constructies toegepast te kunnen worden waar het nog niet in geprobeerd is. Naar 
aanleiding van een eigenschap van het materiaal zullen enkele voorbeelden aangehaald worden waar 
het toegepast kan worden. 

3.5.1 Corrosiebestendigheid 

3.5.1.1 Wegen 
In de winter veroorzaken sneeuw en andere vormen van neerslag gladheid op de wegen. Dit is 
tegengegaan met strooizout. Dit zout heeft echter een negatieve invloed op de wapening die in de 
wegbaan is verwerkt bij viaducten, bruggen [Figuur 3-10] en bij wegen op slechte ondergronden zoals 
in het westen van het land. Door inwerking van de zouten in het beton kan dit uiteindelijk de stalen 
wapening bereiken. Deze stalen wapening zal dan gaan corroderen.  
 

 

Figuur 3-10; Brugdek met glasvezelwapening 

Door nu de stalen wapening te vervangen door versterkte kunststoffen zal de kans op corrosie bijna 
nihil worden. De onderhoudskosten komen hierdoor vele malen lager te liggen aan burgen, viaducten 
en de wegen. De investeringskosten zijn hoger, maar dit is later terugverdiend door lagere 
onderhoudskosten. 

3.5.1.2 Waterbouwkundige werken 
De aanwezigheid van zout in zeewater zorgt ervoor dat de betonnen constructies die gebouwd 
worden in of nabij de zee [Figuur 3-11] een extra grote dekking moeten hebben of wapeningsstaven 
die tegen deze omstandigheden kunnen. De kans op corrosie is groot bij het gebruik van stalen 
wapeningsstaven.  

 
Figuur 3-11; Betonnen keerwand bij zee 
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Het gebruik van de glasvezelwapening heeft hier voordelen omdat de inwerking van zout in het beton 
geen invloed heeft op de wapeningsstaven. Aangezien deze constructies continu in contact staan met 
het zeewater heeft hier de glasvezelwapening een betere uitgangspositie dan de stalen staaf. 

3.5.2 Elektromagnetisch neutraal 

3.5.2.1 MRI scanners 
Doordat bij MRI scanners [Figuur 3-12] gebruik wordt gemaakt van magnetische resonantie, dient er 
in de buurt van de machine zo weinig mogelijk randzaken aanwezig te zijn die dit kunnen verstoren. 
Bij een MRI scan worden de wateratomen in een menselijk lichaam geactiveerd. Doordat wateratomen 
gedeeltelijk geladen zijn, draaien ze als het ware naar de magneet toe. Tegelijkertijd worden er 
radiogolven uitgezonden op het lichaam. Deze radiogolven worden opgenomen in het lichaam en 
doordat sommige golven langer onderweg zijn dan andere kan op deze manier het lichaam van 
binnenuit wordt bekeken. Het verschil in tijd geeft een indicatie van het type molecuul of cel, dat 
aanwezig is.  

 
Figuur 3-12; MRI-scanner 

Doordat deze radiogolven en de magnetische resonantie bedoeld zijn om op het lichaam te werken, 
mogen er in de buurt van het apparaat geen verstorende elementen aanwezig zijn. De magneet is 
zeer krachtig, dus eventuele wapening van staal kan het beeld al verstoren. Daardoor heeft het 
gebruik van glasvezelwapening de voorkeur bij het maken van vloeren en wanden van gewapend 
beton rondom MRI scanners.  

3.5.2.2 Laboratoria 
Laboratoria, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderzoeksapparatuur die gevoelig is voor het 
aanwezig zijn van staal of andere magnetische elementen, zijn ook mogelijke toepassingsgebieden. In 
een laboratorium is het belangrijk om goede en zuivere waarnemingen te doen. Als bij het gebruik 
van deze apparatuur de omgeving van invloed kan zijn op de waarnemingen, dan moet ook de 
wapening in het beton erop aangepast worden. Dan is het gebruik van glasvezelwapening een 
uitkomst.  

3.5.2.3 Hoge snelheidstreinen – zweeftreinen 
De baan die gebruikt wordt voor magneettreinen [Figuur 3-13] mag niet magnetisch kunnen worden. 
Dit kan voor negatieve effecten zorgen en mogelijk energieverlies. Door een betonnen baan te 
bouwen van beton met glasvezelwapening zal een magneettrein geen last hebben van de baan. De 
opgewekte magnetische kracht kan volledig gebruikt worden om de magneettrein te laten zweven. 
Doordat de magneten krachtig zijn, mag er in het beton in de buurt ook geen staal aanwezig zijn. 
 

 
Figuur 3-13; MagLev-trein in Japan 
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3.5.3 Verspaanbaarheid 

3.5.3.1 Tunnelbouw 
Voor de ontvangstschachten en vertrekschachten van een Tunnelboormachine (TBM) [Figuur 3-14] 
dienen wanden gemaakt te worden die tot grote diepte in de grond zitten. Daarvoor dienen ze ook 
gewapend te worden. Als de TBM door de wand wil komen, zal hij de wapening ook moeten kunnen 
doorboren. Bij gebruik van stalen wapening zal dit tot een probleem leveren voor de boorkop.  
 
Het gebruik van de glasvezelwapening als wapeningstaaf zal echter voor de TBM geen probleem op 
leveren omdat de vezels verspaanbaar zijn in de dwarsrichting zoals ook te zien is in [Figuur 3-15]. 
Deze foto’s zijn gemaakt van de wapeningsstaven die gebruikt zijn in de ontvangstschachten bij de 
Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk.  

           
Figuur 3-14; TBM          Figuur 3-15; Wapeningsstaven die vermalen zijn  Figuur 3-16; Soft-eye voor de NZ-lijn
                door de TBM 

Recentelijk nog is in Nederland ook gebruik gemaakt van de goede verspaanbaarheid van de 
glasvezelwapening. Zo is er bij de bouw van de Noord-Zuidlijn gebruik gemaakt van 
glasvezelwapening in de diepwanden van de start en ontvangstschachten voor de TBM. In deze 
diepwanden is een soft-eye [Figuur 3-16] gecreëerd waardoor de TBM zonder tussenkomst van 
hulpmiddelen kan beginnen aan het boren van de tunnel. Hier is door aannemer Max Bögl gebruik 
gemaakt van de ComBAR staven van Schöck. In mei 2004 zijn de wanden gegraven en daarin zijn de 
glasvezelwapening in verwerkt. [17] 

3.5.3.2 Recycling 
Bij sloop van gebouwen is het vaak een heel werk om het beton te scheiden van de stalen wapening. 
Doordat de stalen wapening nog veel opbrengt bij recycling ervan wordt het staal en het beton 
volledig gescheiden afgevoerd. Voor dit scheiden van de wapening en het beton is vaak nog veel werk 
nodig.  
 
Door nu de wapening te vervangen in glasvezelwapening, hoeft het beton niet gescheiden te worden 
afgevoerd. Bij hergebruik van het beton werken de vezels nog mee in de sterkte omdat ze alleen 
korter zijn geworden, maar ze nog wel in werking zijn. Verder zal de glasvezelwapening niet 
uitspoelen of schadelijk zijn voor het milieu. De slooptijd van een gebouw zal ook afnemen omdat het 
scheiden van beton en de wapening in principe niet meer nodig is. 
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4 Onderzoeksaanpak 

4.1 Inleiding 
Vanuit de literatuurstudie en de inleiding is inmiddels duidelijk dat er op het gebied van 
glasvezelwapening wel het een en ander bekend is. Echter naar verschillende mechanismen is nog 
weinig onderzoek verricht. Dit is ook het geval bij de dwarskrachtcapaciteit van liggers met 
glasvezelwapening.  
 
Daarom zal getracht worden door middel van dit onderzoek het inzicht te vergroten. Het onderzoek is 
opgedeeld in een aantal delen. Het onderzoek bestaat uit een analytisch onderzoek, een 
experimenteel onderzoek en vervolgens een discussiegedeelte waar de resultaten besproken worden.   

4.2 Analytisch onderzoek 
De verschillen in de eigenschappen van de materialen komen aan bod in het analytisch onderzoek. De 
gevolgen van deze verschillen op de constructie krijgen vervolgens de aandacht. Er is gekeken of er 
met andere waarden gerekend dient te worden in toekomstige berekeningen bij gebruik van 
glasvezelwapening. 
 
Het analytisch onderzoek bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel gaat in op de vraag welke 
dwarskracht mechanismen er op dit moment bekend zijn. Deze mechanismen hebben betrekking op 
proefstukken met FeB500 wapening. De verschillende benaderingen om een betonnen constructie op 
dwarskracht te berekenen komen ook aan bod. De huidige normen worden ook geanalyseerd. 
 
Het is bekend dat er verschillen zijn tussen FeB500 en ComBAR wapening. Deel twee van het 
analytisch onderzoek gaat over de gevolgen van deze verschillen op de verschillende mechanismen. 
De eigenschappen van ComBAR zorgen voor verschillen bij de berekeningen en de uitkomsten van 
een betonnen constructie op dwarskracht.  
 
Een betonnen constructiedeel reageert anders als het een gedrongen of niet-gedrongen 
constructiedeel is. Er is in het verleden onderzoek gedaan naar de invloeden hiervan. In het verleden 
is gebleken dat bij bepaalde verhoudingen dit van invloed is. Dit is behandeld in het derde deel van 
het analytisch onderzoek. 
 
De methoden om een betonnen constructiedeel te wapenen tegen dwarskracht bezwijken komt naar 
voren in deel vier. Er bestaan verschillende manieren om dit te doen. De berekening van de 
dwarskrachtwapening in betonnen constructies is ook behandeld in dit deel. 
 
In deel vijf van dit hoofdstuk is gekeken naar de invloed van ComBAR wapening op het wapenen 
tegen dwarskracht bezwijken. ComBAR heeft een aantal eigenschappen die dit wapenen tot een 
aandachtspunt maken. Daarom zijn er wapeningssoorten ontwikkeld om dit anders te doen. Deze 
wapeningssoorten zijn beschouwd in deel vijf van dit hoofdstuk. 
 
Dan er tot slot een model voorgesteld voor de werking van glasvezelwapening in beton. Dit model 
komt naar voren uit de bevindingen van het analytisch onderzoek. Het zal als basis dienen om de 
resultaten van het experimenteel onderzoek om te zetten in een ontwerpformule.  

4.3 Experimenteel onderzoek 
Het experimenteel onderzoek heeft als doel om de verschillen in de dwarskrachtcapaciteit van FeB500 
wapening en ComBAR wapening in beeld te brengen. In het experimenteel onderzoek zijn ook 
experimenten gedaan met dwarskrachtwapening van ComBAR.  
 
Er zijn voor het experimenteel onderzoek drie experimenten series met ieder vier proefstukken 
uitgevoerd. In het experiment serie 1 is een proevenserie opgesteld om de verschillen tussen ComBAR 
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wapening en FeB500 wapening te bepalen. De invloed van de elasticiteitsmodulus is met deze 
experimenten bekeken. 
 
In experimenten serie 2 en 3 is er gebruik gemaakt van double headed bolts (DHB) om de 
dwarskrachtcapaciteit in een betonnen constructie te verhogen. In paragraaf 3.4.5.2 volgt een verder 
uitleg over de DHB. Doordat deze wapeningssoort relatief nieuw is, is het gedrag in een betonnen 
constructie ook niet volledig bekend. Het doel van dit onderzoek is om er een beter beeld over te 
krijgen. 
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5 Analytisch onderzoek  

5.1 Dwarskrachtcapaciteit van betonconstructies met  FeB500 
wapening 

5.1.1 Algemeen 
In de inleiding aan het begin van dit rapport is al aangegeven dat er twee manieren zijn om naar de 
maximale dwarskrachtcapaciteit van een betonnen ligger te kijken. De eerste wijze is de modelmatige 
benadering. Er zijn verschillende factoren van invloed die bijdragen aan de dwarskrachtcapaciteit. Dit 
zijn: 

• Dwarskracht overdracht door betondrukzone 
• Aggregate interlock 
• Deuvel werking 
• Dwarskrachtwapening 

 
De tweede wijze is de empirische methode. Deze methode is gebaseerd op het uitvoeren van 
experimenten op gewapend betonnen balken. Bij deze experimenten zijn de proefstukken zo belast 
dat deze zullen bezwijken op dwarskracht. Een formule is vervolgens gevormd op basis van de 
resultaten van de proeven. Dit vormt ook de basis voor de formule zoals deze vermeld staat in de NEN 
6720.  
 
Beide methoden zijn besproken in dit hoofdstuk. Allereerst is ingegaan op de modelmatige aanpak. 
Daarna is gekeken naar de empirische aanpak zoals deze gedaan is in verschillende binnen- en 
buitenlandse normen.  

5.1.2 Dwarskracht overdracht door de betondrukzone 

5.1.2.1 Algemeen  
[14,21] 
Het eerste onderdeel in de modelmatige benadering is de dwarskracht overdracht door de 
betondrukzone. De eenvoudigste manier van dwarskrachtoverdracht vindt plaats door middel van 
schuifspanningen [Figuur 5-1]. In beton gebeurt dit in ongescheurde doorsneden of het ongescheurde 
gedeelte van een betonnen constructie. De interactie van de schuifspanningen en de trek- en 
drukspanningen veroorzaken hoofdspanningen. Deze hoofdspanningen zorgen voor hellende scheuren 
of het stuiken van het beton. 
 

 
Figuur 5-1; Spanningen in een rechthoekige doorsnede door een buigend moment 

Als een doorsnede is gescheurd, wordt een deel van de dwarskracht overgedragen door 
dwarskrachtspanningen in de drukzone van de betondoorsnede. De hoogte van de drukzone is van 
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belang voor de grootte van de dwarskracht overdracht. De hoogte van de drukzone reduceert snel als 
het wapeningsstaal begint te vloeien. Wanneer het staal vloeit, neemt de hoogte van de drukzone 
minder snel af.   
 
Volgens Taylor [21] blijkt het aandeel van dwarskrachtoverdracht in een betonnen doorsnede door 
dwarskrachtspanningen in de betondrukzone ongeveer 20 tot 40 % te bedragen. De andere 
mechanismen dienen een belangrijke bijdrage te leveren aan de dwarskrachtcapaciteit van een 
betonnen balk. 

5.1.2.2 Invloeden op de hoogte van de betondrukzone  
[21] 
Het wapeningspercentage is van invloed voor de hoogte van de betondrukzone. Een balk met een 
laag wapeningspercentage zal bij belasting hoge scheuren met een grotere scheurwijdte zich 
voordoen. Balken met een hoger wapeningspercentage krijgen kleinere en lagere scheuren. Door de 
hogere scheuren is de betondrukzone lager bij een lager wapeningspercentage.  
 
De betonsterkte beïnvloedt de hoogte van de betondrukzone. Omdat een hogere sterkteklasse meer 
spanning kan verduren, zal de betondrukzone kleiner kunnen zijn bij eenzelfde kracht in vergelijking 
met een lagere sterkteklasse. De ontwerphoogte van de balk kan kleiner worden aangenomen, maar 
de betondrukzone zal dan ook kleiner zijn. Dat de betondrukzone dan kleiner is, zal als gevolg hebben 
dat de dwarskrachtafdracht door de betondrukzone ook kleiner zal zijn.  

5.1.3 Aggregate interlock 

5.1.3.1 Algemeen 
[14,21] 
Wanneer de treksterkte van het beton is bereikt, ontstaat er een scheur met een bepaalde 
scheurwijdte1. Als deze scheur optreedt in het beton, is het oppervlak vaak ruw en onregelmatig 
[Figuur 5-2]. Het merendeel van de steenslag blijft aanwezig in beide oppervlakken van de scheur. Als 
deze scheur zich gevormd heeft langs een continue vlak, dan is het mogelijk dat er een parallelle 
verplaatsing plaats heeft. De tegenover elkaar liggende deeltjes van een deel van de scheur kunnen 
dan in contact komen met de deeltjes van de ander zijde van de scheur. Verdere verplaatsing wordt 
dan tegen gegaan door de steun en weerstand van de steenslag deeltjes in het scheuroppervlak. Als 
deze inklemming aanwezig is, kunnen er aanzienlijke dwarskrachten worden overgedragen via de 
scheuroppervlakken door aggregate interlock.    
 
 

 
Figuur 5-2; Aggregate interlock 

Taylor [21] geeft aan dat aggregate interlock een bijdrage van 33 % tot 50 % aan de totale 
dwarskrachtcapaciteit van een betonnen ligger met stalen langswapening kan leveren. Aggregate 
interlock is daarom een belangrijke factor voor de dwarskrachtcapaciteit volgens dit onderzoek.  

                                                
1 De scheurwijdte is de verplaatsing, gemeten haaks op het scheurvlak, die de scheurvlakken  
ondergaan in relatie tot elkaar.  

w   =  scheurwijdte
v    =  parallelle verplaatsing van de 
 scheurvlakken 
τ,σ =  overgedragen spanningen 
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5.1.3.2 Invloeden op de aggregate interlock  
[14,20,21] 
Volgens Paulay, Loeber [20] zijn er enkele parameters die een effect hebben op de aggregate 
interlock. In dit rapport zijn verschillende testen besproken waarin onderzoek is gedaan naar 
aggregate interlock. De volgende conclusies zijn getrokken: 

• Afmeting en vorm van de steenslag geven geen beduidend verschil 
• Aanwezigheid van grindnesten en slecht trillen zijn belangrijk 
• De scheurwijdte is de grootste afzonderlijke factor die de dwarskracht verplaatsing beïnvloedt 
• De stijfheid van de scheur neemt af naarmate de spanningen rondom de scheur toenamen.  

 
Verder geeft het rapport van Taylor [21] ook enkele punten die van invloed zijn op de aggregate 
interlock tijdens het belasten van proefstukken. Deze factoren zijn gevonden na het testen van balken 
op het bezwijkgeval dwarskracht. Deze balken waren gewapend met stalen wapening.  
 
Het eerste punt van invloed is de betonsterkte. Als de betonsterkte vergroot is, hoeft dit niet meteen 
te betekenen dat de weerstand van de aggregate interlock groter is. Bij een hogere sterkte beton kan 
namelijk de in verhouding zwakkere steenslag bezwijken. De cementsterkte is dan hoger dan de 
steenslag sterkte. Dan ontstaat een vlakker scheuroppervlak. Deze scheur heeft dan een lagere 
interlock capaciteit. 
 
Het soort steenslag is de tweede parameter die de dwarskrachtcapaciteit van de aggregate interlock 
beïnvloedt. Lichte steenslag worden gebruikt om licht gewicht beton te maken. Dit licht gewicht beton 
kan dezelfde betonsterkte bereiken als gewoon beton. De dwarskrachtweerstand kan echter lager zijn. 
Dit komt dan door het bezwijken van de steenslag i.p.v. de matrix van het mengsel. De scheur kan 
zich dan door de steenslag heen voortplanten. Een vlakker scheurvlak ontstaat daardoor. Bij een 
scheur door de matrix ontstaat doorgaans een veel ruwer oppervlak, omdat de scheur zich dan langs 
de steenslag ontwikkelt.  
 
Een derde factor die een invloed heeft, is het wapeningspercentage. Als er een laag 
wapeningspercentage wordt gebruikt, zijn de scheurwijdtes groter. De scheuren zijn ook hoger in 
vergelijking met een hoger wapeningspercentage. Een grotere scheurwijdte betekent ook een lagere 
dwarskrachtcapaciteit van de aggregate interlock. Als er zich hogere scheuren ontwikkelen, zal deze 
capaciteit ook lager zijn. Als een in verhouding lager wapeningspercentage is gebruikt, zal de 
dwarskrachtcapaciteit ook lager zijn.  

5.1.4 Deuvelwerking 

5.1.4.1 Algemeen 
[14,21] 
De langswapening in een betonnen balk draagt bij aan de dwarskrachtcapaciteit. De langswapening 
werkt als een deuvel. De term deuvelwerking van de wapening verwijst naar de combinatie van de 
treksterkte van het beton langs het splijtvlak en de buig weerstand en dwarskrachtsterkte van de 
wapeningsstaaf [Figuur 5-3].   
 

 
Figuur 5-3; Deuvel kracht 

Buiging van de staaf Dwarskrachtsterkte van
de staaf 
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Er is door Taylor [21] een formule gegeven voor de berekening van de capaciteit van de 
deuvelwerking. Deze formule is gevonden na het beproeven van 34 modellen en 12 prototypes met 
stalen wapening. In formule [5.1] is te zien dat de treksterkte van het beton belangrijk is om de 
maximale dwarskrachtsterkte geleverd door de deuvelwerking te berekenen. Een andere factor is het 
oppervlak wat onder de wapeningsstaaf aanwezig is waarover de kracht is afgedragen.  
 

( )[ ] tissp fccF **0001,01,9 2+Σ+=     [5.1] 

Waarbij: 
Fsp  = splijtkracht      
Σ(cs+ci)  = breedte van het beton bezwijk oppervlak  
cs  = dekking aan de zijkant van de staaf   
ci  = afstand tussen de staven    
ft  = splijttreksterkte van het beton   

5.1.4.2 Invloeden op de deuvel werking  
[21] 
De betonsterkte is een belangrijke parameter voor de deuvel capaciteit. De langswapening is in het 
beton vastgehouden totdat het beton bezwijkt op trek in langsrichting. Hiervan is een voorbeeld te 
zien in [Figuur 5-4]. 
 

 
Figuur 5-4; Bezwijken op treksterkte onder de wapeningsstaven 

 
Een ander belangrijk punt is de afstand tussen de wapeningsstaven en de afmetingen van de staven. 
Omdat de staven werken als deuvel, moet het oppervlak onder de staven groot genoeg zijn om de 
krachten over te dragen in het beton.  
 
De scheurwijdte in de balk heeft invloed op de werking van de langswapening als deuvel. Zoals in 
[Figuur 5-3] wordt aangegeven is de afstand tussen de twee zijden van belang. Als de scheurwijdte 
klein is, is er het meeste kans op afschuiving van de staaf. Bij een grotere scheurwijdte is het 
aannemelijker dat de staaf gaat buigen.  

5.1.5 Empirische benadering  
De tweede methode om te kijken naar de dwarskrachtcapaciteit van betonnen constructies is de 
empirische methode. In het verleden is er veel onderzoek gedaan naar de verschillende onderdelen 
die bijdragen aan de dwarskrachtcapaciteit van betonnen liggers. Sinds de vakwerkanalogie door 
Morsh (1909) [10] is de kennis over het bezwijkgedrag van betonnen liggers sterk uitgebreid. De 
complexiteit van verschillende voorspellingsmodellen maakt het lastig om deze samen te voegen tot 
een model waarin de mechanismen zijn verwerkt.  

Bezwijken op 
treksterkte van het 
beton 
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Door deze complexiteit zijn de meeste ontwerpformules in nationale en internationale normen 
gebaseerd op de empirische methode. Zo ook bij de Nederlandse norm NEN 6720 voor berekeningen 
van betonconstructies. Deze code is ook bekend onder de naam VBC 1995. De empirische methode 
ligt ook ten grondslag aan de ACI 318 en de EC2. Deze zijn in deze paragraaf behandeld.  

5.1.5.1 NEN 6720  
[9] 
Het controleren van de dwarskrachtspanningen in een constructie gebeurd aan de hand van de 
volgende vergelijking. 
 

ud ττ ≤    [5.2] 

Waarbij: 

dτ  = rekenwaarde voor de schuifspanning door de aangebrachte last [N/mm2] 

uτ  = uiterste schuifspanning die het constructie onderdeel kan hebben [N/mm2] 

 

db
Vd

d *
=τ    [N/mm2]   [5.3] 

su τττ += 1    [N/mm2]   [5.4] 

 

bhb fkkf *4,0****4,0 3
01 ≥= ωτ λ    [N/mm2] [5.5] 

fb  = betontreksterkte     [N/mm2] 
kλ = factor voor de gedrongenheid van de constructie [-] 
kh = hoogtefactor   =1,6 - h   [-]  [5.6] 
ω0 = wapeningspercentage    [%] 
 
In de toelichting op art. 8.2.3.1 van NEN 6720 worden enkele punten genoemd over de formule. Zo 
staat er vermeld dat de formule voor 1τ  die opgenomen is in de NEN 6720, empirisch bepaald is. Als 
ondergrens is 0,4 *fb aangehouden. Deze ondergrens kan volgens de toelichting op art. 8.2.3.1 
gebruikt worden bij eenvoudige constructies. De volledige formule is van toepassing in gevallen waar 
een besparing op de wapening mogelijk is.  
 
De formule is opgebouwd uit verschillende elementen. In de formule zitten enkele belangrijke 
elementen verwerkt. Zo zit er het wapeningspercentage, een hoogtefactor, de betontreksterkte en 
een factor voor de dwarskrachtslankheid. Deze factoren zijn allen van invloed op de 
dwarskrachtsterkte van de balk.  
 
Als er in de doorsnede gebruik gemaakt is van dwarskrachtwapening, dan kan deze op verschillende 
manieren bezwijken. Het uitgangspunt in de norm is dat de dwarskrachtwapening bezwijkt bij de 
maximale belasting. Als er echter te veel wapening in een doorsnede aanwezig is, kan de druksterkte 
bereikt worden in de drukdiagonalen in het beton. Het beton bezwijkt dan op stuik. Dit geeft een bros 
bezwijkgedrag. Om dit te voorkomen is er een maximum aan de dwarskrachtsterkte van een 
doorsnede gesteld. Deze komt in de norm terug in de vorm van τ2. De som van  τ1 en τs mag hierbij 
niet groter zijn dan τ2.   

5.1.5.2 EC 2 
[4] 
In de EC 2 is ook gebruik gemaakt van superpositie om de doorsnede te bereken. De bijdrage van het 
beton wordt opgeteld bij de bijdrage door de dwarskrachtwapening. Dit gebeurt ook in de NEN 6720.  
 

wdcdRd VVV +=3      [N] [5.7] 

Vcd = is de bijdrage van het beton, gelijk aan VRd1 [N] 
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Vwd = is de bijdrage van de dwarskrachtwapening [N] 
 

( )[ ] dbkV wcpRdRd ***15,0*402,1** 11 σρτ ++=  [N] [5.8] 

 
Waarbij: 

Rdτ  = de basis rekenwaarde van de uiterst opneembare schuifspanning  

 = (0,25 * fctk0,05/1,5)    [N/mm2] 
k = 1, voor constructiedelen waarvan meer dan 50 % van de buigtrekwapening is  
 verminderd ( aangepast aan de momentenlijn) 
 = 1,6 – h < 1  => voor alle andere gevallen [-] 

db
A

w

sl

*1 =ρ   [5.9] 

Asl = de oppervlakte van de doorsnede van de buigtrekwapening   [mm2] 
 die niet minder dan d + lb,net buiten de beschouwde doorsnede doorloopt [Figuur 5-5] 
bw = de minimumbreedte van de doorsnede over de nuttige hoogte [mm] 
σcp = Nsd/Ac        [N/mm2] 
Nsd = de normaalkracht werkzaam op de doorsnede ten gevolge van  [N] 
    uitwendige belasting of voorspanning 
 

 
Figuur 5-5; Positie en grootte van Asl 

Uit formule [5.8] blijkt na het zien van de variabele die aanwezig zijn in de formule, dat er rekening 
mee wordt gehouden dat er buigtrekwapening in de doorsnede aanwezig is. De buigtrekwapening is 
meegenomen in de berekening van de opneembare dwarskracht VRd1. Verder is gekeken naar een 
aanwezige normaalspanning in de doorsnede. Deze heeft een positieve werking op de 
dwarskrachtoverdracht door de drukzone.   
 
Evenals bij de formule [5.8] uit de NEN 6720 is er een hoogtefactor meegenomen in de berekening. 
Er is geen rekening gehouden met de gedrongenheid van de constructie.  

5.1.5.3 ACI 318  
[1] 
De formule in de ACI 318 is een korte formule [5.10]. In deze formule is de betondruksterkte 
verwerkt onder een wortel. De betondruksterkte onder een wortelteken is hier het verband met de 
betontreksterkte.  

db
f

V w
c

c **
6

'

=    [N] [5.10] 

Waarbij: 
Vc = dwarskrachtcapacitiet  [N] 
f’ç = betondruksterkte  [N/mm2] 
bw = werkende breedte  [mm] 
d = nuttige hoogte   [mm] 
 
In de formule in ACI 318 is geen rekening gehouden met de invloeden zoals deze wel zijn 
meegenomen in de NEN 6720 en de EC 2. De hoogtefactor, de wapeningshoeveelheid en de invloed 
van de gedrongenheid van een ligger zijn hierin niet meegenomen. 
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5.1.5.4 Rafla 
[11] 
De formule van Rafla is een formule die geschreven is aan de hand van experimenteel onderzoek. 
Deze formule geeft over het algemeen goede resultaten voor de dwarskrachtcapaciteit van betonnen 
liggers in experimenten.  
 

dbfdV dbucu **100**4'** 325.0 ωα += −  [N]  [5.11] 

 
Waarbij: 
αu = afhankelijk van a/d    [-] 
d = nuttige hoogte van de doorsnede  [mm] 
f’b = betondruksterkte    [N/mm2] 

ω0 = wapeningshoeveelheid = 
db
As
*  [-]

 

b = breedte     [mm] 
 
αu is een functie van a/d volgens: 

- voor   
d
a

d
a

u *2,20,620,1 −==>≤≤ α     [5.12] 

- voor 
5,2

5,3*293,0795,05,30,2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+==>≤≤

d
a

d
a

uα   [5.13] 

- voor 
d
a

d
a

u *030,090,05,3 −==>≥ α     [5.13] 

Van deze functie is ook een grafiek te tekenen. Deze is te zien in [Grafiek 5-1]. De factor αu geeft de 
invloed weer van de gedrongenheid van de constructie. Deze is te vergelijken met kλ in de formule 
van de NEN 6720. De invloed van de betonsterkte meegenomen in de berekening en ook de invloed 
van de wapening. De hoogtefactor is verwerkt in de formule in de vorm van d-0,25.   
 

 
Grafiek 5-1; Factor αu in de formule van Ralfa 
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5.2 Dwarskrachtcapaciteit van betonconstructies met ComBAR 
wapening 

5.2.1 Algemeen 
De mechanische eigenschappen van ComBAR wapening verschillen van FeB500 wapening. Uit de 
literatuurstudie blijkt dat de stijfheid van de ComBAR wapening lager is, maar de treksterkte tot 
tweemaal hoger is dan de treksterkte van FeB500 wapening. De invloed hiervan op de 
dwarskrachtcapaciteit is nog niet bekend. Doordat veel ontwerpformules gebaseerd zijn op 
experimenten, zou het vele onderzoek opnieuw uitgevoerd moeten worden. In dit hoofdstuk is 
bekeken wat de invloed is volgens de verschillende modellen en de normen.  
 
Zoals in de vorige paragrafen al naar voren is gekomen, zal de analyse bestaan uit twee delen. Er is 
onderscheid gemaakt tussen de modelmatige en de empirische benadering. De modelmatige 
benadering bestaat uit de volgende mechanismen: 

• Dwarskracht overdracht door betondrukzone 
• Aggregate interlock 
• Deuvel werking 
• Dwarskrachtwapening 

5.2.2 Dwarskracht overdracht door betondrukzone 
De hoogte van de betondrukzone in beton is erg afhankelijk van de eigenschappen van de 
langswapening. De betondrukzone ontwikkelt bij toepassing van ComBAR wapeningsstaven in plaats 
van FeB500 wapening op een andere manier. Dit fenomeen is omschreven in [5]. Dit is ook te zien in 
[Figuur 5-6]. De hoogte van de betondrukzone in een doorsnede met FeB500 wapeningsstaven neemt 
snel af als de vloeigrens van de wapening is bereikt. Als de vloeigrens is bereikt, neemt ook de 
weerstand tegen dwarskracht af.  
 
Als glasvezelwapening toegepast is, neemt de hoogte van de betondrukzone bij het begin van 
scheurvorming sterk af. Bij lagere belastingen zal er in een doorsnede met glasvezelwapening een 
lagere betondrukzone zijn. Dit komt door de lagere elasticiteitsmodulus van de glasvezelwapening. 
Maar in [5] is melding gemaakt van dat de betondrukzone bij het toenemen van de belasting gelijk 
blijft. Bij het verder toenemen van de belasting neemt de hoogte van de betondrukzone enigszins 
weer toe. Dit komt door de niet-lineaire mechanische eigenschappen van beton onder druk. De 
dwarskrachtsterkte neemt hierdoor minder sterk af.  
 

 
Figuur 5-6; Ontwikkeling van de betondrukzone tijdens belasting 

Een andere ontwikkeling tijdens het belasten van de balk is de hogere drukspanning die ontwikkeld is 
in de betondrukzone. Hierdoor zou de drukzone eventueel meer schuifspanningen op kunnen nemen.  
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5.2.3 Aggregate interlock  
De ComBAR wapening heeft een lagere elasticiteitsmodulus in vergelijking met FeB500 wapening. Als 
een doorsnede met ComBAR gaat scheuren, zijn de scheuren daardoor groter en ook langer. De 
grotere scheurwijdte betekent dat de twee vlakken van de scheur verder uit elkaar staan. Hierdoor zal 
de weerstand tegen dwarskracht van de aggregate interlock lager liggen. De steenslag komt nu 
verder van elkaar af te staan.  De scheur geeft hierdoor een lagere weerstand tegen de werkende 
dwarskracht.  
 
Als de scheuren bij glasvezelwapening hoger zijn bij eenzelfde belasting in vergelijking met FeB500, 
bezitten ze wel een groter oppervlak waarover de belasting overgedragen is. De scheuren zijn echter 
onderin de doorsnede groter dan bij een balk met traditionele FeB500 wapening. Daar vindt minder 
krachtsoverdracht plaats omdat er een grotere slip is.  

5.2.4 Deuvel werking  
Doordat de staaf een lagere elasticiteitsmodulus bezit, zullen er grotere en langere scheuren ontstaan 
in het beton. De scheurwijdte is hierdoor groter. De staaf moet dan bij grotere scheuren over een 
grotere afstand de kracht overdragen. Bij kleine afstanden is het mogelijk dat de staaf puur op 
afschuiving wordt belast, maar het kan bij een grotere afstand ook mogelijk zijn dat de staaf zich gaat 
gedragen zoals te zien is in [Figuur 5-7]. De staaf is dan op buiging belast. De invloed van de manier 
van belastingafdracht ligt ook aan de verhouding van de scheurwijdte en de diameter van de staaf.  
 

 
Figuur 5-7; Invloed scheurwijdte op de deuvelwerking 

Zoals eerder vermeld bij de beschouwing van de FeB500 wapening is de deuvelwerking ook 
afhankelijk van het aanwezig zijn van dwarskrachtwapening in de doorsnede. De langswapening 
hangt bij het belasten na scheurvorming aan de dwarskrachtwapening. De gescheurde delen zitten 
dan nog aan elkaar door de dwarskrachtwapening en de langswapening.  
 
De invloed van de deuvelwerking is nog niet bekend bij toepassing van double headed bolts (DHB’s). 
Doordat bij een beugel de staaf wordt opgehangen in de beugel, wordt de staaf gedragen in de 
doorsnede. De beugel loopt door tot in de drukzone waarin de beugel is verankerd. Bij het toepassen 
van een DHB wordt de langswapening langs de DHB vastgemaakt. Als de staaf nu losgekoppeld wordt 
van de DHB kan het dus voorkomen dat er geen knoop wordt gecreëerd. In het experimenteel 
onderzoek zal hiernaar onderzoek gedaan worden, door de configuratie te variëren.  

5.2.5 Empirische benadering 

5.2.5.1 NEN 6720 
In de Nederlandse norm NEN 6720 is gebruik gemaakt, zoals eerder is gemeld, van een empirische 
formule. Deze formule is tot stand gekomen aan de hand van een groot aantal experimenten. In het 
achtergrondrapport [13] van de NEN 6720 maakt melding van een hoeveelheid van meer dan honderd 
proeven. Dit aantal is voor dit onderzoek niet beschikbaar om hiermee de huidige formule aan te 
kunnen passen.  
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Er kan echter wel naar gekeken worden en op basis van een analyse beoordeeld worden welke 
aspecten van invloed zullen zijn op de formule. De formule wordt hier als eerste getoond om een 
indruk te krijgen welke invloeden zijn meegenomen in de formule. In art. 8.2.3.1 is de 
dwarskrachtcapaciteit van een betonnen ligger behandeld zonder dwarskrachtwapening.  
 

su τττ += 1  τ2     [N/mm2] [5.14] 

 

bhb fkkf *4,0****4,0 3
01 ≥= ωτ λ   [N/mm2] [5.15] 

fb  = betontreksterkte    [N/mm2] 
kλ = dwarskracht slankheidsfactor   [-] 
kh = hoogte factor   1,6-h > 1 [-]  [5.16] 
ω0 = wapeningspercentage in de doorsnede  [%] 
 
In de toelichting op art. 8.2.3.1 [9] waar formule [5.15] is behandeld in de NEN 6720 staat vermeld 
dat het wapeningspercentage en de betontreksterkte de belangrijkste invloedsgrootheden voor de 
dwarskrachtcapaciteit zijn. Hierbij is niet de sterkte van de wapening maar de stijfheid van de 
wapening bepalend. Tezamen met de scheurvertanding (interlocking) en de deuvelwerking van de 
wapening bepalen deze factoren de schuifcapaciteit van een constructiedeel. De schaalfactor (kh) 
geeft aan dat de gemiddelde schuifspanning bij bezwijken voor hoge liggers kleiner is dan voor liggers 
met een geringe hoogte.  
 
Hieruit is dus op te maken dat de stijfheid van de wapening van belang is voor de maximale 
dwarskrachtsterkte van een betonnen constructiedeel. Doordat een balk verder doorbuigt en daardoor 
grotere scheuren laat zien, zal de stijfheid van de staaf een negatieve invloed hebben op de 
dwarskracht zoals al eerder in dit hoofdstuk is gemeld.  
 
De hoeveelheid wapening heeft te maken met de stijfheid van de trekband die aanwezig is in de 
doorsnede. De scheuren zullen kleiner en meer verdeelt over een betonnen constructiedeel 
voorkomen als er meer wapening is toegepast. Tevens werkt de langswapening als deuvel mee in de 
doorsnede.  
 
De andere factoren in de formule zijn niet van toepassing op de verschillen tussen het gebruik van 
een ComBAR staaf in plaats van een FeB500 staaf. Deze factoren hebben te maken met de 
afmetingen en geometrie van de balk. Deze factoren zijn tijdens het onderzoek constant gehouden. 

5.2.5.2 ACI 440.1R-03  
[2] 
In de ACI 440.1R-03 wordt aangegeven dat een doorsnede met daarin glasvezelwapening een lagere 
weerstand zal hebben tegen dwarskracht dan eenzelfde doorsnede met stalen wapening.  
 
De berekening van de dwarskrachtcapaciteit van een betonnen ligger met glasvezelwapening is 
gebaseerd op [5.17]. De berekening neemt de stijfheid van de glasvezelwapening [Af*Ef] en van de 
stijfheid van FeB500 wapening [As*Es] mee.   
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c

c **
6

'

=    [N] [5.19] 

Waarbij: 
Vc;f = dwarskrachtcapaciteit van een betonconstructie met glasvezelwapening [N] 
Af = wapeningsoppervlak glasvezelwapening     [mm2] 
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Ef = elasticiteitsmodulus van de glasvezelwapening    [N/mm2] 
As = equivalent wapeningsoppervlak van stalen wapening  
 in verhouding met de glasvezelwapening     [mm2] 
Es = elasticiteitsmodulus van de stalen wapening     [N/mm2] 
Vc = dwarskrachtcapaciteit van een betonconstructie met stalen wapening  [N] 

ρf = 
db

Af
*          [-]

 

ρs = 
db
As
*          [-]

 

bw = breedte         [mm] 
d = effectieve hoogte        [mm] 
 
As en ρs in de vergelijkingen [5.17] en [5.18] komen overeen met het wapeningsoppervlak en 
wapeningshoeveelheid voor een gewapend betonnen doorsnede met eenzelfde momentcapaciteit als 
de berekende betonnen doorsnede met glasvezelwapening. Daarvoor dient dus eerst de hoeveelheid 
glasvezelwapening bekend te zijn die in het constructiedeel is berekend. Vervolgens kan aan de hand 
van deze hoeveelheid een equivalente hoeveelheid stalen wapening bepaald worden. De equivalente 
hoeveelheid wapening geeft de doorsnede dezelfde momentcapaciteit in vergelijking met een 
doorsnede met glasvezelwapening.  
 
Uit praktisch oogpunt is de formule [5.18] herschreven naar formule [5.20]. Met formule [5.20] 
worden dezelfde resultaten verkregen in vergelijking met formule [5.18]. Het is echter opvallend dat 
in de formule f’c onder de deelstreep staat. Bij de formule [5.19] staat f’c boven de deelstreep, maar 
wel onder een wortelteken. Een staalparameter is hier vervangen door een betonparameter. Dit is 
opvallend. 
 

c
c
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'**90
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1
; β

ρ
=   [N] [5.20] 

 
Waarbij: 
β1 = 0,85 (voor betondruksterktes tot 27,5 N/mm2)  [-] 
  Bij elke toename van 7 N/mm2 gaat er 0,05 af van de waarde van 0,85. β1 mag niet 
  kleiner aangenomen worden dan 0,65 volgens [1].  
 
Dat f’c onder de deelstreep staat, zorgt ervoor dat een toename in de betondruksterkte een afname 
betekent in de dwarskrachtcapaciteit. Dit fenomeen is eerder al opgemerkt in [5]. Verder is op te 
merken dat een doorsnede met glasvezelwapening in de meeste gevallen zal bezwijken op de 
betondruksterkte. Een doorsnede met stalen wapening wordt berekend op het bezwijken van de 
wapening. Dit zorgt ervoor dat een toename van de betondruksterkte de hoeveelheid 
glasvezelwapening constant blijft. De hoeveelheid stalen wapening neemt dan echter wel toe, omdat 
deze afhankelijk is van de betondruksterkte. De dwarskrachtcapaciteit van een betonconstructie met 
glasvezelwapening zal volgens [5.21] en [5.22] daarom afnemen bij een toename van de 
betondruksterkte. Dit is een opmerkelijke constatering. 
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5.2.5.3 CSA S806  
[3] 
De CSA-S806 is de Canadese norm voor het berekenen van betonnen constructies met 
glasvezelwapening. In [Figuur 5-8] is artikel 8.4.4.5 weer gegeven. De formule [5.23] is hieruit 
overgenomen.  
 

 
Figuur 5-8; Artikel 8.4.4.5 uit CSA S806 

dbfdbf
d

V wccwccc **'***08,0**'***
1000

130 φλφλ ≥⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=  [N] [5.23] 

Waarbij: 
d = effectieve hoogte       [mm]   
λ = factor voor de dichtheid van het beton    [-] 
øc = weerstandsfactor voor de glasvezelwapening = 0,75   [-] 
f’c = betondruksterkte       [N/mm2] 
bw = breedte        [mm] 
 
De formule uit CSA S806 heeft in de weerstandsfactor øc de invloed van de glasvezelwapening 
verwerkt. Deze factor brengt de capaciteit van de doorsnede met 25 % terug. Verder rekent de 
formule met de betondruksterkte zoals ook in de formules van de andere normen gebeurt.  
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5.3 Gedrongen en niet-gedrongen liggers 
[11] 
Betonnen constructiedelen zijn onderverdeeld in gedrongen en niet-gedrongen constructies. Deze 
onderverdeling is van belang voor de vorm van de drukboog. In een betonnen ligger die wordt belast 
in een vierpuntsbuigproef, zal zich een drukboog gaan vormen zoals te zien is in [Figuur 5-9].  
 

 
Figuur 5-9; Scheurvorming, drukboog en trekband 

Er is een verschil in afdracht van de dwarskracht tussen gedrongen en niet-gedrongen liggers. De 
afdracht van de kracht naar de oplegging gaat, naarmate de belasting dichter bij de oplegging is 
geplaatst, in toenemende mate via een directe drukboog. Bij een a/d verhouding van ongeveer 2,5 zal 
een directe drukboog gaan optreden. Deze a/d verhouding is onderverdeeld in 3 gebieden waarin de 
balk op verschillende manieren bezwijkt.  
 

Categorie Bezwijkmechanisme a/d [-] 
Gedrongen Dwarskracht Druk 1-2.5 

 Diagonale trekscheur 2.5-5.5 
Niet-gedrongen Buiging > 5.5 

Tabel 5-1; Invloed a/d-verhouding op bezwijkmechanisme 

Naar dit verschil in bezwijkgedrag zijn in het verleden al verschillende onderzoeken gedaan. Een van 
deze onderzoeken is het onderzoek van Kani [11] geweest. Kani heeft onderzoek gedaan op betonnen 
balken waarin Kani de a/d verhouding heeft gevarieerd. Het wapeningspercentage, de doorsnede en 
de betonklasse heeft Kani bij zijn experimenten gelijk gehouden. Vanuit dit onderzoek heeft Kani 
verschillende grafieken kunnen tekenen die duidelijk maken dat bij bepaalde wapeningspercentages 
en a/d-verhoudingen de kans op dwarskracht bezwijken aanwezig is. Deze grafieken zijn te zien in 
[Grafiek 5-1]. 

   
Grafiek 5-2; Dal van Kani        Grafiek 5-3; Invloed a-d verhouding op het bezwijkgedrag 

Zoals te zien is in [Grafiek 5-2], is de hoeveelheid wapening van belang voor de manier van bezwijken 
van de ligger. Als de ligger namelijk te weinig wapening bezit, zal de ligger zeker op buiging 
bezwijken. Voor een proefstuk in dit onderzoek is het van belang dat de a/d verhouding zich tussen 
de 2,5 tot 5,5 bevindt. Als daarbij het wapeningspercentage ook nog juist is gekozen, bezwijkt het 
proefstuk op dwarskracht.  
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5.4 Dwarskracht wapening van FeB500 

5.4.1 Algemeen  
[10] 
Als blijkt dat in een constructie de berekende waarde τd volgens de formule    groter is dan 
τ1, dan is het betonaandeel in de opname van de schuifspanningen niet voldoende en zal er extra 
wapening toegepast moeten worden om het verschil tussen τd en τ1 te kunnen opnemen. Zoals 
eerder is aangegeven kan een betondoorsnede met stalen langswapening een dwarskracht 
overdragen van dbV **11 τ= . Het verschil tussen de rekenwaarde Vd en de dwarskrachtopname 
door het beton V1 is verzorgd door Vs. Dit is de dwarskrachtcapaciteit van de dwarskrachtwapening.  
 
Voor de versterking van een doorsnede met dwarskrachtwapening is er de keuze uit twee 
verschillende manieren. De meest voorkomende wijze is met behulp van beugels. De tweede manier 
om de doorsnede te versterken is door het opbuigen van de langswapening.  

5.4.2 Beugels  
Bij het toepassen van beugels wordt uitgegaan van de vakwerkanalogie. Hier wordt aan voldaan als: 

1. de onder- en bovenrand van het vakwerk evenwijdig lopen aan de onder- en bovenzijde van 
de ligger; 

2. de drukdiagonalen een hoek maken met de as van de ligger die ligt tussen 300 en 600. 
In [Figuur 5-10] is zo’n vakwerk getekend. 
 

 
Figuur 5-10; Vakwerkanalogie met verticale beugels  

De kracht die door de wapening opgenomen is, volgt uit de volgende formule:  
Vs = Vd – V1  [N]  [5.24] 
of: 
τs = τd – τ1  [N/mm2]  [5.25] 
 
Hierbij staat τs voor de resterende schuifspanning die opgenomen dient te worden door de wapening. 
De kracht die de dwarskrachtwapening op moet nemen is dan gelijk aan: 

dbV ss **τ=   [N]  [5.26] 
 

db
Vd

d *
=τ
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Nu kan worden afgelezen in [Figuur 5-10] dat in de beugels een trekspanning zal optreden. De 
benodigde beugeldoorsnede bedraagt dan: 

s

s
s f
V

A =   [mm2] [5.27] 

 
In de NEN 6720 [9] is in artikel 8.2.4 de formule gegeven om de opneembare schuifspanning τs door 
de wapening te berekenen.  
 

db
ggfzA

db
V ssvs

s *
))(cot)((cot*)sin(***

*
αθα

τ
+

==    [N/mm2] [5.28] 

Hierbij is: 
τs = door de dwarskrachtwapening opneembare schuifspanning  [N/mm2] 
Vs = de uiterst opneembare schuifspanning door de dwarskrachtwapening [N] 
b = breedte van het constructie onderdeel    [mm] 
d = nuttige hoogte van het constructie onderdeel    [mm] 

Asv = de dwarskrachtwapening per eenheid van lengte = 
s
A

A s
sv =  [mm]  [5.29] 

s = steek tussen de dwarskrachtwapening    [mm] 
z = 0,9*d         [mm] 
fs = maximale treksterkte van de wapening    [N/mm2] 
α = de hoek tussen de dwarskrachtwapening en de as van het constructiedeel [graden] 
θ = de hoek tussen de drukdiagonaal en de as van het constructiedeel; voor niet-gedrongen 
 liggers mag voor θ een waarde tussen 300 en 600 worden gekozen [graden] 
 
In [10] is een vereenvoudigde formule gegeven op de formule uit de norm. Hierbij is gebruik gemaakt 
van FeB500 wapeningsbeugels die onder een hoek van 900 met de as van het constructiedeel staan. 
Verder is de hoek θ aangenomen op 450 zoals ook blijkt uit [Figuur 5-10].  Als er beugels over een 
afstand y in de doorsnede nodig zijn, dan kan is de benodigde wapening berekend met: 
 

s

d
benodigds fz

ydb
A

*
***)( 1

;
ττ −

=
     [N] [5.30]

 

Hierbij is: 
τd = rekenwaarde van de schuifspanning     [N/mm2] 
τ1 = uiterste opneembare schuifspanning indien er geen dwarskrachtwapening  
 is toegepast, bij gewapend beton en/of voorgespannen beton [N/mm2] 
b = breedte van het constructie onderdeel   [mm] 
d = nuttige hoogte van het constructie onderdeel   [mm] 
y = afstand waarover de beugels toegepast dienen te worden [mm] 
z = afstand tussen boven- en onderwapening van het  
     constructie onderdeel     [mm] 
fs = maximale treksterkte van de wapening   [N/mm2] 

5.4.3 Opgebogen staven  
[10] 
De tweede manier om de dwarskrachtcapaciteit van een doorsnede te versterkten is door het 
opbuigen van de langswapening [Figuur 5-11]. Deze berekening is ook uitgevoerd aan de hand van 
de vakwerkanalogie. De krachten in [Figuur 5-11] zijn bepaald met behulp van de snedemethode. Het 
beton neemt de drukkrachten (-Vb) op en het wapeningsstaal de trekkrachten (+Vs). De kracht in een 
opgebogen staaf is ontleend aan [Figuur 5-11] en bedraagt Vs*√2.  
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Figuur 5-11; Vakwerkanalogie met opgebogen staven 

De benodigde staafdoorsnede is dan: 

s

s
s f
V

A
2*

=       [mm2] [5.31] 

Om een wapeningskorf te maken zijn beugels nodig, zodat in een balk al minimaal ø6-300 aanwezig 
moet zijn (NEN 6720 art. 9.11.4.4). Het beton neemt ook een deel van de dwarskracht op. Verder 
nemen dus de beugels ook een deel van de dwarskracht op.  
Door de opgebogen wapening dient dan opgenomen te worden: 

dbVVVV bglsdbglsds **)([)( 11 τττ +−=+−=
 [N] [5.32]

  
Van de formule [5.28] is in [10] ook een afleiding gemaakt. Hierbij zijn de eerder genoemde invloeden 
van de hoek tussen de dwarskrachtwapening en de lengte-as en de hoek van de drukdiagonaal en de 
lengte-as in verwerkt. De uiteindelijke formule voor de berekening van de hoeveelheid opgebogen 
wapening over een afstand y is dan: 

s

bglsd
opbs fz

ydb
A

*2
2****)([ 1

;

τττ +−
=

  [mm2] [5.33] 
 
De formule lijkt veel op de eerder gevonden formule voor beugels. De verschillen zitten in de 
krachtswerking door de opgebogen staven. Doordat de opgebogen staven een hoek van 450 maken 
met de lengte as van de ligger, is de staafkracht een factor √2 hoger.   

5.4.4 Invloeden op de dwarskrachtsterkte door dwarskrachtwapening  
[21] 
Het toepassen van dwarskrachtwapening heeft enkele invloeden op de eerder genoemde 
mechanismen van aggregate interlock en de deuvelwerking. Deze krijgen een hogere capaciteit. 
 
Het toepassen van beugels in het beton heeft tot gevolg dat de capaciteit door aggregate interlock 
toeneemt. Doordat de beugels de balk bij elkaar houdt tijdens het ontstaan van scheuren, blijven de 
scheurwijdtes ook beperkt. Hierdoor kunnen de scheuren door middel van aggregate interlock 
krachten blijven overdragen.  
 
Verder zorgen de beugels ervoor dat de langswapening als het ware opgehangen is in de beugels. De 
deuvelwerking neemt hierdoor sterk toe. Deze was in eerste instantie alleen afhankelijk van de 
treksterkte van het beton en het oppervlak aan beton onder de staven. 

+Vs√2+Vs√2
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5.5 Dwarskracht wapening van ComBAR 

5.5.1 Algemeen  
[16] 
Op dit moment is de berekening van een dwarskrachtelement van glasvezelwapening gedaan aan de 
hand van vloeigrens van FeB500 wapening [Grafiek 5-4]. In de praktijk is de rekenwaarde bepaald 
aan de hand van de rekgrens van FeB500 wapening van 0,2 %. Doordat de elasticiteitsmodulus van 
ComBAR wapening lager is dan FeB500 wapening, wordt op dit moment de dwarskrachtberekening 
met een lagere spanning uitgevoerd.  
 

 
Grafiek 5-4; Spanning-rek grafiek van ComBAR en FeB500 

Als dit in formule vorm is bekeken, geeft dit: 

scombarcombar E εσ *=   [N/mm2] 
310*2*60000 −=combarσ  [N/mm2] 

120=combarσ    [N/mm2] 

 
De capaciteit van een enkele ComBAR staaf bedraagt meer dan 1000 N/mm2. Gezien deze grens van 
120 N/mm2 betekent dit dat er op dit moment niet economisch met het materiaal is omgegaan. De 
rekgrens van FeB500 wapening ligt echter hoger dan de rekgrens die gebruikt is om de rekenwaarde 
te bepalen. Hierdoor is de toelaatbare spanning van 120 N/mm2 aan de lage kant.     
 
De huidige formules gaan uit van een doorsnede met alleen FeB500 wapeningsstaal. Een betonnen 
constructiedeel met FeB500 wapeningsstaal heeft kleinere scheuren en kleinere scheurwijdtes in 
vergelijking met een betonnen constructiedeel met ComBAR wapening bij een gelijke belasting. Deze 
grotere scheuren bij ComBAR hebben invloed op de capaciteit van de doorsnede. Of dit ook een 
invloed heeft op de berekening van de doorsnede zal moeten blijken uit het experimenteel onderzoek. 
In de NEN 6720 [9] is in een toelichting op art. 8.2.1 verder gesteld: 
 
“Uit diverse onderzoekingen is gebleken dat het effect van dwarskrachtwapening groter is dan zou 
volgen uit een berekening volgens een vakwerkanalogie, of uit een aangenomen bezwijkmechanisme. 
De oorzaak hiervan is dat de buigdrukzone behalve normaalspanning ook schuifspanningen kan 
overbrengen.  
Dit gunstige effect is in rekening gebracht door de dwarskrachtsterkte τu te baseren op τ1 + τs in 
plaats van uitsluitend τs.  
Dit houdt in dat alleen dwarskrachtwapening nodig is indien τd > τ1 en voorts dat de 
dwarskrachtwapening slechts overeenkomend met τd – τ1 behoeft over te brengen.“ 
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Hieruit blijkt dus bij de huidige berekening een extra toevoeging is gedaan aan de sterkte van alleen 
de dwarskrachtwapening. Dit komt dus door de extra dwarskrachtcapaciteit die de drukzone aan de 
balk geeft.  

5.5.2 Beugels 
De sterkte van glasvezel beugels is gereduceerd door de ombuiging van de vezels in de bochten. Dit is 
eerder omschreven in het vooronderzoek. Door de buiging in de bochten ontstaan er 
spanningsconcentraties in de bochten van de beugel. De belasting loopt hier haaks op de 
vezelrichting. De vezels zijn erg zwak bij belastingen dwars op de vezelrichting. Dit kan tot lokaal 
bezwijken van de beugel leiden [5,12] . Vandaar dat er met een reductie van de sterkte gerekend is. 
 
De beugels die door Schöck levert, hebben een diameter van 20 mm. De capaciteit van een beugel 
komt dan neer op: 

combarcombar fAF *=    [5.34] 

120*314=F   [N] 
8,37=F   [kN] 

Volgens [17] heeft de beugel door de speciale fabricage techniek een nog lagere elasticiteitsmodulus 
dan de staven al hebben. Deze komt uit op 32000 N/mm2.  

5.5.3 Double Headed Bolt (DHB) 
Zoals eerder gemeld is in het literatuuronderzoek is de DHB een ontwikkeling van Schöck. De werking 
van een DHB in een betonnen constructie is niet volledig bekend. Er is door Schöck wel onderzoek 
gedaan naar de maximale capaciteit van een DHB, maar wat deze capaciteit zegt over de totale 
dwarskrachtcapaciteit in een betonnen constructie onderdeel is niet bekend. Dit is ook al eerder aan 
bod gekomen in het begin van dit hoofdstuk in paragraaf 1.5.1.  
 
Volgens leverancier Schöck kan een DHB een maximale capaciteit bereiken van 60 kN. Dit is echter de 
bezwijkbelasting van een DHB. De huidige maximaal toelaatbare kracht op een DHB ligt echter veel 
lager. Dit heeft te maken met de rekenwaarde voor glasvezel dwarskrachtwapening van 120 N/mm2. 
De berekening van glasvezelwapening als dwarskrachtwapening gebeurt op dit moment met deze 
waarde.   

ccc AfF *=     [5.35] 
310*24200*120 ==cF   [kN] 

De staaf, die in de DHB is verwerkt, heeft echter een veel hogere capaciteit omdat de maximale 
spanning die een staaf Combar kan hebben bedraagt 1000 N/mm2. Uit testen bij de leverancier 
Schöck [16] bleek echter dat de staaf zelf niet kapot gaat. Het blijkt dat de kop van de staaf is 
afgetrokken. De capaciteit van een DHB bleek 60 kN te zijn. Dit is te zien in [Grafiek 5-5]. Voor het 
doen van experimenten is uitgegaan van de kracht van 60 kN. Dit is gedaan om een indicatie te 
krijgen van de maximale bezwijklast die de proefstukken kunnen verdragen.  
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RILEM Combar d0=16mm met eindverankering van DHB
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Grafiek 5-5; Kracht-verplaatsing diagram DHB bij RILEM-proef [16] 

5.6 Model 

5.6.1 Algemeen 
Nu bekend is welke factoren van invloed zijn op de dwarskrachtsterkte, is er de mogelijkheid om een 
model op te stellen voor de dwarskrachtsterkte van betonnen liggers met glasvezelwapening. De 
factoren die van invloed zijn op de sterkte bij een gelijke doorsnede zijn de betonsterkte en de 
wapeningshoeveelheid. De stijfheid van de wapening is op dit moment nog niet verwerkt in de 
formule. Deze drie factoren dienen terug te komen in het voor te stellen model. Omdat de 
wapeningshoeveelheid reeds aanwezig is, is het logisch om de invloed van de stijfheid te verwerken in 
dit gedeelte van het model. De formule uit de NEN 6720 is de basis een nieuwe formule.  

5.6.2 Zonder dwarskrachtwapening 
Het basismodel is: 

3
01 ****4,0 ωτ λkkf hb=

    [5.36] 
Waarbij: 
τ1  = de uiterst opneembare schuifspanning indien geen dwarskrachtwapening  
 wordt toegepast    [N/ mm2] 
fb  = betontreksterkte    [N/mm2] 
kh  = hoogte factor     [-] 
kλ  = factor voor de mate van gedrongenheid [-] 
ω0  = wapeningshoeveelheid   [%] 
 
Bij toepassing van de stijfheid van de wapening in het model, is formule [5.37] het resultaat. 

3 0mod;1 *****4,0
s

f
hbel E

E
kkf ωτ λ=

   [5.37] 
Waarbij: 
τ1;model  = de uiterst opneembare schuifspanning bij toepassing van glasvezelwapening indien geen 
 dwarskrachtwapening wordt toegepast  [N/mm2] 
fb = betontreksterkte    [N/mm2] 
kh  = hoogte factor     [-] 
kλ  = factor voor de mate van gedrongenheid [-] 
ω0  = wapeningshoeveelheid   [%] 
Ef  = stijfheid glasvezelwapening   [N/mm2] 
Es = stijfheid FeB500 wapening   [N/mm2] 
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De doorsnede en de geometrie van de ligger zijn constant gehouden tijdens de experimenten. 
Daardoor zijn de factoren kh en kλ constant gebleven tijdens de testen. In de experimenten zijn de 
wapeningshoeveelheid en de betonsterkte gevarieerd. De invloed van deze variabelen is bekeken in 
de experimenten. 

5.6.3 Met dwarskrachtwapening 
De modellen uit de NEN 6720, EC 2 en de ACI 440 gaan uit van superpositie bij de berekening van 
een gewapend betonnen doorsnede. De sterkte van de dwarskrachtwapening (τs) is dan bij de 
dwarskrachtsterkte van de balk zonder dwarskrachtwapening (τ1) opgeteld. Dit blijkt ook uit de 
analyse in paragraaf 5.4.2. Voor het opstellen van een model met dwarskrachtwapening is de formule 
uit de NEN 6720 gekozen: 
 
τd = τ1 + τs  [N/mm2] [5.38] 
Vd = V1 + Vs  [N]  [5.39] 
 
Daarbij zijn: 

3 0mod;1 *****4,0
s

f
hbel E

E
kkf ωτ λ=    [N/mm2] [5.40] 

db
ggfzA

db
V ssvs

s *
))(cot)((cot*)sin(***

*
αθα

τ
+

==  [N/mm2] [5.41] 

De hoek α is gesteld op 900, omdat de DHB’s een hoek van 900 maken met de as van de ligger. De 
formule [5.42] blijft dan over. Het is nu noodzaak om in de analyse van de resultaten de hoek van de 
scheuren te bepalen, omdat deze de hoek van de drukdiagonaal met de as van het constructiedeel 
aangegeven.  

db
gfzA ssv

s *
)(cot*** θ

τ =      [N/mm2] [5.42] 

 
Als het volledige model is ingevuld met de waarden τ1;model en τs ontstaat de volgende formule: 
τmodel = τ1;model + τs       [N/mm2] [5.43] 

db
gfzA

E
E

kkf ssv

s

f
hbel *

)(cot***
*****4,0 3 0mod

θ
ωτ λ +=

 

[N/mm2] [5.44] 
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6 Experimenteel onderzoek 

6.1 Algemeen 
Er zijn in het experimenteel onderzoek drie series experimenten uitgevoerd [Figuur 6-1]. In de eerste 
serie zijn twee keer twee balken beproefd. In twee balken zit FeB500 wapening en in de andere twee 
balken zit ComBAR wapening. Daarna zijn er tweede en een derde serie experimenten uitgevoerd. In 
deze experimenten is gebruik gemaakt van double headed bolts (DHB) als dwarskrachtwapening. In 
de tweede serie is de langswapening los van de DHB’s geplaatst. In de derde serie is de 
langswapening wel tegen de DHB’s geplaatst. Verder is er bij de tweede en derde serie een proefstuk 
beproefd met daarin geen DHB’s. Deze proefstukken zijn beproefd om de juistheid van het eerder 
voorgestelde model te bekijken.  
 

 
Figuur 6-1; Overzicht series experimenten 

Uit het analytisch onderzoek is al gebleken dat de lagere stijfheid van de glasvezelwapening een 
negatieve invloed heeft op de dwarskrachtsterkte. In het experimenteel onderzoek is door middel van 
experimenten getracht een inzicht te krijgen op de invloed hiervan.  

6.2 Materiaaleigenschappen 

6.2.1 Algemeen 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende materialen. Experimenten serie 1 is gedaan 
met een betonsterkte van B35, terwijl experimenten series 2 en 3 zijn uitgevoerd met beton met 
sterkteklasse B55. Verder is de geleverde ComBAR wapening getest op de elasticiteitsmodulus van de 
wapening. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de proevenserie met de juiste getalwaarden 
te vergeleken.    
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6.2.2 Betoneigenschappen 
Bij iedere stort van de proefstukken zijn elke keer negen proefkubussen gestort. Hiervan zijn elke keer 
zes proefkubussen beproefd op de betondruksterkte en drie proefkubussen op de splijttreksterkte van 
het beton. Deze experimenten zijn uitgevoerd volgens NEN 5950, NEN 5968 en NEN 5969. De 
uitgebreide resultaten zijn te vinden in bijlage A. Een samenvatting van deze experimenten is te 
vinden in [Tabel 6-1]. 
 

 Gemiddelde betondruksterkte 
[N/mm2] 

Gemiddelde betontreksterkte 
[N/mm2] 

Experimenten serie 1 35,9 3,1 
Experimenten serie 2 65,4 4,1 
Experimenten serie 3 52,7 4,1 

Tabel 6-1; Betoneigenschappen 

6.2.3 Eigenschappen ComBAR wapening 
De eigenschap van de ComBAR wapening die van belang is voor de analyse van de resultaten is de 
elasticiteitsmodulus. Uit het analytisch onderzoek is naar voren gekomen dat de elasticiteitsmodulus 
van de langswapening van belang is voor de dwarskrachtcapaciteit van de proefstukken. Van de 
gebruikte wapeningsstaven zijn zes stukken van 20 cm afgezaagd om te beproeven op trek. Van deze 
staven is de diameter bepaald en zijn de proefstukken in de 100 kN beproefd tot een kracht van 20 
kN. In [Tabel 6-2] zijn de gevonden elasticiteitsmoduli te zien. De resultaten van de exprimenten zijn 
terug te vinden in bijlage B. De gevonden gemiddelde elasticiteitsmodulus komt overeen met de 
elasticiteitsmodulus van ComBAR die door Schöck gegeven is van 60000 N/mm2.  
 

 Elasticiteitsmodulus
Staaf [N/mm2] 

1 61935 
2 62116 
3 63980 
4 65068 
5 61637 
6 65196 

Gem. 63322 

Tabel 6-2; Elasticiteitsmoduli trekstaven ComBAR 

6.2.4 Eigenschappen DHB 
De maximale sterkte van een DHB zijn bepaald aan de hand van een trekproef bij Schöck in Duitsland. 
Bij deze proeven zijn betonkubussen gestort, waarin een DHB is geplaatst. Vervolgens is de DHB door 
middel van een trekproef uit het betonblok getrokken. De maximale bezwijkbelasting van een DHB 
bleek hierbij 60 kN te zijn. Bij deze bezwijkbelasting is de kop van de DHB volledig van de staaf 
getrokken. De grafiek van het experiment is te zien in [Grafiek 5-5]. De proefstukken zijn te zien in 
[Figuur 6-2].  
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Grafiek 6-1; Kracht-verplaatsing diagram DHB bij RILEM-proef [stuk andre weber] 

   
Figuur 6-2; Proefstukken voor bepaling van de maximale bezwijkbelasting van een DHB 
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6.3 Proefopstelling 

6.3.1 Opbouw proefopstelling 
In het Pieter van Musschenbroek laboratorium in het gebouw Vertigo van de faculteit Bouwkunde te 
Eindhoven is de proefopstelling gebouwd, zoals deze in [Figuur 6-3] te zien is. Door middel van een 4-
puntsbuigproef zijn de balken tot bezwijken gebracht. Er is tijdens de testen met de DHB’s een 
uitgebreidere versie van de proefopstelling voor de testen zonder dwarskrachtwapening gebruikt. Op 
de proefstukken zijn tijdens de experimenten serie 2 en 3 zijn meer LVDT’s geplaatst. Zowel aan de 
de zijkant van de balken als bovenop en onderop. In [Figuur 6-3] is de opstelling te zien zoals deze 
gebruikt is bij de testen zonder dwarskrachtwapening. De proefopstelling voor de testen met DHB’s is 
te zien in [Figuur 6-4]. In bijlage C,D en E zijn de proefopstelling van elke experimenten serie ook nog 
te vinden.  

 
Figuur 6-3; Proefopstelling voor dwarskrachttesten zonder dwarskrachtwapening 

 
Figuur 6-4; Proefopstelling voor dwarskrachttesten met DHB’s 
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6.3.2 Meetkanalen 
In de proefopstelling zijn twee krachtmeetdozen geplaatst om de krachten te registreren tijdens de 
proeven. De krachtmeetdozen hebben een meetbereik van 0 tot 150 kN. De krachtmeetdozen zijn 
direct onder de twee vijzels aangebracht om de kracht direct uit de vijzels te kunnen registreren.  
 
Tijdens de experimenten zijn de doorbuigingen op verschillende plaatsen gemeten. Dit is gebeurd bij 
de oplegpunten, de belastpunten en in het midden van de balk. De verplaatsing bij de oplegpunten 
zijn gemeten omdat hiermee later de relatieve verplaatsing van de balk ten opzichte van de vaste 
wereld is bepaald. De relatieve verplaatsing van de balk is vervolgens verkregen door de 
verplaatsingen bij de belastpunten en het middenpunt te verminderen met de verplaatsing bij de 
oplegpunten. De verplaatsingen is gemeten met Mitutoyo-meetklokken.  Deze hebben de volgende 
nummering: 

0. Meetklok aan de linkerzijde bij oplegpunt aan de achterzijde 
1. Meetklok bij belastpunt bij krachtmeetdoos 0 aan de achterzijde 
2. Meetklok in het midden van de balk aan de achterzijde 
3. Meetklok bij belastpunt bij krachtmeetdoos 1 aan de achterzijde 
4. Meetklok aan de rechterzijde bij oplegpunt aan de achterzijde 
5. Meetklok in het midden van de balk aan de voorzijde 

De posities van de meetklokken zijn te zien in [Figuur 6-5] en [Figuur 6-6]. 
 

 
Figuur 6-5; Mitutoyo meetklokken op de achterzijde van een proefstuk 

 
Figuur 6-6; Positie meetklokken 

De proefopstellingen verschillen in het aantal gebruikte LVDT’s. Tijdens de testen zonder 
dwarskrachtwapening is gebruik gemaakt van twee LVDT’s. In het midden van de balk is aan de 
bovenzijde en aan de onderzijde een LVDT geplaatst. Deze LVDT’s zullen de verlenging en de 
verkorting meten van de balk aan de onder- en bovenzijde. Dit gebeurt in het gebied waar geen 
dwarskracht aanwezig is. Tussen de belastpunten in het midden van het proefstuk is het werkende 
moment gelijk. Van de resultaten van de LVDT’s is na de proeven een inzicht verkregen in het verschil 
in stijfheid tussen de twee soorten wapening in samenwerking met de balken. De LVDT’s zullen in het 
vervolg van het verslag genummerd zijn als: 

• LVDT 2 => de LVDT aan de bovenzijde van de balk 
• LVDT 3 => de LVDT aan de onderzijde van de balk 
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Bij de proevenserie met de DHB’s in de balk is het aantal LVDT’s verhoogd. Om het gebruik van de 
DHB’s te beperken en om volledig op een zijde van het proefstuk te kunnen focussen, zijn er in de 
proefstukken twee verschillende dwarskrachtwapeningen gebruikt. Aan de linker zijde zijn de 
proefstukken versterkt geweest met DHB’s en aan de rechter zijde met FeB500 beugels. De capaciteit 
van de beugels is sterk overgedimensioneerd. Hierdoor is de DHB zijde geforceerd om eerder te 
bezwijken. Daarom zijn bij deze proefstukken zowel aan de boven als aan de onderzijde twee LVDT’s 
geplaatst. Dit is te zien in [Figuur 6-7] en [Figuur 6-8]. 
 

  
Figuur 6-7; LVDT’s aan onderzijde balk   Figuur 6-8; LVDT’s aan bovenzijde balk 

Aan de linkerzijde zijn twee LVDT’s [Figuur 6-9] bevestigd ter plaatse van een DHB over de hoogte 
van de balk. Dit is gedaan om een inzicht te krijgen naar de werking van de DHB’s tijdens het 
beproeven. Mogelijk kan hiermee een analyse gedaan worden wat er in de balk gebeurt tijdens het 
beproeven. 

 
Figuur 6-9; LVDT aan zijkant van proefstuk 

Na het zien van de resultaten van de LVDT’s aan de zijkant van de tweede proevenserie, is besloten 
om het aantal LVDT’s aan de zijkant te verhogen. De LVDT’s aan de zijkant van de balk bleken een 
goed inzicht te geven in wat er gebeurt met de DHB’s tijdens het beproeven van de proefstukken. De 
opstelling hiervan is te zien in [Figuur 6-10]. 
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Figuur 6-10; Positie van LVDT’s aan de zijkant 

6.4 Experimenten serie 1 

6.4.1 Inleiding 
Door de lagere elasticiteitsmodulus van ComBAR ten opzichte van FeB500, is er een vermoeden dat 
deze voor een lagere dwarskrachtcapaciteit zorgt in vergelijking met eenzelfde balk met FeB500 
wapening. Als de afmetingen, betonsoort, hoeveelheid wapening en de geometrie bij belasten 
hetzelfde zijn, bereikt een balk met ComBAR wapening mogelijk een lagere kracht dan een balk met 
FeB500 wapening.  
 
Om een goede vergelijking te krijgen tussen de twee soorten wapening, dienen de te vormen balken 
gelijk te zijn in hoogte, breedte, wapeningshoeveelheid, betonsoort, betondekking en geometrie bij 
belasten. De enige variabele tussen de balken zal dan de wapeningssoort zijn.  
 
Er zullen voor beide wapeningssoorten een gelijk aantal balken gestort worden. Ten aanzien van de 
productie is gekozen voor twee balken met ComBAR wapening en twee balken met FeB500 wapening.  

6.4.2 Codering balken 
Om tijdens de bespreking van de resultaten de balken uit elkaar te kunnen houden, krijgt elke balk 
een unieke codering. In deze codering is de hoeveelheid wapeningsstaven en de wapeningssoort 
terug te vinden. Verder is er een volgletter bijgevoegd om onderscheid te kunnen houden tussen twee 
balken met dezelfde wapeningssoort. Hier is een voorbeeld gegeven van de codering: 
 

  3 x F – A  
 
 
aantal staven type wapening   volgletter balk 
  F=FeB500 C=ComBAR 
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Figuur 6-11; Doorsnede proefstukken van experimenten serie 1 

6.4.3 Eigenschappen proefstukken van experimenten serie 1 
h  = 350   [mm] 
b = 200   [mm] 
c = 25   [mm] 
Ltot = 3000   [mm] => de totale balklengte 
Lhecht = 200   [mm] => aanhechtingslengte na de oplegging 
Lexp = 2600   [mm] => de overspanningslengte tijdens de experimenten 
a = 950   [mm] => afstand van oplegpunt tot belastpunt 
d = 317   [mm] 
a/d = 950/317 = 3 [-]  
 

 
Figuur 6-12; Geometrie proefstukken van experimenten serie 1 
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3xF-B  

Balk B met 3 staven van  

16 mm ComBAR wapening 
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6.5 Experimenten serie 2 

6.5.1 Inleiding 
Voor het onderzoek naar de dwarskrachtcapaciteit van glasvezelwapening als dwarskrachtwapening 
kan in dit onderzoek gekeken worden naar verschillende soorten wapening. Er is de mogelijkheid om 
beugels, wapeningsstaven of double headed bolts (DHB) toe te passen. In dit onderzoek is er voor 
gekozen om specifieker te kijken naar de double headed bolts. De voornaamste reden is het feit dat 
er over de werking van de double headed bolts in een betonnen ligger met glasvezel langswapening 
weinig onderzoek is gedaan.  
 
De DHB is opgebouwd uit een wapeningsstaaf van ComBAR waarop aan beide zijden een kop is 
bevestigd door middel van een speciaal proces. De DHB heeft een vergrote kop en geen beugelvorm 
waardoor hij de dwarskracht kan opnemen. De invloed van de positie van de langswapening op de 
werking van de DHB is nog niet onderzocht. Daarom zijn in dit onderzoek twee verschillende 
configuraties van de langswapening onderzocht. In experimenten serie 2 is de langswapening los van 
de DHB geplaatst.   
 
Het is verder niet duidelijk of de huidige formules uit de NEN 6720 nog kloppen bij het toepassen van 
glasvezelwapening als langs- en dwarskrachtwapening. De formule uit art. 8.2.1 van de NEN 6720 [9] 
ziet er als volgt uit: 

su τττ += 1    [6.1] 

 
In de norm 6720 [9] is in de toelichting aangegeven dat de formule [6.1] bij het toepassen van 
dwarskrachtwapening niet alleen bestaat uit τs, maar dat ook τ1 is meegenomen in de berekening. Dit 
komt volgens de toelichting door het feit dat de buigdrukzone naast drukspanningen ook een 
schuifspanning kan verwerken. De glasvezelwapening geeft een lagere drukzone dan de FeB500 
wapening. Mogelijk heeft dit invloed op de totale dwarskrachtcapaciteit.  
 
Verder is er een proefstuk gelijktijdig gestort waarbij alleen 2 staven in geplaatst zijn. Aan de hand 
van deze balk is vervolgens een indicatie verkregen wat de extra toegevoegde capaciteit is van de 
balken met de DHB’s erin. De afmetingen, de betonsterkte en de hoeveelheid langswapening zullen 
hierbij gelijk zijn aan de balken met DHB’s erin.  

6.5.2 Codering balken 
De codering van de balken verschilt iets van de balken die in de serie 1 zijn gebruikt. Het verschil zit 
in de aanduiding of de langswapening los of vast tegen de DHB’s is bevestigd. Verder is het aantal 
staven langswapening, het soort langswapening en de volgletter van de balk aangeduid [Figuur 6-13]. 

  2 x C – DHB – L - A  
 
 
aantal staven type wapening Double     Los van de    volgletter balk 
  C=ComBAR Headed    langswapening 
    Bolt           
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Figuur 6-13; Doorsneden proefstukken van experimenten serie 2 

6.5.3 Eigenschappen van de balken 
Doordat de balken dit keer uitgevoerd zijn met DHB’s, ziet de configuratie er anders uit in vergelijking 
met de proeven zonder dwarskrachtwapening. Om te besparen op het aantal te gebruiken DHB’s is er 
aan de rechterzijde een overcapaciteit aan beugels toegepast. Er zijn stalen beugels met diameter 10 
mm om de 100 mm toegepast. Dit is tevens gedaan om de waarneming van de experimenten te 
focussen op de zijde met de DHB’s. 
 
De lengte over de oplegging is verder met 100 mm verhoogd. De afstand tussen de belastpunten blijft 
gelijk. De afstand a neemt hierdoor af van 950 mm naar 850 mm. Dit is gedaan om de staven meer 
aanhechtingslengte te geven. Het buigend moment bij bezwijken op dwarskracht is hierdoor tevens 
verlaagd.  
 
h  = 350   [mm] 
b = 200   [mm] 
c = 25   [mm] 
Ltot = 3000   [mm] => de totale balklengte 
Lhecht = 300   [mm] => aanhechtingslengte na de oplegging 
Lexp = 2400   [mm] => de overspanningslengte tijdens de experimenten 
a = 850   [mm] => afstand van oplegpunt tot belastpunt 
d = 317   [mm] 
a/d = 850/317 = 2,7  [-] 

 

 
Figuur 6-14; Geometrie proefstukken van experimenten serie 2 

 
 

2xC-A  

Balk A met 2 staven van 16 mm 

ComBAR wapening en B55 beton 
 

2xC-DHB-L-A  

Balk A met 2 staven van 16 mm 

ComBAR wapening + DHB’s om 

de 150 mm en en B55 beton 

2xC-DHB-L-B  

Balk B met 3 staven van 16 mm 

ComBAR wapening + DHB’s om 

de 150 mm en en B55 beton 

2xC-DHB-L-C  

Balk C met 2 staven van 16 mm 

ComBAR wapening + DHB’s om 

150 mm en B55 beton 
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6.6 Experimenten serie 3 

6.6.1 Inleiding 
In experimenten serie 3 zijn drie proefstukken gestort waarbij de langswapening vast tegen de DHB’s 
zijn bevestigd. Dit is gedaan om te kijken wat de invloed is op de bezwijksterkte in vergelijking met 
experimenten serie 2.  
 
Doordat uit de experimenten serie 2 met DHB’s bleek dat de berekende waarde van balk 2xC-A onder 
de geschatte waarde bezweek, is besloten om bij deze serie een balk te maken met daarin 3 staven 
ComBAR met diameter 16 mm. Hierdoor is het mogelijk om deze waarde direct te vergeleken met de 
eerder beproefde balken zonder dwarskrachtwapening met 3 wapeningsstaven met betondruksterkte 
B35. Aangezien er twee variabelen verandert zijn in proefstuk 2xC-A (te weten de betondruksterkte en 
de wapeningshoeveelheid) in vergelijking met de proefstukken uit experimenten serie 1, is proefstuk 
3xC-C gemaakt bij experimenten serie 3. Er is dan maar een enkele variabele verschillend. Dit is dan 
of de wapeningshoeveelheid of de betondruksterkte.   

6.6.2 Codering balken 
De codering van de balken is gelijk aan de codering van experimenten serie 2. De enige letter die 
verandert is, is de letter L in een V.  

  2 x C – DHB – V - A  
 
 
aantal staven type wapening Double     Tegen de    volgletter 
  C=ComBAR Headed    langswapening 
    Bolt           
 

          
 

Figuur 6-15; Doorsnede proefstukken van experimenten serie 3 

6.6.3 Eigenschappen van de balken 
De geometrie van de balken is gelijk gehouden aan de proeven met DHB’s waarbij deze los van de 
langswapeningsstaven zijn geplaatst. Hierdoor is de enige variabele in de proeven de plaatsing van de 
wapening in de doorsnede. Als deze testen vervolgens worden vergeleken met de vorige testen 
kunnen enige veranderingen in bezwijkvormen en lasten hierdoor mogelijk worden verklaard.  
h  = 350   [mm] 
b = 200   [mm] 
c = 25   [mm] 
Ltot = 3000   [mm] => de totale balklengte 
Lhecht = 300   [mm] => aanhechtingslengte na de oplegging 
Lexp = 2400   [mm] => de overspanningslengte tijdens de experimenten 
a = 850   [mm] => afstand van oplegpunt tot belastpunt 
d = 317   [mm] 
a/d = 850/317 = 2,7 [-] 

3xC-C  

Balk C met 3 staven van 16 mm 

ComBAR wapening en B55 beton 
 

2xC-DHB-V-A  

Balk A met 2 staven van 16 mm 

ComBAR wapening + DHB’s om 

de 150 mm en en B55 beton 

2xC-DHB-V-B  

Balk B met 3 staven van 16 mm 

ComBAR wapening + DHB’s om 

de 150 mm en en B55 beton 

2xC-DHB-V-C  

Balk C met 2 staven van 16 mm 

ComBAR wapening + DHB’s om 

150 mm en B55 beton 
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Figuur 6-16; Geometrie proefstukken van experimenten serie 3 
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6.7 Resultaten 

6.7.1 Inleiding 
De proeven zijn allen uitgevoerd in het Pieter van Musschenbroeklaboratorium. Door middel van een 
4-puntsbuigproef zijn de proefstukken tot bezwijken gebracht. Allereerst is experimenten serie 1 
behandeld. In deze experimenten zijn vier proefstukken beproefd zonder dwarskrachtwapening.  
Daarna is ingegaan op de resultaten van experimenten uit serie 2 en 3. Hierbij zijn proefstukken 
beproefd met dwarskrachtwapening in de vorm van DHB’s. Eerst zijn de experimenten behandeld 
waarbij de langswapening los van de DHB’s is geplaatst. Daarna komen de experimenten aan de bod 
waarbij de langswapening tegen de DHB’s is geplaatst.  
 
Hier zal ingegaan worden op de maximale bezwijklasten, de bezwijkvormen en de scheurvorming. Aan 
de hand van deze punten is inzichtelijk gemaakt, wat de verschillen zijn geweest tussen de proeven. 
Ook is er gemeld wat er is opgevallen tijdens het beproeven van de proefstukken.  

6.7.2 Experimenten serie 1 

6.7.2.1 Inleiding 
In experimenten serie 1 zijn vier balken beproefd met daarin alleen langswapening. De proefstukken 
zijn te zien in [Figuur 6-17]. Er zijn twee proefstukken geweest met FeB500 wapening en twee 
proefstukken met ComBAR wapening.  
 

 
Figuur 6-17; Proefstukken experimenten serie 1 

Tijdens experimenten serie 1 zijn de scheuren op de proefstukken getekend. Tijdens het optekenen 
van de scheuren is het experiment voor drie minuten stilgezet. Deze tijdsduur is bepaald bij het eerste 
experiment. Door de tijd op te nemen tijdens de eerste keer optekenen, is de tijdsduur van stilzetten 
bepaald.  

6.7.2.2 Bezwijkvorm 
In [Grafiek 6-2] zijn de kracht verplaatsingsgrafieken te zien van de experimenten uit serie 1. Deze 
zijn ook terug te vinden in bijlage C. In de grafieken is te zien dat de proefstukken met FeB 500 
wapening een hogere belastingen hebben bereikt. Verder is te zien dat de proefstukken met ComBAR 
(3xC-A en 3xC-B) een lagere elastisticiteitsmodulus hebben. De grafieken hebben een minder steil 
verloop. De kleine sprongen die zichtbaar zijn in de grafieken komen door het stilzetten van de 
proeven. De kracht is tijdens het stilzetten elke keer terug gelopen en daardoor is dit ook te zien in de 
grafieken.  
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Grafiek 6-2; Kracht-verplaatsingsgrafieken van experimenten serie 1 

Het proefstuk 3xF-A is bezweken op dwarskracht zoals te zien is in [Figuur 6-18]. Tot aan het 
bezwijken was er geen indicatie aan welke zijde het proefstuk zou bezwijken. Het proefstuk bezweek 
bros op dwarskracht. Er vertoonde zich bij 60 kN een scheur onder een hoek van 450 aan de 
linkerzijde. Aan de linkerzijde bezweek later ook het proefstuk. Het proefstuk is langs de genoemde 
scheur bezweken. 

  
Figuur 6-18; Proefstuk 3xF-A 

Deze bezwijkvorm is ook te vinden bij het proefstuk 3xF-B. De scheur heeft zich gevormd op ongeveer 
dezelfde positie als bij proefstuk 3xF-A. Dit is te zien in [Figuur 6-19]. 

 
Figuur 6-19; Proefstuk 3xF-B 
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Bij de experimenten 3xC-A en 3xC-B met de ComBAR wapening bleken de bezwijkvormen overeen te 
komen met de bezwijkpatronen van de experimenten met FeB500 wapening. Dit valt te zien in [Figuur 
6-20] en [Figuur 6-21]. De betonhuid onder de wapening liet echter wel los nadat het proefstuk 
bezweek in beide gevallen. Verder was het bezwijken minder plots, omdat de schuine scheuren al 
zichtbaar waren voordat het proefstuk bezweek. Bij het proefstuk 3xC-B was het zelfs zo dat een 
schuine scheur aan de linkerzijde duidelijk zichtbaar was, maar het proefstuk alsnog aan de 
rechterzijde bezweek. Bij de proefstukken met FeB500 was het bezwijken ineens en plots. De 
proefstukken met de ComBAR wapening gaven enige waarschuwing, omdat de scheuren zich al 
aankondigen voordat het proefstuk plots op brosse wijze bezweek. Dit fenomeen is al eerder 
omschreven door Guadagnini, Pilakoutas en Waldron [22]. Ook in Fib 9.3 [5] wordt hier aandacht aan 
besteed.  

 
Figuur 6-20; Proefstuk 3xC-A 

 
Figuur 6-21; Proefstuk 3xC-B 

6.7.2.3 Maximale dwarskrachtcapaciteit 
In tabel 3 is een overzicht te zien van de maximale bezwijklasten. Te zien is dat de proefstukken met 
ComBAR wapening (3xC-A en 3xC-B) een lagere bezwijkbelasting hebben dan de proefstukken met 
FeB500 wapening (3xF-A en 3xF-B). Daaruit blijkt dat de eerdere veronderstelling dat de proefstukken 
met ComBAR wapening een lagere bezwijkbelasting zouden hebben, juist blijkt te zijn.  
 

Proefstuk Maximale belasting 
[kN] 

3xF-A 70,9 
3xF-B 63,8 
3xC-A 46,3 
3xC-B 49,1 

Tabel 3; Maximale bezwijklasten 
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6.7.2.4 Scheurpatroon 
Als het scheurenpatroon van de proefstukken is bekeken, vallen er verschillende dingen op. Allereerst 
blijkt dat de scheuren in de proefstukken met ComBAR wapening hoger doorlopen bij eenzelfde 
belasting in vergelijking met de proefstukken met FeB500 wapening. Dit is te zien in [Figuur 6-22]. De 
drukzone in een proefstuk met ComBAR wapening is dus kleiner in vergelijking met de proefstukken 
met FeB500 wapening. In de eerder gedane analyse over de verschillen tussen ComBAR en FeB500 
wapening is dit verschil al aangegeven. Dit blijkt dus te kloppen. De scheurvorming van de 
proefstukken uit experimenten serie 1 zijn terug te vinden in bijlage C. De getallen die bij elke scheur 
staan zijn de krachten op het moment dat de scheur is getekend.  
 

 
Figuur 6-22; Verschil in scheurvorming bij balken met ComBAR en FeB 500 wapening 

Verder is te zien dat bij ComBAR wapening de scheuren zich eerder vertonen in de balk. Bij een lagere 
belasting zijn de scheuren al eerder opgetekend. Als de grafieken zijn bekeken van de LVDT aan de 
onderzijde van de balk [Grafiek 6-3], blijkt dat de proefstukken rond dezelfde belasting scheuren gaan 
vertonen. Tijdens de beproeving waren echter de scheuren in de proefstukken met ComBAR wapening 
eerder zichtbaar. De samengestelde doorsnede met FeB500 heeft een hogere EI in vergelijking met 
de ComBAR wapening. Dit zorgt ervoor dat de doorsnede met FeB500 bij een hogere belasting gaat 
scheuren.  
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Grafiek 6-3; LVDT 3 aan onderzijde balk 

3xC-B  Bij belasting van 35 kN  

3xF-A  Bij belasting van 35 kN  
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6.7.3 Experimenten serie 2 

6.7.3.1 Inleiding 
In experimenten serie 2 zijn proefstukken beproefd met daarin DHB’s [Figuur 6-23]. Deze DHB’s zijn 
in deze serie niet verbonden geweest met de langswapening. Verder is er gebruik gemaakt van beton 
van sterkte B55. Er is verder nog een proefstuk met 2 staven ComBAR gemaakt. Dit is het proefstuk 
2xC-A.  

 
Figuur 6-23; Proefstukken experimenten serie 2 

De proefstukken zijn binnen drie dagen van elkaar beproefd. Tijdens de proef is de proef niet 
stilgezet.  De proeven zijn in een continue proces uitgevoerd. Tijdens de proeven zijn de scheuren wel 
opgetekend en ook gefotografeerd. Verder zijn er video opnames gemaakt van de proeven. Met het 
oog op de analyse van de resultaten kunnen de experimenten hierdoor naderhand nog eens bekeken 
worden.  

6.7.3.2 Bezwijkvormen 
Als in eerste instantie gekeken wordt naar de proeven dan lijkt het alsof de proefstukken met de 
DHB’s allen op dezelfde wijze bezweken zijn. Het gedrag zoals zichtbaar bij de proeven leek bij alle 
drie de proeven gelijk. De bezwijkvorm leek ook hetzelfde.  
 
Dit lijkt bij nader inzien toch niet waar te zijn. Dit is als eerste te zien in [Grafiek 6-4]. In deze grafiek 
is te zien dat de proefstukken A en B een hogere bezwijklast halen dan het proefstuk C. Tevens heeft 
het proefstuk C na 85 kN een plots bezwijkgedrag. Bij 85 tot 90 kN vertonen proefstukken A en B een 
horizontaal verloop. De kracht blijft hetzelfde, maar de verplaatsing blijft toenemen. Hierna neemt de 
kracht weer verder toe, totdat het proefstuk op brosse wijze bezwijkt. De afzonderlijke kracht-
verplaatsingsgrafieken zijn te vinden in bijlage D. 
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Grafiek 6-4; Kracht-verplaatsingsgrafieken van experimenten serie 2 
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In [Figuur 6-24], [Figuur 6-25] en [Figuur 6-26] zijn de verschillende bezweken proefstukken te zien. 
De posities van de scheuren zijn verschillend. Verder is de helling van de scheur ten opzichte van de 
lengte-as van de balk niet gelijk. Het proefstuk 2xC-DHB-L-A vertoonde tot aan het bezwijken grote 
scheuren. Het proefstuk bezweek plots. Daarbij sloeg er een schil beton onder de langswapening 
vanaf het oplegpunt tot na het belastpunt van het proefstuk af. Bij proefstuk 2xC-DHB-L-B was er niet 
zozeer sprake van een bros bezwijk gedrag. Nadat de belasting ineens terugviel, kon het proefstuk 
geen kracht meer opbouwen. In [Figuur 6-25] is te zien dat het proefstuk wel op dwarskracht 
bezweken is. In [Figuur 6-24] is te zien dat het proefstuk qua bezwijkvorm overeenkomsten vertoond 
met proefstuk 2xC-DHB-L-A.  
 
Het proefstuk 2xC-DHB-L-C heeft een andere bezwijkvorm gehad in vergelijking met proefstukken 
2xC-DHB-L-A en B. In [Grafiek 6-4] is dit al waar te nemen. In de grafiek is te zien dat proefstuk 
ineens is bezweken.  

  
Figuur 6-24; Proefstuk 2xC-DHB-L-A 

  
Figuur 6-25; Proefstuk 2xC-DHB-L-B 

  
Figuur 6-26; Proefstuk 2xC-DHB-L-C 
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Het proefstuk 2xC-A is op dezelfde wijze bezweken als de proefstukken in experimenten serie 1. Het 
proefstuk is ook op dwarskracht bezweken zoals zichtbaar is in [Figuur 6-27].  
 

 
Figuur 6-27; Proefstuk 2xC-A 

6.7.3.3 Maximale dwarskrachtcapaciteit 
Zoals al bleek uit de kracht-verplaatsingsgrafiek [Grafiek 6-4] is er enig verschil tussen de 
bezwijkbelastingen. De bezwijkbelastingen van balken A, B en C verschillen.  
 

Proefstuk Maximale belasting  
[kN] 

2xC-DHB-L-A 109,0 
2xC-DHB-L-B 98,3 
2xC-DHB-L-C 85,2 

2xC-A 49,3 
Tabel 6-3; Maximale bezwijklasten 

6.7.3.4 Scheurvorming 
Als naar de scheurvorming wordt gekeken in de verschillende balken, valt op dat bij de balk met de 
hoogste belasting, 2xC-DHB-L-A, de bezwijkscheur het verste van het oplegpunt is verwijderd. De balk 
met de laagste bezwijkbelasting, 2xC-DHB-L-C, heeft zijn bezwijkscheur het dichtste bij de oplegging. 
Verder is de hoek van de bezwijkscheur bij alle proefstukken verschillend. De hoogte van de scheuren 
zijn gelijk bij alle proefstukken. De scheurvorming van experimenten serie 2 is ook terug te vinden in 
bijlage D.  
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Figuur 6-28; Scheurvorming bij experimenten serie 2 

6.7.4 Experimenten serie 3 

6.7.4.1 Inleiding 
In experimenten serie 2 heeft de langswapening niet tegen de DHB’s gelegen. Om te kijken of het van 
invloed is om de langswapening tegen de DHB’s aan te leggen, is dit in de experimenten serie 3 wel 
gebeurd.  
 
Verder is bij deze serie ook een vierde balk (proefstuk 3xC-C) gemaakt. Dit proefstuk bevat geen 
DHB’s, maar heeft 3 staven ComBAR langswapening en heeft een betonsterkteklasse van B55. Met 
behulp van dit proefstuk is het mogelijk om een relatie te leggen tussen de proefstukken met 3 staven 
en B35 beton (3xC-A en 3xC-B) en het proefstuk met 2 staven en B55 beton zonder 
dwarskrachtwapening (2xC-A). Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van deze experimenten te 
kunnen vergelijken.  

6.7.4.2 Bezwijkvormen 
In [Grafiek 6-5] is te zien dat de balken zich na het scheuren constant gedragen. Er is nagenoeg 
eenzelfde kracht-verplaatsingsgrafiek waar te nemen voor de balken met de DHB’s erin. De grafiek 
van proefstuk 2xC-DHB-V-C heeft bij een belasting van 105 kN een klein dal in de grafiek. Vervolgens 
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heeft de belasting weer toe kunnen nemen. Mogelijk heeft het proefstuk hier willen bezwijken maar 
heeft het toch nog meer belasting op kunnen nemen. Het is uiteindelijk op moment bezweken. Hierbij 
is het beton op stuik bezweken. De langswapening is nog volledig intact gebleven. De afzonderlijke 
kracht-verplaatsingsgrafieken zijn te vinden in bijlage E. 
 

Vergelijking experimenten serie 3
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Grafiek 6-5; Kracht-verplaatsingsgrafieken 

 
De experimenten met de balken 2xC-DHB-V-A en B zijn bezweken op dwarskracht. De 
bezwijkbelastingen komen goed overeen.  
 

  
Figuur 6-29; Proefstuk 2xC-DHB-V-A 

Het proefstuk 2xC-DHB-V-B is bezweken bij een kracht van 104,7 kN. Dit is te zien in [Grafiek 6-5]. 
Daar is ook te zien dat beide een eenzelfde verloop hebben tot bezwijken.  
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Figuur 6-30; Proefstuk 2xC-DHB-V-B 

Het proefstuk C van deze serie is echter bezweken op moment. De balk heeft een hogere 
bezwijkbelasting bereikt. In [Figuur 6-31] is te zien dat er verregaande dwarskrachtscheuren zijn 
ontwikkeld in het proefstuk. In [Grafiek 6-5] is te zien dat het proefstuk C na het bereiken van een 
kracht van 106 kN een kleine zakking vertoont in de grafiek. Hierna heeft de belasting weer toe 
kunnen nemen.  
 
In [Grafiek 6-5] is ook te zien dat na een doorbuiging van 42 mm de opname wegvalt. De meetklok 
valt hier buiten bereik. Aangezien de kracht nog verder doorloopt, kan aangenomen worden dat de 
balk nog verder heeft doorgebogen. Dit gedrag is overigens ook te zien als de opnames worden 
vergeleken met de meetklokken 2 en 3 in het midden van de balk en bij de andere vijzel. Het bereik 
van de meetklokken bleek niet toereikend te zijn voor de grote doorbuiging die de balk bij dit 
bezwijkgedrag vertoont.  
 

  
Figuur 6-31; Proefstuk 2xC-DHB-V-C 

Het proefstuk 3xC-C heeft eenzelfde bezwijkgedrag als de proefstukken die in experimenten serie 1 
zijn beproefd [Figuur 6-32]. Nabij het belastpunt is een scheur ontstaan die vervolgens via een scheur 
met een hoek van 450 naar de onderwapening is gelopen. De scheur heeft zich verder via de 
langswapening richting de oplegging voort gepland.  
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Figuur 6-32; Proefstuk 3xC-C 

6.7.4.3 Maximale bezwijklasten 
De bezwijklasten van de proefstukken zijn verschillend. De bezwijkbelasting van proefstukken 2xC-
DHB-V-A en B liggen dicht bij elkaar. Het proefstuk 2xC-DHB-V-C heeft een hogere belasting kunnen 
bereiken. Dit proefstuk is op moment capaciteit bezweken in plaats van de dwarskracht capaciteit.  
 

Proefstuk Maximale belasting  
[kN] 

2xC-DHB-V-A 103,9 
2xC-DHB-V-B 104,7 
2xC-DHB-V-C 124,4 

3xC-C 57,9 

Tabel 6-4; Maximale bezwijklasten 

6.7.4.4 LVDT’s zijkant 
In bijlage E zijn de grafieken te zien van de verschillende experimenten. In deze grafieken is te zien 
wanneer op welke plaats zich een scheur voor doet in de proefstukken. Opvallend is dat bij proefstuk 
C er geen scheur optreedt in DHB nr. 1. Terwijl bij de andere twee proefstukken A en B er na een 
belasting van 60-65 kN er een scheur door DHB nr. 1 loopt, is dit bij balk C niet het geval. Daarbij 
komt nog dat proefstuk C niet op dwarskracht is bezweken. Dat er geen scheur vormt door DHB nr. 1 
is ook te zien in [Figuur 6-33].  

6.7.4.5 Scheurvorming 
De scheurvorming van proefstuk 2xC-DHB-V-C wijkt af van de scheuren in de proefstukken 2xC-DHB-
V-A en B. De scheurvorming in proefstuk 2xC-DHB-V-C bevindt zich dichter bij het belastpunt dan bij 
de proefstukken  2xC-DHB-V-A en B. De 2 schuine scheuren die zich in elke balk voordoen beginnen 
bij proefstuk A en B bij DHB nr. 2 en nr. 4 onderin. Bij proefstuk C begint deze scheur bij DHB nr. 3 en 
tussen DHB nr. 1 en nr. 2 in. Dit betekent dat bij proefstuk C de DHB nr. 2 onderin geen 
dwarskrachtscheur heeft zitten. DHB nr. 2 is daar nog omsloten door beton. Alleen halverwege de 
hoogte van de DHB bevindt zich een scheur.  De scheurvorming op de balken is ook terug te vinden in 
bijlage E.  
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Figuur 6-33; Scheurvorming in proefstukken  
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7 Discussie 

7.1 Algemeen 
Er zijn in het experimenteel drie series experimenten uitgevoerd [Figuur 6-1]. In de eerste serie zijn 
twee keer twee balken beproefd. In twee proefstukken is FeB500 wapening verwerkt. In de andere 
twee proefstukken is ComBAR wapening gebruikt. Daarna zijn er tweede en een derde serie 
experimenten uitgevoerd. In deze experimenten is gebruik gemaakt van double headed bolts (DHB) 
als dwarskrachtwapening. In de tweede serie is de langswapening los van de DHB’s geplaatst. In de 
derde serie is de langswapening wel tegen de DHB’s geplaatst. Verder is er bij de tweede en derde 
serie een proefstuk beproefd met daarin geen DHB’s. Deze proefstukken zijn beproefd om de juistheid 
van het eerder voorgestelde model te bekijken.  
 

 
Figuur 7-1; Overzicht series experimenten 

Uit het analytisch onderzoek is al gebleken dat de lagere stijfheid van de glasvezelwapening een 
negatieve invloed heeft op de dwarskrachtsterkte. De stijfheid is vervolgens meegenomen in het 
voorgestelde model. Uit de resultaten van het experimenteel onderzoek blijkt ook dat de 
glasvezelwapening een lager resultaat geeft.  

7.2  Toetsing basis model 

7.2.1 Algemeen 
Om te zien of het basis model klopt, zal eerst een toetsing gedaan worden aan de hand van de 
resultaten van de proefstukken uit serie 1 met FeB500 wapening. Als het basis model hierop een goed 
resultaat geeft, kunnen vervolgens de andere resultaten worden getoetst. 
 
In het basis model zijn twee variabelen verwerkt. Dit zijn het wapeningspercentage en de 
betontreksterkte. Het basis model is weergegeven in formule [7.1]. 
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3
0** ωbfkV =   [7.1] 

Waarbij: 
V = dwarskrachtsterkte  [N] 
k = dwarskracht factor  [mm2] 
fb = betontreksterkte  [N/mm2] 
ω0 = wapeningshoeveelheid [%] 

7.2.2 Toetsing model aan serie 1 met FeB500 wapening 
In het voorgestelde model is betontreksterkte verwerkt. De betontreksterkte kan op twee 
verschillende manieren bepaald worden. De eerste manier is om splijttrekproeven te doen op 
betonkubussen. Bij de tweede manier is de betontreksterkte afgeleid via een formule [7.2] vanuit de 
betondruksterkte. Deze formule is afkomstig uit [9]. Van deze formule is ook gebruik gemaakt bij het 
toetsen aan de elasticiteitsmodulus. 
 
fb = 0,7*(1+ 1/20*f’b) [N/mm2] [7.2] 
 
De beide methoden geven een verschillend resultaat zoals te zien is in [Tabel 7-1].  
 
Proefstuk Betondruksterkte  

 
[N/mm2] 

Beton treksterkte 
splijttrekproef 

[N/mm2] 

Beton treksterkte 
a.d.h.v. druksterkte 

[N/mm2] 

Bezwijkbelasting 
 

[kN] 
3xF-A 35,9 3,1 2,0 70,6 
3xF-B 35,9 3,1 2,0 63,8 

Tabel 7-1; Resultaten serie 1 proefstukken met FeB500 wapening 

Het model is vervolgens ingevuld met zowel de splijttreksterkte als de afgeleide waarde van de 
betontreksterkte uit de betondruksterkte. In [Tabel 7-2] en [Tabel 7-3] zijn de resultaten 
weergegeven die het model geeft met de twee manieren om de betontreksterkte te bepalen. In 
[Tabel 7-2] is zichtbaar dat het model a.d.h.v. de splijttreksterkte een te hoge voorspelling geeft. Het 
model aan de hand van de afgeleide waarde van de betontreksterkte van de betondruksterkte geeft 
volgens [Tabel 7-3] een lagere voorspelling. Deze voorpelde waarde uit het model komt onder de 
resultaten van de experimenten uit. De betontreksterkte afgeleid uit de betondruksterkte is daarom 
gekozen voor de verdere analyse van de resultaten van de andere experimenten.  
 

Proefstuk 
 
 

Beton treksterkte 
splijttrekproef 

[N/mm2] 

Vtest 

 
[kN] 

Vmodel 
 

[kN] 

Vtest/Vmodel 

 
[-] 

3xF-A 3,1 70,6 96,6 0,73 
3xF-B 3,1 63,8 96,6 0,66 

Tabel 7-2; Verschillen in resultaat experimenten serie 1 en model a.d.h.v. splijttreksterkte 

Proefstuk 
 
 

Beton treksterkte 
a.d.h.v. druksterkte 

[N/mm2] 

Vtest 

 
[kN] 

Vmodel 
 

[kN] 

Vtest/Vmodel 

 
[-] 

3xF-A 2,0 70,6 62,1 1,14 
3xF-B 2,0 63,8 62,1 1,03 

Tabel 7-3; Verschillen in resultaat experimenten serie 1 en model a.d.h.v. betontreksterkte afgeleid van betondruksterkte 

7.3 Toetsing model op stijfheid wapening 

7.3.1 Resultaten 
De resultaten van de experimenten uit serie 1 met de FeB500 wapening en ComBAR wapening 
verschillen van elkaar. Dit blijkt zowel uit de [Tabel 7-4] als ook uit de [Grafiek 7-1]. In de grafiek is 
duidelijk te zien dat de balken met ComBAR wapening een lagere stijfheid hebben. De balken met 
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FeB500 wapening vertonen een veel stijver verloop nadat de balken zijn gaan scheuren. Het stijvere 
gedrag van de FeB500 wapening heeft ook tot gevolg dat het scheurmoment hoger ligt. De EI van de 
samengestelde doorsnede is bij een balk met FeB500 wapening hoger dan bij een balk met ComBAR 
wapening.  
  

Proefstuk Wapening Maximale 
belasting [kN] 

Gemiddelde  
[kN] 

3xF-A FeB500 70,6 
3xF-B FeB500 63,8 

67,2 

3xC-A ComBAR 46,3 
3xC-B ComBAR 49,1 

47,7 

Tabel 7-4; Resultaten experimenten serie 1 

Dat de balken met FeB500 wapening een stijver gedrag vertonen, is te verklaren aan de hand van de 
spannings-rek-grafiek van de beide wapeningssoorten. In [Grafiek 7-1] is te zien dat de hellingen van 
de lijnen van het spannings-rek-grafiek van ComBAR en FeB500 overeen komen met de resultaten die 
verkregen zijn met de LVDT aan de onderkant van de balk. Deze LVDT heeft de uitrekking van de 
onderkant van de balk gemeten tijdens de experimenten. Hieruit is het gedrag na scheurvorming van 
de beide wapeningssoorten goed te verklaren.  
 
 
 
 

Vergelijking Experimeten serie 1 
LVDT nr. 3 aan onderzijde balk

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Verplaatsing [mm]

K
ra

ch
t [

kN
]

3xC-A
3xC-B
3xF-A
3xF-B

 
Grafiek 7-1; LVDT 3 aan onderzijde balk 

7.3.2 Toetsing resultaten aan het model 
In hoofdstuk 4 is er een voorstel gedaan voor een model om de dwarskrachtsterkte te bepalen van 
een betonnen doorsnede met alleen langswapening. Dit model had de volgende formule [7.3].  

3 0 ***
s

f
b E

E
fkV ω=   [N] [7.3] 

Waarbij: 
V  = dwarskrachtsterkte  [N] 
k  = dwarskracht factor  [mm2] 

FeB 500 
ComBAR
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fb = betontreksterkte  [N/mm2] 
ω0  = wapeningshoeveelheid [%] 
Ef  = stijfheid glasvezelwapening [N/mm2] 
Es = stijfheid FeB500 wapening [N/mm2] 
 
De betontreksterkte is hetzelfde geweest in experimenten serie 1. Deze kan dus verwerkt worden in 
de factor k. Verder is ook het wapeningspercentage gelijk gehouden. Als dit ook in de factor k wordt 
verwerkt, blijft de volgende formule over: 

3*
s

f

E
E

kV =
    [N] [7.4] 

In deze formule zijn in de factor k de nuttige hoogte, de breedte, de betontreksterkte, de 
wapeningshoeveelheid, de hoogte factor en de invloed van de gedrongenheid van de constructie 

verwerkt.  
 
Met deze formule is vervolgens [Grafiek 7-2] getekend. Hierbij is Ef de variabele factor geweest. Es is 
constant gehouden op 200000 N/mm2. Verder zijn in deze grafiek de proefstukken 3xF-A, 3xF-B, 3xC-
A en 3xC-B getekend. Te zien valt dat de grafiek de trend volgt die in de resultaten zit.  
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Grafiek 7-2; Toetsing resultaten serie 1 met model a.d.h.v. de elasticiteitsmodulus 

De proefstukken in serie 1 zijn allen tegelijk gestort, onder dezelfde omstandigheden bewaard en op 
hetzelfde tijdstip beproefd. De hoeveelheid wapening en de afmetingen van de proefstukken zijn bij 
alle proefstukken gelijk gehouden. De eigenschappen van de wapening zijn de enige factor die 
varieerden in de experimenten. Deze eigenschappen bepalen de verschillen in bezwijkbelasting.  
 
Bij de maximale belasting in de proeven heeft de wapening niet zijn maximale treksterkte bereikt. 
Deze factor is dus niet van invloed geweest op de bezwijkbelastingen. Daarom is de stijfheid van de 
wapening de oorzaak geweest voor de lagere bezwijkbelasting van de balken met ComBAR wapening. 
Deze conclusie is eerder al getrokken in hoofdstuk 4 bij het analytisch onderzoek. De invloeden van de 
lagere stijfheid zijn negatief gebleken op de mechanismen.  
 

FeB 500

ComBAR 
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Tijdens de experimenten uit serie 1 was duidelijk te zien dat de scheuren langer zijn en er een grotere 
scheurwijdtes optreden bij de proefstukken met ComBAR wapening in vergelijking met FeB500 
wapening. Verder was de drukzone van een geringere hoogte. Hierdoor kon deze een lagere 
dwarskracht overdragen. De deuvelwerking van de langswapening is gelijk geweest omdat deze 
voornamelijk afhangt van de betontreksterkte.  
 
Er bestaat een verschil tussen de resultaten met FeB500 wapening en ComBAR wapening. In [Tabel 
7-5] is te zien dat in experimenten serie 1 de resultaten uit de testen boven de voorspelling uitkomen 
van het model. De gevonden waarden uit het model komen bij een vergelijking elke keer onder de 
waarde uit die gevonden is in de experimenten.  
 

Proefstuk 
 

Elasticiteitsmodulus
[N/mm2] 

Wapening
 

Vtest 
[kN] 

Vmodel 
[kN] 

Vtest/Vmodel 
[-] 

3xF-A 200000 FeB500 70,6 62,1 1,14 
3xF-B 200000 FeB500 63,8 62,1 1,03 
3xC-A 63322 ComBAR 46,3 42,3 1,09 
3xC-B 63322 ComBAR 49,1 42,3 1,16 

Tabel 7-5; Verschillen in resultaat serie 1 

7.4 Toetsing model op betonsterkte 

7.4.1 Resultaten  
In de eerste serie zijn twee proefstukken beproefd met betondruksterkte 35,9 N/mm2 met drie 
wapeningsstaven met diameter 16 mm. In de derde serie is een proefstuk beproefd met 
betondruksterkte 52,7 N/mm2 met drie wapeningsstaven met diameter 16 mm. De betondruksterkte is 
hier de variabele geweest. Het proefstuk met betondruksterkte 52,7 N/mm2 heeft een hogere 
bezwijkbelasting bereikt in vergelijking met de proefstukken met betondruksterkte 35,9 N/mm2. Dit is 
te zien in [Tabel 7-6].  
 

Proefstuk Betondruksterkte  
 

[N/mm2] 

Beton treksterkte 
a.d.h.v. betondruk 

[N/mm2] 

Maximale belasting 
 

[kN] 
3xC-A 35,9 2,0 46,3 
3xC-B 35,9 2,0 49,1 
3xC-C 52,7 2,6 57,9 

Tabel 7-6; Resultaten experimenten met verschillende betonsterktes en gelijke wapeningspercentages 

7.4.2 Toetsing resultaten aan het model 
In hoofdstuk 4 is er een voorstel gedaan voor een model om de dwarskrachtsterkte te bepalen van 
een betonnen doorsnede met alleen langswapening. Dit model heeft de volgende vorm:  

3 0 ***
s

f
b E

E
fkV ω=   [N] [7.5] 

Waarbij: 
V  = dwarskrachtsterkte  [N] 
k  = dwarskracht factor  [mm2] 
fb = betontreksterkte  [N/mm2] 
ω0  = wapeningshoeveelheid [%] 
Ef  = stijfheid glasvezelwapening [N/mm2] 
Es = stijfheid FeB500 wapening [N/mm2] 
 
Nu wordt gekeken naar de invloed van de betonsterkte op de dwarskrachtcapaciteit van een betonnen 
ligger met glasvezelwapening. In het model wordt nu de betontreksterkte als variabele gesteld. Eerder 
is bepaald dat deze betontreksterkte op twee verschillende manieren bepaald kan worden. Toen is 
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gebleken dat de betontreksterkte afgeleid van de betondruksterkte het beste resultaat geeft. Het 
model ziet er vervolgens uit als in formule [7.6]. 

3**
s

f
b E

E
fkV =    [N] [7.6] 

In de formule [x] is het wapeningspercentage verwerkt in de factor k. Ef heeft een waarde van 63322 
N/mm2 zoals eerder bepaald is in paragraaf 4.2.5. In [Grafiek 7-3] is de relatie zichtbaar tussen de 
experimenten en het model met de betontreksterkte bepaald uit de betondruksterkte. Dit is gebeurd 
met behulp van formule [7.6]. 
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Grafiek 7-3; Toetsing proefresultaten met model a.d.h.v. druksterkte 

De resultaten van de experimenten liggen boven de resultaten die het model voorspelt [Grafiek 7-3]. 
Dit is ook te zien in [Tabel 7-7]. Hier is zichtbaar dat de resultaten van de experimenten een hogere 
bezwijkbelasting halen, dan uit het model blijkt.  
 
Bij zowel de proefstukken met betondruksterkte 35,9 N/mm2 als bij het proefstuk met 
betondruksterkte 52,7 N/mm2 volgt uit het model een lagere te verwachten bezwijkbelasting zoals te 
zien is [Tabel 7-7] en [Grafiek 7-3]. Het model geeft een onderschatting aan van de bezwijkbelasting 
ten opzichte van de resultaten uit de experimenten.  
 

Proefstuk 
Betondruksterkte 

[N/mm2] 
Betontreksterkte

[N/mm2] 
Vtest 
[kN] 

Vmodel 
[kN] 

Vtest/Vmodel 
[-] 

3xC-A 35,9 2,0 46,3 42,3 1,09 
3xC-B 35,9 2,0 49,1 42,3 1,16 
3xC-C 52,7 2,6 57,9 54,8 1,06 

Tabel 7-7; Vergelijking resultaten testen en model a.d.h.v. betontreksterkte afgeleid van de betondruksterkte 

B55

B35
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7.5 Toetsing model op wapeningspercentage 

7.5.1 Resultaten 
Om het model te toetsen aan proefstukken met verschillende wapeningspercentages, maar met een 
gelijke betonsterkte zijn er in experimenten serie 2 en serie 3 twee proefstukken gestort met beton 
van dezelfde betonsterkte. De proefstukken hebben een verschillend wapeningspercentage gehad.  
 
Het proefstuk 2xC-A is afkomstig uit experimenten serie 2. Dit proefstuk is gemaakt van B55 beton en 
heeft twee staven ComBAR met diameter 16 mm. Het proefstuk 3xC-C is afkomstig uit experimenten 
serie 3. Dit proefstuk is ook gemaakt uit B55 beton en heeft drie staven ComBAR met diameter 16 
mm. De tijd tussen storten en beproeven is niet hetzelfde geweest bij beide proefstukken. Er is een 
verschil in de betondruksterkte tussen beide proefstukken. De splijttreksterkte van beide proefstukken 
is gelijk gebleken uit splijttrekproeven [Tabel 7-8].  
 
Proefstuk Aantal 

staven 
Betondruksterkte 

 
[N/mm2] 

Betontreksterkte 
a.d.h.v. druksterkte 

[N/mm2] 

Splijttreksterkte 
 

[N/mm2] 

Bezwijkbelasting 
 

[kN] 
2xC-A 2 x 16mm 65,4 3,0 4,1 49,3 
3xC-C 3 x 16mm 52,7 2,6 4,1 57,9 

Tabel 7-8; Resultaten proefstukken met 2 en 3 staven ComBAR van 16 mm 

7.5.2 Toetsing resultaten aan model 
Bij de toetsing van het model aan de resultaten met verschillende wapeningspercentages dient de 
betontreksterkte ook ingevuld te worden die bij het bewuste proefstuk hoort. Doordat de 
betondruksterkte niet gelijk is geweest bij het beproeven, is het niet mogelijk om deze twee 
experimenten in dezelfde grafiek te tonen. Het model is daarom aangenomen zoals in formule [7.7].  
 

3 0 ***
s

f
b E

E
fkV ω=   [N] [7.7] 

Waarbij: 
V  = dwarskrachtsterkte  [N] 
k  = dwarskracht factor  [mm2] 
fb = betontreksterkte  [N/mm2] 
ω0  = wapeningshoeveelheid [%] 
Ef  = stijfheid glasvezelwapening [N/mm2] 
Es = stijfheid FeB500 wapening [N/mm2] 
 
In [Grafiek 7-4] is de voorspelling van het model te zien en ook het resultaat van het proefstuk 2xC-A. 
Dit zijn de paarse stip en de paarse lijn. Het model blijkt een overschatting te geven van de capaciteit 
van het proefstuk. Het proefstuk 3xC-C met de daarbij behorende lijn is weergegeven met de blauwe 
lijn en de blauwe stip. Het model geeft hier een onderschatting van het resultaat. De beide grafieken 
zijn getekend aan de hand van de modellen die gebruik maken van de betontreksterkte die afgeleid is 
van de betondruksterkte.    
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Grafiek 7-4; Toetsing resultaten met model a.d.h.v. het wapeningspercentage 

In [Tabel 7-9] zijn de resultaten van het model en van de experimenten te zien. Aan de hand van 
Vtest/Vmodel is te zien dat het model een overschatting geeft van het te verwachten resultaat voor 
proefstuk 2xC-A. De waarde komt onder 1 uit. Bij proefstuk 3xC-A geeft het model een onderschatting 
van het te verwachten resultaat.  
 

Proefstuk 
Betondruksterkte 

[N/mm2] 
Betontreksterkte

[N/mm2] 
Vtest 
[kN] 

Vmodel 
[kN] 

Vtest/Vmodel 
[-] 

2xC-A 65,4 3,0 49,3 56,0 0,88 
3xC-C 52,7 2,6 57,9 54,8 1,06 

Tabel 7-9; Toetsing model op wapeningshoeveelheid  

Een toename in de wapeningshoeveelheid geeft een hogere dwarskrachtcapaciteit. Als [Grafiek 7-4] is 
bekeken, is te zien dat het model een toename geeft in dwarskrachtcapaciteit bij een toename in het 
wapeningspercentage.  

7.6 Toetsing resultaten met huidige normen 

7.6.1 Algemeen 
De resultaten van de proefstukken uit experimenten serie 1 zullen geanalyseerd worden aan de hand 
van berekeningen met de huidige normen. Deze proefstukken zijn gemaakt van beton B35 en hebben 
drie wapeningsstaven met diameter 16 mm. Er zijn twee proefstukken (3xF-A, 3xF-B) met FeB500 
wapening geweest en twee proefstukken (3xC-A, 3xC-B) met ComBAR wapening.  
 
De proefstukken met FeB500 wapening zijn geanalyseerd aan de hand van de NEN 6720, EC 2, ACI 
318 en Rafla. De proefstukken met ComBAR wapening zijn geanalyseerd aan de hand van ACI 440, 
CSA S806, een aangepaste formule van de NEN 6720 en een aangepaste formule van Rafla.  
 
De berekeningen in dit hoofdstuk zijn gerelateerd aan de gemiddelde waarde. Er is niet gerekend met 
een rekenwaarde. De veiligheidsfactoren zijn uit de berekening gehaald en er is gebruik gemaakt van 
de gevonden betondruksterkten uit de betondrukproeven bijlage A.  
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7.6.2 FeB500 

7.6.2.1 NEN 6720 
De NEN 6720 is de huidige Nederlandse norm voor het berekenen van betonnen constructies. In het 
achtergrondrapport op de NEN 6720 [13] is gesproken over het feit dat dwarskrachtproeven over het 
algemeen gezien kunnen worden als langeduur proeven. De lange duur treksterkte is daarom 
toegepast in de berekening. Deze is verwerkt in de formule voor het bepalen van de treksterkte [7.9]. 
 

3
01 ****4,0 ωτ λ hb kkf=    [N/mm2]  [7.8] 

fb = 0,7*(1,05 + 0,05*f’b)      [7.9] 
 = 0,7*(1,05 + 0,05*35,89) 
 = 2,0     [N/mm2] 
kλ = 1     [-] 
kh = 1,6 – h       [7.10] 
 = 1,6 – 0.35   
 = 1,25     [-] 
ω0 = 600 / (317*200) 
 = 9,5 *10-3 

 = 0,95      [%] 
 

3
1 95.0*25,1*1*0,2*4,0=τ   

 = 0,98     [N/mm2] 
dbVc **1τ=         [7.11] 

 = 0,98 * 200 * 317 
 = 62070    [N] 

7.6.2.2 EC 2 
De EC2 is de Europese norm voor het berekenen van betonnen constructies.  

( )[ ] dbkV wcpRdRd ***15,0*402,1** 11 σρτ ++=  [N]  [7.12] 

τRd = 0,37 [fck = 35 N/mm2 uit tabel 4.8] 
In deze tabel is gerekend met een materiaalfactor van 1,5. De formule voor τRd is: 

c

ctk
Rd

f
γ

τ 05,0*25,0=      [N/mm2] [7.13]  

De gevonden waarde in de tabel is vermenigvuldigd met 1,5. 
τRd = 0,37*1,5=0,555     [N/mm2] 
k = 1.6 – h = 1.6 – 0.35 = 1.25    [-] 

db
Af

f *1 == ρρ        [7.14] 

 = 9.5 * 10-3     [-]  
σcp  = 0      [N/mm2]  
 => Er is geen voorspanning in de doorsnede aanwezig. 
 

( )[ ] 317*200*0*15,010*5.9*402,1*25.1*555,0 3
1 ++= −

RdV  

 = 69494      [N] 

7.6.2.3 ACI 318 
De ACI 318 is de Amerikaanse norm voor het berekenen van betonnen constructies.  
f’c = 35,89      [N/mm2] 

db
f

V w
c

c **
6

'

=      [N]  [7.15] 
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317*200*
6

89,35
=cV  = 63303   [N] 

7.6.2.4 Rafla 
De formule van Rafla is een formule die geschreven is aan de hand van experimenteel onderzoek. 
Deze formule geeft over het algemeen goede resultaten voor de dwarskrachtcapaciteit van betonnen 
liggers in experimenten.  
 

dbfdV dbucu **100**4'** 325.0 ωα += −  [N]  [7.16] 

αu = afhankelijk van a/d    [-] 
a/d=3 
αu = 0,795 + 0,293*(3,5-a/d)2,5     [7.17] 
 = 0,795 + 0,293*(3,5-3)2,5 
 = 0,847616     [-] 
 

317*200*100*00951.0*489,35*317*847616,0 325.0 += −
cuV  

Vcu = 79112     [N] 

7.6.2.5 Resultaten  
In [Grafiek 7-5] en [Tabel 7-10] zijn de verschillende resultaten te zien die de verschillende normen 
gegeven hebben. De formule van Rafla geeft een hogere voorspelling van de maximale 
dwarskrachtcapaciteit. De waarde berekent met de NEN 6720, geeft een goede start voor het bepalen 
van een formule voor de dwarskrachtsterkte van betonnen constructies met ComBAR wapening. De 
andere formules blijken ook een goede voorspelling te geven voor de dwarskrachtsterkte van een 
betonnen ligger.   
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Grafiek 7-5; Vergelijking resultaten proefstukken met FeB500 wapening en normen 
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Norm Resultaat 

[kN] 
NEN 6720 62,1 
EC 2 69,5 
ACI 318 63,3 
Rafla 79,1 
3xF-A 70,9 
3xF-B 63,8 

Tabel 7-10: Vergelijking resultaten experimenten en normen met FeB500 

7.6.3 ComBAR 

7.6.3.1 ACI 440 
De ACI 440 is de Amerikaanse norm voor het berekenen van betonnen constructies met 
glasvezelwapening.  

c
c

ff
fc V

f
E

V *
**90

*
'

1
, β

ρ
=    [N]   [7.18] 

db
Af

f *
=ρ      [-]   [7.19] 

310*5.9
317*200
)603( −==fρ    [-]   [7.20] 

Vc is eerder berekend in paragraaf 7.6.2.3. Deze bleek 63303 N te zijn. 

1316063303*
89,35*85.0*90

60000*10*5.9 3

, ==
−

fcV  [N] 

7.6.3.2 CSA-S806 
De CSA-S806 is de Canadese norm voor het berekenen van betonnen constructies met 
glasvezelwapening.  

 

dbfdbf
d

V wccwccc **'***08,0**'***
1000

130 φλφλ ≥⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

[7.21]
 

Waarin: 
d = effectieve hoogte    = 317  [mm] 
λ = factor voor de dichtheid van het beton = 1,00 [-] 
Φc = weerstandsfactor voor de GFRP wapening = 0,75 [-] 
f’c = betondruksterkte    = 35,89 [N/mm2] 
bw = breedte     = 200  [mm] 

317*200*89,35*75,0*00,1*08,0317*200*89,35*75,0*00,1*
3171000

130
≥⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=cV Vc

 = 28118,7 [N] > 22789   [N] 

 



 

Dwarskrachtcapaciteit van betonconstructies  
met glasvezelwapening 

 

-84- 

7.6.3.3 NEN 6720 
De formule [x] uit de NEN 6720 geeft bij FeB500 wapening een onderschatting van de te verwachten 
maximale dwarskrachtcapaciteit. In de formule zal door middel van het meenemen van de stijfheid 
van de wapening, getracht worden om een goede voorspelling te doen van de te verwachten 
capaciteit. 
 
De stijfheid van de wapening geeft het verschil in bezwijkbelasting. In de huidige formule in de NEN 
6720 wordt de wapening al meegenomen in de berekening. In dit deel van de formule zal de stijfheid 
van de wapening ook worden verwerkt in de formule zoals te zien is in [7.22]. 

3 01 ****4,0 ωτ λ
s

f
hb E

E
kkf=  [N/mm2]   [7.22] 

fb = 2,0     [N/mm2] 
kλ = 1    [-] 
kh = 1,6 – h       [7.23] 
 = 1,6 – 0,35 
 = 1,25    [-] 
ω0 = 600 / (317*200) 
 = 9,5 *10-3 

 = 0,95     [%] 

3
1 95,0*

200000
63322*25,1*1*0,2*4,0=τ   

 = 0,67    [N/mm2] 
dbVc **1τ=         [7.24] 

 = 0,67 * 200 * 317 
 = 42281   [N] 

7.6.3.4 Rafla 

db
E
E

fdV d
s

f
bucu **100***4'** 325.0 ωα += −  [N]  [7.25] 

αu = afhankelijk van a/d  [-] 
a/d=3 
αu = 0,795 + 0,293*(3,5-a/d)2,5     [7.26] 
 = 0,795 + 0,293*(3,5-3)2,5 
 = 0,847616   [-] 

317*200*100*00951.0*
200000
63322*489,35*317*847616,0 325.0 += −

cuV  

Vcu = 53050   [N] 

7.6.3.5 Resultaten 
Deze berekeningen zijn vervolgens samengevat in [Tabel 7-11]. Hier zijn de verschillen te zien tussen 
de berekeningen zoals deze zijn uitgevoerd. De ACI 440 blijkt een laag resultaat te geven voor de te 
verwachten dwarskracht sterkte. De Canadese norm geeft al een beter resultaat. De aangepaste 
formule uit de NEN 6720 blijkt een goede indicatie te zijn voor de dwarskracht sterkte van betonnen 
liggers met ComBAR wapening. De formule van Rafla geeft een te hoog resultaat.  
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Norm Resultaat 

[kN] 
CSA S806 28,1 
ACI 440 13,2 

NEN 6720 (aangepast) 42,3 
Rafla (aangepast) 53,1 

3xC-A 46,3 
3xC-B 49,1 

Tabel 7-11: Vergelijking resultaten experimenten en normen met Combar 

7.6.4 Toetsing aangepaste NEN 6720  

7.6.4.1 Algemene toetsing 
Nu blijkt dat de aangepast NEN 6720 onderschatting geeft van de te verwachten bezwijklast bij deze 
twee experimenten (3xC-A en 3xC-B), kan gekeken worden of dat ook zo is bij de andere 
experimenten die gedaan zijn. In [Tabel 7-12] zijn de eigenschappen en resultaten van de 
verschillende proefstukken geplaatst. De experimenten zonder dwarskrachtwapening uit experimenten 
serie 2 en serie 3 zijn hierbij toegevoegd. Dit zijn proefstukken 3xC-C en 2xC-A.  
 

Proefstuk b d h f'b fb ωo kh kλ
NEN 6720 
aangepast Vtest Vtest/Vu 

  [mm] [mm] [mm] [N/mm2] [N/mm2] [%] [-] [-] [kN] [kN] [-] 
3xc-a 200 317 350 35,9 2,0 0,95 1,25 1 42,3 46,3 1,11 
3xc-b 200 317 350 35,9 2,0 0,95 1,25 1 42,3 49,1 1,18 
2xc-a 200 317 350 65,4 3,0 0,63 1,25 1 53,9 49,3 0,91 
3xc-c 200 317 350 52,7 2,6 0,95 1,25 1 55,8 57,9 1,04 

Tabel 7-12; Vergelijking experimenten en aanpassing op dwarskrachtformule NEN 6720 

7.6.4.2 Toetsing op betondruksterkte 
De verschillende formules uit de normen zijn vervolgens uitgezet in een grafiek. Hierbij wordt de 
betonsterkte gevarieerd en blijven de andere eigenschappen van de doorsnede gelijk. De doorsnede 
waarmee is gerekend, heeft dezelfde eigenschappen zoals deze tijdens de experimenten van dit 
onderzoek zijn aangehouden. Het resultaat is te zien in [Grafiek 7-6].  
 
In [Grafiek 7-6] zijn de proefresultaten van de experimenten 3xC-A, 3xC-B en 3xC-D verwerkt. Te zien 
is dat NEN 6720, CSA S806 en ACI 440 onder de proefresultaten uitkomen. De aangepaste formule 
van Rafla geeft een te hoge verwachting van de bezwijkbelasting.  
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Grafiek 7-6; Toetsing normen en de proefstukken met 3 staven ComBAR van 16 mm 

Opvallend is te zien dat bij een toename van de betonsterkte de capaciteit van een ligger volgens de 
ACI 440 afneemt. Dit is te verklaren aan de hand van de formule die gehanteerd wordt in de 
Amerikaanse norm. De formules [7.27] en [7.28] hebben beide de druksterkte van het beton in de 
formule staan. Alleen wordt in de formule [7.27] de druksterkte onder de deelstreep gebruikt en bij 
[7.28] boven de deelstreep en ook nog onder een wortel. Dit betekent dat als de druksterkte 
toeneemt, de dwarskrachtcapaciteit zal afnemen. Dit is opvallend. De formule [7.27] is eerder 
behandeld in paragraaf 5.2.5.2 van hoofdstuk 5.  Daar is ook de analyse te vinden voor het 
samenstellen van de formule op deze wijze.  

c
c

ff
fc V

f
E

V *
**90

*
'

1
, β

ρ
=  [N] [7.27] 

db
f

V w
c

c **
6

'

=   [N] [7.28]  

Dit fenomeen is eerder al vermeld in [5]. Daarin is een aanpassing voorgesteld voor de formule 
[7.27]. In formule [7.29] is het voorstel verwerkt.  
 

3/1

; ** ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= εφ

s

f
cfc E

E
VV  [N] [7.29] 

Waarin: 
Ef = elasticiteitsmodulus van glasvezelwapening     [N/mm2] 
Es = elasticiteitsmodulus van stalen wapening     [N/mm2] 
Vc = dwarskrachtcapaciteit van betonnen constructies met stalen wapening [N] 
øε = εf / εs = verhouding tussen de maximale toelaatbare rek in de glasvezelwapening (0,45 %) 
 en in stalen wapening (3,25 %)       [-] 

7.6.4.3 Toetsing op wapeningspercentage 
In de formules in de normen voor berekeningen met glasvezelwapening is ook het 
wapeningspercentage verwerkt. Het proefstuk 2xC-A heeft een ander wapeningspercentage gehad 
dan de proefstukken 3xC-A, B en C. De invloed van het wapeningspercentage is uitgezet tegen de 

Rafla aangepast 

NEN 6720 aangepast 

CSA S806 

ACI 440 
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maximale dwarskrachtcapaciteit in [Grafiek 7-7]. Hierin is te zien dat proefstuk 2xC-A onder de 
aangepaste berekeningen van de NEN 6720 en Rafla uitkomt. De formule van de Canadese norm CSA 
S806 neemt in zijn berekening geen wapeningspercentage mee. Daarom is er een horizontale lijn te 
zien. Een toename van het wapeningspercentage zal bij deze formule niet leiden tot een toename van 
de dwarskrachtcapaciteit.  
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Grafiek 7-7; Vergelijking normen naar wapeningspercentage 
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7.7 Bezwijkvormen experimenten met Double Headed Bolts 
Bij de experimenten uit series 2 en serie 3 [Figuur 7-2] zijn in totaal acht experimenten uitgevoerd. 
Twee van deze experimenten zijn al besproken in de voorgaande paragrafen. Dit waren de 
proefstukken 2xC-A en 3xC-C. In de komende paragrafen zal ingegaan worden op de proefstukken 
met dwarskrachtwapening in de vorm van een double headed bolt (DHB).  
 
In  serie 2 en 3 was sprake van een verschillende configuratie van de langswapening in de doorsnede. 
Bij serie 2 heeft de langswapening geen verbinding gehad met de DHB’s terwijl bij serie 3 de 
langswapening tegen de DHB’s is gelegd.  

 

 
Figuur 7-2; Configuratie proefstukken met double headed bolts in serie 2 en serie 3  

 
De bezwijkvormen die zich voordoen in de proefstukken hebben verband met de configuratie van de 
langswapening. Verder hebben de bezwijkvormen verband met de manier van bezwijken van de kop 
op het einde van de DHB.   
 
De kop van de DHB is eerst onderverdeeld in een paar onderdelen. Doordat een DHB op verschillende 
manieren kan bezwijken, moet duidelijk zijn over welke onderdelen het gaat die bezwijken.  
 
De kop van de DHB is in zijn geheel in een keer op de staaf geplaatst bij de productie. Nu is het 
zichtbaar dat er verschillende ringen aanwezig zijn. Met sprongen gaan deze ringen van een zeer 
grote diameter terug naar de diameter van de wapeningsstaaf. De aanduiding gebeurt op basis van 
deze ringen.  

 
Figuur 7-3; Opbouw DHB 

Ring 1 

Ring 2
Ring 3 

Ring 4

Ring 5 
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De verschillende bezwijkvormen zijn te zien in [Figuur 7-4]. Bij DHB bezwijkvorm A is alleen Ring 1 
bezweken en een zeer klein deel van Ring 2 van de DHB. Bij DHB bezwijkvorm B bezwijkt bijna de 
DHB. Bij de meeste bezwijkgevallen was dit tot aan Ring 4. Bij een enkele bezwijkvorm is zelfs Ring 5 
bezweken.  
 

 
Figuur 7-4; Bezwijkvormen double headed bolt 

Verder dient duidelijk is het noodzakelijk om de DHB’s te nummeren. Zodoende is duidelijk welke DHB 
bezweken is. Dezelfde nummering is aangehouden als bij de LVDT’s aan de zijkant. In [Figuur 7-5] is 
de nummering te zien.  
 

 
Figuur 7-5; Nummering DHB’s 

De bezwijkvormen van de DHB’s kunnen vervolgens gekoppeld worden aan de wapeningsconfiguraties 
van serie 2 en serie 3. Dit is gebeurd in [Tabel 7-13]. Zodoende ontstaan er vier verschillende 
bezwijkvormen waar onderscheid in is gemaakt. De verschillende bezwijkvormen zijn vervolgens te 
zien in [Figuur 7-6].  
 

 DHB Bezwijkvorm A DHB Bezwijkvorm B 
Proefstuk serie 2 Bezwijkvorm 1 Bezwijkvorm 2 
Proefstuk serie 3 Bezwijkvorm 3 Bezwijkvorm 4 

Tabel 7-13; Indeling bezwijkvormen 
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Figuur 7-6; Overzicht bezwijkvormen 

De analyse van de proefstukken met DHB’s zal op basis van deze bezwijkvormen plaatsvinden. In 
deze analyse is ingegaan op welke proefstukken het betreft, de manier van 
bezwijken/bezwijkvolgorde, de bezwijkkracht van de DHB en een toetsing aan de hand van een 
model.  

7.8 Bezwijkvorm 1 

7.8.1 Proefstukken 
Onder de bezwijkvorm 1 valt het proefstuk 2xC-DHB-V-C. Dit proefstuk is op brosse wijze bezweken. 
Dit proefstuk heeft een bezwijksterkte bereikt van 85,2 kN. Dit proefstuk heeft de configuratie zoals 
voorgesteld is in bezwijkvorm 1. De langswapening is hier los van de DHB bevestigd en de kop van de 
DHB is bezweken tot en met Ring 3. De bezweken DHB is nr. 3. DHB nr. 2 is gelijktijdig bezweken.  
 

      
Figuur 7-7; Proefstuk 2xC-DHB-L-C met de bezweken DHB nr. 2 
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7.8.2 Bezwijkvolgorde 
Tijdens het beproeven van proefstuk 2xC-DHB-L-C heeft de DHB weinig slip ondervonden tijdens het 
beproeven. De volgorde van bezwijken is zichtbaar in [Figuur 7-8]. In het begin van het experiment is 
er nog geen scheurvorming geweest [A]. Na enige toename in de belasting zijn er langsscheuren 
ontstaan aan de onderkant van de balk. Dit komt door het ontstaan van trekspanning in langsrichting 
van de balk [B]. Bij een verdere toename van de belasting begint de DHB te slippen en komen er 
scheuren aan de zijkant van de balk ter hoogte van de langswapening [C]. Bij een verder toename 
van de belasting bezwijkt vervolgens de DHB tot en met Ring 3. Doordat de DHB op meerdere ringen 
bezwijkt, kan de DHB geen weerstand meer bieden [D]. Het proefstuk heeft na het bezwijken van de 
DHB al zijn draagvermogen verloren.  

 
Figuur 7-8; Ontwikkeling bezwijken van DHB in bezwijkvorm 1 

In [Grafiek 7-8] zijn de verschillende bezwijkstadia aangegeven. De grafiek is afkomstig van DHB nr. 
2. Terwijl DHB nr. 3 zichtbaar is in [Figuur 7-7], blijkt de grafiek een goede indicatie te geven van het 
bezwijkgedrag.  
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Grafiek 7-8; DHB nr. 2 bij proefstuk 2xC-DHB-L-C 
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7.8.3 Bezwijkkracht DHB 
Een van de DHB’s die bij proefstuk 2xC-DHB-L-C bezweken is, had aan de zijkant een LVDT zitten. Dit 
is de LVDT geweest die zichtbaar is in [Grafiek 7-8]. De uitrekking van deze LVDT was bij bezwijken 
gelijk aan 1,433 mm. Ter plaatse van de LVDT is over de hoogte van de balk maar 1 scheur aanwezig. 
Daarom is aangenomen dat deze uitrekking alleen veroorzaakt is door de uitrekking van de DHB. Nu 
kan deze uitrekking worden omgerekend naar een rek waarde. Deze rek waarde is vervolgens 
vertaald naar een spanning. Uit deze spanning is de kracht afgeleid.  
 

310*78,4
300
433,1 −==

Δ
=

L
Lε    [-] 

30263322*10*78,4* 3 === −εσ E  [N/mm2] 

60494200*302* === AF σ   [N] 
 
Hieruit blijkt dat de kracht die daadwerkelijk aanwezig was op het punt van bezwijken, gelijk was aan 
de maximale bezwijklast die een enkele DHB zou kunnen hebben uit de testen van leverancier Schöck. 

7.8.4 Toetsing aan model 
Het model voor doorsneden met dwarskrachtwapening heeft de volgende vorm: 
τmodel = τ1;model + τs    [7.29] 
 
Als het volledige model is ingevuld met de waarden τ1;model en τs;DHB ontstaat de volgende formule: 

db
gfzA

E
E

kkf ssv

s

f
hbel *

)(cot***
*****4,0 3 0mod

θ
ωτ λ +=  [7.30] 

3 0mod;1 *****4,0
s

f
hbel E

E
kkf ωτ λ=     [7.31] 

db
gfzA ssv

s *
)(cot*** θ

τ =       [7.32] 

De volgende variabelen dienen hier ingevoerd te worden: 
fb = 3,0     [N/mm2] 
kh = 1,6-h = 1,6-0,350 = 0,25  [-] 
kλ = 1,0    [-] 
ω0 = 0,634    [-] 
Ef = 63322    [N/mm2] 
Es = 200000   [N/mm2] 

s
A

A s
sv = =  34,1

150
201

=   [mm] 

z = 0,9*d   
 = 0,9 * 317  
 = 285,3    [mm] 
fs = 302    [N/mm2] 
b = 200     [mm] 
d = 317    [mm] 
 
De hoek θ is bepaald aan de hand van [Figuur 7-9]. Deze bedraagt 71 graden. Nu kunnen alle 
variabelen ingevoerd worden in formule [7.30]. 
 

87,0
200000
63322*634,0*0,1*25,1*0,3*4,0 3

mod;1 ==elτ  [N/mm2] 
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63,0
317*200

)71(cot*302*3,285*34,1
==

g
sτ  [N/mm2] 

τmodel  = τ1;model + τs 

 = 0,87 + 0,63 
 = 1,50     [N/mm2] 
Vmodel  = τmodel *b*d 
 = 1,50 * 200*317 
 = 94900    [N]     
 

 
Figuur 7-9; Hoek van bezwijkscheur bij proefstuk 2xC-DHB-L-C 

In [Tabel 7-14] is te zien dat de bezwijkbelasting van proefstuk 2xC-DHB-L-A lager ligt dan de 
voorspelling aan de hand van het model. Het model geeft voor deze bezwijkvorm een overschatting 
van het te verwachten resultaat van 10 %.  
 

Proefstuk 
Betondruksterkte 

[N/mm2] 
Betontreksterkte 

[N/mm2] 
Vtest 

[kN] 
Vmodel 

[kN] 
Vtest/Vmodel 

[-] 

2xC-DHB-L-C 65,4 3,0 85,2 94,9 0,90 

Tabel 7-14; Toetsing model met bezwijkvorm 1 

7.9 Bezwijkvorm 2 

7.9.1 Proefstukken 
Bezwijkvorm 2 komt voor bij de proefstukken 2xC-DHB-L-A en 2xC-DHB-L-B.  Bij deze proefstukken is 
alleen Ring 1 afgebroken van de DHB. Dit is te zien in de linker foto’s van [Figuur 7-10] en [Figuur 
7-11].  Bij proefstuk 2xC-DHB-L-A heeft het proefstuk na het bezwijken van Ring 1 van de DHB nog 
voldoende kracht kunnen opbouwen. Het proefstuk is uiteindelijk op brosse wijze bezweken waarbij 
de gehele schil onder de langswapening is bezweken. Bij proefstuk 2xC-DHB-L-B heeft de kracht nog 
toe kunnen nemen, maar is er geen bros bezwijken geweest op het einde.  
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Figuur 7-10; Proefstuk 2xC-DHB-L-A met bezweken DHB nr. 1 

   
Figuur 7-11; Proefstuk 2xC-DHB-L-B met bezweken DHB nr. 2 

7.9.2 Bezwijkvolgorde 
Het bezwijken is verduidelijkt in [Figuur 7-12]. De DHB heeft de langswapening in dit geval naar 
buiten gedrukt [A]. Bij een verdere toename van de belasting ontstaan de scheuren in langsrichting 
onder het proefstuk [B]. De DHB wordt vervolgens in de beton getrokken. Gelijktijdig ontstaan de 
scheuren aan de zijkant van de balk ter hoogte van de langswapening [C]. De belasting blijft 
vervolgens toenemen totdat de maximale capaciteit van de DHB wordt bereikt. Ring 1 van de DHB 
bezwijkt en er vind hierna nog slip plaats. Het beton scheurt vervolgens verder en uiteindelijk bezwijkt 
het beton ter plaatse van de DHB [D]. De balk is op dit punt bezweken. 
 

 
Figuur 7-12; Ontwikkeling bezwijken van DHB in bezwijkvorm 2 

Bezweken DHB
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In [Grafiek 7-9] zijn de grafieken te zien van proefstukken 2xC-DHB-L-A en 2xC-DHB-L-B. Deze 
grafieken zijn getekend aan de hand van de resultaten van de LVDT’s die aan de zijkant van de balk 
zijn geplaatst. Bij proefstuk 2xC-DHB-L-A is dit ter plaatse van DHB nr. 3 geweest. Bij proefstuk 2xC-
DHB-L-B heeft de LVDT ter plaatse van DHB nr. 2 gezeten. In de grafiek is te zien dat er bij beide 
DHB’s een grote slip heeft plaatsgevonden bij een kracht van ongeveer 90 kN. Aannemelijk is dat dit 
de kracht is geweest waarbij Ring 1 is afgebroken van de DHB. Vervolgens heeft de DHB de slip 
ondervonden, waarna de kracht weer enigszins heeft op kunnen bouwen toen de DHB weer 
weerstand begon te ondervinden. Totdat uiteindelijk het proefstuk is bezweken. In [Figuur 7-13] zijn 
verder nog de langsscheuren te zien te plaatse van de langswapening aan de onderzijde van de balk 
van proefstuk 2xC-DHB-L-B. 
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Grafiek 7-9; DHB nr. 3 bij proefstuk 2xC-DHB-L-A en DHB nr. 2 bij proefstuk 2xC-DHB-L-B 

 
Figuur 7-13; Langsscheuren zichtbaar in onderaanzicht 2xC-DHB-L-B na het bezwijken  
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7.9.3 Bezwijkkracht DHB 
Bij experiment 2xC-DHB-L-B heeft ter plaatse van de bezweken DHB nr. 2 een LVDT gezeten. Er is in 
[Grafiek 7-9] te zien dat deze DHB een grote slip heeft ondergaan tijdens de proef bij een kracht van 
ongeveer 90 kN. Vanuit de eerdere analyse van het afbreken van Ring 1 bij deze kracht, is er vanuit 
gegaan dat de kracht in de DHB ten tijde van het bezwijken gelijk is geweest als bij proefstuk 2xC-
DHB-L-C. Dit proefstuk heeft een andere bezwijkvorm gehad, maar is wel bij een kracht van 85,2 kN 
bezweken. Vanuit deze analyse is daarom aangenomen dat de bezwijkbelasting van de DHB gelijk is 
geweest aan die bij proefstuk 2xC-DHB-L-C. De hogere bezwijkbelasting van de proefstukken is 
mogelijk geweest door de andere bezwijkvorm.  

7.9.4 Toetsing aan model 
In paragraaf 7.8.4 is al duidelijk geworden dat de schuifspanning voor τ1;model gelijk is aan 0,87 
N/mm2. Voor de andere variabele in het model, τs, is de hoek θ van de drukdiagonaal nodig. De hoek 
θ is bepaald aan de hand van [Figuur 7-14] en [Figuur 7-15]. Deze bedraagt in beide gevallen 73 
graden. Nu kunnen alle variabelen ingevoerd worden in formule [7.30]. 
 

87,0
200000
63322*634,0*0,1*25,1*0,3*4,0 3

mod;1 ==elτ  [N/mm2] 

56,0
317*200

)73(cot*302*3,285*34,1
==

g
sτ    [N/mm2] 

τmodel  = τ1;model + τs 

 = 0,87 + 0,56 
 = 1,43       [N/mm2] 
Vmodel  = τmodel *b*d 
 = 1,43 * 200*317 
 = 90440      [N]     
 

 
Figuur 7-14; Hoek van bezwijkscheur bij proefstuk 2xC-DHB-L-A 
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Figuur 7-15; Hoek van bezwijkscheur bij proefstuk 2xC-DHB-L-B 

In [Tabel 7-15] is te zien dat de bezwijkbelasting van de proefstukken 2xC-DHB-L-A en B hoger liggen 
dan de voorspelling aan de hand van het model. Het model geeft voor deze bezwijkvorm een 
onderschatting van het te verwachten resultaat van 21 % bij proefstuk 2xC-DHB-L-A en 9 % bij 
proefstuk 2xC-DHB-L-B.  
 
In [Grafiek 7-9] is een plateau zichtbaar bij 90 kN. Eerder is al aangegeven dat hier de DHB bezweken 
is. Bij gebruikmaking van deze waarde blijkt het model een nog beter resultaat te geven. Aangezien 
op dit punt de DHB bezwijkt, is dit de waarde waar rekening mee moet worden gehouden.  
 

Proefstuk 
 
 

Betondruksterkte 
 

[N/mm2] 

Betontreksterkte 
 

[N/mm2] 

Vtest 

 

[kN] 

Vmodel 

 

[kN] 

Vtest/Vmodel 

 

[-] 

Bezwijken 
DHB 
[kN] 

VDHB/Vmodel 

 

[-] 
2xC-DHB-L-A 65,4 3,0 109,0 90,4 1,21 90,2 1,00 
2xC-DHB-L-B 65,4 3,0 98,3 90,4 1,09 89,7 0,99 

Tabel 7-15; Toetsing model met bezwijkvorm 2 

7.10 Bezwijkvorm 3 

7.10.1 Proefstukken 
Tot bezwijkvorm 3 behoren de proefstukken 2xC-DHB-V-A en 2xC-DHB-V-B. Bij deze proefstukken zijn 
meerdere ringen van de DHB af getrokken bij de bezwijkbelasting. De proefstukken zijn ineens op 
brosse wijze bezweken. Bij proefstuk 2xC-DHB-V-A [Figuur 7-16] zijn bij DHB nr. 1 de ringen 1 t/m 4 
bezweken. Bij proefstuk 2xC-DHB-V-B zijn bij DHB nr. 2 de ringen nr. 1 t/m 5 bezweken zoals 
zichtbaar in [Figuur 7-17]. 
 

   
Figuur 7-16; Proefstuk 2xC-DHB-V-A met bezweken DHB nr. 1 
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Figuur 7-17; Proefstuk 2xC-DHB-V-B met bezweken DHB nr. 2 

7.10.2 Bezwijkvolgorde 
Bezwijkvorm 3 heeft overeenkomsten met bezwijkvorm 1. In [Figuur 7-18] is wederom een verloop 
gegeven van de verschillende stappen tijdens het bezwijken. De krachtwerking zal beginnen zoals in 
[A] staat afgebeeld. Vervolgens zullen er langsscheuren ontstaan ter plaatse van de langswapening.. 
De DHB ondervindt daarna een kleine invloed van slip [C] en bezwijkt vervolgens doordat de 
langwapening de kop van de DHB afdrukt [D]. 
 

 
Figuur 7-18; Ontwikkeling bezwijken van DHB in bezwijkvorm 3 

In [Grafiek 7-10] zijn de waarnemingen uitgezet van de LVDT ter plaatse van DHB nr. 1 aan de zijkant 
van de balk. In de grafiek is te zien dat bij proefstukken 2xC-DHB-V-A en B de uitrekking van de DHB 
niet groter zijn geworden dan 1,5 mm. Deze maximale uitrekking komt weer overeen met datgene dat 
in paragraaf 7.8.3 is gevonden. Daar is ook een maximale uitrekking van de DHB gevonden van 1,43 
mm. In [Grafiek 7-10] is te zien dat op het punt van bezwijken de uitrekking van de DHB nr. 2 in 
proefstuk 2xC-DHB-V-B een uitrekking heeft gehad van 2 mm. Dat deze hier groter is geworden dan 
1,5 mm is te verklaren door het feit dat er twee scheuren over de hoogte van de balk liepen ter 
plaatse van de tweede DHB. De grootte van de uitrekking van DHB nr. 2 is daarom niet vast te stellen 
op het punt van bezwijken.  
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Grafiek 7-10; DHB nr. 1 bij proefstuk 2xC-DHB-V-A en DHB nr. 2 bij proefstuk 2xC-DHB-V-B 

7.10.3 Bezwijkkracht DHB 
Bij proefstuk 2xC-DHB-L-A heeft de LVDT bij DHB nr. 1 een maximale uitrekking gemeten van 1,51 
mm [Grafiek 7-10]. Dit komt in de buurt van de maximale uitrekking bij proefstuk 2xC-DHB-L-C van 
1,43 mm. Ter plaatse van de LVDT is over de hoogte van de balk maar 1 scheur aanwezig. Daarom is 
aangenomen dat deze uitrekking alleen veroorzaakt is door de uitrekking van de DHB. Nu kan deze 
uitrekking worden omgerekend naar een rek waarde. Deze rek waarde kan vervolgens vertaald 
worden naar een spanning. Uit deze spanning is vervolgens een kracht afgeleid.  

310*03,5
300

51,1 −==
Δ

=
L
Lε

   [-] 
7,31863322*10*03,5* 3 === −εσ E  [N/mm2] 

63744200*7,318* === AF σ   [N] 
 
Hieruit blijkt dat de kracht die daadwerkelijk aanwezig was op het punt van bezwijken, gelijk was aan 
de maximale bezwijklast die een enkele DHB zou kunnen hebben uit de testen van leverancier Schöck. 

7.10.4 Toetsing aan model 
Het model voor doorsneden met dwarskrachtwapening heeft de volgende vorm: 
τmodel = τ1;model + τs     [N/mm2]  [7.33] 

3 0mod;1 *****4,0
s

f
hbel E

E
kkf ωτ λ=  [N/mm2]  [7.34] 

db
gfzA ssv

s *
)(cot*** θ

τ =    [N/mm2]  [7.35] 

De volgende variabelen dienen hier ingevoerd te worden: 
fb = 2,6      [N/mm2] 
kh = 1,6-h = 1,6-0,350 = 0,25   [-] 
kλ = 1,0     [-] 
ω0 = 0,634     [-] 

A 

B 

C 

D 
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Ef = 63322     [N/mm2] 
Es = 200000    [N/mm2] 

s
A

A s
sv = =  34,1

150
201

=    [mm] 

z = 0,9*d   
 = 0,9 * 317  
 = 285,3     [mm] 
fs = 318     [N/mm2] 
b = 200      [mm] 
d = 317     [mm] 
 
De hoek θ is bepaald aan de hand van [Figuur 7-19] en [Figuur 7-20]. Deze is bij proefstuk 2xC-DHB-
V-A 64 graden en bij proefstuk 2xC-DHB-V-B 63 graden. Nu kunnen alle variabelen ingevoerd worden 
in formule [7.35]. 

74,0
200000
63322*634,0*0,1*25,1*6,2*4,0 3

mod;1 ==elτ  [N/mm2] 

94,0
317*200

)64(cot*318*3,285*34,1
==

g
sτ  [N/mm2] 

98,0
317*200

)63(cot*300*3,285*34,1
==

g
sτ  [N/mm2] 

τmodel  = τ1;model + τs 

 = 0,74 + 0,94 
 = 1,68     [N/mm2] 
τmodel  = τ1;model + τs 

 = 0,74 + 0,98 
 = 1,72     [N/mm2] 
Vmodel  = τmodel *b*d 
 = 1,68 * 200*317 
 = 106340    [N]     
Vmodel  = τmodel *b*d 
 = 1,72 * 200*317 
 = 108990    [N]     
 

 
Figuur 7-19; Hoek van bezwijkscheur bij proefstuk 2xC-DHB-V-A 
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Figuur 7-20; Hoek van bezwijkscheur bij proefstuk 2xC-DHB-V-B 

In [Tabel 7-16] is te zien dat de bezwijkbelasting van proefstuk 2xC-DHB-V-A een afwijking heeft van 
2 %. Proefstuk 2xC-DHB-V-B heeft een afwijking van 4 %. Dit is een goed resultaat.   
 

Proefstuk 
Betondruksterkte 

[N/mm2] 
Betontreksterkte 

[N/mm2] 
Vtest 
[kN] 

Vmodel 
[kN] 

Vtest/Vmodel 
[-] 

2xC-DHB-V-A 52,7 2,6 103,9 106,34 0,98 
2xC-DHB-V-B 52,7 2,6 104,7 108,99 0,96 

Tabel 7-16; Toetsing model met bezwijkvorm 3 

De reden dat de proefstukken uit serie 3 een hogere bezwijkbelasting hebben kunnen bereiken in 
vergelijking met de proefstukken uit experimenten serie 2 ligt in het feit dat er een beter vakwerk is 
gecreëerd. Dit betere vakwerk zorgt ervoor dat het geheel sterker is geworden. Dit is veroorzaakt 
door het flauwer lopen van de drukdiagonaal. De knopen in het vakwerk zijn in experimenten serie 3 
beter verzorgd dan in experimenten serie 2. Hierdoor is het vakwerk sterker.  
 
De hoek tussen de drukdiagonaal en de as van de ligger is over het algemeen groter dan bij FeB500 
wapening. Bij toepassing van FeB500 beugels is het gebruikelijk om een hoek van 45 graden aan te 
houden. Dat de hoek bij experimenten serie 3 rond de 63 graden zit betekent dus dat het gecreeerde 
vakwerk minder sterk is dan bij het toepassen van traditionele FeB 500 wapening. Het dient dus de 
aanbeveling om in een vervolgonderzoek te kijken naar het verbeteren van de knoop ter plaatse van 
de langswapening en de DHB’s. 

7.11 Bezwijkvorm 4 

7.11.1 Proefstukken 
Bezwijkvorm 4 heeft zich voorgedaan bij het proefstuk 2xC-DHB-V-C. Dit is te zien in [Figuur 6-1]. Het 
proefstuk leek te zijn bezweken op zijn momentcapaciteit, maar na analyse van de resultaten bleek 
dat er tijdens het experiment overeenkomsten zijn te benoemen met bezwijkvormen 2 en 3. Het 
proefstuk heeft namelijk dezelfde configuratie qua wapening als bezwijkvorm 3 en de DHB heeft 
hetzelfde gedrag vertoond als in bezwijkvorm 2. Het gedrag van de DHB is zichtbaar in [Figuur 7-21]. 
Hier is te zien dat de DHB al bezweken is geweest voordat het proefstuk op moment is bezweken.  
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Figuur 7-21; Bezweken proefstuk 2xC-DHB-V-C op momentcapaciteit 

7.11.2  Bezwijkvolgorde 
De bezwijkvorm 4 komt overeen met de bezwijkvormen 2 en 3. De bezwijkvolgorde heeft ook 
overeenkomsten met beide bezwijkvolgordes. De DHB heeft de langswapening in dit geval naar buiten 
gedrukt [A]. Bij een verdere toename van de belasting ontstaan de scheuren in langsrichting onder 
het proefstuk [B]. De DHB wordt vervolgens in de beton getrokken. Gelijktijdig ontstaan de scheuren 
aan de zijkant van de balk ter hoogte van de langswapening [C]. De belasting blijft vervolgens 
toenemen totdat de maximale capaciteit van de DHB wordt bereikt. Ring 1 van de DHB bezwijkt en er 
vindt hierna relatief weinig slip plaats. Dit komt doordat de langswapening tegen de DHB is geplaatst 
[D]. 
 

 
Figuur 7-22; Ontwikkeling bezwijken van DHB in bezwijkvorm 4 

Dat de bezweken DHB nog een kracht kan opnemen is zichtbaar in [Grafiek 7-11]. De DHB nr. 2 heeft 
bij een kracht van 106 kN en een uitrekking van 1,5 mm een slip ondergaan. DHB nr. 1 heeft bij deze 
kracht geen uitrekking meer en blijft constant op 1,5 mm staan. Uiteindelijk bezwijkt het proefstuk bij 
een belasting van 124,4 kN. De scheurvorming die ontstaat bij bezwijkstadium B is zichtbaar in 
[Figuur 7-23]. De witte stippellijnen geven de richtingen aan van de scheurlijnen.  
 

Bezweken DHB

Slip van DHB 
in het beton 
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Grafiek 7-11; DHB’s nr. 1 en 2 bij proefstuk 2xV-DHB-V-C  

 
Figuur 7-23; Scheuren in langsrichting ter plaatse van de langswapening 

7.11.3 Bezwijkkracht DHB 
Bij proefstuk 2xC-DHB-V-C heeft de LVDT bij DHB nr. 2 een maximale uitrekking gemeten van 1,51 
mm [Grafiek 7-11]. Ter plaatse van de LVDT is over de hoogte van de balk maar 1 scheur aanwezig. 
Daarom is aangenomen dat deze uitrekking alleen veroorzaakt is door de uitrekking van de DHB. Nu 
kan deze uitrekking worden omgerekend naar een rek waarde. Deze rek waarde kan vervolgens 
vertaald worden naar een spanning. Uit deze spanning is vervolgens een kracht afgeleid.  
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310*03,5
300

51,1 −==
Δ

=
L
Lε

   [-] 
7,31863322*10*03,5* 3 === −εσ E  [N/mm2] 

63744200*7,318* === AF σ   [N] 
 
Hieruit blijkt dat de kracht die daadwerkelijk aanwezig was op het punt van bezwijken, gelijk was aan 
de maximale bezwijklast die een enkele DHB zou kunnen hebben uit de testen van leverancier Schöck. 

7.11.4 Toetsing aan model 
In paragraaf 7.10.4 is al duidelijk geworden dat de schuifspanning voor τ1;model gelijk is aan 0,74 
N/mm2. Voor de andere variabele in het model, τs, is de hoek θ van de drukdiagonaal nodig. De hoek 
θ is bepaald aan de hand van [Figuur 7-14] en [Figuur 7-15]. Deze bedraagt in beide gevallen 73 
graden. Nu kunnen alle variabelen ingevoerd worden in formule [7.30]. 

74,0
200000
63322*634,0*0,1*25,1*6,2*4,0 3

mod;1 ==elτ  [N/mm2] 

02,1
317*200

)62(cot*318*3,285*34,1
==

g
sτ    [N/mm2] 

τmodel  = τ1;model + τs 

 = 0,74 + 1,02 
 = 1,76    [N/mm2] 
Vmodel  = τmodel *b*d 
 = 1,76 * 200 *317 
 = 111690   [N] 
     

 
Figuur 7-24; Hoek van bezwijkscheur bij proefstuk 2xC-DHB-V-C 

In [Tabel 7-17] is te zien dat de bezwijkbelasting het proefstuk 2xC-DHB-V-C hoger ligt dan de 
voorspelling aan de hand van het model. Dit komt mede door de bezwijkvorm van het proefstuk. Het 
proefstuk is bezweken op moment.  
 
In [Grafiek 7-11] is te zien dat bij een kracht van 106,9 de DHB bezwijkt. Bij gebruikmaking van deze 
waarde blijkt het model een nog beter resultaat te geven. Het model voorspelt hier dus de te 
verwachten bezwijkbelasting juist.   
 

Proefstuk 
 
 

Betondruksterkte 
 

[N/mm2] 

Betontreksterkte 
 

[N/mm2] 

Vtest 

 

[kN] 

Vmodel 

 

[kN] 

Vtest/Vmodel 

 

[-] 

Bezwijken 
DHB 
[kN] 

VDHB/Vmodel 

 

[-] 
2xC-DHB-V-C 52,7 2,6 124,4 111,7 1,11 106,9 0,96 

Tabel 7-17; Toetsing model met bezwijkvorm 4 
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Dat bij proefstuk 2xC-DHB-V-C de maximale momentcapaciteit is bereikt, is hiernavolgend aangetoond 
met een controleberekening. De berekening is uitgevoerd aan de hand van [FIB]. Hierin staat de 
rekenmethode voor de momentcapaciteit van een betonnen ligger met glasvezelwapening gegeven 
voor de EC2.  
 

⎟
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⎛ −⎟⎟
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Waarbij: 
1=ccα     [-]   [7.37] 
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cuf

cu d
x

εε
ε
+

=
*

      [mm]  [7.39] 

2

**
*******42

ffc

cuckcc
cucu

f

EA
dbf

γ
ελαη

εε

ε

++−
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De volgende parameters zijn bekend: 
fck = 55       [N/mm2] 
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d = 317  [mm] 
b = 200  [mm] 
γc = 1,0  [-] 
Af = 400  [mm2] 
Ef = 63322 [N/mm2] 
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2
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Het maximale moment is: 

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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⎠

⎞
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⎝

⎛
=

2
5,51*788,0317*)5,51*788,0(*200*

0,1
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uM 104,3*106 [Nmm] 

===
850

10*3,104 6

a
MF 122,7 * 103  [N] 

Deze kracht komt overeen met de kracht die gevonden is uit het experiment. 
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7.12 Beschouwing resultaten 

7.12.1  Algemeen 
Alle resultaten zijn nu behandeld en beoordeeld aan de hand van de modellen zoals ze zijn opgesteld. 
Er is in deze paragrafen gekeken wat dit allemaal betekent voor het gebruik van de ComBAR 
wapening in de praktijk. De resultaten van de experimenten geven een leidraad voor het toepassen 
van de ComBAR wapening op een juiste wijze in de praktijk.  
 
Bij deze beschouwing is eerst ingegaan op de modellen die zijn voorgesteld. Dit gebeurt voor zowel 
het model zonder dwarskrachtwapening als voor het model met dwarskrachtwapening.  
 
Het nieuwe wapeningselement, de DHB, is ontworpen om de dwarskrachtcapaciteit van een betonnen 
constructiedeel te verhogen. Het is van belang om deze nieuwe vorm op een juiste wijze toe te 
passen in een betonnen constructiedeel. Dit punt is ook bekeken in de beschouwing.  

7.12.2  Model zonder dwarskrachtwapening 
Met de huidige formule in de NEN 6720 kunnen alleen betonnen constructiedelen uitgerekend worden 
met stalen wapening. Doordat glasvezelwapening een lagere elasticiteitsmodulus heeft, dient de 
formule in de norm aangepast te worden. Het model dat gebruikt is in dit onderzoek om de resultaten 
te benaderen is gebaseerd op het model uit de NEN 6720.  
 
De aanpassing van het model uit de NEN 6720 is gebeurd door het toevoegen van de 
elasticiteitsmodulus in het model. Het blijkt uit de toetsing van de resultaten aan dit aangepaste 
model, dat dit een goede voorspelling geeft van het te verwachten resultaat. Dit is te zien in [Tabel 
7-18].  

Proefstuk f'b 
NEN 6720 
aangepast Vtest Vtest/Vu 

  [N/mm2] [kN] [N] [-] 
3xc-a 35,9 42,3 46,3 1,11 
3xc-b 35,9 42,3 49,1 1,18 
2xc-a 65,4 53,9 49,3 0,91 
3xc-c 52,7 55,8 57,9 1,04 

Tabel 7-18; Vergelijking resultaten experimenten met het model zonder dwarskrachtwapening   

In de resultaten zit een bepaalde spreiding. Dit is ook bij dit onderzoek het geval. Het blijkt dat de 
orde van grootte van de waarden uit het model overeen komen met de resultaten uit de 
experimenten. Het proefstuk 2xC-A is het enige proefstuk dat een lagere bezwijkbelasting heeft 
behaald dan dat het model aangeeft. Vanuit deze vergelijking blijkt dat het model als start kan dienen 
voor vervolgonderzoek. Het model kan nu getoetst worden aan de hand van nieuwe experimenten.  

7.12.3  Model met dwarskrachtwapening 
Er is ook een model opgesteld voor een betonnen constructiedeel met dwarskrachtwapening 
bestaande uit glasvezelwapening. Dit model is gebaseerd op het huidige model voor 
dwarskrachtwapening in de NEN 6720. In [Tabel 7-19] zijn de resultaten te zien van het model en de 
resultaten uit de experimenten. In de laatste kolom is te zien dat het model een goede voorspelling 
geeft voor de experimenten.   
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Proefstuk 

 
 

Betontreksterkte 
 

[N/mm2] 

Hoek drukdiagonaal 
met as ligger 

[graden] 

Vtest 

 

[kN] 

Vmodel 

 

[kN] 

Vtest/Vmodel 

 

[-] 

Bezwijken 
DHB 
[kN] 

VDHB/Vmodel 

 

[-] 
2xC-DHB-L-A 3,0 71 109,0 90,4 1,21 90,2 1,00 
2xC-DHB-L-B 3,0 73 98,3 90,4 1,09 89,7 0,99 
2xC-DHB-L-C 3,0 73 85,2 94,9 0,90 85,2 0,90 
2xC-DHB-V-A 2,6 64 103,9 106,34 0,98 106,34 0,98 
2xC-DHB-V-B 2,6 63 104,7 108,99 0,96 108,99 0,96 
2xC-DHB-V-C 2,6 62 124,4 111,7 1,11 106,9 0,96 

Tabel 7-19; Vergelijking resultaten experimenten met het model met dwarskrachtwapening 

De proefstukken uit serie 3 hebben een hogere bezwijkbelasting behaald dan de proefstukken uit serie 
2. De proefstukken uit serie 3 zijn sterker gebleken dan de proefstukken uit serie 2. Het 
vakwerksysteem heeft hierbij dus beter gewerkt. Dit komt doordat de knopen tussen langswapening 
en dwarskrachtwapening beter zijn verzorgd. Dat het vakwerksysteem sterker is gebleken is ook te 
zien aan de hoek van de drukdiagonaal met de as van de ligger. Bij de experimenten serie 3 is de 
hoek kleiner dan bij experimenten serie 2. Een kleinere hoek betekent een sterker vakwerk. Hierdoor 
hebben de proefstukken een grotere bezwijkbelasting kunnen behalen. De configuratie van de 
wapening is dus de oorzaak geweest van de hogere bezwijkbelasting. 
 
Verder is nog in de laatste kolommen te zien dat de belastingen op het moment dat een van de DHB’s 
bezwijkt overeenkomt met de voorspelling van het model. Dat de werkelijke maximale 
bezwijkbelastingen uit de experimenten hoger zijn, ligt aan de vorm waarop het de DHB is bezweken. 
Het model geeft dus een goede voorspelling van het punt waarop de DHB’s zullen bezwijken. Hierbij 
dient dan wel de hoek van de drukdiagonaal bekend te zijn.  

7.12.4 Toepassing ComBAR  
Het voordeel van een ComBAR staaf is dat deze niet corrodeert. Daarom is het mogelijk om deze 
wapening tot zeer dicht tegen de bekisting te laten eindigen of om deze zelfs tot op de bekisting te 
plaatsen. Hierdoor kan een grotere aanhechtingslengte bereikt worden.  
 
Bij het toepassen van ComBAR staven op dit moment is het belangrijk om handschoenen of andere 
persoonlijke beschermingsmiddelen bij het vastpakken van de staven. Doordat de ribbels in de staaf 
worden gesneden, blijven er veel losse glasvezels zitten aan de staaf. Bij het oppakken van een staaf 
kunnen deze vezels dan blijven zitten in de handen. Dit geeft een irritatie. In de toekomst krijgen de 
ComBAR staven een dunne coatingslaag, zodat dit niet meer kan gebeuren. De 
aanhechtingseigenschappen blijven behouden bij toepassing van deze laag.  

7.12.5 Toepassing DHB  
Voor het gebruik van een DHB dient duidelijk te zijn welke factoren van invloed zijn voor een goed 
gebruik ervan. Daarvoor is eerst gekeken naar de bezwijkvormen die zich hebben voorgedaan. De vier 
bezwijkvormen hebben allen een verschillende bezwijkbelasting kunnen bereiken. Er zijn twee 
variabelen geweest voor het vaststellen van de bezwijkvormen. Dit zijn de configuratie van de 
wapening en de bezwijkvorm van een DHB geweest.  
 
De bezwijkvorm van een DHB is niet varieerbaar. Dit is afhankelijk van de DHB zelf. Gebleken is dat 
een DHB op twee manieren bezwijkt en dat dit vooraf niet te voorspellen is. Hierbij gaf DHB 
bezwijkvorm A een lagere bezwijkbelasting, dan DHB bezwijkvorm B. Bij DHB bezwijkvorm bezweken 
meerder ringen en bij DHB bezwijkvorm B waarbij maar 1 ring bezweek. 
 
De configuratie van de wapening is vooraf wel te bepalen. Bij het plaatsen van de wapening tegen de 
DHB was een beduidend hogere bezwijkbelasting te behalen dan het plaatsen van de wapening los 
van een DHB. Het is daarom aan te bevelen om in toekomstige constructies de langswapening tegen 
een DHB aan te leggen. Uit de beschouwing in paragraaf 7.12.3 blijkt namelijk dat het plaatsen van 
de staven tegen de DHB een betere knoop geeft. Deze betere knoop zorgt ervoor dat het 
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vakwerksysteem van de wapening in zijn geheel beter werkt. Dit komt tot uiting in de hogere 
bezwijkbelasting en door de richting van de drukdiagonaal. Deze heeft een kleinere hoek met de 
lengte as van de ligger. De drukdiagonaal verspreidt zich over meerdere DHB’s en hierdoor kan het 
geheel een hogere bezwijkbelasting bereiken.  
 
Om de knoop goed te verzorgen zijn er bij het maken van een betonnen constructie verschillende 
wapeningsconfiguratie mogelijk. Er zijn enkele configuraties zichtbaar in [Figuur 7-25]. Bij deze 
configuraties is het noodzakelijk om te vertellen dat deze zowel in de boven- als onderwapening 
toegepast kunnen worden. De afgebeelde configuraties zijn niet alle wenselijk.  
 
Het belangrijkste punt bij de configuratie van de wapening is dat de knoop goed verzorgd is. Een 
betere knoop geeft een beter vakwerk. Een beter vakwerk zorgt voor een hogere bezwijkbelasting. De 
drukdiagonaal loopt bij een sterker vakwerk over meerdere DHB’s waardoor het geheel een hogere 
bezwijkbelasting heeft.   
 
Als gekeken is naar de configuraties van de wapening in [Figuur 7-25] dan is configuratie A slecht 
bruikbaar in een doorsnede. Er zijn meerdere punten te noemen waarom deze niet wenselijk is. Ten 
eerste is er de uitvoering. Bij het vlechten van de wapening kan deze staaf nergens aan verbonden 
worden. Punt twee is dat de staaf niet verbonden is met de langswapening. Dit heeft dus ook invloed 
gehad op de bezwijkbelasting. Bij de experimenten met deze configuratie is de bezwijkbelasting lager 
geweest doordat de DHB in mindere mate meewerkt in de doorsnede. De krachten uit het beton 
konden slechter overgebracht worden op de DHB en andersom ook zo.  
 
Daarom is bij het toepassen van een enkele DHB in een doorsnede de configuraties B en C beter. Bij 
configuratie B is er over de langswapening een korte staaf gelegd die vast gevlochten is aan zowel de 
langswapening als de DHB. Bij configuratie C is de langswapening tegen de DHB aangelegd. Beide 
configuraties zorgen ervoor dat de splijtwerking die de DHB opwekt bij belasting zijn opgenomen door 
de langswapening. Deze splijtwerking ontstaat door de vorm van een DHB. Door de vergrote kop kan 
een DHB het beton splijten als er geen voorzieningen zijn aangebracht in langsrichting. 
 
Als het blijkt dat er meerdere DHB’s per doorsnede nodig zijn, kan gekozen worden voor configuratie 
D. Hierbij dient echter ook weer een staaf over de langswapening gelegd te worden. De splijtwerking 
van de DHB wordt hiermee ook weer opgevangen.  
 

 
Figuur 7-25; Wapeningsconfiguraties 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 
De conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de dwarskrachtcapaciteit van betonnen liggers 
versterkt met glasvezelwapening zijn: 
 

• De lagere elasticiteitsmodulus van de glasvezelwapening leidt tot een lagere 
dwarskrachtcapaciteit van een betonconstructies met glasvezelwapening in vergelijking met 
betonconstructies met stalen wapeningsstaven. De sterkte van de wapening heeft geen 
invloed op de dwarskrachtcapaciteit. 

• Een betonconstructie met glasvezelwapening geeft bij het bezwijken op dwarskracht hetzelfde 
bezwijkpatroon als een betonconstructie met FeB500 wapening.  

• Het voorgestelde model voor een betonconstructie met glasvezelwapening geeft goede 
resultaten in vergelijking met de resultaten uit de experimenten zonder dwarskrachtwapening. 
De vermenigvuldigingsfactor met daarin de stijfheden van de stalen- en glasvezelwapening, 
zorgt ervoor dat het model de bezwijkbelasting goed voorspeld.  

• Door de langswapening tegen de DHB te leggen gedraagt de ligger zich beter als een 
vakwerkligger dan wanneer de langswapening niet tegen de DHB wordt gelegd. 

• De hoek tussen de drukdiagonaal en de as van de ligger is bij bezwijken afhankelijk van de 
afstand tussen de langswapening en de DHB. Bij een kleine afstand wordt de hoek kleiner en 
ligt de bezwijklast hoger.  

• De resultaten van de experimenten en van het model met dwarskrachtwapening komen 
overeen.  

8.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

• Om de juistheid van het model te kunnen toetsen, dienen meerdere variabelen onderzocht te 
worden. 

• Gebleken is dat de configuratie van de wapening belangrijk is voor de maximale 
bezwijkbelasting van de betonconstructie. Daarom is het nodig om naar andere configuraties 
te kijken bij welke configuraties de wapening het beste is. 

• De hoek tussen de drukdiagonaal en de as van de ligger is afhankelijk gebleken van de 
configuratie van de wapening. Deze hoek bleek groter te zijn bij het juist toepassen van 
ComBAR wapening (63 graden) in vergelijking met FeB500 wapening (45 graden). Daarom is 
het noodzakelijk om te kijken naar de invloed van verschillende wapeningsconfiguraties op de  
hoek tussen drukdiagonaal en as van de ligger en de bezwijksterkte die daarbij hoort.  

• De twee bezwijkvormen van de DHB geven aan dat de bolt die op de staaf is gezet de 
bepalende factor is voor de bezwijksterkte. De bolt is in alle gevallen van de ComBAR staaf 
afgetrokken. Door de bolt van een dikker of sterker materiaal te maken zou het mogelijk 
kunnen zijn om een DHB een hogere bezwijksterkte te laten bereiken en daarmee de 
dwarskrachtcapaciteit te verhogen. 
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A) Betoneigenschappen 
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A.1    Experimenten serie 1 
De proefstukken zijn op 16 mei 2006 gestort. Negen betonkubussen van 15 x 15 x 15 cm zijn gestort 
samen met de proefstukken. Deze kubussen zijn beproefd in het Pieter van Musschenbroek-
laboratorium. Deze proeven zijn gedaan aan de hand van NEN 5950, NEN 5968 en NEN 5969. De 
resultaten van de beproevingen van de kubussen geven de eigenschappen van de proefstukken. Er 
zijn zes proefkubussen beproefd op de betondruksterkte. Drie proefkubussen zijn beproefd op de 
splijttreksterkte. De resultaten zijn te vinden in [Tabel A-1] en [Tabel A-2]. 
 

Proefstuk gewicht h b d V dichtheid 
  [kg] [mm] [mm] [mm] [*10-3 m3] [kg/m3] 

1 7,853 150 150 150 3,38 2327 
2 7,89 150 150 150 3,38 2338 
3 7,754 148 150 150 3,33 2329 
4 7,855 150 150 150 3,38 2327 
5 7,754 150 150 150 3,38 2297 
6 7,8 150 150 150 3,38 2311 
7 7,799 150 150 150 3,38 2311 
8 7,83 149 150 150 3,35 2336 
9 7,89 152 150 150 3,42 2307 

Tabel A-1; Eigenschappen proefkubussen 

Proefstuk Eigenschap Kracht Datum f 
  [kN]  [N/mm2] 

1 druk 800,3 12-6-2006 35,57 
2 druk 802,4 12-6-2006 35,66 
3 druk 740,4 12-6-2006 33,35 
4 druk 820,1 14-6-2006 36,45 
5 druk 824,8 14-6-2006 36,66 
6 druk 847,7 14-6-2006 37,68 

7a splijttrek 103,6 14-6-2006 2,93 
7b splijttrek 56 14-6-2006 3,17 

8 splijttrek 113,3 14-6-2006 3,21 
9 splijttrek 116,6 14-6-2006 3,30 

Tabel A-2; Resultaten druk- en splijttrekproeven 

De maximale kubus druksterkte bevindt zich bij alle kubussen boven de gestelde eis van 35 N/mm2
.  

 
De gemiddelde betontreksterkte: 3,1513 [N/mm2] 
De gemiddelde betondruksterkte: 35,89 [N/mm2] 

A.2 Experimenten serie 2 
Deze proefstukken zijn op 6 juli 2006 gestort. Negen betonkubussen van 15 x 15 x 15 cm zijn gestort 
samen met de proefstukken. Deze kubussen zijn beproefd in het Pieter van Musschenbroek-
laboratorium. Deze proeven zijn gedaan aan de hand van NEN 5950, NEN 5968 en NEN 5969. De 
resultaten van de beproevingen van de kubussen geven de eigenschappen van de proefstukken. Er 
zijn zes proefkubussen beproefd op de betondruksterkte. Drie proefkubussen zijn beproefd op de 
splijttreksterkte. De resultaten zijn te vinden in [Tabel A-3] en [Tabel A-4]. 
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Proefstuk Gewicht h b d V dichtheid 

  [kg] [mm] [mm] [mm] [*10-3 m3] [kg/m3] 
21 7,958 150 150 150 3,38 2358 
22 8,006 150 150 151 3,40 2356 
23 8,156 150 150 152 3,42 2385 
24 7,952 150 150 151 3,40 2341 
25 8,057 150 150 152 3,42 2356 
26 7,95 150 150 150 3,38 2356 
27 8,102 150 150 152 3,42 2369 
28 8,005 150 150 151 3,40 2356 
29 8,009 150 150 150 3,38 2373 

Tabel A-3; Eigenschappen proefkubussen 

Proefstuk Eigenschap Kracht Datum Sterkte 
  [kN]  [N/mm2] 

21 druk 1408,7 17-8-2006 62,6 
22 druk 1454,2 17-8-2006 64,2 
23 druk 1447,6 17-8-2006 63,5 
24 druk 1524,5 21-8-2006 67,3 
25 druk 1521,7 21-8-2006 66,7 
26 druk 1528,7 21-8-2006 67,9 
27 splijttrek 143,4 21-8-2006 4,0 
28 splijttrek 145,9 21-8-2006 4,1 
29 splijttrek 145,3 21-8-2006 4,1 

Tabel A-4; Resultaten druk- en splijttrekproeven 

De maximale kubus druksterkte bevindt zich bij alle kubussen boven de gestelde eis van 55 N/mm2.  
 
De gemiddelde betontreksterkte: 4,1 [N/mm2] 
De gemiddelde betondruksterkte: 65,4 [N/mm2]   

A.3 Experimenten serie 3 
Deze proefstukken zijn op 18 september 2006 gestort. Negen betonkubussen van 15 x 15 x 15 cm zijn 
gestort samen met de proefstukken. Deze kubussen zijn beproefd in het Pieter van Musschenbroek-
laboratorium. Deze proeven zijn gedaan aan de hand van NEN 5950, NEN 5968 en NEN 5969. De 
resultaten van de beproevingen van de kubussen geven de eigenschappen van de proefstukken. Er 
zijn zes proefkubussen beproefd op de betondruksterkte. Drie proefkubussen zijn beproefd op de 
splijttreksterkte. De resultaten zijn te vinden in [Tabel A-5] en [Tabel A-6]. 
 

Proefstuk gewicht h b d V dichtheid 
  [kg] [mm] [mm] [mm] [*10-3 m3] [kg/m3] 

31 7,9 150 150 150 3,38 2341 
32 7,905 150 150 150 3,38 2342 
33 7,995 150 150 152 3,42 2338 
34 7,9 150 150 150 3,38 2341 
35 7,956 150 150 151 3,40 2342 
36 7,87 150 150 150 3,38 2332 
37 7,948 150 150 151 3,40 2339 
38 8,01 150 150 151 3,40 2358 
39 7,9 150 150 150 3,38 2341 

Tabel A-5; Eigenschappen proefkubussen 
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Proefstuk Eigenschap Kracht Datum Sterkte 

  [kN]  [N/mm2] 
31 druk 1180,7 16-10-2006 52,5 
32 druk 1217,0 16-10-2006 54,1 
33 druk 1181,3 16-10-2006 51,8 
34 druk 1237,5 19-10-2006 55,0 
35 druk 1136,5 19-10-2006 50,2 
36 druk 1185,9 19-10-2006 52,7 
37 splijttrek 145,0 19-10-2006 4,08 
38 splijttrek 146,5 19-10-2006 4,12 
39 splijttrek 141,9 19-10-2006 4,01 

Tabel A-6; Resultaten druk- en splijttrekproeven 

De maximale kubus druksterkte bevindt zich bij alle kubussen onder de gestelde eis van 55 N/mm2.  
 
De gemiddelde betontreksterkte: 4,1 [N/mm2] 
De gemiddelde betondruksterkte: 52,7 [N/mm2] 
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B) Elasticiteitsmodulus ComBAR 
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B.1 Diameter ComBAR wapening 
De diameter van de staaf is niet direct mogelijk. Doordat de ribbel op de staaf erop gedraaid is, 
bevinden de inhammen op de staaf niet tegenover elkaar. Een directe afleiding van de diameter met 
een schuifmaat is zodoende niet mogelijk. De diameter van de staaf is indirect afgeleid [Figuur B-1]. 
De buitendiameter is gemeten en de diameter van een inham tot de buitenzijde. De eerste diameter is 
“diameter met beide ribbels” genoemd en de tweede diameter is “diameter met een ribbel” genoemd. 
 
De diameter van de staaf is bepaald met behulp van de volgende formules: 
Hoogte ribbel = “diameter met beide ribbels” – “diameter met 1 ribbel” 
Diameter staaf = “diameter met 1 ribbel” – “hoogte ribbel” 
 

 
Figuur B-1; Bepaling diameter staaf 

De diameter is zowel aan de boven- en onderzijde van de staaf gemeten. Van deze waarden is een 
gemiddelde waarde bepaald. Dit is de diameter van de staaf zoals deze is meegenomen in de bepaling 
van de elasticiteitsmodulus. Vervolgens zijn de resultaten bereikt zoals deze te zien zijn in [Tabel B-1] 
en [Tabel B-2]. Te zien is dat de elasticiteitsmodulus boven de 60000 N/mm2 zit. In [Grafiek B-1] t/m 
[Grafiek B-6] zijn de grafieken met regressielijnen te zien van de experimenten. Daarbij zijn de 
elasticiteitsmoduli gegeven.  
 

 
Onder met  

1 ribbel 
Onder met  
2 ribbels 

Boven met 
1 ribbel 

Boven met 
2 ribbels 

Diameter 
boven 

Diameter 
onder 

Diameter  
gemiddeld 

Staaf [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
1 17,05 18,09 17,13 17,93 16,01 16,33 16,17
2 17,09 17,90 17,14 17,94 16,28 16,34 16,31
3 17,01 17,98 17,10 17,90 16,04 16,30 16,17
4 17,10 17,98 16,93 17,88 16,22 15,98 16,10
5 17,11 17,81 17,09 17,94 16,41 16,24 16,33
6 17,04 17,94 17,04 17,98 16,14 16,10 16,12

Tabel B-1; Afmetingen trekstaven ComBAR 

B.2 Resultaten 
 Elasticiteitsmodulus

Staaf [N/mm2] 
1 61935 
2 62116 
3 63980 
4 65068 
5 61637 
6 65196 

Gem. 63322 

Tabel B-2; Elasticiteitsmoduli trekstaven ComBAR 
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Grafiek B-1; Elasticiteitsmodulus ComBAR staaf nr. 1 

 

Elasticiteitsmodulus ComBAR 2
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Grafiek B-2; Elasticiteitsmodulus ComBAR staaf nr. 2 
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Elasticiteitsmodulus ComBAR 3 

y = 63980x - 1,5976
R2 = 0,9999
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Grafiek B-3; Elasticiteitsmodulus ComBAR staaf nr. 3 

 

Elasticiteitsmodulus ComBAR 4

y = 65068x + 0,4934
R2 = 1
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Grafiek B-4; Elasticiteitsmodulus ComBAR staaf nr. 4 
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Elasticiteitsmodulus ComBAR 5

y = 61637x - 12,124
R2 = 0,9999
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Grafiek B-5; Elasticiteitsmodulus ComBAR staaf nr. 5 

 

Elasticiteitsmodulus ComBAR 6

y = 65196x - 0,7667
R2 = 0,9999
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Grafiek B-6; Elasticiteitsmodulus ComBAR staaf nr. 6 

 

 

 
 



 



 

Dwarskrachtcapaciteit van betonconstructies  
met glasvezelwapening 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Experimenten serie 1 
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C.1 Proefstukken 
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C.2 Proefopstelling 
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C.3 Scheurvorming 
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C.4 Grafieken 

C.4.1 Proefstuk 3xF-A   
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Grafiek C-1; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 3xF-A 

Proefstuk 3xF-A
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Grafiek C-2; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 3xF-A 
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C.4.2 Proefstuk 3xF-B  
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Grafiek C-3; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 3xF-B 
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Grafiek C-4; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 3xF-B 
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C.4.3 Proefstuk 3xC-A 
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Grafiek C-5; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 3xC-A 

Proefstuk 3xC-A
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Grafiek C-6; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 3xC-A 
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C.4.4 Proefstuk 3xC-B 
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Grafiek C-7; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 3xC-B 
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Grafiek C-8; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 3xC-B 
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D) Experimenten serie 2  
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D.1 Proefstukken 
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D.2 Proefopstelling 
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D.3 Scheurvorming 
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D.4 Grafieken 

D.4.1 Proefstuk 2xC-A 
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Grafiek D-1; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 2xC-A 

Proefstuk 2xC-A
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Grafiek D-2; LVDT’s nr. 2,3,4 en 5 van proefstuk 2xC-A 
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Proefstuk 2xC-A
LVDT's nr. 6 en 7
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Grafiek D-3; LVDT’s nr. 6 en 7 van proefstuk 2xC-A 

D.4.2 Proefstuk 2xC-DHB-L-A 
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Grafiek D-4; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 2xC-DHB-L-A 
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Proefstuk 2xC-DHB-L-A
LVDT's nr. 2,3,4 en 5

0

20

40

60

80

100

120

140

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Verplaatsing [ mm ]

K
ra

ch
t [

 k
N

 ]

LVDT nr. 2
LVDT nr. 3
LVDT nr. 4
LVDT nr. 5

 
Grafiek D-5; LVDT’s nr. 2,3,4 en 5 van proefstuk 2xC-DHB-L-A 
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Grafiek D-6; LVDT’s nr. 6 en 7 van proefstuk 2xC-DHB-L-A 
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D.4.3 Proefstuk 2xC-DHB-L-B 
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Grafiek D-7; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 2xC-DHB-L-B 
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Grafiek D-8; LVDT’s nr. 2,3,4 en 5 van proefstuk 2xC-DHB-L-B 
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Proefstuk 2xC-DHB-L-B
LVDT's nr. 6 en 7
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Grafiek D-9; LVDT’s nr. 6 en 7 van proefstuk 2xC-DHB-L-B 

D.4.4 Proefstuk 2xC-DHB-L-C 
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Grafiek D-10; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 2xC-DHB-L-C 
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Proefstuk 2xC-DHB-L-C
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Grafiek D-11; LVDT’s nr. 2,3,4 en 5 van proefstuk 2xC-DHB-L-C 
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Grafiek D-12; LVDT’s nr. 6 en 7 van proefstuk 2xC-DHB-L-C 
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E.1 Proefstukken 
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E.2 Proefopstelling 
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E.3 Scheurvorming 
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E.4  Grafieken 

E.4.1 Proefstuk 3xC-C 
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Grafiek E-1; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 3xC-C 
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Grafiek E-2; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 3xC-C 

 



 

Dwarskrachtcapaciteit van betonconstructies  
met glasvezelwapening 

 

  

E.4.2 Proefstuk 2xC-DHB-V-A 
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Grafiek E-3; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 2xC-DHB-V-A 

Proefstuk 2xC-DHB-V-A
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Grafiek E-4; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 2xC-DHB-V-A 
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Grafiek E-5; DHB nr. 1,2,3 en 4 van proefstuk 2xC-DHB-V-A 

E.4.3 Proefstuk 2xC-DHB-V-B 
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Grafiek E-6; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 2xC-DHB-V-B 
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Grafiek E-7; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 2xC-DHB-V-B 
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Grafiek E-8; DHB nr. 1,2,3 en 4 van proefstuk 2xC-DHB-V-B 
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E.4.4 Proefstuk 2xC-DHB-V-C 
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Grafiek E-9; Kracht-verplaatsingsgrafiek van proefstuk 2xC-DHB-V-C 
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Grafiek E-10; LVDT’s nr. 2 en 3 van proefstuk 2xC-DHB-V-C 
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Grafiek E-11; DHB nr. 1,2,3 en 4 van proefstuk 2xC-DHB-V-C 

 




