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Samenvatting 

Het vermogen om dwarskrachten over te brengen in een 
ligger is afhankelijk van de dwarskrachtopname van de 
beugelwapening en afhankelijk van de dwarskrachtopname 
van het beton. De dwarskrachtopname van het beton is af
hankelijk van het optredende breukmechanisme. Het breuk
mechanisme is afhankelijk van de moment-dwarskrachtver
houding in de ligger. De meest voorkomende breukmecha
nismen zijn het afschuif-buigbreuk- en het afschuif
trekbreukmechanisme. Onder dynamische belasting wordt 
het dwarskrachtdraagvermogen van de ligger verhoogd om
dat de schuifsterkte toeneemt bij dymamisch belasten. 

De rotatiecapaciteit van de ligger is geheel afhankelijk 
van de grootte van de dwarskracht die het beton moet op
nemen in de drukzone van de ligger. Het blijkt dat de 
dwarskracht in de betondrukzone de rotatiecapaciteit van 
de ligger verkleind. Aangezien de breukrek van het beton 
afneemt bij dynamisch belasten wordt de rotatiecapici
teit van dynamisch belaste liggers kleiner. Veilig
heidshalve wordt voor de lengte van het plastisch scha
rnier de nuttige hoogte van de ligger genomen. 

Bij dynamisch belasten nemen de materiaalgegevens van 
het beton: E-modulus, treksterkte en druksterkte toe. 
Hierdoor wordt de stijfheid en het vloeimoment van de 
dynamisch belaste ligger groter. 

Het is een groot probleem met het MVS-model, wat geba
seerd is op lineaire veren, de rotatie of kromming van 
een ligger te berekenen. Als uitgegaan wordt van een bi
lineair M-K-diagram of M-t-diagram met schuinlopende 
tweede tak, dan is het mogelijk de konstruktie tijdens 
het vloeien een stijfheid te geven zodat op normale wij
ze de momenten berekend kunnen worden tijdens het vloe
ien. Uit het M-t-diagram volgt de rotatie van de ligger 
in het vloeischarnier. Als schematisatie van het plas
tisch scharnier zijn een scharnier met een rotatiestijf
heid en een ligger met een een lage stijfheid over de 
lengte van het plastisch scharnier onderzocht. De veer
konstanten van beide schematisaties zijn vergeleken met 
de veerkonstanten tijdens het vloeien uit de huidige 
MVS-versie. De veerkonstanten die bepaald zijn met de 
ligger met een gedeeltelijke lage stijfheid vertonen 
grote afwijkingen. De verenset die afhankelijk is van de 
scharnier met een bepaalde rotatiestijfheid is nagenoeg 
gelijk aan de huidige verenset. Zolang er geen duidelijk 
numeriek vergelijkingsmateriaal voorhanden is, die de 
werkelijkheid goed benadert, is het moeilijk een oordeel 
over één van beide methoden uit te spreken. 
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Voorwoord 

Het tweede onderdeel van m1Jn afstuderen heeft bestaan 
uit een literatuuronderzoek naar het afschuifdraagvermo
gen van dynamisch belaste liggers en de rotatiecapaci
teit van dynamisch belaste liggers. Er is getracht een 
oplossing te vinden voor beide problemen. Een oplossing 
voor de rotatiecapaciteit geeft grote moeilijkheden om
dat voor de handliggende oplossingen steeds een aanva
ring betekenen met het MVS-model. In dit verslag worden 
twee mogelijke oplossingen aangedragen voor het bepalen 
van de rotatiecapaciteit van dynamische belaste liggers. 
Een keuze tussen beide oplossingen kan moeilijk gemaakt 
worden omdat te weinig numerieke gegevens bekend zijn 
over het vloeigedrag van dynamisch belaste liggers. 

Mijn gehele afstudeerwerk heeft bestaan uit de volgende 
drie onderdelen: 

Dynamisch belaste plaatkonstrukties. 
Rotatiecapaciteit van dynamisch belaste liggers. 

- Aardbevingen en de Dubai Tower. 

Op deze plaats wil ik mijn afstudeercommissie: 

prof.dr.ir. G. Scherpbier 
ir. P. Hiemstra 
ir. J.A.A.M. Vollebregt 

bedanken voor hun bijzondere begeleiding tijdens mijn 
afstuderen. 

TUE 
TUE 
HBM 

Jan de Boer. 
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1 Inleiding 

Het computerprogramma MVS dat ontwikkeld is door Barten 
[11 en Geelen[2J kan de respons berekenen van dynamisch 
belaste konstrukties. Zowel in de elastische als in de 
plastische fase berekent het programma de dwarskrachten 
en momenten. Bij deze berekening wordt alleen gekeken 
naar het draagvermogen op buiging. Overschrijdt het 
buigend moment de waarde van het plastisch moment, dan 
wordt op die plaats een plastisch scharnier gevormd. De 
buigstijfheid EI krijgt op deze plaats de waarde nul. We 
bevinden ons dan in de horizontale tak van het M-K-dia
gram. Het computerprogramma MVS rekent de konstruktie 
zolang door in de tijd als de gebruiker heeft opgegeven. 
Er wordt geen melding gegeven omtrent het bezwijken van 
de konstruktie. Veel konstrukties die een dynamische be
lasting moeten kunnen weerstaan, worden vaak maar één 
keer in hun gebruiksperiode zo zwaar belast dat we voor 
die bepaalde belasting plastische deformatie mogen toe
staan, zolang de hoofdfunktie waarvoor de konstruktie is 
gebouwd in takt blijft. Voorbeelden van dit soort kon
strukties zijn controlegebouwen voor de chemische indus
trie en konstrukties in aardbevingsgebieden. Bij deze 
konstrukties is het van belang de plastische vervorming 
te weten die de konstruktie kan ondergaan voordat deze 
bezwijkt. Vertaald naar het M-K-diagram: hoe groot is de 
lengte van de horizontale plastische tak. Met andere 
woorden hoe groot is de rotatiecapaciteit van een lig
gerdoorsnede. Voor de berekening van de plastische ro
tatie is nodig de grootte van de dwarskrachten in de 
konstruktie te weten. 

Willen we de ligger plastisch laten vervormen dan moet 
er voldoende draagvermogen aanwezig zijn om een brosse 
breuk te voorkomen. Het liggergedeelte dat nagenoeg al
leen op buiging wordt belast moet eerder bezwijken dan 
het gedeelte dat voornamelijk op afschuiving wordt be
last. Het afschuifdraagvermogen is met name van belang 
voor dynamische belaste konstrukties waar bij de opleg
gingen grote dwarskrachten kunnen ontstaan terwijl het 
moment daar heel klein is. In de elastische fase moet er 
naar de grootte van het afschuifdraagvermogen van een 
ligger gekeken worden. Het afschuifdraagvermogen is dus 
het bezwijkcriterium in de elastische fase. 

In dit afstudeerverslag worden twee bezwijkcriteria be
handeld: 

Het afschuifdraagyermogen: criterium in de elastische 
fase. 

- De rotatiecapaciteit: criterium in de plastische fase. 
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Een gevolg van de dynamische belasting is dat de mate
riaaleigenschappen van de konstruktie veranderen. Dit 
heeft dus invloed op de rotatiecapaciteit en het af
schuifdraagvermogen van de ligger. De veranderende trek
sterkte heeft invloed op het afschuifdraagvermogen. De 
betonbreukstuik en de verlenging van het staal hebben 
invloed op de rotatiecapaciteit. 
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2 Begrippen 

2.1 M-K-diagram 

Het M-K-diagram is de grafische relatie tussen het bui
gend moment Men de gemiddelde kromming K. Er wordt een 
zekere balklengte beschouwd waarin zowel ongescheurde 
als gescheurde doorsneden voorkomen, zodat er sprake is 
van een gemiddelde kromming. De rekenkundige bepaling 
van het M-K-diagram beperkt zich meestal tot de beschou
wing van een doorsnede, waarbij de term gemiddelde krom
ming zinloos is. De vorm van het M-K-diagram is onder
meer afhankelijk van de gebruikte staalsoort en de hoe
veelheid wapening. 

:.c .... 
C .., 
E 
i 

t..J:0,5% 

-figuur 2.1; Geschematiseerd M-K-diagram van een gewapen
de betondoorsnede voor verschillende wape
ningspercentages. 

Kpu 

Kp " 

Ksy kromming K > 

1 ,., 

figuur 2.2; M-K-diagram van een gewapende betondoorsne
de. 
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Voor de vierde tak geldt dat het staal van de hoofdwa
pening de vloeirek of de 0,2%-rekgrens heeft overschre
den, we spreken dan over plastische kromming l(p. Het 
moment waarbij de vloeirek of 0,2%-rekgrens wordt be
reikt heet het vloeimoment M..v, de bijbehorende kromming 
wordt K.y genoemd. 

K.Y - Mex 
(EI),.. 

waarbij: (EI),.. - 1/2.F.c:.b.h.. 2 .(d-1/3.h..) 
M..y - A.. o.y. (d-1/3. h..) 

(1) 

De vergelijkingen van het vloeimoment M..y en de buig
stijfheid (EI)..- worden afgeleid in bijlage A. 
Er wordt van uitgegaan dat het wapeningspercentage ligt 
tussen het minimale en het maximale wapeningspercentage. 
Bij het maximum wapeningspercentage treedt per definitie 
verbrijzelen van de beton in de drukzone op wanneer in 
het getrokken staal de vloeigrens wordt bereikt. Daarom 
zal vloeien steeds optreden voor dat het breukmoment 
wordt bereikt. Om praktische redenen wordt het vloeimo
ment M.y vaak gelijk gesteld aam het breukmoment M..., wat 
een paar procenten hoger is dan M.y. Het M-K-diagram 
wordt voor verder gebruik, geschematiseerd tot een bili
neair diagram. De bijdrage van de tension-stiffening en 
de bijdrage van de ongescheurde doorsnede worden ver
waarloosd. 

Hsy= 

X .... 
C ., 
e 
i 

figuur 2.3; Geschematiseerd M-K-diagram bij buiging. 

De eerste tak van het M-K-diagram correspondeert met de 
buigstijfheid (EI),.. van de gescheurde doorsnede die ont
leend is aan een lineair elastische doorsnedeberekening. 
De uiterste kromming K... volgt uit een evenwichtsbeschou
wing van de doorsnede, waarbij de uiterste vezel van de 
drukzone de betonbreukstuik~cu wordt bereikt, of waar
bij het getrokken staal breekt. 

Ku -~ of K... - €94 (2) 
h.. (d-h..) 
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Met name het gedrag in deze fase verschaft het gewapend 
beton zijn taaiheid en vervormingsvermogen. Dat is de 
grootte van de vervorming die nog kan optreden nadat in 
het getrokken betonstaal de vloeigrens of de rekgrens is 
bereikt. De grootte van het vervormingsvermogen wordt 
dus bepaald door de lengte van de tweede tak. 

2.2 Plastische lengte la en plastisch scharnier 

Op de plaats waar het moment groter is dan het vloeimo
ment M..y wordt een plastisch scharnier gedacht. Het ge
deelte van een liggerdeel waarin plastische vervormingen 
optreden wordt de plastische lengte lp genoemd. De plas
tische lengte wordt gerekend naar één zijde van de snede 
met een moment dat groter is dan het vloeimoment. Een 
plastisch scharnier heeft een bepaalde lengte 1.:, die af
hankelijk is van de plaats in de ligger; L.:, - lp in een 
steunpunt, 1.:, - 2.lp in het veld. 

figuur 2.4; Plastische lengte. 

2.3 M-f-diagram 

Het M-t-diagram is de grafische relatie tussen buigend 
moment M dat als gevolg van de belasting in een gegeven 
doorsnede optreedt en de rotatie tover een zekere balk
lengte 61. Deze rotatie t, of wel het hoekverdraaiings
verschil tussen de beide einden van het balkgedeelte Al, 
is gelijk aan de sommatie van de krommingen over de be
schouwde lengte. In formulevorm: 

( 3) 

Indien de kronmingen over de beschouwde lengte Al kon
stant zijn geldt: t - K.Al, zodat het M-t-diagram ge
lijkvormig is aan het M-K-diagram. We hebben nu het ge
drag van een balkgedeelte(M-K) vertaald naar het gedrag 
van een balkgedeelte Al.(M-t) 
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:::c ... 
C .. 
E 
0 
e 

rotati, i' f'u 
figuur 2.5: Geschematiseerd M-t-diagram. 

Hu1r-----------

:c ... 
C ., 
e 
0 
E 

pas ISC _., U 

figuur 2.6; M-tp-diagram van een plastisch scharnier. 

2,4 Vereiste rotatie 

De vereiste rotatie td is de plastische rotatie die een 
scharnier dient te ondergaan om het beoogde bezwijkme
chanisme in de konstruktie te bereiken. Deze rotatie 
volgt uit de samenhang van de vervormingen in de kon
struktie. 

2,5 Rotatiecapaciteit 

De rotatiecapaciteit lpu van een ligger is de plastische 
rotatie die de plastische lengte van een liggerdeel kan 
leveren tussen het ogenblik dat de wapening begint te 
vloeien of de 0,2% rekgrens bereikt(M.v) en het ogenblik 
van bezwijken(M..,). Het is de som van de plastische krom
mingen aan één zijde van de doorsnede waarin het maxi
male moment aanwezig is. Deze rotatie volgt uit de geo
metrie, de krachtsverdeling en de materiaaleigenschappen 
ter plaatse van dat scharnier. Bij het maximale wape
ningspercentage is de kromrningscapaciteit nul. 

2.6 
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3 Het afschuifdraagvennogen · 

In een gewapende betonligger met dwarskrachtwapening 
wordt bij de berekening van de dwarskrachtopname de 
dwarskracht voorgesteld als de som van twee krachten: 

Een bijdrage aan de dwarskrachtoverdracht door de beu
gelwapening: V.v 
Een bijdrage aan de dwarskrachtoverdracht door de be
tondoorsnede: Vc 

zodat geldt: 

(4) 

Aangezien de capaciteit van de bijdrage van het beton 
onafhankelijk is van de hoeveelheid beugelwapening die 
aanwezig is in de doorsnede, kunnen we de kracht Vc af
zonderlijk bekijken. De kracht Vc wordt bekeken aan de 
hand van de breukmechanismen die kunnen optreden in een 
ligger zonder dwarskrachtwapening. In deze liggers kun
nen we de volgende breukmechanismen onderscheiden[3]: 

Breukmechanisme 

Buigbreuk 
- Afschuif-buigbreuk 

Afschuif-trekbreuk 
Afschuif-drukbreuk 
Verankeringsbreuk 
Splijtbreuk 

A B 

gebied 

C 
C 
B 
B+C 
A+B 
A 

C e A 

figuur 3,1; Gebieden in de ligger met verschillend ge-
drag bij afschuiving. 

De buigbreuk komt aan de orde bij de rotatiecapaciteit. 
Bij afschuif-drukbreuk bezwijkt het beton in de druk
diagonalen tussen de schuine scheuren op stuik. Dit kan 
optreden in liggers waar teveel beugelwapening is aange
bracht. De verankeringsbreuk komt voor wanneer de hoofd
wapening onvoldoende is verankerd. Splijtbreuk kan voor
komen bij zeer korte gedrongen betonkonstrukties. Deze 
konstrukties zijn hier niet aan de orde. De twee meest 
voorkomende breukmechanismen afschuif-buigbreuk- en de 
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af schuif-trekbreukmechanisme worden in bescl1ouwing geno
men. Welk breukmechanisme aan de orde is, is afhankelijk 
van de verhouding van de afstand van een puntlast tot de 
oplegging(a) en de nuttige hoogte van de ligger(d). Bij 
een gelijkmatig verdeelde belasting wordt de verhouding 
a/d uitgedrukt in de verhouding M/(V.d). 

3.1 Het afschuif-buigbreukmechanisme 

Dit breukmechanisme ontstaat als de dwarskrachtscheur 
zich uit een buig-trekscheur ontwikkeld. Er ontstaan 
schuine scheuren die sterk doordringen in de betondruk
zone. Gebied C in figuur 3.1. 

l j 
k 1,r/f!ti(j ,J, , w. li\\ \i , J 

schuine sch•uren beginnen betondrukzone te verkl••n•n 

1, '1tr/4á'2,, 11\J~\'i '• ~ 
vu doorlop•nde schuin• scheuren v•rstoren drukzone 

figuur 3.2; Afschuif-buigbreuk. 

Een aantal faktoren hebben invloed op de schuifsterkte: 

treksterkte van het beton 
wapeningspercentage 
de hoogte van de ligger 

- moment-dwarskracht verhouding M/(V.d) 

Als de belasting dichtbij de oplegging aanwezig is heeft 
de ontwikkeling van een dwarskrachtscheur niet noodzake
lijk het gevolg dat de ligger gaat bezwijken, omdat in 
de ligger een direkte dwarskrachtoverdracht naar de op
legging mogelijk is via een boog-trekband systeem. Staat 
de belasting verder van de oplegging dan zal het af
schuif-buigbreukmechanisme optreden. Dat betekent dat 
bij een afname van de verhouding a/d de schuifsterkte 
toeneemt. Een tweede reden voor de toename van de af
schuifsterkte is dat bij een verhouding a/d i 2,5 de ma
nier van belastingopname van de ligger invloed heeft op 
de schuifsterkte. De afmetingen van de oplegvlakken en 
de belastingvlakken veroorzaken een spreiding van de 
spanningen waardoor een groter deel van de balk een 
drukbelasting kan opnemen. 
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3.1.1 Empirische formule 

Voor een statisch belaste ligger zonder afschuifwapening 
heeft Raf la een empirische formule afgeleid voor de 
schuifspanning. De formule is het resultaat van de sta
tische analyse van 442 proefresultaten: 

fee 
Wd 

d 
a.... 

is 
is 
is 
is 

de kubusdruksterkte in N/IDl'Il2. 
het wapeningspercentage in%. 
de nuttige hoogte in mm. 
gegeven door: 

CL - 6,00 - 2,20.M/(V.d) 

(5) 

1,0 i M/(V.d) i 2,0 
2,0 i M/(V.d) i 3,5 

M/(V.d) 1 3,5 
CL - 0,795 + 0,293. (3,5-M/(V.d)) 2

•~ 

CL• 0,90 - 0,03.M/(V.d) 

3.2 Het afschuif-trekbreukmechanisme 

Dit mechanisme betreft het gebied Bin de ligger in fi
guur 3.1 waarin de schuine scheuren niet voortkomen uit 
buigtrekscheuren aan de onderkant van de ligger. Bij een 
bepaalde belasting ontstaan in het lijf plotseling 
scheuren die een hoek maken van 30• tot 45• met de lig
geras. De treksterkte van het beton is nu overschreden. 
Als geen beugelwapening is toegepast zal de scheur zich 
verder ontwikkelen en de ligger zal bezwijken. 

l ! 

ec--rste schuine scheur'vor~ing 

t @-:..} , . , , ! , , . --- -----J 
het lijf splijt plotseling open 

figuur 3.3; Afschuif-trekbreuk. 

De formule van Raf la beschrijft het afschuifdraagvermo
gen van liggers zonder afschuifwapening voor de moment
dwarskrachtverhouding groter dan of gelijk aan één: 
M/(V.d) 1 1 

Voor de verhouding M/(V.d) < 1 is de ligger hoofdzake
lijk belast door een schuifkracht. Bij een ongescheurde 
ligger wordt veelal een parabolisch verloop van de 
schuifspanning over de liggerhoogte aangenomen. Dan kun
nen we aannemen dat de gemiddelde schuifspanning gelijk 
is 2/3 maal de maximale schuifspanning r die gelijk mag 
zijn aan de treksterkte van het beton. 
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Tu • 0,67.T met T •· fct (N/mrn'2) 

De opneembare dwarskracht is nu: 

(N) 

Van der Veen[71 neemt voor de fct de karakteristieke 
waarde van de treksterkte met: 

fctk • 0,87.(1 + 0,05.fcc) (N/mm2} 

De uiterste schuifspanning wordt nu: 

Tu • 0,67.fctk 

3.3 Dynamische invloeden op de dwarskracht 

(6) 

(6a) 

(6c) 

Tot nu toe is er weinig bekend hoe de inwendige krachts
verdeling plaatsvindt in een dynamisch belaste ligger 
met als belasting een combinatie van dwarskracht en mo
ment. Om deze reden neemt Van der Veen[71 de formule van 
Raf la voor de schuifspanning met een reduktie van 5%. De 
formule luidt nu: 

In een liggerdoorsnede met dwarskrachtwapening wordt de 
dwarskrachtopname door vier componenten verzorgd. Zie 
ook hoofdstuk 4.3. In een ligger zonder dwarskrachtwape
ning hebben we te maken met de volgende drie componen
ten: 

Vcu • 20-40% 
S - 35-50% 
v. • 15-25% 

drukzone 
haakweerstand in de scheur 
deuvelwerking van hoofdwapening 

De bijdrage van de drukzone is lineair afhankelijk van 
de treksterkte van het beton. 
De deuvelwerking is bij benadering lineair afhankelijk 
van de treksterkte van het beton. 
Van der Veen[51 neemt aan dat onder de dynamische con
dities de haakweerstand in de scheur constant blijft 
en 50% van de totale dwarskracht overdraagt. Dit bete
kent dat de formule voor Tu vermenigvuldigd moet wor
den met (fctk+fctd)/2.fctk om de dynamische schuif
sterkte te kunnen berekenen. 

Bij dynamische belaste konstrukties kunnen midden in de 
ligger lage moment-dwarsrachtverhoudingen ontstaan die 
afhankelijk zijn van de grillige uitbuigingsvorm van de 
ligger. Aangezien er geen steunpunten in de buurt zijn, 
kunnen we niet aannemen dat bij een lage M/(V.d) een 
grote schuifsterkte aanwezig is. Immers de direkte 
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dwarskrachtoverdracht die bij een steunpunt mogelijk 
was, is nu niet mogelijk. Het gebied waar de lage a.... 
geldt moet uitgebreid worden naar lagere waarden voor 
M/(V.d). Tevens geldt dat de formule van Raf la geldig is 
voor M/(V.d) 1 1. Er ontstaat dus een overgangsgebied 
tussen de formules voor a.... van beide trajecten. Ik neem 
hiervoor de waarde van a.... die geldt voor het gebied 1,0 
i M/(V.d) i 2,0. Dit gebied moet dan uitgebreid worden 
tot M/(V.d) - 2,35. 

Samengevat hebben we de volgende relatie tussen de dyna
mische schuifsterkte en de dynamische schuifkracht: 

M/ (V. d) < 1, 0: 

'Tud • 0, 67. fc:t:d (8) 

schuifkacht: 

(8a) 

M/(V .d) 1 1,0: 

waarbij: 

'Tu.d •Cict.fc:c: 1 ,.. 2 .wd 1 ,.. 3 .d- 1 ,.. .. (fçt;.k+fc:tçt} .0,83 (9) 
2,fc:t:k 

Cid - 6,00 - 2.20.M/(V.d) voor 1,0iM/(V.d)i2,35 

Cid - 0,9 - 0,03.M/(V.d) voor M/(V.d)12,35 

schuifkracht: 

waarbij: 

Vc:d • Cid . Vn (9a) 

Vn • fc:c: 1 ,.. 2 .Wd 1 ,.. 3 .d3 ,.. 4 .b.(fçt;.k+fçtçt} ,Q,83 (9b) 
2.fc:t:k 

De kracht Vn is een konstante kracht die van tevoren 
berekend kan worden. De computer berekent de waarde van 
Cid op elk tijdstip. Voor M/(V.d) < 1 is de waarde van Cid 

gelijk aan één; Vc:d - Vn. 
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4 Rotatiecapaciteit 

4.1 Rotatiecapaciteit bij zuivere buiging 

Het veerkrachtsgeval van zuivere buiging over enige 
lengte van de ligger komt praktisch weinig voor. Het is 
hier het uitgangspunt voor de behandeling van de rota
tiecapaciteit. Aangenomen wordt dat bij een gegeven 
prismatische ligger de M-K-relatie bekend is, dan volgt 
uit de algemene formule: 

die bij een konstante plastische kromming K., over de 
plastische lengte Al - lp wordt: 

( 3) 

(10) 

Waarin tpM de plastische rotatie is bij zuivere buiging. 
In de grenstoestand met betrekking tot bezwijken volgt 
de plastische krommingscapaciteit K.,L, uit het gegeven 
M-K-diagram volgens K.,u - K.....-K.v. De rotatiecapaciteit 
bij zuivere buiging bedraagt dan: 

( 10a) 

In dit geval is lp dus gelijk aan de balklengte, waar
over het buigend moment M... konstant is. 

figuur 4.1; Plastische rotatie in het geval van zuivere 
buiging. 

4.2 Rotatiecapaciteit bij buiging en dwarskracht 

Daar het moment over de plastische lengte lp niet kon
stant behoeft te zijn wordt onder de rotatiecapaciteit 
tpu in het algemeen verstaan de som van de plastische 
krommingen aan één zijde van de doorsnede, waarin het 
maximale moment aanwezig is en de uiterste kromming is 
bereikt. 

(11) 
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~ is de coëfficiënt voor de verdeling van de plastische 
kromming over de plastische lengte lp, 
In werkelijkheid is M.. enkele procenten groter dan M.v, 
In de bezwijktoestand zal de wapening dan ook altijd 
over een groter lengte plastisch vloeien dan alleen ter 
plaatse van het grootste moment. De optredende rotatie 
volgt direkt uit het oppervlak van het kromningsdiagram. 

Ksy 

"' K 

- ,--
M '(., 

1 

Ku K 

figuur 4.2; Rotatie op grond van het M-K-diagram. 

Per liggerdeel bedraagt de plastische rotatie ten gevol
ge van het moment: 

{10c) 

Door de dwarskracht wordt de staaltrekkracht groter en 
daarmee wordt de elastische kromming ook groter. Demo
mentenlijn is als het ware verschoven over een afstand 
vi0,5.z {bij vertikale beugels en drukdiagonalen onder 
45 graden). In een plastisch scharnier treedt in deze 
situatie bovendien een {gunstig werkend) verlies op van 
aanhechting tussen beton en staal. Door dit alles neemt 
de plastische lengte lp in (8) toe. De rotatie als ge
volg van de dwarskracht is als volgt te beschrijven: 

( 12) 
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K 

figuur 4.3; Rotatiecapaciteit fpu van een plastisch 
scharnier. 

De totale rotatiecapaciteit is de sommatie van de rota
tiecapaciteit door het moment en de rotatiecapaciteit 
door de dwarskracht: 

(13) 
fpu • ( 1/2 lp + V) . (K...-1(.y) 

Als veilige ondergrens wordt door IBBC-TNO na veel proe
ven voor de rotatiecapaciteit aangehouden[4]: 

(13a) 

dis de nuttige hoogte van de ligger. tpu is de moge
lijke plastische rotatie over het balkgedeelte lp - d, 
aan één zijde van de snede waarin het maximale moment 
aanwezig is. 

In de volgende paragraaf wordt de invloed van de dwars
kracht bekeken aan de hand van proeven die uitgevoerd 
zijn door de CUR-VB-commissie A24 [6]. 
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4.3 

Vu 

De invloed van dwarskacht nader bekeken 

____ Me He: normaal drukkracht 
N5 : normaal trekkracht 
Hef: trtkkracht dwar sk rac ht wa p. 
Ycu dwarskracht in bdon 
V1 : d@uv@l krilCht in hoofdwap. 
S : haakweerstand in sch@ur 
at: h@II ingshotk 

figuur 4.4; Evenwicht van snedekrachten. 

Met zeven onbekenden en drie evenwichtsvergelijkingen is 
dit probleem onoplosbaar. De ontbrekende vergelijkingen 
dienen aan de vervormingsvoorwaarden te worden ontleend. 
Het dwarskrachtprobleem is daarin gelegen dat het zeer 
moeilijk is alle vervormingsvoorwaarden goed te formule
ren. De uitwendige dwarskracht V wordt in het algemeen 
door vier inwendige componenten opgenomen. Dat zijn de 
drukzone, de haakweerstand in de scheur, de langswape
ning (deuvelwerking) en de dwarskracht-wapening(axiale 
trek en deuvelwerking) Elke component is afhankelijk van 
de vervormingstoestand, maar een nadere kwantificering 
is echter nog nauwelijks mogelijk. 

t 
~ uitwendige dwarskracht of vervorming 

figuur 4.5; Globale aanduiding van de dwarskrachtverde-
ling over de inwendige componenten. 

Om tot een oplossing te komen, zulle11 redelijke aannamen 
moeten worden gedaan. Het uitgangspunt is daarbij dat de 
plastische rotatie bij buiging met dwarskracht wordt ge
formuleerd als het produkt van een plastische lengte en 
een plastische krommingscapaciteit: 
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.... - 1.., .K.., (10) 

Proeven [61 om de invloed van de dwarskracht op zowel de 
plastische krommingscapaciteit K...u als de plastische 
lengte 1.., afzonderlijk te bepalen hadden geen bevredi
gend resultaat. Gekozen is voor een rechtstreekse verge
lijking van de gemeten rotatiecapaciteit t..,u<•Hi:>> met 
een parameter r die uitsluitend van de dwarskrachtgroot
heden afhankelijk is. De dwarskrachtparameter r kan wor
den geïnterpreteerd als een grootheid die bij toenemende 
waarde een toenemende dwarskrachtbelasting van het beton 
weergeeft: 

r - CY-Y■vl 
Vc 

waarin: 

V - de rekenwaarde van de totaal over te dragen dwars
kracht ter plaatse van het beschouwde scharnier. 
Hetgeen overeen komt met de waarde Vo.2; de waarde 
waarbij de hoofdwapening de waarde f •• 0.2 bereikt. 

V.v• w.v.f•v•b.z • 0,9.w.v.f•v•b.h • aangenomen dwars-
krachtaandeel van de beugels. 

Vc • 7.b.h • 0,5.fct.b.h 

Uit proefresultaten blijkt dat de invloed van de dwars
kracht op de rotatiecapaciteit kan worden weergegeven 
door middel van een van r afhankelijke reductie. De 
maximaal toelaatbare rotatiecapaciteit is nu: 

f..,u • 0 

voor r<O 

voor r>0,5 

(15) 

( 15a) 

(15b) 

De grootste rotatiecapaciteit wordt verkregen als V -
V.v met andere woorden als de gehele dwarskracht wordt 
opgenomen door de beugels.(V•V.v ofwel r•O) Als het be
ton een relatief groot gedeelte van de dwarskracht moet 
opnemen dan werkt dit reducerend op de rotatiecapaci
teit. Door de gedeeltelijke dwarskrachtoverdracht via de 
drukzone(door twee-assige druk-trekspanningstoestand) 
wordt volgens Bruggeling de drukzone verzwakt, zodat de 
plastische kromming in feite kleiner wordt dan uit het 
M-K-diagram blijkt. Blijkbaar heeft deze vezwakking van 
de drukzone een grotere reducerende invloed op de rota
tiecapaciteit dan de verschuiving van de M-lijn in par. 
4.2. die de plastische lengte vergroot. Proefondervinde
lijk is dus vast komen te staan dat de rotatiecapaciteit 
wordt gereduceerd door de invloed van de dwarskracht. 
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H 

Mu - - - - - - - - -- - - - -
/"ee-assig 

Hs 
en-assig 

y K 

figuur 4.6; Invloed van dwarskracht op het M-K-diagram. 

De theoretische maximale waarde van de rotatiecapaciteit 
wordt bepaald met behulp van de algemene uitdrukking uit 
de vergelijkingen (10) en (10a): 

als V • V.v 

De plastische lengte lp wordt voor het hier aan de orde 
zijnde geval van buiging met dwarskracht gelijkgesteld 
aan de nuttige hoogte d omdat de eerste dwarskracht
scheur de hoofdwapening op globaal een afstand d vanaf 
het steunpunt snijdt en waarbij de staalkracht tussen 
dit punt en de inklemming nauwelijks wijzigt. 

De uitdrukking voor de maximaal toelaatbare rotatiecapa
citeit voor buiging met dwarskracht is dus: 

4.4 

(16) 

Rotatiecapaciteit van dynamisch belaste konstruk
liu. 

Volgens Van der Veen(7] is er geen enkele redenen om aan 
te nemen dat de overdracht van de schuifkracht in een 
dynamisch belaste ligger anders zal verlopen dan in een 
statisch belaste ligger. 

De bijdrage van de drukzone Vc aan de dwarskrachtover
dracht zal wel veranderen. De materiaaleigenschappen 
betontreksterkte en betondruksterkte nemen toe bij ho
gere belastingsnelheden. De toelaatbare biaxiale beton
spanning heeft een hogere waarde gekregen dan bij een 
vergelijkende statische belasting. We kunnen concluderen 
dat voor een drukzone met een gegeven hoogte h.., geldt: 

Vcd(dynamisch) > Vc(statisch). 
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In dynamisch belaste konstrukties kunnen grote piekmo
menten ontstaan waardoor de scheuren in het beton maar 
over een heel klein balkgedeelte optreden. Het is dus 
nodig staalsoorten te gebruiken die een grote verlenging 
ondergaan voor dat breuk opteedt. Verder moeten we reke
ning houden met het feit dat in dynamisch belaste kon
strukties de plastische scharnieren op andere plaatsen 
kunnen ontstaan dan bij een vergelijkende statische be
laste konstruktie.(2,7) Daarom wordt nu veiligheidshalve 
de lengte voor alle plastische scharnieren gelijk ge
steld aan d; 1.:, - d. Dit verschilt met de statische be
laste ligger waar in het veld voor de lengte van het 
plastische scharnier tweemaal de plastische lengte wordt 
aangehouden; 1.:, - 2. lp - 2. d. (Par. 2. 2.) 

De breukrek bij druk van beton zal verminderen bij toe
nemende belastingsnelheid, zodat de plastische rotatie 
ook minder zal worden dan bij de vergelijkende statisch 
belaste konstruktie. Van der Veen stelt de volgende re
latie tussen de toelaatbare plastische rotatie tpu en 
tpuM VOOr: 

dit wordt: 

waarin: 

fpu • ( 1-r) 2 • fpuM 

r - CY-Yexl 
Vcd 

r - 0 

Vcd • 'rud .b.d 

(17) 

(17a) 

(18) 

als V < v • ..,, (18a) 

zie formule (8) en (9a) 

tpu is nu de totale plastische rotatie in het gehele 
plastische scharnier. 

Hieruit valt af te leiden dat bij r > 0,5 enige rotatie 
mogelijk is dit in tegenstelling tot de statisch belas
te toestand. In het CUR-rapport 108[6] heeft men de be
trekking iets eenvoudiger willen houden nl. een lineair 
verband tussen tp._./tpuM en r. 
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5 Materiaaleigenschappen 

Een aantal materiaaleigenschappen veranderen onder im
pact-belasting. De belastingsduur bij stootbelastingen 
is in orde grootte van enkele miliseconden of hooguit 
seconden. De konstrukteur wil graag weten wat er gebeurt 
met de volgende eigenschappen van de materialen beton en 
staa 1: 

betondruksterkte 
betontreksterkte 
elasticiteitsmodulus van beton en staal 
spanning-rekdiagram van beton en staal 
staalvloeispanning 

5.1 Belastingsnelheden 

Belastinggeval 

aanvaring 
aanrijding 
gasexplosie 
aardbeving 
heien van palen 

o in N/mm2 . ms 
É in 1/sec 

belastingsnelheid o 

10-... 
10-::s 
10-::s 

5. 10- 1 

10 

tot 
tot 
tot 
tot 
tot 

10-.:s 
10-2 

10-2 

102 

3.10 

reksnelheid Ê. 

10-e 
10- 4 

10-4 

10-2 tot 3 .10 
3 .10-2 tot 10 

Belastingsnelheid is spanningstoename per tijdseenheid. 
De getallen zijn zeer globaal en aan grote spreiding 
onderhevig omdat de massa en de stijfheid van de kon
struktie zelf de belasting bepalen die in de doorsnede 
optreedt. 

5 G/Oo 

4 

_.., Komlos 
--◄ H•ilmonn 
--- Tak•da 

l -Kvirikadu 

1 
1 
~ Snitikin 
---.e.Hatano 
--Blrkim•r 

1 ( 1t·········• Stvin) 

1 1 
z 

1 i • ,. ~-L--.,.. ..... ·· ,.. __ 

~-~-- .. ____ :. ~- ... 

traffrc earthquak• 

gciuxpl. air plan•1pti.dr1ving 

0 -·• ... ·• -, .. 10 10 10 10 10 

1 
1 

I 

J 
' 

,, 
10 

1 

1 
1 

• ' 10 0 ( N/mm msl 

~• É (l/s) 
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5.2 Betonrz1 

5.2.1 Treksterkte 

De treksterkte van beton is een van de belangrijkste pa
rameters voor de berekening van de afschuifsterkte. De 
treksterkte gaat toenemen bij hogere belastingsnelheden 
volgens de formule:(Zielinski) 

ln fctd • 1,51 + 0,042.lncr 

of volgens formule: 

fctd • 0,1.fc,(log~ + 10) 
Oo 

(19) 

(N/mm2) (20) 

waarbij: Öo • 0,5 N/mrn2.sec (de statische belastingsnel
heid) 

5.2.2 Druksterkte 

Onderzoeken hebben aangetoond dat de druksterkte toe
neemt bij hogere belastingsnelheden en de rek bij breuk 
afneemt. De druksterkte neemt toe volgens formule: 

f cd • 0, 1. fc . ( log,Q: + 10) 
bo 

(N/mrn2) 

:~:1~: ·:: .. : :;:/i:i :'.j;:~~ )!::IT~:! .J;;( ·j\Jf:~ :~('.ij\:-~J~;! ~~5:~l :::~f:: :(:~!::~\ t:::: I•·· 

.. i : ': ~!: :::c:. i : :F : ): : [:.: ::: ::: ~-j;'!;: •· •• ·•: i 

(21) 

figuur 5.1; Spanning-rekdiagram bij verschillende rek
snelheden. (Hjorth[l0J) 
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5.2.3 Elasticiteits-modulus 

Kvirikadze geeft de volgende relatie voor de E-modulus: 
. 

F.cd - o, 1.F.c. (log a + 10) (N/mm2) (22) . 
C1o 

5.3 Staal rz1 
Uit onderzoeken is gebleken dat:(Hjorth) 

de vloeisterkte meer toeneemt dan de uiterste sterkte. 
- de uiterste rek is bijna constant. behalve voor koud 

gewalst staal. 

Over de verlenging van het staal zijn de onderzoekers 
het niet geheel met elkaar eens. In [71 is veiligheids
halve de verlenging onder dynamische belasting gelijk
gesteld aan de verlenging van de statische belasting 
nl.: 10%. 

E. blijft ongewijzigd bij sneltoenemende belasting . 

._ _______ _,dynam~m 
___________ statisch 

--------------fa 
figuur 5,2; Geschematiseerd spanning-rek diagram. 

De relatie tussen a.v en a•vd is vastgelegd in de vol
gende formule, die de CowPer Symonds relatie genoemd 
wordt: 

Q'..yd • 1 
C1wv 

(23) 

Deze formule is toepasbaar voor het gebied 10-7 < €s < 106 • 

Opgemerkt dient te worden dat de formules resultaten 
zijn van proeven. die uitgevoerd zijn onder geconditio
neerde omstandigheden, die niet altijd voor de prak
tijksituatie gelden. Recentere onderzoeken[9] tonen aan 
dat de invloed van dynamische belasting op de vloeispan
ning van betonstaal veel lager is; de faktor "40" in de 
formule(23) zou aanzienlijk hoger moeten zijn. Hoeveel 
hoger wordt helaas niet vermeld. 
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5.4 Spanning-rek diagram voor betonstaalCFeB 400} 

Stel: Het vloeimoment wordt in 0,05 sec bereikt. 
de reksnelheid wordt nu: 

E.• 2.0*lQ-3 
- 0,04 sec-1 

0,05 

de verhogende factor voor staal: 

~•yd • 1 + (.o...JM)1
/S • 1,25 

O'ay 40 

hetgeen een toename is van 25% 
De treksterkte (vloei) is nu 1,25.400 - 500 N/mm2 
De maximale druksterkte is volgens de VB: 420 N/rnni2 
(voor statische belasting) 

fsd N/rnm" 

soo 
FeB 400 

figuur 5.3; Spanning-rek diagram voor betonstaal(FeB400) 

5.5 Spanning-rek diagram voor betonCB22.5l 

Stel: een belasting duurt 0,05 sec. 
de belastingsnelheid wordt nu: 

b • 22,5/0,05 • 450 N/mrn2.s 

de verhogende factor voor de E-modulus: 

Ec: d • 0 , 1 • Ec . ( 1 OgQ: + 10) • 1 , 3 . Ec 
Óo 

de E-modulus wordt nu voor B25: 

Eed - 1,3.28000 - 36400 N/mm2 

Volgens Njorth is ~cu • 0,175 (figuur 5.1) 

fcd • 1,3.fc • 1,3.18 - 23,4 N/rnm2 (een verhoging van 
30%) 
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Volgens de VB mag de sterkte niet groter worden dan 
fee - 22,5 N/mm2. Aangezien dit geldt voor een statische 
belasting hoeven we ons niet aan deze eis te houden. 

fcd 

23,4 -

\ S Ec •1. 
figuur 5.4; Spanning-rek diagram voor beton B22,5. 
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6 Rotatiecapaciteit in MYS 

In de huidige MVS-versie wordt bij de overschrijding van 
het vloeimoment in de ligger een scharnier gevormd zoda
nig dat in dat scharnier geen moment opgenomen kan wor
den. Er wordt uitgegaan van een bi-lineair M-K-diagram 
waarin de tweede tak horizontaal verloopt. (par 2.1) 

6.1 De differentiemethode 

Om het einde van het plastisch rekentrajekt van MVS te 
bepalen moet de kromming van de ligger worden berekend. 
De differentiemethode is hiervoor geschikt. Uit de vorm
verandering van de ligger kan met deze methode de krom
ming worden berekend. Door het toepassan van de diffe
rentiemethode tijdens het vloeien wordt er overgegaan 
naar een methode die ook voor het elastisch trajekt goed 
toepasbaar is. Deze methode heeft als nadeel dat er veel 
massa's nodig zijn om de kromming te berekenen. 

6.2 Scharnier met rotatiestijfheid 

Een tweede methode is, in plaats van een scharnier aan 
te brengen in het vloeipunt, een rotatieveer aan te 
brengen met een bepaalde stijfheid tijdens vloeien. De 
stijfheid tijdens vloeien wordt bepaald uit het M-K
diagram of uit het M-t-diagram, waarin de tweede tak een 
bepaalde helling heeft. Uit het M-t-diagram kan direkt 
het verband tussen het moment en de rotatieveerkonstante 
C worden bepaald: 

H C • AM/At 

Hu 
Msy 

---- -

'fsy 

- - - - - -

figuur 6.1; M-t-diagram. 

Door het raarnwerkprogramma binnen MVS aan te passen met 
de mogelijkheid van het aanbrengen van een scharnier met 
een rotatiestijfheid dan kan de rotatiestijfheid op de 
gebruikelijke manier vertaald worden naar veerkonstanten 
van de lineaire veren. Het moment kan dan in het schar
nier worden berekend tijdens vloeien en daarmee ook de 
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rotatie in dat punt. Het voordeel van deze methode is 
dat deze ook toegepast kan worden bij de berekening van 
portalen. Het tweede voordeel van het toepassen van een 
scharnier met een bepaalde rotatiestijfheid is het in
voeren van meerdere veerkonstanten na elkaar, waarmee 
het elasto-plastisch gedrag van de ligger beter kan wor
den benaderd. Bij toepassing van deze methode zal in het 
plastisch rekentrajekt met een kleinere stapgrootte ~t 
gewerkt moeten worden omdat een kleine verhoging van het 
moment een grote hoekverdraaiing tot gevolg heeft. Dit 
wordt veroorzaakt door de nagenoeg horizontaal lopende 
tweede of Hderde tak in het M-t-diagram. 

Hu ------

----------------4----fP figuur 6.2; M-t-diagram. ~u 

Ook voor deze methode geldt dat ZlJ toegepast kan worden 
voor de berekening van de elastische respons van lig
gers. 

Om het MVS-model zuiver te houden moet worden getracht 
de rotatieveer te vermijden door deze te vertalen naar 
een liggerdeel met een equivalente stijfheid zodanig dat 
de relatie tussen het moment en de hoekverdraaiing ge
lijk blijft. 

6,3 Liqqerdeel met eguiyalente stijfheid 

Bij een konstant moment en bij een konstante stijfheid 
geldt het volgende verband voor de kromming: 

K - M/EI1 (24) 

Het verband tussen het moment en de hoekverdraaiing is: 

C - M/t 

waarbij: 

t - K. lp 

Nu wordt de rotatieveerkonstante gelijk aan: 

C • M/ ( K . lp ) - E I 1 / lp 

(25) 

(3) 

(26) 
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Hieruit volgt: 

EI 1 • C. lp (26a) 

De rotatieveerkonstante is te vertalen naar een ligger
deeltje met een stijfheid EI1 met een lengte die gelijk 
is aan de plastische lengte lp aan elke zijde van het 
plastisch scharnier. Bij een groot verschil in stijfheid 
kan het liggerdeeltje ingeklemd worden gedacht in de 
rest van de ligger: 

El El1 El 
A 1 

figuur 6.3; Ligger met een verzwakking in het vloei
scharnier. 

Voor het ingeklemde liggerdeeltje geldt voor de hoekver
draaiing op het eind van de ligger: 

t • M. lp/EI1 - M/C 

Hieruit volgt ook: 

(25a) 

(26a) 

Er is aangenomen dat het moment een konstant verloop 
heeft over het liggerdeeltje lp. Dit is in de praktijk 
niet het geval omdat het moment verloopt van M..y tot M... 
over het liggerdeel met stijfheid EI1. Aangezien M.y en 
M... maar een paar procent verschillen zal de fout, die 
bij deze schematisatie wordt gemaakt, niet groot zijn. 

De stijfheid EI1 zou ook bepaald kunnen worden door de 
stijfheid van de betondrukzone van de betonligger te 
nemen als stijfheid tijdens vloeien. 

/ 
figuur 6.4: Ligger met een aangepaste stijfheid rondom 

het vloeischarnier. 
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De methode met een equivalente stijfheid over een be
paald liggerdeel geeft waarschijnlijk alleen goede re
sultaten als de afstand tussen de massa's gelijk is aan 
de plastische lengte omdat het momentenverschil aan de 
uiteinden van het liggerdeel met lengte lp dan het 
kleinst is. 

Om enig inzicht te verkrijgen in de grootte van de 
veerkonstanten die bij de diverse methoden optreden, 
zijn met het komputerprogramma [ICESJSTRUDL de veerkon
stanten berekend van een ligger met verschillende sche
matisaties voor het vloeischarnier. 

6.4 Voorbeeld 

Betonligger geschematiseerd tot een 3-massa-veer-sy
steem: 

d 
4 

1 

• 
2100 

2 

• 
8400 

2100 

3 

• 
2100 

figuur 6.5; Ligger geschematiseerd tot een 3-massa-veer
systeem. 

1 - 8,4 m 
E • 29000 N/mm2 
I • 3,807 * 10 ... mrn4 
EI • 1,104 * 101

""' Nmm2 
1\ • 350 * 700 mm2 

M...., • 463 * 10"" Nmm 
M.. - 465 * 10"" Nmm 
K..., • 4,197 * 10-• 1/mm 
K.. • 20,1 * 10-• 1/mm 
EI1 - 4,2 * 10 Nmm2 
}p - 700 mm 
C • 179660621 Nmm/rad 

Er zijn vier berekeningen uitgevoerd: 

Berekening 1: Ligger zonder scharnier. 

Berekening 2: Ligger met scharnier bij massa 2. 

Berekening 3: Ligger met scharnier met rotatiestijfheid 
C bij massa 2. 
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rlere.;;~ning 4: Ligger met een verzwakt 1 iggerdee 1 over 
een lengte van lp - 700 aan beide kanten 
van massa 2. 

In de volgende tabel zijn de veerkonstanten van de vier 
berekeningen vermeld: 

Veer Berekening! Berekening2 Berekening3 Berekening4 

0-1 4,3426*107 3,5764*107 3,6592*107 3, 8450* 1 Ü"" 
0-2 -3,0654*107 -1,7882*107 -1,8572*107 -3,0780*10""' 
0-3 7, 6634* 10""' 0,00000000 8,2811*la5 1, 8320* 1 Ü"" 
0-4 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 
1-2 1,1239*1()8 3,5764*107 3,9904*107 6, 7820* lÜ"" 
1-3 -4,5981*107 0,00000000 -4,9681*1Qó -4, 2160* 10"" 
1-4 7, 6635* 10"" 0,00000000 8,2801*1015 1, 8320* 10"" 
2-3 1,1239*1()8 3,5764*107 3,9904*107 6, 7820* lQó 
2-4 -3, 0654* 107 -1,7882*107 -1,8572*107 -3,0780*1Ü"" 
3-4 4,3426*107 3,5764*107 3,6592*107 3, 8450* 1 D6 

Veerkonstanten in N/m 

De veerkonstanten van berekening 2 en berekening 3 komen 
redelijk goed met elkaar overeen. De veerkonstanten van 
berekening 3 en berekening 4 verschillen aanmerkelijk. 
Dit is te zien aan de uitbuigingsvonn van de ligger bij 
de bepaling van de krachten ten gevolge van een één
heidsverplaatsing van massa 2. 

4 
1 
.! btr.4 

Q 

figuur 6.6; Uitbuigingsvorm van de ligger bij de één-
heidsverplaatsing van massa 2. 

Het verschil in veerstijfheden komt ook naar voren bij 
de bepaling van de stapgrootte van de dynamische bereke
ning. De stapgrootte is een maat voor de trillingstijd 
van de hoogste eigentrilling: 

Berekening 1: 5,2357*10- 4 s 
Berekening 2: 9,2818*10- 4 s 
Berekening 3: 8,7870*10- 4 s 
Berekening 4: 2,1315*10- 3 s 
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De stapg~~otte van berekening 2 en berekening 3 liggen 
dicht bij elkaar. De stapgrootte van berekening 4 ver
schilt aanmerkelijk met de stapgrootte van berekening 3. 
De ligger is bij berekening 4 dus aanmerkelijk slapper 
geworden. 

Vervolgens zijn er drie berekeningen uitgevoerd waarbij 
de betonligger is geschematiseerd tot een 11-massa-veer
systeem. De afstand tussen de massa's is nu gelijk aan 
de plastische lengte lp• 700 mm. 

1 2 3 4 s 6 1 a 9 10 n 
A e e e e e e e e e e e è 

100. er , 

8400 

figuur 6.7; Ligger geschematiseerd tot 11-massa-veer
systeem. 

Berekening 5: Ligger met scharnier bij massa 6. 

Berekening 6: Ligger met scharnier met rotatiestijfheid 
C bij massa 6. 

Berekening 7: Ligger met stijfheid EI1 tussen de massa's 
5 en 6 en tussen de massa's 6 en 7. 

Bij deze berekeningen heeft alleen massa 3 en massa 6 
een éénheidsverplaatsing gekregen. De veerkonstanten van 
de veren die aan deze massa gekoppeld zijn en die niet 
over het plastisch scharnier gaan, worden in de onder
staande tabel vermeld: 

Veer Berekening5 Berekening6 Berekening7 

0-3 2,228*10S 2,228*10e 2,217*1()8 
1-3 -1, 337* 10"' -1,337*10"' -1,331*10"' 
2-3 3, 417* 10"' 3,417*10"' 3,391 * 10"' 
3-4 3,417* 10"' 3, 418* 10"' 3, 059* 10"' 
3-5 -1, 337* 10"' -1,341*10"' -8,330*10e 

0-6 -2,475*1()6 -2,509*1()6 -1, 018* 104 

1-6 1,486*107 1,506*107 6, 108* 104 

2-6 -5,942*107 -6,023*107 -2,444*1Cr5 
3-6 2, 228* 1()8 2,258*10e 9, 163* 1Cr5 
4-6 -8,319*1()8 -8,432*10e -3,421*1()6 
5-6 1, 173* 10"' 1,216*10"' 6, 955* 1()6 

Veerkonstanten in N/m. 

De veerkonstanten van de veren die verbonden ZlJn aan 
massa 3 zijn bij de alle drie berekeningen redelijk aan 
elkaar gelijk. De veerkonstanten van de veren verbonden 
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aan massa 6 bij berekening 7 verschillen enorm met over
eenkomende veerkonstanten van berekening 5 en berekening 
6. Dit is ook te verklaren aan de hand van de uitbui
gingsvorm van de ligger ten gevolge van een éénheidsver
plaatsing van massa 6: 

6 ber.5 
4 .t J ~ V t l 1 ' e 

.. t 1 •-v ! t t 1 à 
ber.6 

A. t t 1: l V t t t t: ~ 
ber.7 

figuur 6.8: Uitbuigingsvorm van de ligger ten gevolge 
van een éénheidsverplaatsing van massa 6. 

Aangezien het werkelijke gedrag tijdens vloeien niet 
voldoende bekend is, zijn uit de bovenstaande gegevens 
moeilijk konklusies te trekken. Als de methode die Gee
len[2] heeft ontwikkeld het uitgangspunt is waarmee 
vergeleken kan worden, dan kan voor het bepalen van de 
kromming tijdens het vloeien beter een scharnier met een 
bepaalde rotatiestijfheid aangebracht worden dan de lig
ger tijdens het vloeien rondom het vloeischarnier te 
verzwakken. 
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Bijlage A Afleiding van het yloeimoment H-v en de buig
stijfheid CEI>r bij zuivere buiging. 

N. - A. .er.v 

Nc: - 1 / 2 . b . h.. . ere: 1 

M.v • N •. (d-1/3. h..) N. - M..v 
(d-1/3h..) 

Uit het evenwicht volgt: 

Nc: + N. • 0 

-Nc: • N. 

-1/2. b. h.. . ere: 1 - er.v. A. • M.v 
(d-1/3h..) 

Het vloeimoment is dus: 

K..v • ~ 
h... 

M..v • A.. .er.v. (d-1/3h..) 

ere: 1 - - 2 • M-x 
b. h... . (d-1/3h...) 

- Qç;a, • -2 ,H-v 
F.c::: • h.. F.c::: .h... 2 .b. (d-1/3h...) 

De buigstijfheid (EI),.. is dus: 

(EI),.. - 1/2&::.h., 2 .b.(d-1/3h..) 

• Mex 
(EI),.. 

De hoogte h... van de betondrukzone kan bepaald worden uit 
het evenwicht van Nc: en N •. Hieruit volgt de volgende 
formule voor h...: 
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