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Samenvatting 

 
Deze rapportage gaat over de invloed van corrosie op het aanhechtgedrag van gladde en geprofileerde 
staven in betonnen constructies. Door het uitvoeren van een literatuurstudie en het simuleren van een 
numeriek model is de invloed van corrosie bepaald.  
 
De aanhechtsterkte van een wapeningsstaaf in beton wordt bepaald door de adhesie, de wrijving en de 
consolewerking. Consolewerking treedt alleen op bij geprofileerde staven, omdat de geometrie van de 
ribben dit fenomeen veroorzaken.  
Afhankelijk van de staalkwaliteit, de betonkwaliteit, de betondekking, de geometrie van de ribben en het 
opsluitende effect van beton (door bijv. beugels) treedt er pull-out failure of splitting failure op. Bij pull-
out failure wordt de staaf uit het beton getrokken en ontstaat er een afschuifvlak tussen het staal en het 
beton. Bij splitting failure ontstaan er splijtscheuren in het beton en verliest het omhullend beton het 
opsluitende effect.  
 
Het aanhechtgedrag wordt getypeerd door een last-slipdiagram en kan verkregen worden door het 
uitvoeren van experimenten. In dit rapport is de centrische pull-outproef van Fang bestudeerd en 
gesimuleerd met een numeriek model. Er is gekozen voor een centrische pull-outproef, omdat er dan 
lokaal het aanhechtgedrag wordt gemeten zonder invloed van randvoorwaarden en opleggingen. Fang 
heeft experimenten uitgevoerd op gladde en geprofileerde staven met en zonder corrosie. 
 
De vorming van corrosie heeft drie gevolgen:  

1. De staafdiameter verkleint doordat staal een reactie aangaat.  
2. De wrijvingscoëfficiënt van de interface veranderd.  
3. Er ontstaat een expansiedruk op de interface door volumetoename van de corrosieproducten. 

 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat het ontstaan van een expansiedruk op de interface de grootste invloed 
heeft op het aanhechtgedrag van gladde en geprofileerde staven. Dit leidt voor gladde en geprofileerde 
staven tot de volgende hypothese.  
 
Gladde staven 
De toename van de druk op de interface leidt tot een toename van de schuifweerstand. Bij het toenemen 
van de corrosiehoeveelheid, neemt ook de aanhechtsterkte toe.  
 
Geprofileerde staven 
De expansiedruk door corrosie op de interface heeft verschillende gevolgen bij een geprofileerde staaf, 
afhankelijk van het bezwijkmechanisme. Indien splitting failure optreedt bij een niet gecorrodeerde staaf, 
heeft de expansiedruk alleen nadelige gevolgen. De expansiedruk zorgt ervoor dat de splijtscheur 
sneller optreedt. De afschuifsterkte neemt af bij het toenemen van de corrosiehoeveelheid.  
Indien pull-out failure optreedt bij een niet gecorrodeerde staaf, heeft een kleine hoeveelheid corrosie 
een positieve invloed op de aanhechtsterkte. Bij een kleine hoeveelheid corrosie neemt de expansiedruk  
en de trek(ring)spanningen toe. De trek(ring)spanningen leiden nog niet tot een splijtscheur. De 
expansiedruk draagt bij aan een hogere wrijvingsweerstand en dus een hogere aanhechtsterkte. Bij 
grotere hoeveelheden corrosie leiden de trek(ring)spanningen tot een splijtscheur. Door het ontstaan 
van de splijtscheur valt het opsluitende effect van het omhullend beton weg. Daardoor neemt de 
schuifweerstand af en dus neemt de aanhechtsterkte af. Als een geprofileerde staaf zonder corrosie 
bezwijkt op pull-out failure, leiden kleine corrosiehoeveelheden tot een hogere aanhechtsterkte en 
grotere corrosiehoeveelheden tot een afname van de aanhechtsterkte.  
 
De hypothese wordt gecontroleerd door het simuleren van een numeriek model. Het numeriek model 
betreft een axisymmetrisch model bestaande uit: 

- een smeared rotating crack model voor beton 
- een lineair elastisch materiaalgedrag voor staal en 
- interface-elementen beschrijven Coulombs frictiewet tussen staal en beton.  

 
Het axisymmetrisch model resulteert in last-slipdiagrammen voor gladde en geprofileerde staven. De 
last-slipdiagrammen worden geanalyseerd.  
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Gladde staaf 
Het last-slipdiagram klopt niet helemaal met de hypothese. Het afwijkende last-slipdiagram is te 
verklaren door het niet juist onthechten van de wapeningsstaaf en het ontbreken van frictie 
softeninggedrag. Interface-elementen onthechten alleen in de normaalrichting van de interface en niet 
in de longitudinale richting. In de praktijk blijkt bij het uittrekken van de wapeningsstaaf dat er wel in 
longitudinale richting onthechting ontstaat.  
 
Verder is uit het onderzoek gebleken dat corrosie een positieve invloed heeft op het aanhechtgedrag 
van een gladde staaf. De aanhechtsterkte verbetert ten opzichte van een gladde staaf zonder corrosie. 
Dit wordt verklaard door de expansiedruk.  
 
Geprofileerde staaf 
De hypothese (het effect van corrosie op een geprofileerde staaf) kan niet bevestigd worden, omdat het 
last-slipdiagram van het numerieke model niet betrouwbaar is. Het numeriek model volstaat niet, omdat 
de combinatie van een axisymmetrisch model en een gesmeerd scheurenmodel leidt tot een 
bezwijkvorm die niet overeenkomt met de werkelijkheid.  
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Abstract 
 
This report is about the influence of corrosion on the bond behavior of smooth and profiled bars in 
concrete structures. The influence of corrosion is determined by carrying out a literature study and a 
simulation of a numerical model. 
 
The bond strength of a reinforcement bar in concrete is determined by the adhesion, friction and the 
console effect. Console effect only occurs in the profiled bars, because the geometry of the ribs causes 
this phenomenon. There are two types of failure; pull-out failure and splitting failure. Depending on the 
steel quality, the quality of the concrete, the concrete cover, the geometry of the ribs and the constraining 
effect of concrete (e.g., by brackets) pull-out failure or splitting failure occurs. At pull-out failure, the bar 
drawn out of the concrete creates a shear surface between steel and concrete. When splitting failure 
occurs, splitting cracks arise in the concrete and concrete will lose its constraining effect. 
 
The bond behavior is characterized by a bond-slip relation and can be obtained by carrying out 
experiments. In this report is a centric pull-out test studied of Fang and this test is simulated in a 
numerical model. A centric pull-out test is chosen, because the local bond behavior is measured without 
the influence of boundary conditions. Fang has conducted experiments on smooth and profiled bars 
with and without corrosion. 
 
The formation of corrosion has three consequences: 
1. The bar diameter decreases because steel reacts. 
2. The friction coefficient changes in the interface. 
3. An expansion pressure is created at the interface by the volume increase of the corrosion products. 
 
Literature research shows that an expansion pressure on the interface has the greatest influence on the 
bond behavior of smooth and profiled bars. This leads to the following hypothesis. 
 
Smooth bars 
The increase in the pressure on the interface leads to an increase of the bond strength. Increasing the 
amount of corrosion leads to an increase of the bond strength. 
 
Profiled bars 
Depending on the failure mechanism, the expansion pressure due to corrosion at the interface has 
different effects on a profiled bar. If splitting failure occurs in a non-corroded bar, the expansion pressure 
has adverse consequences. A splitting crack occurs faster, due to the expansion pressure. The bond 
strength decreases with the increase of the amount of corrosion. 
If pull-out failure occurs in a non-corroded bar, a small amount of corrosion has a positive effect on the 
bond strength. A small amount of corrosion creates an expansion pressure and tensile hoop stresses. 
The tensile hoop stress doesn’t lead to a splitting crack. The expansion pressure contributes to a higher 
frictional resistance and thus a higher bond strength. For larger amounts of corrosion, the tensile hoop 
stresses lead to a splitting crack. As a result the constraining effect in concrete reduces. The slip 
resistance decreases, and thus the bond strength decreases. A small amount of corrosion leads to a 
higher bond strength and higher corrosion amounts to a decrease of the bond strength in profiled bars. 
 
The hypothesis is verified by a numerical model. The numerical model is an axisymmetric model 
consisting of: 
- a smeared rotating crack model for concrete, 
- a linear elastic material behavior of steel and 
- interface elements which describe Coulombs friction Law between steel and concrete. 
 
The axisymmetric model results in bond-slip relations for smooth and profiled bars. The bond-slip 
relations are analyzed. 
 
Smooth bar 
The bond-slip relation is not quite compatible with the hypothesis. The bond-slip relation is explained by 
the reinforcement bar not properly debonding from the concrete and the absence of a frictional softening 
behavior. Interface elements only debond in the normal direction of the interface and not in the 
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longitudinal direction. In practice, when pulling out a reinforcing bar, debonding takes place in the 
longitudinal direction. 
 
Furthermore, the investigation shows corrosion has a positive impact on the bond strength of a smooth 
bar. The bond strength improves compared to a smooth bar without any corrosion. This is explained by 
the expansion pressure. 
 
Profiled bar 
The hypothesis (the effect of corrosion on a profiled bar), cannot be confirmed, because the bond-slip 
relation of the numerical model is not reliable. The numerical model is not sufficient, because of the 
combination of an axisymmetric model and a smeared rotating crack model. This leads to a failure mode 
which does not correspond with the reality. 
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Symbolen  
 
Griekse symbolen 

𝛼 krimp per graad Celsius mm/°C 

𝛼𝑐𝑟𝑖 het kritieke punt dat corrosie ontstaat [-] 

𝛽 empirische constante [-] 

𝛽 constant shear retention [-] 

𝛿 relatieve verplaatsing Mm 

휀 rek [-] 

휀𝑏 rek beton [-] 

휀𝑐𝑎 autogene krimpverkorting [-] 

휀𝑐𝑑 uitdrogingskrimp  [-] 

휀𝑐𝑜𝑟 rek corrosieproduct [-] 

휀𝑐𝑠 totale krimpverkorting [-] 

휀𝑠 rek staal [-] 

휀𝑢 uiterste rek [-] 

휀𝑢
𝑐𝑟 uiterste scheurrek [-] 

𝜇 frictiecoëfficiënt [-] 

𝜎 spanning N/mm2 

𝜎𝑧𝑧 spanning in z-richting N/mm2 

𝜏 afschuifspanning N/mm2 

𝜏𝑏 gemiddelde aanhechtspanning N/mm2 

𝜏𝑓 afschuifspanning door wrijving N/mm2 

𝜏𝑚𝑎𝑥 maximale afschuifspanning N/mm2 

𝜙𝑐 kruipfactor [-] 

∅ staafdiameter mm 

 
Romeinse symbolen 
 
c cohesie N/mm2 

c betondekking mm 

d diameter mm 

D11=D22 stijfheid interface N/mm2 

E elasticiteitsmodulus N/mm2 

Eb E-modulus beton N/mm2 

Emat E-modulus materiaal N/mm2 

Es E-modulus staal N/mm2 

F kracht N 

fct = ft treksterkte beton N/mm2 

fc druksterkte beton N/mm2 

Gf breukenergie N/mm 

h scheurbandbreedte mm 

kb elastische stijfheid beton N/mm2 

keff effectieve elastische stijfheid N/mm2 

ki elastische stijfheid interface N/mm2 

p normaal(druk)spanning N/mm2 

r straal mm 

s slip mm 
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t tractie N/mm2 

tn tractie in normaalrichting N/mm2 

tt tractie in afschuifrichting N/mm2 

ti initiatie periode  tijdsduur 

tp propagatie periode tijdsduur 

u verplaatsing mm 

ub verplaatsing beton mm 

ui verplaatsing interface mm 

v poissonfactor [-] 

vb poissonfactor beton [-] 

vmat poissonfactor materiaal [-] 

vs poissonfactor staal [-] 

vsc ratio volum staal en volume corrosie [-] 

wcr scheurwijdte mm 

xcor corrosiepenetratiediepte mm 
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1. Inleiding 
In bestaande constructies kan op grote schaal corrosie van de wapening voorkomen. Dit beïnvloedt de 
constructie en vermindert de veiligheid van een gebouw of object.  
  
Op dit moment is er nog weinig bekend over het (rest)draagvermogen van gecorrodeerde constructies. 
Van een ingenieur wordt verwacht dat hij/zij uitspraak doet over de veiligheid en de levensduur van 
bestaande gecorrodeerde constructies. Tot op heden is nergens opgenomen welke richtlijnen gevolgd 
moeten worden voor een dergelijke uitspraak. Deze onbekendheid is in hoofdzaak de reden waarom er 
onderzoek verricht moet worden naar het (rest)draagvermogen van gecorrodeerde constructies. 
Grootschalig onderzoek leidt tot richtlijnen en modellen waardoor de ingenieur in de praktijk een 
uitspraak kan doen over de veiligheid en levensduur van een gecorrodeerde constructie. Het 
afstudeeronderzoek levert een bijdrage aan het grootschalige onderzoek. Dit rapport is een weergave 
van een onderzoek naar de aanhechting van gecorrodeerd wapeningsstaal in bestaande constructies. 
 
Falen van de aanhechting van gecorrodeerde constructies kan optreden door afname van de 
wapeningdiameter, het verlies van de aanhechtsterkte tussen wapening en beton en het verlies in 
effectieve doorsnede van beton door scheuren in de dekking. Vergaande corrosie kan leiden tot het 
afspatten van beton. Door het afspatten van beton is er geen betondekking meer aanwezig, waardoor 
de aanhechting tussen de wapening en het beton niet gegarandeerd kan worden.  
 
Doelstelling: Het beschrijven van het gedrag van gewapend beton in de propagatiefase van 
wapeningcorrosie en het effect daarvan op het (rest)draagvermogen van de constructie.  
 
Om antwoord te krijgen op de bovengenoemde doelstelling is allereerst literatuuronderzoek gedaan. 
Bij het literatuuronderzoek stonden de volgende vragen centraal:  

1. Wat zijn de mogelijke bezwijkmechanismes? 
2. Wat is de invloed van corrosie op het aanhechtgedrag?  
3. Welke parameters hebben invloed op de hechtsterkte? Welke componenten worden 

beïnvloed door corrosie die de integriteit van de aanhechting verzekeren?  
 
Daarna is een numeriek model opgesteld waarbij de volgende vragen centraal stonden: 

1. Hoe kun je corrosie modelleren? 
2. Welke materiaalmodellen zijn geschikt voor de modellering van de verschillende fases in het 

beton en het corrosieproduct? 
3. Moet discrete of gesmeerde scheurmodellen toegepast worden?  

 
In het rapport wordt constant onderscheid gemaakt tussen gladde staven en geprofileerde staven.  
De opzet van dit werkstuk is als volgt: het eerste hoofdstuk is de inleiding. Het tweede hoofdstuk geeft 
theoretische achtergronden. Het geeft aan welke aanhechtmechanismes optreden, welke 
bezwijkmechanismes plaats kunnen vinden en hoe dit weergegeven wordt in een last-slipdiagram. 
Vervolgens wordt de invloed van de corrosie beschreven op het draagvermogen en het last-slipdiagram. 
De literatuurstudie wordt afgesloten met een review naar experimentele en numerieke onderzoeken.  
In het derde hoofdstuk wordt het eindige-elementenmodel beschreven. De geometrie en modellering 
zijn opgenomen in dit hoofdstuk. De resultaten worden geanalyseerd in het vierde hoofdstuk. Hieruit 
blijkt dat dit numeriek model niet geschikt is voor het beantwoorden van de doelstelling. Dit wordt ten 
slotte gevolgd door een discussie, conclusie en aanbevelingen.   
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2. Literatuurstudie 

2.1 Aanhechting 
Aanhechting is de overdracht van spanningen van staal naar beton dat het mogelijk maakt om de 
drukkrachten van beton en de trekkrachten van staal te combineren. In dit hoofdstuk wordt onderscheid 
gemaakt tussen gladde en geprofileerde staven. In de eerste paragraaf worden de aanhechtspanningen 
en –mechanismes per soort staaf behandeld. In de tweede paragraaf worden de bezwijkmechanismes 
besproken en gekoppeld aan de inzichten uit eerder beschreven paragrafen. De gladde staaf wordt 
summier besproken, omdat er enkel één bezwijkmechanisme optreedt.  
In de derde paragraaf worden de last-sliprelaties vastgelegd van een gladde staaf en van een 
geprofileerde staaf. De algemene vorm en de genormaliseerde relatie worden besproken. Wederom 
wordt er een koppeling gemaakt naar de voorgaande paragrafen. Tot slot sluit dit hoofdstuk met het 
beschrijven van een pull-outproef. 

 Aanhechtspanningen en -mechanismes (chemische adhesie, wrijving, consolewerking) 
De aanhechting is het resultaat van drie verschillende mechanismes; de chemische adhesie, wrijving 
en de consolewerking tussen de ribben en het beton [1]. De mechanismes vinden plaats op 
verschillende dimensieniveaus. De chemische adhesie vindt plaats op moleculair niveau. De wrijving 
ontstaat door verschil in ruwheid in het oppervlak en is dus een geometrische oneffenheid op 
microniveau. De consolewerking ontstaat doordat de geometrie op macroniveau is aangepast. 
 
Gladde staaf 
 
Chemische adhesie 
Chemische adhesie is de kracht waarmee moleculen van twee lichamen, die met elkaar in aanraking 
komen, elkaar proberen vast te houden. Zo ontstaat er een chemische adhesie tussen het 
betonmengsel en het wapeningsstaal. De hechtweerstand door adhesie is bij normaal beton ongeveer 
1 N/mm2 [2]. De adhesie levert een kleine bijdrage aan de aanhechting tussen beton en staal. Als de 
wapeningstaaf gaat slippen is deze bijdrage verwaarloosbaar [1]. 
 
Wrijving 
Beton en wapeningsstaal hebben een verschillende oppervlakteruwheid. Als de oppervlakten ten 
opzichte van elkaar verplaatsen ontstaat er wrijving. Voor gladde staven levert de wrijving hoofdzakelijk 
de aanhechtweerstand. Bij een normaal(druk)spanning op het oppervlak wordt de aanhechtweerstand 
vergroot. Volgens Coulombs wet neemt de wrijving lineair toe bij een lineaire toename van de 
drukspanning. Dit is echter geen wetmatigheid. Uit de praktijk is gebleken dat tussen staal en beton het 
verloop niet-lineair gedrag toont.  
 
Coulombs wet beschrijft het gedrag van frictie op microniveau (wrijving). Volgens deze wet treden 
afschuifspanningen op als normaal(druk)krachten aanwezig zijn tussen verschillende oppervlakken. In 
deze formule staat beschreven dat de maximale toelaatbare schuifspanning tussen twee oppervlakken 
een percentage is van de normaal(druk)spanning. In de studie van Rabbat en Russell [3] is dit 
percentage empirisch bepaald voor een staal-betonoppervlak. 𝜇 is volgens deze studie tussen 0.6 - 0.7. 
 
𝜏𝑚𝑎𝑥 = c + 𝜇 ∗ p           (1) 
 
𝜏𝑚𝑎𝑥 =  maximale schuifspanning 
c =  cohesie (chemische adhesie) 
𝜇=   frictiecoëfficiënt 
p =   normaal(druk)spanning 
 
Combinatie chemische adhesie en wrijving 
De weerstand gegenereerd door de chemische adhesie en de wrijving resulteert in een schuifspanning. 
De schuifspanning is weergegeven in Figuur 1. De trekkracht, uitgeoefend op de wapeningstaaf wordt 
overgebracht op het omhullend beton. Het overbrengen van deze kracht van het staal naar het beton 
gebeurd over een bepaalde lengte. Dit wordt de overdrachtslengte genoemd. Aan het einde van de 
overdrachtslengte zijn betonvervorming en staalvervorming gelijk aan elkaar.  
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Figuur 1 aanhechtmechanismes in gladde staven (a) alleen adhesie (b) wrijving en adhesie [4] 

Het slippen van een wapeningsstaaf uit het beton gaat in twee fases. In de eerste fase zijn staal en 
beton volledig aangehecht. De eerste aanhechtweerstand wordt geboden door adhesie. De vervorming 
tussen staal en beton is elastisch. De aanhechtspanning is het hoogst aan de zijde waar de kracht wordt 
ingeleid. Naarmate het verschil tussen de vervorming van staal en beton minder wordt, neemt ook de 
afschuifspanning af. De afschuifspanning neemt af over de overdrachtslengte. De maximale waarde 
van de aanhechtspanning is op het moment dat er net geen onthechting optreedt.  
In de tweede fase treedt slippen op. Slippen is de relatieve verplaatsing tussen staal en beton. Dit kan 
alleen optreden als er onthechting is. Zodra slippen optreedt, levert de adhesie geen bijdrage meer en 
wordt de weerstand enkel geleverd door de wrijving.  
 
Geprofileerde staven 
De aanhechtweerstand van een geprofileerde staaf is groter dan van een gladde staaf, omdat de 
geometrie van een geprofileerde staaf anders is. In Figuur 2 zijn de chemische adhesie, wrijving en 
consolewerking weergegeven van een geprofileerde staaf. 
 

a)                       b)     c)  

 
Figuur 2 aanhechting mechanismes: a) chemische adhesie, b) wrijving en c) consolewerking 

Consolewerking 
De verhoogde aanhechtweerstand van geprofileerde staven ontstaat doordat de ribben fungeren als 
steunvlak. Er ontstaan reactiekrachten loodrecht op de ribben/steunvlakken, zie Figuur 2c en Figuur 3a. 
De reactiekrachten zijn drukspanningen in het beton. De reactiekracht wordt ontbonden in een 
longitudinale kracht, de aanhechtspanning, en een radiale component, de normaalspanning, zie Figuur 
3b (Magnusson [5]). De aanhechtspanning en de normaal(druk)spanning verhogen de 
aanhechtweerstand.  
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a)                                        b) 

 
 
Figuur 3: ontbinden van reactiekrachten op steunvlak (Magnusson [5]) a) spanningen op de wapeningstaaf b) 
spanningen op het beton met de bijbehorende componenten.  

 Bezwijkmechanismes 
De aanhechting bezwijkt door splitting failure, pull-out failure of yield failure. Deze bezwijkmechanismes 
zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de geometrie. In deze paragraaf worden de bezwijkmechanismes 
gekoppeld aan de aanhechtspanningen en –mechanismes beschreven zoals in vorige paragraaf. Eerst 
wordt het bezwijkmechanisme bij een gladde staaf besproken, vervolgens worden de 
bezwijkmechanismes bij een geprofileerde staaf toegelicht.  
 
Gladde staaf 
 
Pull-out failure 
Gladde staven bezwijken op pull-out failure. Het kenmerkende van pull-out failure is dat de staaf uit het 
beton getrokken wordt. Er ontstaat een afschuifvlak op de plaats van de interface staal-beton. Dit 
impliceert dat de interface staal-beton de afschuifweerstand levert. Zoals beschreven in de vorige 
paragraaf bestaat dat uit de chemische adhesie en wrijving. Het afschuifvlak is met een rode lijn in 
Figuur 4 weergegeven. 

  

Figuur 4 afschuifvlak ter plaatse van de interface, pull-out failure [6] 

Geprofileerde staaf 
Er zijn twee verschillende bezwijkmechanismes te onderscheiden: pull-out failure en splitting failure. Het 
bezwijkmechanisme dat optreedt, is afhankelijk van de geometrie en de sterkte van het opsluitende 
effect van het omhullend beton. De sterkte van het opsluitende effect wordt bepaald door de sterkte van 
het betonmateriaal en het toepassen van beugelwapening. 
 

F 
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Pull-out failure 
Kenmerkend van pull-out failure is dat de wapeningsstaaf uit het beton getrokken wordt. Bij het 
uittrekken van een geprofileerde staaf ontstaat een afschuifvlak tussen de ribben, zoals weergeven in 
figuur 5. Het ontstaan van het afschuifvlak langs de ribben is afhankelijk van de scheurvorming in het 
beton.  

  
Figuur 5 afschuifvlak geprofileerde staaf pull-out failure 

Door het trekken aan de wapeningsstaaf ontstaan er transversale kegelvormige scheuren. Transversale 
kegelvormige scheuren hebben invloed op de aanhechting (Goto [10]). Deze scheuren ontstaan bij de 
ribben, zie Figuur 6. Door de lokale druk op de ribben ontstaat splijttrek op de punten van de ribben die 
de transversale scheuren veroorzaakt. Indien de trekspanning de trekweerstand van het beton 
overschrijdt, ontstaan transversale (kegelvormige) scheuren.  
 

 
Figuur 6 transversale scheuren 

De transversale kegelvormige scheuren kunnen op twee manieren doorgroeien. De scheuren kunnen 
doorgroeien tot aan de dekking of ze buigen af richting de wapeningsstaaf. De ontwikkeling is afhankelijk 
van de weg die het minste energie kost. Bij het bezwijkmechanisme pull-out failure buigen de scheuren 
af naar de wapeningstaaf, zodat er een afschuifvlak ontstaat tussen de betonconsoles en het omhullend 
beton.  
 
Deze vorm van falen treedt op bij elementen met een grote betondekking, constructies met beugels 
en/of grootte normaaldruk.  
 
Splitting failure 
Bij splitting failure groeien transversale kegelvormige scheuren vanaf de interface richting de dekking. 
De hoek van de transversale kegelvormige scheuren is tussen de 45-80° vanaf de wapeningstaaf. De 
hoek wordt steeds wijder naarmate je van de spanningsconcentratie af gaat. De transversale scheuren 
zijn weergegeven in Figuur 7. 
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Figuur 7 een longitudinale doorsnede van een axiaal belast proefstuk  

De reactiekracht op de flanken van de ribben is een drukspanning in het beton. De drukspanning werkt 
onder een hoek α ten opzichte van de wapeningstaaf. Aangezien de drukspanning rondom de 
wapeningstaaf aanwezig is, ontstaat er een drukkegel zoals is weergegeven in Figuur 8. De spanningen 
in het beton moeten in evenwicht zijn. Om evenwicht te maken met de drukkegel ontstaat er een trekring 
in het omhullend beton. Dit model is opgesteld door Tepfers [9]. In Figuur 8 wordt het gedrag 
geïllustreerd van een drukkegel- trekringmodel. De hoek α in dit model is afhankelijk van de wrijving 
(oppervlakteruwheid) en de console werking (ribgeometrie). De hoek α bepaalt de grootte van de 
drukkegel.  

 

 
Figuur 8 drukkegel-trekring model, ringspanningen en splijtscheuren volgens Tepfers [9].  

Als de trekspanningen in de ring de trekweerstand overschrijden, ontstaan er scheuren. Dit zijn 
longitudinale splijtscheuren, zoals weergegeven in Figuur 9. De scheuren beginnen als interne 
splijtscheuren en zijn niet zichtbaar in het betonoppervlak. Na scheuren verliest het beton zijn weerstand 
en neemt de verplaatsing/slip toe. Als de longitudinale splijtscheuren het betonoppervlak bereiken en er 
zijn geen extra maatregelen getroffen in het beton, zoals beugels, kan dit leiden tot het afspatten van 
beton. Dit type bezwijken wordt splitting failure genoemd. Bij splitting failure gaat de stijfheid van het 
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omhullend beton en de normaal(druk)kracht op het wapeningstaal verloren. De aanwezigheid van 
normaalspanning is een voorwaarde voor het overbrengen van aanhechtspanningen door middel van 
wrijving. Zonder normaalspanning treedt er geen wrijving op. De normaalspanning gaat verloren als er 
longitudinale splijtscheuren optreden in het omhullend beton zonder beugels of als de transversale 
scheuren groeien tot aan de betondekking.  

  
Figuur 9 longitudinale splijt scheuren 

Er ontstaan transversale kegelvormige scheuren en longitudinale splijtscheuren. Beide scheurpatronen 
initiëren bij de interface. De verschillende scheurpatronen zijn afhankelijk van elkaar. De reactiekrachten 
op de flanken van de ribben, door console werking, in combinatie met de vorming van de transversale 
scheuren is de reden voor de formatie van longitudinale scheuren. Dit suggereert dat de transversale 
kegelvormige scheuren eerder ontstaan dan longitudinale scheuren. 
 

 
Figuur 10 splitting failure Fang [23] 

Yield failure 
Bij vloeien neemt de contractie van een wapeningstaaf drastisch toe als gevolg van het poissoneffect. 
Hierdoor wordt de normaalspanning tussen beton en staal dusdanig gereduceerd dat enkel lage 
aanhechtspanningen overgedragen worden, zie Figuur 11. Zonder weerstand slipt de staaf uit het beton. 
In de praktijk blijkt dat het vloeien van het staal niet de meest waarschijnlijke bezwijkvorm is (Auyeung 
[12]). Dit bezwijkmechanisme wordt in het vervolg niet meer besproken.  
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Figuur 11 effect van vloeien van wapeningstaaf op aanhechtspanning 

 Last-slipdiagram  
Een zeer gebruikelijke manier om het aanhechtgedrag te beschrijven is door middel van een last-
slipdiagram. Dit diagram geeft de relatie weer van de aanhechtspanning en de relatieve verplaatsing 
tussen de wapeningsstaaf en beton. Opgemerkt moet worden dat een gemiddeld of globaal last-
slipdiagram geen materiaaleigenschap is. Uit de vorige paragrafen is gebleken dat deze relatie 
afhankelijk is van het materiaal, de randvoorwaarden en de geometrie van de constructie.  
 
Schematisch wordt het last-slipdiagram als volgt weergegeven voor gladde staven (Figuur 12 links) en 
geprofileerde staven (Figuur 12 rechts). Tak (a) is gebaseerd op pull-out failure en tak (b) op splitting 
failure.  
 

  
Figuur 12 schematisch last-slip relatie gladde staaf (links) geprofileerde staaf (rechts) (a) pull-out failure (b) splitting 
failure. 

Gladde staaf 
De linker afbeelding van Figuur 12 heeft een duidelijke relatie met Figuur 1. De lineaire lijn tot aan de 
maximale aanhechtsterkte (𝜏𝑚𝑎𝑥) wordt hoofdzakelijk verkregen door de adhesie. De terugval van de 
maximale aanhechtsterkte naar het horizontale plateau geeft aan dat de wapeningstaaf compleet 
onthecht is van het beton. Adhesie is komen te vervallen. Het horizontale plateau wordt verkregen door 
de wrijving (𝜏𝑓) tussen staal en beton. Het last-slipdiagram is typerend voor het bezwijkmechanisme 

pull-out failure van een gladde staaf.  
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Geprofileerde staaf 
Het last-slipdiagram behorend bij pull-out failure is schematisch weergegeven met tak a in Figuur 12 
(rechts). Indien het omhullende beton weerstand kan bieden tegen de longitudinale splijtspanningen en 
de wapening vloeit niet, dan treedt pull-out failure op. Deze manier van bezwijken kost het meeste 
energie en zal daarom meer aanhechtsterkte leveren dan tak b. Bij voortijdig bezwijken van het beton 
of het vloeien van de wapening, treedt er splitting failure op. Dit bezwijkmechanisme kost minder energie 
om te bezwijken, dat is weergegeven met tak b in Figuur 12 (rechts).  
 
In de praktijk blijkt dat het last-slip diagram zeer divers is, afhankelijk van o.a. de geometrie en 
bezwijkmechanismes. Deze alles omvattende werkelijkheid van last-sliprelaties is weergegeven in 
Figuur 13. Figuur 13 laat de drie mechanismes zien; chemische adhesie, wrijving en consolewerking. 
Als eerste treedt er chemische adhesie op. Zodra de staaf slipt, komt de chemische adhesie te vervallen. 
Daarna wordt de aanhechtweerstand voornamelijk geleverd door de console werking. Gevolgd door de 
wrijving in het afschuifvlak. De verschillende fases worden hieronder toegelicht.  
 

 
Figuur 13 a) lokaal last-slip relatie b) relatieve verplaatsing (CEB-FIB gebaseerd op Tassios [6]) 

Fase 1 (niet gescheurd beton): Voor lage aanhechtspanningen 𝜏 ≤ 𝜏1 = (0.2 − 0.8)𝑓𝑐𝑡, wordt de 
aanhechtweerstand voornamelijk geleverd door chemische adhesie. De wapeningsstaaf slipt nog niet, 
tot op dit moment is het gedrag lineair elastisch. Om twee redenen wordt dit beschouwd als een lineair 
verloop:  

1. Op moleculair niveau is er een verbinding tussen staal en beton. Het rekken van de moleculaire 
verbinding wordt als een lineair verloop aangenomen, tot het moment dat de moleculaire 
verbinding verbroken wordt.  

2. Daarnaast wordt in een pull-out proef de relatieve verplaatsing gemeten. De relatieve 
verplaatsing bestaat uit slippen en de elastische vervorming van beton. Daardoor wordt er een 
relatieve verplaatsing gemeten, zelfs als er nog geen slip optreedt, dit verklaart de slip in fase 
I. (Figuur 13b) 

De chemische adhesie heeft een kleine bijdrage in de totale aanhechtsterkte. Dit wordt bevestigd door 
de lage aanhechtweerstand van gladde staven. In het geval van gladde staven wordt de chemische 
adhesie snel gevolgd door slippen van de staaf, lijn IVa in de grafiek Figuur 13a 
 
Fase II (eerste scheur): In deze fase treden grotere aanhechtspanningen( 𝜏 > 𝜏1) op. De chemische 
adhesie neemt af in deze fase. Bij geprofileerde staven zorgen de ribben voor grote spanningen in het 
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beton en transversale microscheuren ontstaan op de hoeken van de ribben. De scheuren blijven 
gelimiteerd en er vindt (nog) geen spatten van het beton plaats.  
 
Fase III: In deze fase treden nog hogere aanhechtspanningen 𝜏 > 𝜏(1 − 3)𝑓𝑐𝑡 op. De longitudinale 
scheuren (splijtscheuren) verspreiden zich radiaal. De naar buitengerichte componenten van de 
drukkrachten worden tegen gehouden door de ringspanningen in het omhullend beton (Tepfers), met 
als gevolg dat het omhullend beton een opsluitend effect heeft op de wapeningsstaaf. Deze fase eindigt 
als de splijtscheuren het betonoppervlak bereiken of als spatten van beton plaats vindt. 
 
Fase IVa: (gladde staaf): Deze fase volgt meteen fase I op (chemische adhesie). In deze fase gaat de 
adhesie verloren. De krachtsoverdracht vindt plaats door wrijving en is sterk afhankelijk van de 
normaalspanning. De normaalspanning (transversale druk) ontstaat door betonkrimp. Door de ruwheid 
van het staaloppervlak neemt de wrijving toe. Door slijtage in het afschuifvlak worden de radiale 
druknormaalspanning gereduceerd met als gevolg dat ook de aanhechtspanningen afnemen. Dit 
verklaart de afname van de aanhechtsterkte bij het toenemen van de slip in Figuur 13a, fase IVa.  
 
Fase IVb: In deze fase wordt uitgegaan van geprofileerde staaf zonder opsluiting. Er ontstaan 
longitudinale splijtscheuren tot aan de dekking en de aanhechting bezwijkt abrupt. Als de opsluiting 
beter is, vindt bezwijken minder abrupt plaats, de constructie bezwijkt echter nog steeds op splitting 
failure. Bij toenemende slip bereikt de aanhechtsterkte een piek en neemt langzaam af.  
 
Fase IVc: In deze fase wordt uitgegaan van geprofileerde staven en zware opsluiting. In deze situatie 
treedt pull-out failure op. De krachtsoverdracht wordt eerst gerealiseerd door consolewerking 
vervolgens verandert dat naar wrijving in het afschuifvlak. Bij toenemende slip blijft de aanhechtsterkte 
significant, zelfs bij grote slip (Gambarova et al. en Gambarova en Rosati [6]). Het einde van de grafiek 
toont het aanhechtgedrag door droge wrijving, zoals is beschreven in Coulombs wet. Bij een verder 
toename van de slip slijt de interfaceruwheid en neemt de afschuifspanning af. 

2.1.3.1 Genormaliseerde last-slipdiagrammen. 
 
Gladde staaf 
Er is geen eenduidig verloop van het last-slipdiagram. Deze relatie is sterk afhankelijk van de geometrie, 
de opsluiting van het omhullend beton en de ruwheid van het staaloppervlak. Daarnaast blijken de 
verschillende meettechnieken, vervormingssnelheden, spanningen in het omhullend beton en vloeien 
van de wapening invloed te hebben op het resultaat. Er is een zeer grote spreiding in de resultaten.  
Ondanks de spreiding zijn de proeven genormaliseerd in absolute zin en is een genormaliseerd last-
slipdiagram opgesteld in de Modelcode [7], weergegeven in Figuur 14. Voor de exacte waarde wordt 
verwezen naar de Modelcode [7]. Dit diagram geldt ook voor geprofileerde staven. 
 
Geprofileerde staven 
In Figuur 14 is de analytische benadering weergegeven van een last-sliprelatie van een pull-outproef 
met een statische belasting. De schuifspanning is een functie van de relatieve verplaatsing. 

  
Figuur 14 analytische benadering last stress-slip relatie, monotonische belasting 
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De stijgende tak in de grafiek verwijst naar de fase waarin de ribben het betonmortel penetreren. Dit uit 
zich door lokaal verbrijzelen en het ontstaan van micro-scheuren. De grafiek laat vervolgens een 
aanhoudend plateau (rechte horizontale lijn) zien. Dit plateau ontstaat alleen bij opgesloten beton. In 
deze fase neemt het verbrijzelen van beton toe en vindt er een afschuifvlak plaats tussen de ribben. Als 
laatste laat Figuur 14 een afnemende tak zien, welke verwijst naar de reductie van de 
aanhechtweerstand als gevolg van afschuiving op het afschuifvlak langs de ribben.  
 
Indien er geen beugelwapening aanwezig is kan splitting failure optreden. Dit bezwijkmechanisme is te 
herkennen aan de plotselinge afname in de aanhechtspanning voordat een plateau wordt bereikt. De 
maximale waarde wordt genoteerd door 𝜏𝑏𝑢,𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡. 

 Meten van de aanhechtspanning; pull-outproef 
De pull-outproef is bedoeld om de lokale last-sliprelatie van wapeningstaal vast te leggen. De 
aanhechtsterkte en stijfheid worden bepaald door middel van experimenten. Verschillende opstellingen 
worden gehanteerd voor het bepalen van de aanhechtsterkte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
centrische pull-outproeven en excentrische pull-outproeven. In Figuur 15 zijn de verschillende pull-
outproeven opgenomen in volgorde van grootte. 
 
Een balkproef is een vorm van een excentrische pull-outproef, deze opstelling is weergegeven in Figuur 
15f [11]. Balkproeven zijn kostbaar, daarnaast is het resultaat afhankelijk van tal van factoren en 
randvoorwaarden die opgenomen zijn in de proefopstelling. De balkproeven maken de resultaten 
nauwkeurig voor alleen deze specifieke situatie, en zijn tegelijkertijd niet generaliseerbaar. Een 
bijkomende technische reden is dat er niet direct een afschuifkracht aangebracht wordt. Deze kracht 
moet omgerekend worden en is daarom per definitie een benadering. In Figuur 13d is een 
balkeindeproef afgebeeld. In deze proef wordt alleen het einde van de balk onderdeel van de proef. De 
schaal van de proef is gereduceerd ten opzichte van de proefopstelling in Figuur 13f. Dit maakt de proef 
minder kostbaar. Daarnaast is deze proef minder afhankelijk van de randvoorwaarden en wordt er wel 
een afschuifkracht aangebracht op het proefstuk.  
 
De resultaten van een centrische pull-outproef leggen alleen het afschuifgedrag vast, zonder dat deze 
beïnvloed worden door randvoorwaarden en factoren. De resultaten kunnen gebruikt worden in situaties 
met dezelfde wapeningdiameter, maar met een andere configuratie. In Figuur 15a en Figuur 15b zijn 
twee centrische pull-outproeven weergegeven. De proeven zijn nagenoeg gelijk aan elkaar, echter 
bevat figuur b beugels en daarmee meer opsluiting. De centrische pull-outproeven hebben ook nadelen. 
De betondekking is relatief groot (c>60 mm) daardoor ontstaan onrealistische drukspanningen in het 
omhullend beton. Dit leidt tot pull-out failure. In de meeste constructies is de dekking minder dan 60 mm 
en is splitting failure ook realistisch.  
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Figuur 15 Opstelling om de aanhechteigenschappen te testen a) centrisch pull-outproef (Rilem/CEB/FIB recommendation 
1979), b) centrische pull-outproef met beugels (Chinese standaard GB 50152-92 1992), c) centrische pull-outproef onder 
trek (Deense standaard DS 2082 1980), d) excentrische pull-out proef, ook wel balkeinde opstelling genoemd (Chana 
1990), e) Rilem/CEB/FIP recommendation (1979) en f) ACI Committee 208 (1958) [11] 
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2.2 Corrosie  
De algemene beschrijving van corrosie is de aantasting van materialen door omgevingsfactoren [12]. 
De wapeningsstaaf corrodeert als de passiveringslaag verloren gaat. Er zijn twee oorzaken waardoor 
de passiveringslaag verloren gaat. Het indringen van chloride-ionen en door carbonatie of een reactie 
van het beton met kooldioxide uit de lucht.  
 
Tot het moment van bezwijken ondergaat de corroderende wapeningstaaf twee fases. De eerste fase 
is de initiatiefase (ti). Dit is de tijdsperiode waarin het beschermende milieu rondom de wapening teniet 
wordt gedaan. De duur van de initiatiefase wordt bepaald door de tijd die nodig is om de 
passiveringslaag te laten verdwijnen. De tweede fase is de propagatiefase (tp). De propagatiefase is de 
tijdsperiode waarin corrosie zich ontwikkelt tot bezwijken van de constructie. Deze fases zijn in beginsel 
beschreven door K. Tuutti [16] en weergegeven in Figuur 16.  

 
Figuur 16 model Tuutti en Li [16,17,18] 

 Initiatiefase 
In de initiatiefase treden geen fysieke verschijnselen op van corrosie. De corrosie ontwikkelt zich nog 
niet op de wapeningsstaven. Alleen het beschermende milieu wordt aangetast. Dit kan door carbonatie 
of het indringen van chloride-ionen. Voor de veiligheid en levensduur van constructies is het doel om 
corrosie te voorkomen. Dit doel wordt bereikt door in de initiatiefase te blijven. Het punt waarop corrosie 
ontstaat wordt gekenmerkt door ∝𝑐𝑟𝑖, dit is het omslagpunt van de initiatiefase naar de propagatiefase. 
In de norm wordt erop aangestuurd dat dit punt niet wordt bereikt.  
 
Carbonatie 
De initiatiefase van carbonatie is de tijdsduur die het carbonatiefront nodig heeft om de wapening te 
bereiken. Op het moment dat het carbonatiefront de wapening bereikt, vindt depassivering plaatst. 
 
Indringen van chloride-ionen 
Chloriden-ionen dringen in de betonmatrix. De initiatiefase van chloride-ionen is de tijdsduur die nodig 
is om het kritische chloridegehalte te bereiken. Op het moment dat het kritische chloridegehalte de 
wapening bereikt, vindt er depassivering plaats. Vanaf dit moment treedt de propagatiefase op.  
 
De tijdsperiode waarin de initiatie optreedt, is afhankelijk van verschillende factoren. Een aantal 
parameters is de dekking van de wapeningsstaaf, de doordringbaarheid van het beton, de 
omgevingstemperatuur, de dichtheid van de oplossing en de relatieve vochtigheid. De initiatiefase wordt 
in de literatuur al modelmatig ´goed` beschreven. Om deze reden wordt niet ingegaan op de initiatiefase 
van een gecorrodeerde wapeningsstaaf, dit valt buiten het afstudeeronderzoek. 

 Propagatie 
Na de initiatiefase treedt de propagatiefase op. In deze fase ontstaat het fysieke verschijnsel corrosie 
op de wapeningsstaaf. De propagatiefase is de tijdsduur vanaf ∝𝑐𝑟𝑖 tot het bezwijken van de constructie.  
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Corrosie bestaat uit verschillende corrosieproducten. De ontwikkeling van de corrosieproducten heeft 
invloed op de sterkte van de betonconstructie. Waar voorheen in de constructie een wapeningsstaaf 
zat, ontstaan gedeeltelijk corrosieproducten. De gevolgen van de corrosieproducten op de 
aanhechtsterkte wordt in de volgende paragraaf behandeld.  
 

De propagatiefase wordt tot op heden minder goed begrepen. Daardoor kan deze fase ook minder goed 
gemodelleerd worden. Voorspellende modellen voor de propagatiefase van corrosie zijn door 
verschillende onderzoekers vastgesteld. Het model van Tuutti [16], zoals in Figuur 16, is 
gegeneraliseerd met betrekking tot de propagatiefase. De propagatiefase van het model Tuutti is niet 
opgedeeld in subfases. De subfases hebben betrekking op de door corrosie aangebrachte schade. De 
propagatiefase wordt opgedeeld in een aantal fases; het moment van scheuren, afspatten van beton en 
het bezwijken van de constructie. Dit is beschreven door Li [17] in Figuur 16. 
 
Het einde van de propagatiefase is een (vooraf gesteld) acceptabel niveau van schade door toedoen 
van corrosie. Een acceptabel niveau van schade wordt bepaald door de integriteit van de constructie. 
De grootte van de schade mag niet de constructie-integriteit in twijfel trekken, zoals stabiliteit en 
veiligheid voor gebruiker. Daarnaast kan het acceptabel niveau ook bepaald worden aan de hand van 
praktische zaken, zoals de schade moet relatief eenvoudig te repareren zijn.  

 Corrosie en het effect op het draagvermogen.  
De vorming van corrosie heeft drie gevolgen:  

4. De staafdiameter verkleint doordat staal een reactie aangaat.  
5. De wrijvingscoëfficiënt van de interface veranderd.  
6. Er ontstaat een expansiedruk op de interface door volumetoename van de corrosieproducten. 

 
In Figuur 17 zijn de potentiele consequenties van corrosie op het restdraagvermogen opgenomen.  

  
Figuur 17: effecten van corrosie op de resterende sterkte 

Schade 1: afname wapeningsdiameter 
Het vormen van corrosieproducten gaat gepaard met een afname van de wapeningdiameter. De afname 
van de wapeningsdiameter leidt tot een afname van de aanhechtsterkte, sterkte en ductiliteit van staal. 
Het gevolg kan zijn dat de wapening gaat vloeien. Het draagvermogen wordt in ieder geval gereduceerd.  
 
Schade 2: zwakke interface 
Doordat er corrosieproducten ontstaan in de interface van staal en beton veranderen ook de 
eigenschappen van de interface. De studie van Cairns[19] geeft aan dat er geen verandering optreedt. 
Veel overige studies [20-28] gaan er vanuit dat de interface verzwakt. Bij de aanname dat de interface 
verzwakt, neemt de hechtsterkte af. Dit leidt tot een afname van het draagvermogen.  
 
Schade 3; volume expansie 
Corrosieproducten hebben een groter volume dan staal. Een kleine volumetoename zorgt voor een 
betere aanhechting tussen staal en beton. De normaaldrukspanning op de interface wordt groter. 
Volgens Coulombs wet neemt de wrijving toe bij een grotere normaaldruk. De aanhechtsterkte verbeterd 
in deze situatie.  
 
Een grote volumetoename leidt tot splijtscheuren in het beton en gaat gepaard met de afname van 
ribben. Scheuren in het omhullend beton zijn de oorzaak voor een afname van de betonstijfheid. In deze 
situatie neemt de normaaldruk op de interface neemt af. De betonstijfheid is representatief voor het 
opsluitende effect van het omhullend beton. Bij een afname van de normaaldruk op de interface neemt 



 

 

 

 

Afstudeerverslag Florentien Vink 27 van 123 
 

de aanhechtweerstand af. De ribben dragen het meest bij aan de aanhechtweerstand. Door de reductie 
van de ribben neemt ook de aanhechtweerstand af. Uiteindelijk treedt slippen van de wapeningstaaf op 
en vervolgens bezwijkt de constructie.  
 
Door de combinatie van de expansiedruk vanuit de corrosieproducten en externe krachten kan afspatten 
optreden. Door het afspatten van het beton gaat de aanhechting van de wapeningsstaaf met het 
omhullende beton verloren. Ook verdwijnt een deel van de effectieve doorsnede van het beton. De 
constructie bezwijkt.  
 
Maatgevend 
In de gevallen dat corrosie de constructie aantast, is het verlies van de aanhechting het meest 
maatgevend voor het bezwijken van de constructie. Onderzoeken door Auyeeung [12,13] hebben 
aangetoond dat het verlies in aanhechtsterkte voor wapening veel kritieker is dan de afname van de 
diameter van de wapeningsstaaf. Een kleine afname (2%) van de diameter kan leiden tot wel 80% 
afname van de aanhechtsterkte.  

 Invloed van corrosie op het last-slipdiagram. 
Gladde staaf 
Corrosie verhoogt de aanhechtsterkte tot er scheuren vormen. Hogere corrosiegehaltes verslechteren 
de aanhechting en ductiliteit.  
 

     
 

Figuur 18 a) last-slip diagram pull-out failure gladde staven en b) maximale aanhechtsterkte vs corrosiehoeveelheid.  

Het eerste diagram is een last-slipdiagram. Er staan drie lijnen in afgebeeld. De dikke lijn is een last-
sliprelatie van een gladde staaf zonder corrosie. Dit diagram geeft pull-out failure weer. Dit gedrag is 
uitvoerig besproken in de vorige paragrafen. De dunne lijn en gestipte lijn geven schematisch het 
verloop van het last-slipdiagram weer onder invloed van corrosie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
de last-sliprelatie met betrekking tot de hoeveelheid corrosie. Een kleine hoeveelheid corrosie toont een 
toename in de aanhechtsterkte en stijfheid, zie Figuur 18a dunne zwarte lijn. Een toename van de 
aanhechtsterkte van gladde staven is te verklaren door twee verschijnselen. Bij het toenemen van de 
hoeveelheid corrosieproducten ontwikkelt er een expansiekracht (drukkracht) op het omhullende beton. 
De normaal(druk)kracht neemt toe op de wapeningsstaaf. Een hogere normaalspanning resulteert in 
een grotere wrijvingsweerstand. Dit draagt bij aan een hogere aanhechtsterkte. Een andere factor 
waardoor de aanhechtsterkte verbeterd is, dat de ruwheid van de wapeningsstaaf toeneemt naarmate 
er corrosieproducten ontwikkelen. Dus de frictiecoëfficiënt tussen de staaf en het beton verhoogt.  
De dunne zwarte lijn in Figuur 18a daalt nadat de maximale aanhechtsterkte is bereikt. De dunne zwarte 
lijn lijkt te dalen tot de dikke zwarte lijn. Dit betekent dat de aanhechtsterkte op een zelfde niveau komt 
als de aanhechtsterkte zonder corrosie. Een verklaring kan zijn dat de normaaldruk weg valt van de 
corrosie, doordat slippen optreedt. De corrosieproducten zijn een vlokkig materiaal, zodra slippen 
optreedt, gaat dit materiaal brokkelen en voorziet niet meer van een extra normaaldruk. Zo kan het op 
een zelfde waarde van de aanhechtsterkte komen als bij niet gecorrodeerde slippen van een 
wapeningstaaf.  
 
In het overzicht maximale aanhechtspanning vs. corrosiehoeveelheid (Figuur 18b) is te zien dat de 
maximale aanhechtsterkte toeneemt bij het toenemen van de corrosiehoeveelheid tot op een bepaalde 
hoogte. Op een gegeven moment scheurt het beton door een grote corrosiehoeveelheid. Na het 
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ontstaan van splijtscheuren door corrosie neemt de maximale aanhechtsterkte af. De last-sliprelatie is 
weergegeven met de stippel lijn in figuur a. Het bezwijken vindt dan plaats doordat het beton zijn stijfheid 
verliest en niet doordat het staal uit de matrix getrokken wordt. Er is een omslagpunt tussen de beide 
bezwijkmechanismes afhankelijk van de corrosiehoeveelheid. Dit omslagpunt is in figuur 19b 
weergegeven met een pijl. 
 
Splitting failure van een gladde staaf in een pull-outproef is een theoretische benadering van falen. In 
theorie kan deze vorm van bezwijken optreden indien de dekking zeer klein is en de wrijving zeer hoog 
is in de interface. In de praktijk komt deze vorm van bezwijken niet voor en wordt daarom verder niet 
behandeld.  
 
Geprofileerde staaf 
Als er een trekkracht wordt uitgeoefend op de wapeningstaaf, ontstaan er reactiekrachten in het beton 
loodrecht op de flanken van de ribben. De reactiekracht wordt ontbonden in een horizontale en verticale 
component. De hoek van de reactiekrachten bepaalt de transversale scheur. Het krachtenevenwicht 
verandert door de expansie van de corrosieproducten. De hoek van de krachten verandert in het beton, 
met als gevolg dat de transversale scheuren een andere hoek krijgen in het beton, zie Figuur 19.  
 

 
Figuur 19: ontbinden van reactiekrachten op steunvlak met corrosie a) spanningen op de wapeningstaaf b) spanningen 
op het beton met de bijbehorende componenten. 

Daarnaast ontstaan er longitudinale splijtscheuren door de expansie van de corrosieproducten. Er 
ontstaan ring(trek)spanningen in het beton als aan een wapeningsstaaf getrokken wordt. De 
ring(trek)spanningen nemen toe door de expansieve druk van de corrosieproducten. Hierdoor ontstaan 
er eerder longitudinale splijtscheuren in het beton. De longitudinale splijtscheuren groeien in radiale 
richting met bezwijken als gevolg, zie Figuur 20. Het bezwijkmechanisme verandert door de hoeveelheid 
corrosie. Zonder corrosie bezwijkt een proefstuk met een grote dekking op pull-out failure, met (veel) 
corrosie kan hetzelfde proefstuk op splitting failure bezwijken.  
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Figuur 20 spanning ontwikkeling in radiale richting (Hussein [28]) 

De invloed van corrosie op het aanhechtgedrag is afhankelijk van de geometrie (gladde staaf of 
geprofileerde staaf) en het bezwijkmechanisme (splitting failure en pull-out failure). Figuur 21a geeft het 
last-slipdiagram weer van een niet gecorrodeerde en gecorrodeerde geprofileerde staaf dat bezwijkt op 
splitting failure. Figuur 21b is een grafiek van de maximale aanhechtsterkte uitgezet tegen de 
hoeveelheid corrosie. 
 
 

     
 

Figuur 21 splitting failure geprofileerde staaf a) last-slipdiagram met en zonder corrosie b) last vs. corrosiehoeveelheid.   

Bij afwezigheid van corrosie ontstaat het bezwijkmechanisme splitting failure, dit is weergegeven met 
de dikke zwarte lijn in Figuur 21a. Ontstaat er bij hetzelfde proefstuk wel corrosie, dan heeft dat een 
negatieve invloed op het last-slipdiagram. Dit is weergegeven met de lichte zwarte lijn. Zoals te zien is 
in Figuur 21b neemt de aanhechtsterkte meteen af bij het ontwikkelen van corrosie. De expansieve druk 
door de corrosieproducten draagt bij aan het sneller ontwikkelen van de scheurvorming van transversale 
scheuren en longitudinale splijtscheuren. De longitudinale splijtscheuren ontwikkelen zich sneller in 
radiale richting. Met het gevolg dat splitting failure eerder op treedt en de maximale aanhechtspanning 
afneemt ten opzichte van een niet gecorrodeerde staaf.  
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Figuur 22 pull-out failure geprofileerde staaf a) last-slipdiagram met en zonder corrosie b) last vs. corrosiehoeveelheid.   

Figuur 22a geeft het last-slipdiagram weer van een niet gecorrodeerde geribde staaf dat bezwijkt op 
pull-out failure en er zijn twee last-sliprelaties weergegeven onder invloed van weinig en veel corrosie. 
Een kleine hoeveelheid corrosie heeft een positieve invloed op de aanhechtsterkte. De expansie van 
de corrosieproducten levert een normaalspanning die bijdraagt aan het vergroten van de 
wrijvingsweerstand tot het moment dat deze expansie leidt tot longitudinale splijtscheuren of 
transversale scheuren tot aan de dekking. Vanaf het moment dat scheuren ontstaan, gaat de opsluiting 
in het beton verloren. Omdat de opsluiting van het beton verloren gaat ontstaat er een ander 
bezwijkmechanisme; splitting failure. Deze last-sliprelatie is met de gestipte lijn weergegeven in Figuur 
22a. De toename van de corrosie leidt tot verandering van het soort bezwijkmechanisme. Dit 
omslagpunt gaat samen met een zeer abrupte daling in de maximale aanhechtsterkte. Dit is 
weergegeven in Figuur 22b met een pijl.  
 
Samenvatting  
Corrosie heeft een gunstig effect op de aanhechtsterkte van gladde staven, zolang er geen longitudinale 
splijtscheuren ontstaan in de betondekking. Voor zowel gladde als geprofileerde staven verbetert de 
last-sliprelatie bij kleine hoeveelheden corrosie. Een overzicht van de invloed van corrosie op het 
aanhechtgedrag is weergegeven in Tabel 1. 
 
Tabel 1 overzicht van invloed corrosie op aanhechtgedrag Lundgren[25].  

Paragraaf 4.4.2 4.4.1 

Wapeningstype Gladde staaf Geribde staaf 

Beugels Geen Geen Geen Geen 

Bezwijkmethode 
ongecorrodeerd 

Splitting failure Pull-out failure Splitting failure Pull-out failure 

Effect van corrosie Aanhechtsterkte 
neemt af voor 
alle corrosie 
hoeveelheden 

Grote toename 
aanhechtsterkte, 
totdat de dekking 
scheurt, dan 
afname van 
capaciteit en 
ductiliteit 

Last afname 
voor alle 
corrosie 
hoeveelheden 

Kleine toename van 
aanhechtsterkte tot 
scheuren in dekking, 
dan abrupte afname 
van capaciteit en 
ductiliteit  

Last-slip relatie 
      Ongecorrodeerd 
      Corr. Precracking 
      Corr. Postcracking 
 
 

    

Maximale 
aanhechtspanning– 
corrosie percentage 
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 Mechanische eigenschappen corrosie 
Lundgren [20-27] heeft het mechanische gedrag geanalyseerd van corrosieproducten. De mechanische 
eigenschappen zijn beschreven op grond van in literatuur bestudeerde resultaten. Voor verdere uitleg 
van de analyse wordt verwezen naar de literatuur van Lundgren[20-27] Uit de literatuurstudie van 
Lundgren komt naar voren dat een test en een analyse zijn uitgevoerd om de mechanische 
eigenschappen van corrosie beter te begrijpen.  
 
De test is een scratch test. Een scratch test is bedoeld om de mechanische materiaaleigenschappen te 
karakteriseren van een oppervlak. Zo kan bijvoorbeeld de wrijving en de adhesie bepaald worden. Petre-
Lazar en Gerard [20-27] hebben een scratch test gebruikt om roest te onderzoeken. Zij zijn tot de 
conclusie gekomen dat roest een cohesie loze assemblage is van onsamendrukbare kristallen.  
Daarnaast blijkt dat de mechanische eigenschappen van roest bepaald kunnen worden uit een eindige 
elementen analyse van pull-outproeven. Het resultaat van deze analyse is opgenomen in Figuur 23.  
 

 
Figuur 23: normaalspanning vs. rek van corrosie gebaseerd op een analyse van experimenten en FEM [20-28] 

De resultaten geven een indicatie van het gedrag van corrosie. De corrosie geeft geen lineair elastisch 
gedrag weer. De aanname is dat corrosieproducten zich gedragen als een granulair materiaal. Dit 
betekent dat de stijfheid toeneemt naarmate de drukspanning toeneemt. Deze resultaten komen 
overeen met de bevindingen van Petre-Lazar en Gerard[20-28] dat de corrosieproducten een cohesie 
loze assemblage is van onsamendrukbare kristallen.  

 Staal eigenschappen onder invloed van corrosie 
De invloed van corrosie op de staaleigenschappen is ook onderzocht. Uit verschillende onderzoeken 
(Almusallam [32] en Cairns [19]) blijkt dat de hoeveelheid corrosie geen invloed heeft op de treksterkte 
van de wapening. In het kracht-verlengingsdiagram is de afname in sterkte toe te wijzen aan de afname 
van de wapeningsdiameter en niet te wijten aan de corrosie, zie Figuur 24.  
 
Het materiaalgedrag van staal blijft ongewijzigd m.u.v. de ductiliteit. Er is aangetoond dat de oorzaak 
van de afname van de ductiliteit wordt veroorzaakt door de corrosie en niet door de reductie van de 
wapeningdiameter.  
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Figuur 24 a) variatie van maximale treksterkte gebaseerd op de werkelijke wapeningdiameter voor verschillende 
corrosiehoeveelheden op een 6 mm wapeningstaaf (Almusallam) [32] b) Kracht-verlengingsdiagrammen voor 
verschillende corrosiehoeveelheden op een 6 mm wapeningstaaf (Almusallam) [32] 
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2.3 Onderzoek naar corrosie – huidige stand van zaken 
 
Er zijn verschillende soorten onderzoek; experimenteel, numeriek en analytisch onderzoek. Een 
literatuurstudie is uitgevoerd naar experimentele en numerieke onderzoeken. In de literatuurstudie wordt 
specifiek ingegaan op het aanhechtgedrag en pull-outproeven met corrosie.  
 
Met behulp van proeven kan er een goed beeld verkregen worden van het aanhechtgedrag. Echter zijn 
laboratorium en veldexperimenten relatief duur en tijdrovend. Daarnaast is het moeilijk om de 
verschillende scenario’s te repliceren. Verschillende variabelen in de testomgeving kunnen niet 
geïsoleerd worden zodat de werkelijkheid niet goed wordt benaderd. Vanwege deze nadelen van 
experimenteel onderzoek wordt er numeriek onderzoek uitgevoerd.  
 
Echter kan een numeriek model ook niet alleen ingezet worden. Het fysische gedrag is complex. Het 
numerieke model is dus een vergaande schematisering. Het numerieke model moet om deze reden 
geverifieerd worden aan experimenten. Op deze wijze kan kwalitatief de waarde bepaald worden van 
het numerieke model.  
 
Een combinatie van experimenteel en numeriek onderzoek is vereist om kwalitatief antwoord te kunnen 
geven op de vraag welke invloed corrosie heeft op het aanhechtgedrag.  
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 Experimenteel onderzoek 
Centrische pull-outproef geeft de meest eenduidige resultaten voor een last-sliprelatie. De geometrie is 
bepalend voor het resultaat. In Tabel 2 is een overzicht weergegeven van proeven die tot op heden zijn 
uitgevoerd met corrosie. 
 
Tabel 2 overzicht experimenteel onderzoek met corrosie 

Referentie Auteur 

  Centrische pull-out met nauwe ondersteuning 
(beton in het samengestelde gebied onder 
druk), zie figuur 25 a) en b) 

[30] Al-Sulaimani (1990) 

[31] Cabrera (1992) 

[23] Fang, Lundgren (2004) 

[33] Shayanfar (2006) 

[34] Kivell (2011) 

  Centrische pull-out onder trek, zie figuur 11 c) 

[12] Auyeung (2000) 

[13] Auyeung (2001) 

  Excentrische pull-out, zie figuur 11 d) 

[35] Rodriguez (1994) 

[32] Almusallam (1996) 

[11] Fischer (2012) 

  Buigbalk test, zie figuur 11 e en f) 

[30] Al-Sulaimani (1990) 

[31] Cabrera (1992) 

[36] Berra (1997) 

 
De eerste vijf auteurs hebben centrische pull-outproeven uitgevoerd en om deze reden worden enkel 
deze auteurs nader beschreven. In bijlage A worden de experimenten van Al-Sulaimani, Fang, en 
Shayanfar uitgebreid toegelicht. Cabrera is niet verder toegelicht, omdat het doel van het onderzoek 
weinig raakvlakken heeft met onderhavig onderzoek. Ook is het onderzoek van Kivell niet toegelicht, 
omdat er specifiek is ingegaan op beugelwapening. Beugelwapening wordt niet meegenomen in 
onderhavig afstudeeronderzoek. 
 
Tabel 3 centrische pull-out experimenten met corrosie 

Ref. auteur type d c c/d L L/d beugel d/s betondruksterkte opmerkingen 

   mm mm [-] mm [-] mm MPa  

[30] Al-Sulaimani  1 10 70 7.0 40 4.0 - 30  

  2 14 68 4.9 56 4.0 - 30  

  3 20 65 3.3 80 4.0 - 30  

  4 14 68 4.9 56 4.0 - 30  

[31] Cabrera 1 12 69 5.8 48 4.0 - 56  

  2 12 69 5.8 48 4.0 - 56  

[23] Fang, Lundgren 1 20 60 3.0 80 4.0 - 52.1 glad 

  2 20 60 3.0 80 4.0 - 52.1 geribd 

  3 20 60 3.0 80 4.0 6/40 52.1 glad 

  4 20 60 3.0 80 4.0 6/40 52.1 geribd 

[33] Shayanfar  1 12 24 2.0 200 16.7 -  26 geribd volgens foto's 

  2 12 44 3.7 200 16.7 -  26  

  3 18 21 1.2 200 11.1 -  26  

  4 18 41 2.3 200 11.1 -  26  

  5 18 66 3.7 200 11.1 -  26  

  6 25 37.5 1.5 200 8.0 -  26  

  7 25 62.5 2.5 200 8.0 -  26  

[34] Kivell  1 20 60 3.0 80 4.0 6/40 50.8 met beugels/ geribd staal 

2.3.1.1 Review centrische pull-outproeven 
In de reeks experimentele resultaten is een algemene trend zichtbaar, ondanks de wijde spreiding van 
alle proeven, zie Figuur 26. In de algemene trend zijn twee fases zichtbaar. De eerste fase is een initiële 
toename van de aanhechtsterkte tot het moment dat de eerste scheur optreedt. In de tweede fase 
verslechtert de aanhechtsterkte.  
De fases worden als volgt verklaard.  

1. Gedurende de eerste fase van het ontwikkelen van de corrosieproducten treedt er een volume 
toename op, waardoor een expansiedruk ontstaat op het omhullende beton (Shayanfar[33] en 

Figuur 25 opstelling proeven 



 

 

 

 

Afstudeerverslag Florentien Vink 35 van 123 
 

Cabrera[31]). De initiële/ eerste corrosieproducten hechten aan het staal en vullen de poriën op 
van de betonmatrix. In deze fase geeft de interface goede mechanische eigenschappen (Al-
Sulaimani[30]). Een toename in druk en frictiecoëfficiënt leiden tot een toename van de 
afschuifsterkte.  

2. Meer corrosie leidt tot scheurvorming. De corrosieproducten worden vlokkig en vormen een 
zachte interfacelaag. De scheurvorming leidt tot afname van het opsluitend effect van het 
omhullend beton. De afschuifweerstand verslechtert en wordt erger door de reductie van de 
ribben. 

De overgang van fase 1 naar fase 2 is voor elk experiment verschillend, afhankelijk van de parameters 
en randvoorwaarden van de experimenten. De twee fases worden nader besproken. 
 

 
Figuur 26 algemeen verloop van de maximale aanhechtsterkte vs. de corrosiehoeveelheid Berra[36] 

Aanhechtsterkte fase 1  
Uit de onderzoeken van Al-Sulaimani, Cabrera, Shayanfar, Auyeung en Ghandehari blijkt dat er een 
significante toename van de hechtsterkte is ten opzichte van niet gecorrodeerd staal bij kleine 
hoeveelheden corrosie. De proeven van bovenstaande onderzoekers hebben de volgende 
voorwaarden: 

- De betondekking is relatief groot, de dekking is tussen de 40 en 70 mm. 
- Er wordt centrisch getrokken. 
- Een laag corrosiegehalte is van toepassing; xcor

1 van 0.01 tot 0.09 mm 
Deze voorwaarden bevestigen de theorie dat kleine hoeveelheden corrosie een positieve invloed 
hebben op geprofileerde wapeningstaven die bezwijken op pull-out failure.  
 
Volgens Fang et al.[23] neemt de aanhechtspanning alleen van gladde staven toe bij kleine 
hoeveelheden corrosie. De toename van de aanhechtsterkte wordt verklaard door de volume expansie 
en de ruwheidsverandering in de interface. Corrosie heeft geen positieve invloed op het aanhechtgedrag 
van geprofileerde staven. Dit resultaat is tegenstrijdig met de overige studies.  
Deze tegenstrijdigheid kan verklaard worden doordat Fang et al.[23] meer dan een kleien hoeveelheid 
corrosie heeft aangebracht. De geprofileerde staven zijn getest zonder corrosie en vanaf 2.01% 
corrosie. Een corrosiepercentage van 2.01% is gelijk aan ongeveer een corrosiepenetratiediepte (xcor) 
van 0.1 mm. Het is mogelijk dat deze corrosie hoeveelheid een lagere aanhechtsterkte levert dan een 
staaf zonder corrosie. In deze situatie is het denkbaar dat de kleinst aangebrachte corrosiehoeveelheid 
(xcor = 0.1mm), al te veel was om het positieve effect waar te nemen. Echter zijn er geen scheuren 
waargenomen in de betondekking bij deze hoeveelheid corrosie. Deze verklaring wordt niet bevestigd 
of ontkend in het artikel van Fang et al. [23].  
 

                                                      
1 xcor = de corrosiepenetratie diepte in de wapening.  
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Aangezien alleen de resultaten van Fang et al. [23] afwijken en de bijbehorende grafieken niet 
beschikbaar zijn, wordt ervan uitgegaan dat de resultaten en bevindingen van de overige onderzoekers 
meer overeenkomen met de werkelijkheid.  
 
Aanhechtsterkte fase 2 
Longitudinale splijtscheuren ontstaan bij een toename van de corrosiehoeveelheid. De scheuren 
worden in deze onderzoeken verklaard door de expansie druk van de corrosieproducten op de 
betondekking (Al-Sulaimani [30], Cabrera [31], Fang et al. [23] en Almusallam [32]).  
 
De afname van de aanhechtsterkte wordt in de verschillende studies verklaard: 

- door het corroderen van de ribben vermindert de consolewerking (Al-Sulaimani); 
- door de vorming van een zachte laag corrosieproducten (Al-Sulaimani en Fang et al.) en 
- doordat longitudinale splijtscheuren breder worden en daarmee de opsluitende werking van 

beton verzwakt (Al-Sulaimani, Cabrera, Fang et al. en Shayanfar). 
 
De aanname dat de interface, bestaande uit corrosieproducten, verantwoordelijk is voor de verzwakking 
van de aanhechting (Aauyeng [12,13], Almusallam [32], Cabrera [31], Al-Sulaimani [30]) is in 
tegenstelling tot de studie van Cairns[19]. De studie van Cairns toont aan dat de corrosieproducten de 
frictiecoëfficiënt niet aantasten van de wapening-beton interface als de scheurwijdte niet breder is dan 
1.0 mm. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de verandering in de interface door toedoen van de 
corrosieproducten niet de primaire oorzaak is van het verlies van de aanhechting, zolang de dekking 
nog niet is afgespat.  
 
Slip  
De onderzoeken zonder corrosie zijn niet eenduidig over de slip die hoort bij de maximale 
aanhechtsterkte. Fang et al., Al-Sulaimani en Shayanfar hebben slipwaardes tussen de 0.1 en 0.3 mm 
voor geprofileerde staven. De literatuur van Bruggeling[40] bevestigt deze orde van grootte. De slip dat 
hoort bij de maximale hechtsterkte moet een paar tiende van millimeters zijn. 
 

 
Figuur 27: invloed van corrosie op slip behorend bij de maximale aanhechtsterkte.  

De invloed van corrosie op de slip verschilt ook per onderzoek. De onderzoeken van Fang et al. en 
Almusallam hebben een algemeen verloop waarin de slip afneemt bij het toenemen van corrosie. De 
resultaten van Al-Sulaimani tonen een ander verloop. De slip blijft redelijk gelijk bij kleine hoeveelheden 
corrosie. De slip neemt toe bij grote hoeveelheden corrosie. Uit deze gegevens is niet vast te stellen, 
welk verloop juist is. Numeriek onderzoek moet uitwijzen wat de invloed is van corrosie op het slip 
gedrag.  
 
Kortom,  

- Het verloop van de last-sliprelaties komen overeen tussen de verschillende onderzoeken. De 
exacte waardes niet. De spreiding is hiervan zeer groot. Dit is voornamelijk te wijten aan de 
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verschillen in geometrie en de materiaaleigenschappen. Er worden verschillende 
wapeningdiameters, hoek van de ribben, betondekking en betonsterkte toegepast. 

- De toename van de maximale aanhechtsterkte door kleine hoeveelheden corrosie wordt door 
alle onderzoeken bevestigd, behalve door het onderzoek van Fang et al..  

- De afname van de maximale aanhechtsterkte wordt verklaard door verandering van de ruwheid 
van het staaloppervlak en de expansiedruk door de volumetoename. Alleen Cairns heeft 
aangetoond dat de ruwheid van de interface niet verandert en niet bepalend is voor de 
verandering van de aanhechtsterkte.  

- De slip dat hoort bij de maximale aanhechtsterkte moet een orde van grootte hebben van tiende 
millimeters. 

- De invloed van corrosie op de slip komt niet overeen in de verschillende onderzoeken. Numeriek 
onderzoek moet uitwijzen wat de invloed is van corrosie op het slip gedrag.  

 Numeriek onderzoek 
Het modelleren van corrosie effecten is tot op heden door verschillende onderzoekers uitgevoerd. In de 
beginfase (tot 2003/2004) is veel aandacht (onderzoeken) uitgegaan naar de scheuren in de dekking 
door corrosie. Al deze numerieke modellen reproduceren alleen de expansie van de corrosieproducten 
en de gerelateerde scheurprocessen in het beton. Een 2D model loodrecht op de wapeningsstaaf wordt 
hierbij gemodelleerd. Voor een voorbeeld zie Figuur 28.  
 

 
Figuur 28: 2d model expansie corrosie[21] 

In Tabel 4 is een overzicht weergegeven van een aantal numerieke onderzoeken die tot op heden zijn 
uitgevoerd om het pull-outgedrag met corrosie te modelleren. Er is een onderscheid gemaakt tussen 
axisymmetrische modellen en 3D modellen. 
   
Tabel 4 overzicht numeriek onderzoek 

  Auteur bewerking beugels FEM programma 

  axisymmetrische modellen       
[36] Berra (2003) geribd ja ABAQUS 
[37] Berto (2008) geribd nee - 
[38] Chernin (2010) glad nee ABAQUS 
  gedetailleerde 3D modellen       
[20,21] Lundgren (2005a), (2005b) geribd en glad nee DIANA 
[27] Kamyab Zandi Hanjari (2011) geribd en glad nee DIANA 
[11] Fischer (2012) geribd ja MASA 
[39] Amleh en Ghosh (2006) geribd nee ABAQUS 

 
Het gebruiken van een axisymmetrisch model heeft voordelen ten opzichte van een 3D model. De 
rekentijd is minder dan bij een 3D model.  
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Een nadeel van een axisymmetrisch model is dat de spanningen en rekken in derde richting (radiale 
richting) niet goed weergegeven worden. De werkelijkheid wordt vertaald naar een axisymmetrisch 
model. Als er scheurvorming in de omtrek richting optreedt, worden de driedimensionale effecten niet 
realistisch weergegeven. In dit specifieke model is de ontwikkeling van scheurvorming een belangrijke 
parameter. Hoe worden de longitudinale splijtscheuren in een axisymmetrisch model opgenomen en 
geeft het een redelijke benadering van het verlies van de stijfheid weer?  

2.3.2.1 Review axisymmetrische modellen 
 
De axisymmetrische numerieke onderzoeken van Berra, Berto en Chernin hebben overeenkomsten en 
verschillen. Deze verschillen worden allereerst weergegeven in Tabel 5. Uit de nadere toelichting per 
onderzoek, zoals na de tabel beschreven, blijkt dat het lastig is om alle effecten van corrosie op te 
nemen in een numeriek model. De beïnvloedende factoren zijn hiervoor te onbekend. De onderzoeken 
zijn uitgebreid toegelicht in Bijlage B. De drie onderzoeken worden afzonderlijk bekeken. de 
onderzoekers hebben zich in hun onderzoek laten leiden door verschillende aannames. Ik op mijn beurt 
heb gekozen uit de verschillende aannames van deze onderzoekers. 
 
Tabel 5 overeenkomsten en verschillen axisymmetrische modellen 

 Berra Berto Chernin 

Interface 
gemodelleerd 

Nee Ja Ja 

Corrosie- 
expansiedruk 

Alleen expansiedruk 
opgenomen 

De expansie niet 
letterlijk opgenomen 

Expansiedruk 
opgenomen 

Gladde staven 
beschouwd 

Nee Nee Uitsluitend 

Ribben Specifiek 
gemodelleerd 

Opgenomen in de 
interface 

n.v.t. 

Beugelwapening 
opgenomen in model 

Ja Nee Nee 

Parameters 1 parameter 
onderzocht: opsluiting. 

Veel parameters 
opgenomen in de 
interface en het 
materiaalmodel beton 

- 

 
Berra:  
Het onderzoek van Berra is helemaal gericht op de opsluiting in het omhullend beton. De expansie van 
de corrosie en de opsluiting in het omhullend beton hebben een duidelijke relatie. Het blijkt dat alleen 
het meenemen van de expansie door toe doen van de corrosie voldoende is om het effect van corrosie 
en opsluiting te bestuderen. Dit ondersteunt de conclusie van Cairns dat de verandering van de 
frictiecoëfficiënt in de interface door corrosie niet de primaire oorzaak is voor de afname van de 
aanhechtsterkte. In deze studie is nauwkeurig de geometrie meegenomen. 
De ribben zijn specifiek gemodelleerd. De ribben moeten ook specifiek gemodelleerd worden, omdat er 
geen interface aanwezig is waarin eventueel het gedrag van ribben gemodelleerd kan worden. Gladde 
staven zijn niet beschouwd. Het modelleren van de ribben leidt tot een fijnere mesh en dus een langere 
rekentijd.  
 
Berto:  
Berto heeft het effect van de corrosie en het gedrag van de ribben beschreven in de interface. Tevens 
is de invloed van corrosie meegenomen in het materiaalmodel van beton. Er wordt geen expansie 
aangebracht. Dit onderzoek neemt alle parameters mee in de interface tussen staal en beton en in het 
(schade)materiaalmodel van beton. De expansie van corrosie leidt tot scheuren (schade) in het beton. 
Berto heeft het materiaalmodel van beton voorzien van een schadeparameter. De schadeparameter 
heeft in het hele beton dezelfde waarde. Door de schadeparameter te introduceren, neemt de stijfheid 
in het beton af. De stijfheid neemt in het hele beton evenredig af. In werkelijkheid zorgt de expansie 
voor spanningen en deze spanningen leiden tot scheuren. De spanningen zijn niet evenredig in het 
beton, met als gevolg dat de scheuren groeien. De stijfheid van het beton reduceert op de plaats van 
de scheur. In werkelijkheid reduceert de stijfheid niet evenredig. De scheuren en stijfheidsreductie leiden 
tot een bepaald bezwijkmechanisme. Een schadeparameter kan niet het juiste bezwijkmechanisme 
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weergeven. Het bezwijkmechanisme en het resultaat van een numeriek model (last-slipdiagram) geven 
een betrouwbaar resultaat. Een schadeparameter in het beton is daarom niet de beste manier om de 
expansie aan te brengen. Deze keuze is per definitie een vereenvoudiging van de werkelijkheid.  
 
Het frictiemodel is afhankelijk van de betondekking(c), staafdiameter, de betonsterkte, 
corrosiepenetratiediepte(xcor), bèta(β) en mu(µ). Bèta en mu zijn empirische constanten. Deze 
empirische constanten worden passend gemaakt, zodoende dat de beste resultaten worden verkregen. 
De materiaaleigenschappen, de geometrie, de dekking en de staafdiameter zijn onafhankelijke 
gegevens in het model. Bij deze methode dient ervoor gewaakt te worden dat de invoer van het model 
niet de uitvoer van het model is.  
 
Chernin:  
Chernin heeft de invloed van corrosie meegenomen door het gedrag in de interface aan te passen en 
expansiedruk aan te brengen op de wapeningstaaf. Het interface model is zeer uitgebreid. Het model is 
afhankelijk van een adhesieterm, een frictiecoëfficiënt en de normaalspanning. Deze parameters zijn 
weer afhankelijk van de slip, de corrosiehoeveelheid en de corrosiedichtheid. Er is geprobeerd om al 
deze parameters mee te nemen, het blijft evenwel onduidelijk of de waardes die meegenomen zijn de 
werkelijkheid weergeven. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de corrosiehoeveelheid en de 
corrosiedichtheid en het effect daarvan op de aanhechtsterkte. Deze onderzoeken spreken elkaar 
tegen. Vervolgens heeft Chernin zijn model afgestemd op onderzoek met (te) weinig proefresultaten. 
Vervolg onderzoek is noodzakelijk om de waarde van de parameters beter te onderzoeken.  
 
Conclusie: 
Uit de literatuur blijkt dat het numerieke model een aantal mechanismes moet kunnen beschrijven.  
Ten eerste moet de interface adhesie en wrijving kunnen beschrijven.  
Ten tweede moeten er scheuren of een andere vorm van stijfheidsreductie in het betonmateriaal 
gemodelleerd worden.  
Daarnaast blijkt de volumetoename door het ontstaan van de corrosieproducten de meest maatgevende 
invloed te hebben op de last-sliprelatie. De expansie moet om deze reden ook gemodelleerd kunnen 
worden.  
Uiteindelijk moeten er twee bezwijkmechanismes (pull-outfailure en splitting failure) kunnen ontstaan, 
omdat de maximale aanhechtsterkte afhankelijk is van het bezwijkmechanisme. 
 
Het bovenstaande in acht genomen en de axisymmetrische modellen bekeken wordt het volgende 
geconcludeerd.  

- De exacte geometrie wordt gemodelleerd. Indien ribben aanwezig zijn, worden deze 
gemodelleerd. De invloed van ribben op de last-sliprelatie wordt niet verwerkt in het gedrag van 
de interface. De exacte geometrie maakt dat de mesh fijner moet en daarmee wordt de rekentijd 
vergroot. De werkelijkheid wordt het meest benaderd. Dit is overgenomen uit het model van 
Berra. 

- Coulombs wet wordt in de interface beschreven, zo wordt adhesie en wrijving geïmplementeerd. 
Afhankelijk van tijd en van het programma DIANA wordt de invloed van corrosie op de 
frictiecoëfficiënt meegenomen. Een nadeel van het meenemen van de invloed van corrosie op 
de frictiecoëfficiënt is dat er weinig over bekend is. Door de resultaten van het numerieke model 
passend te maken met de resultaten van experimenten kan de invloed bepaald worden. Op 
deze wijze wordt naar het juiste antwoord gewerkt. Dit was ook het probleem van Chernin.  

- De expansiedruk wordt meegenomen door orthogonale thermische expansie van de 
wapeningstaaf. Gebaseerd op Chernin en Berra.  

- De verschillende parameters worden afzonderlijk van elkaar bestudeerd. De invloed van de 
geometrie, materiaaleigenschappen en de corrosie worden afzonderlijk ingevoerd. Hierdoor is 
het eenvoudig een parameter te wijzigen en de invloed ervan te bestuderen.  

- Beugelwapening wordt niet meegenomen, omdat dit zeer grote invloed heeft op het 
aanhechtgedrag. De beugels kunnen een grotere invloed hebben dan corrosie. Waardoor de 
doelstelling slecht beantwoord wordt. Daarnaast is dit al uitgebreid onderzocht door Berra.  

2.3.2.2 Review 3D modellen 
Er zijn al verschillende 3D modellen opgesteld door onderzoekers, echter zijn enkele modellen verder 
doorontwikkeld dan andere modellen. Om deze reden wordt specifiek ingegaan op de modellen van 
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Lundgren en Fischer. Dit zijn de meest gevorderde pull-outmodellen onder invloed van corrosie tot op 
heden.  
 
Lundgren is zeer gedetailleerd op het materiaal corrosieproduct ingegaan en heeft vanuit de 
onderzoeken uit het verleden geprobeerd de materiaaleigenschappen van corrosieproducten vast te 
stellen. Gebaseerd op deze gegevens heeft Lundgren een interface ontworpen waarin een 
aanhechtmodel en een corrosiemodel is opgenomen. Een nadeel van deze aanpak is dat de ribben al 
zijn meegenomen in het aanhechtmodel. De expansie van de corrosieproducten en de vorm van de 
ribben (de hoek van de ribben) kunnen leiden tot andere scheurvorming in het model. Vooral de 
transversale scheuren kunnen in deze situatie minder goed in kaart gebracht worden. De scheuren in 
het model bepalen de bezwijkvorm. De last-sliprelatie is vervolgens weer afhankelijk van de 
bezwijkvorm. De invloed van corrosie is al uitvoerig besproken in paragraaf 2.2.4. Indien dus niet alle 
scheurvorming wordt meegenomen in het numerieke model, wordt ook niet de stijfheidsreductie van het 
beton meegenomen, wat weer bepalend is voor het bezwijkmechanisme.  
Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat de materiaaleigenschappen van corrosieproducten 
variëren en lastig vast te leggen zijn. De elasticiteitsmodulus van de corrosieproducten varieert 
afhankelijk van het experiment en op welke schaal het experiment is uitgevoerd. Een voordeel van dit 
model is dat de corrosie-eigenschappen niet passend worden gemaakt met resultaten van 
experimenten.  
 
Fischer heeft alle parameters afzonderlijk meegenomen in het model. De wapeningsstaaf met ribben, 
de zorgvuldig keuze van de plaatsing van de interface en solid betonelementen zijn toegepast. De 
geometrie van het gehele proefstuk is gebaseerd op een balkeinde proefopstelling. De geometrie van 
het proefstuk heeft invloed op het resultaat. Voor dit afstudeeronderzoek is een centrische pull-out 
opstelling bekeken. 
 
Het grote verschil tussen de beide modellen, is dat Lundgren ervoor gekozen heeft het gehele gedrag 
te beschrijven in de interface. In de interface is een bondmodel en een corrosiemodel opgenomen.  
Fischer heeft daarentegen ervoor gekozen niet alle parameters te implementeren in de interface. De 
ribben worden afzonderlijk gemodelleerd. Het model van Fischer is minder ‘compleet’ op het gebied van 
corrosie dan het model van Lundgren, echter benadert de geometrie van Fischer wel beter de 
werkelijkheid. 

 Conclusie van onderzoeken 
Experimentele verificatie 
De experimentele resultaten van Fang[23] worden gebruikt voor de verificatie van het numerieke model. 
Er is gekozen voor deze resultaten, omdat Fang gladde en geprofileerde staven met en zonder corrosie 
heeft getest.  
 
Een geavanceerd model voor corrosie lijkt nauwkeurig, maar doordat gegevens van corrosieproducten 
(stijfheid, samenhang, aanhechting) op materiaalniveau ontbreken, is de waarde van het numerieke 
model onbekend. Daarom is er gekozen in de modellering een grovere schematisering van corrosie toe 
te passen en op een schaalniveau hoger (op proefstukniveau) het model te valideren.  
 
Het numeriek model zal bestaan uit een axisymmetrisch model met een geavanceerd 
betonmateriaalmodel. Dit materiaalmodel moet de stijfheidsreductie van het omhullend beton simuleren. 
De ribben worden gemodelleerd, aangezien het aantal ribben en de grootte van de ribben invloed 
hebben op het resultaat. Er wordt een interface gemodelleerd dat de adhesie en wrijving kan 
beschrijven, eventueel ook onder invloed van corrosie. Corrosie wordt meegenomen door het 
aanbrengen van een expansie op de interface.  

2.4 Hypothese onderzoek (samenvatting van literatuur) 
Gladde staaf 
Gladde staven bezwijken op pull-out failure. Het afschuifgedrag wordt in belangrijke mate beïnvloed 
door corrosie van de wapening. De aanhechtsterkte van gladde staven wordt verbeterd door corrosie. 
Corrosie leidt tot een expansiedruk op het grensvlak staal en beton. Deze druk maakt dat de 
wrijvingsweerstand hoger wordt.  
 
Geprofileerde staaf  
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Een proefstuk met een geprofileerde staaf zonder corrosie kan bezwijken op pull-out failure en splitting 
failure. Indien splitting failure optreedt, heeft corrosie een negatieve invloed op de aanhechtsterkte. 
Corrosie leidt tot eerder falen. Het eerder falen komt, doordat er in ongecorrodeerde toestand al 
splijtscheuren aanwezig zijn in de betondekking. De expansiedruk van de corrosie maakt dat de 
splijtscheuren eerder initiëren en sneller propageren.  
 
Voor proefstukken met een geprofileerde staaf zonder corrosie die bezwijken op pull-out failure hebben 
kleine hoeveelheden corrosie een positieve bijdrage op de aanhechtsterkte. De kleine hoeveelheden 
corrosie leveren een expansiedruk en dat verhoogt de wrijvingsweerstand. Tevens is de expansiedruk 
klein genoeg, zodat er geen splijtscheuren ontstaan door te grote trekringspanningen. Bij grotere 
hoeveelheden corrosie neemt de aanhechtsterkte zeer abrupt af. Bij het ontstaan van splijtscheuren, 
neemt de stijfheid van het omhullend beton af. Dit resulteert in een lagere aanhechtsterkte en kan zelfs 
leiden tot het bezwijkmechanisme splitting failure.  
 
Frictiecoëfficiënt  
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of corrosieproducten invloed hebben op de 
wrijvingscoëfficiënt in de interface. Indien de wrijvingsweerstand wordt gereduceerd door corrosie heeft 
dat vooral invloed op het aanhechtgedrag van gladde staven. Bij geribde staven zal dit effect een 
geringe invloed hebben, omdat hier de consolewerking het meeste bijdraagt aan de aanhechtsterkte. 
Met deze overweging in het achterhoofd, wordt in eerste instantie alleen de expansie door corrosie 
meegenomen in het numerieke model.  
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3. Eindige elementen modellering 

3.1 Inleiding 
Het numerieke model is gemaakt in het eindige elementenprogramma DIANA. Een pull-outproef met 
verschillende corrosiehoeveelheden is gemodelleerd.  
 
In de eerste paragraaf wordt de geometrie beschreven. De proef en een vertaling naar een mechanisch 
model worden vervolgens behandeld. In de daarop volgende paragraaf wordt de proef vertaald naar 
een model. Het eindige elementenmodel met de bijbehorende randvoorwaarden worden in dezelfde 
paragraaf beschreven. Tot slot wordt er nader ingegaan op de materiaaleigenschappen. De elementen 
en de eigenschappen worden toegelicht.  

3.2  Modellering (geometrie, randvoorwaarden en belasting) 
In dit onderzoek is gekozen om de centrische pull-outproeven te modelleren. De gekozen proefopstelling 
heeft het voordeel dat het een eenvoudige opstelling is en uitsluitend het verschijnsel aanhechting laat 
zien zonder geometrische invloeden. Overige proeven zijn complexer van aard en zijn onderhevig aan 
geometrische invloeden. 
 
De methode van Rilem is gebruikt in de Nederlandse Norm [14], zie Figuur 15a. Daarnaast komt in de 
literatuur ook de methode van Rehm en Eligehausen [15] voor, zie Figuur 15b. 

  
Figuur 29 opstelling pull-outproef methode RILEM [14] en Rehm and Eligehausen[15] 

Een belangrijke overeenkomst van beide opstellingen is dat de wapeningsstaaf bij de krachtsinleiding 
ontbonden is (met rood weergegeven in Figuur 30). De kegelvormige drukspanningen (besproken in 
paragraaf 2.1.2) worden op deze wijze afgedragen naar het omhullend beton. De oplegging heeft op 
deze wijze geen invloed op de drukspanningen. In Figuur 30 zijn de drukspanningen met blauwe pijlen 
aangegeven.  
 

 
Figuur 30 schematisering van drukspanningen in centrisch pull-out proefstuk met een korte verankeringslengte en een 
ontbonden lengte.  

Er is één proefset gekozen om het numerieke model te valideren. Fang [23] beschrijft experimenten 
uitgevoerd met corrosie, alleen zijn niet alle gegevens beschikbaar. Fang heeft de opstelling gebruikt 
volgens Rehm en Eligehausen.  
 
Geometrie  
De opstelling is weergegeven in Figuur 31. Het proefstuk bestaat uit een betonnen kubus waarbij een 
wapeningstaaf in het midden van de kubus is gestort. De doorsnede van de betonnen balk is 140x140 
mm en de wapeningdiameter is 20 mm. De staaf en het beton zijn verbonden langs een specifieke 
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lengte, de effectieve aanhechtlengte (lcs). De effectieve aanhechtlengte van de wapeningstaaf is gelijk 
aan 5d (5 x diameter) en is dus gedeeltelijk bevestigd aan de kubus. De overige lengte van de 
wapeningstaaf heeft geen aanhechting met het beton. Uit foto’s ( 
Figuur 31 rechts onder) blijkt dat zeven ribben verbonden zijn aan het beton. De volledige afmetingen 
van het betonnen proefstuk en de wapeningsstaaf zijn weergegeven in Figuur 32. 
 
Een aantal randvoorwaarden van de proefstukken zijn onbekend, waaronder de afmetingen van de 
ribben. De ribafmetingen kunnen zijn gebaseerd op verschillende normen en onderzoeken. De 
standaardsetting van de ribben is als volgt aangenomen, gebaseerd op de Eurocode:  
 
Ribhoogte: 0.9 mm 
Maximale ribbreedte: 3.8 mm 
Minimale ribbreedte: 2.0 mm 
 

 
 

Figuur 31: opzet centrische pull-out proef (links) met COD gauge (rechts boven) bekisting proefstuk met beugels  
(rechts onder) Fang [23] 

Randvoorwaarden  
De opleggingen bevinden zich aan de bovenzijde van het beton. De bovenzijde wordt ondersteund 
doormiddel van rolscharnieren. Dit is gebaseerd op de aanname dat de krachten evenredig worden 
afgedragen. In proeven is dit te realiseren met een teflonplaat tussen het proefstuk en de opstelling. Het 
is niet bekend of Fang[23] gebruik heeft gemaakt van teflonplaten.  
 
Belasting  
De wapeningstaaf wordt belast op een trekkracht. De trekkracht wordt in de numerieke simulatie 
verplaatsingsgestuurd uitgevoerd, omwille van de stabiliteit van de simulatie. De verplaatsing wordt 
aangebracht aan de bovenzijde van de wapeningsstaaf, zie Figuur 32. Het andere einde van de 
wapeningstaaf (onderkant) blijft spanningsloos. De relatieve verplaatsing wordt gemeten door het 
verschil in verplaatsing tussen de onderkant van de wapeningsstaaf en de onderkant van het beton. De 
relatieve verplaatsing die gemeten wordt bestaat uit het slippen van het staal en de vervorming van het 
omhullend beton. De relatie tussen de trekkracht en het slippen (de relatieve verplaatsing) wordt 
gemeten totdat bezwijken plaats vindt. 
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Figuur 32: dimensies en randvoorwaarden betonnen proefstuk en wapeningsstaaf (mm) model Fang [23] 

De proef wordt vertaald naar een 2D en axisymmetrisch model. In een axisymmetrisch model is het 
onduidelijk hoe de stijfheidsreductie in de tangentiële richting wordt meegenomen. Daarom worden de 
proeven ook in een 2D model gesimuleerd. Het 2D model is een tussenstap om vervolgens een 
axisymmetrisch model te simuleren. Het 2D model bestaat uit plane stress elementen. In plane stress 

elementen is de spanning in transversale richting gelijk aan nul (𝜎𝑧𝑧 = 0 𝑁/𝑚𝑚2). De vervormingen dux 
en duy van een oneindig klein plane stress element zijn weergegeven in Figuur 33.  
 

 
Figuur 33 vervorming van een plane stress element 

Vanuit deze vervorming bepaalt DIANA de rekken voor isotropische elementen volgens de formules (2).  
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(2) 

 
Een axisymmetrisch model is om de y-as as-symmetrisch. De symmetrieas van de modellen ligt in het 
hart van de wapeningsstaaf. De vervormingen dux en duy van een axisymmetrisch element, met een 
dikte in tangentiële richting (t) gelijk aan de omtrek van het element, zijn weergegeven in Figuur 34Figuur 
33. Vanuit deze vervorming bepaalt DIANA de rekken volgens de formules (3). 
 
 

 
Figuur 34 vervorming axisymmetrisch element 

 

(3) 

Vervolgens worden de Cauchy spanningen bepaald. Een axisymmetrisch element kent in alle richtingen 
spanningen, zie Figuur 35. Voor meer achtergrond informatie wordt verwezen naar de handleiding van 
DIANA[41]. 

 

Figuur 35: Cauchy spanningen van axisymmetrisch element 

Het model is opgebouwd uit vierhoekige elementen met tussenknopen (CQ16M met een 2x2 Gauss 
integratieschema volgens DIANA handleiding). De ribben van de wapeningsstaaf zijn vereenvoudigd tot 
ringen i.p.v. een spiraalvormig verloop. De buitenste laag van de wapeningsstaaf bezit orthotroop 
expansie eigenschappen om het simuleren van de expansie van de corrosieproducten te kunnen 
verwezenlijken. De opbouw is weergegeven in Figuur 36. 

 
Figuur 36 opbouw lagen numeriek model 
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3.3 Materiaalmodellen 

 Beton 
Aan de hand van de huidige normen en de mogelijkheden binnen het programma is een materiaalmodel 
gekozen dat het meest overeenkomt met het werkelijke gedrag van beton.  
 
Het programma DIANA heeft een rijke bibliotheek aan gesmeerde scheurmodellen. Een gesmeerd 
scheurenmodel wordt als voldoende aangenomen voor het onderhavige onderzoek, omdat het van 
belang is dat de stijfheid van het materiaal beton afneemt bij scheurvorming. Door de stijfheidsafname 
van het beton neemt het opsluitend effect af. Dit effect moet waargenomen worden in het last-
slipdiagram.  
 
Met een gesmeerd scheurmodel wordt niet de werkelijke scheurvorming weergegeven. Bij deze 
methode kan niet van een discrete scheur gesproken worden. De ‘scheur’ wordt uitgesmeerd over een 
bepaalde afstand. Deze methode geeft aan in welke elementen scheurvorming optreedt. De gesmeerde 
scheurvorming geeft een indicatie van de bezwijkvorm. Om het verlies van het opsluitende effect van 
het omhullend beton weer te geven in het last-slipdiagram, is het niet persé nodig om de discrete 
scheurvorming weer te geven, maar volstaat ook een gesmeerd scheurenmodel. Daarom is gekozen 
voor een gesmeerd scheurenmodel ten opzichte van een discreet scheurenmodel. 

3.3.1.1 Trek + druk 
Er is een total strain rotating crack model toegepast (DIANA handleiding[41]), waarin een relatie is 
vastgelegd tussen de spanning en de totale rek in één spanningsrichting. De keuze voor dit model is 
opgenomen in bijlage D. In het rotating crack model draait de scheurrichting mee met de richting van 
de hoofdtrekspanning zodat in een scheur geen schuifspanningen ontstaan die mogelijk kunnen leiden 
tot een overschatting van de bezwijkbelasting. Onder trek is lineaire softening aangenomen en onder 
druk is een elastisch-plastisch gedrag aangenomen, zie Figuur 37.  
 

        
   
Figuur 37 Lineaire softening onder trek (links) en ideaal plastisch gedrag onder druk (rechts)  

Het total strain rotating crack model in DIANA is een éénassig materiaalmodel. Het is binnen dit 
materiaalmodel mogelijk om rekening te houden met een verhoging van de druksterkte door het 
opsluitingseffect. Tevens is het mogelijk om rekening te houden met een reductie van de druksterkte en 
de dwarscontractiecoëfficiënt als gevolg van scheurvorming. De verhoging van de druksterkte door de 
opsluitingseffecten wordt meegenomen met behulp van het model van Selby en Vecchio[41]. Dit leidt 
tot een verhoging van de druksterkte zoals weergegeven in Figuur 38.  
 

 
Figuur 38 Invloed zijdelingse opsluiting op spanning-rekdiagram voor druk 
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De reductie van de druksterkte bij laterale scheurvorming wordt meegenomen met behulp van het model 
van Vecchio en Collins [41],zie Figuur 39. De reductiefactor voor de druksterkte is hierbij afhankelijk van 
een laterale schadeparameter die het gemiddelde is van de twee laterale richtingen.  

 
Figuur 39 Reductiefactor druksterkte ten gevolge van laterale scheurvorming[41]  

Deze materiaalmodellen zijn onderworpen aan één-elementtesten. Deze testen zijn uitgevoerd om het 
materiaalmodel te valideren. Ten behoeve van een zuivere uitvoering van de één-elementtesten zijn de 
opties voor een verhoging van de druksterkte ten gevolge van opsluitingseffecten en een reductie van 
de druksterkte en de dwarscontractiecoëfficiënt door de van scheurvorming in eerste instantie niet 
meegenomen. In tweede instantie is het gevolg van scheurvorming in laterale richting meegenomen. 
De één-elementtesten zijn opgenomen in bijlage F. 

3.3.1.2 Krimp   
Het proefstuk bestaat uit een betonnen kubus met in het midden een wapeningsstaaf. Het beton krimpt 
door autogene krimp en uitdrogingskrimp. Door de aanwezigheid van het staal in het beton kan het 
beton niet vrij vervormen, wat leidt tot normaalspanning op de interface. De grootte van de 
normaalspanning is bepalend voor de maximale schuifweerstand. De grootte van de krimpverkorting is 
bepaald aan de hand van de Eurocode [42]. Zie bijlage E voor meer informatie.  
 
휀𝑐𝑠 = 휀𝑐𝑑 + 휀𝑐𝑎 
 
휀𝑐𝑠= de totale krimpverkorting 
휀𝑐𝑑= de uitdrogingskrimpverkorting 

휀𝑐𝑎= de autogene krimpverkorting 
 
De totale krimpverkorting is: 
 
휀𝑐𝑠 = 휀𝑐𝑑 + 휀𝑐𝑎 = 0.252‰ + 0.03412‰ = 0.2859‰ 
 
De krimp kan op drie manieren worden opgenomen in het numerieke model. 
Ten eerste beschikt DIANA over een krimpmodule. Deze module kan alleen ingevoerd worden in 
combinatie met het betonmateriaalmodel dat samenhangt met de Eurocode. In onderhavig onderzoek 
is niet gekozen voor een standaard materiaalmodel van de Eurocode, met als gevolg dat deze module 
niet gebruikt kan worden.  
 
Ten tweede kan de krimp gesimuleerd worden door het invoeren van een thermische krimp. Thermische 
krimp komt in deze situatie niet voor, immers er treedt geen temperatuurverschil op. Toch wordt dit 
begrip bewust gehanteerd om de autogene- en uitdrogingskrimp te simuleren. Om dit te realiseren moet 
α en de temperatuur ingevoerd worden. α is de vervorming per graad Celsius. In het numerieke model 
is voor α 0.29‰ ingevoerd en de temperatuur zakt met één graad. Op deze wijze is de autogene- en 
uitdrogingskrimp gemodelleerd. Deze simulatie is de meest realistische nabootsing van krimp.  
Het staal verhindert de vervorming in longitudinale (y-)richting en in radiale richting. Door deze 
verhindering ontstaan er trekspanningen in het beton groter dan de treksterkte, met als gevolg dat het 
beton scheurt. Het scheuren van het beton door krimp is niet gewenst, omdat de scheuren niet 
overeenkomen met de werkelijkheid en tevens zorgen voor een onstabiel model. In werkelijkheid treden 
er relaxatie en microscheuren op. Zodra microscheuren ontstaan, neemt de stijfheid af, waardoor er 
geen grote scheuren ontstaan (zoals het model suggereert). In het model mogen dus geen scheuren 
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ontstaan als gevolg van krimp. Wel moet normaalspanning op de interface aangebracht worden om het 
effect van krimp mee te nemen. Hierdoor is het niet mogelijk krimp te manipuleren door een thermische 
krimp, daarom moet optie drie gekozen worden. 
 
De derde mogelijkheid is krimp te modelleren door normaalspanning op het proefstuk aan te brengen. 
Deze methode geeft de krimp niet realistisch weer, echter resulteert het wel in een normaalspanning op 
de interface. De normaalspanning wordt aangebracht door een verplaatsing op te leggen op de 
buitenzijde van het proefstuk, zie Figuur 32. De grootte van de verplaatsing bepaalt de normaalspanning 
op de interface. Door middel van een trial and error methode blijkt dat een verplaatsing van 0.0081 mm 
op de buitenkant van het proefstuk overeenkomt met de normaalspanning op de interface die hoort bij 
een krimp van 0.2859‰. 

3.3.1.3 Mesh afhankelijk 
In een gesmeerd scheurenmodel wordt de ‘scheur’ uitgesmeerd over een bepaalde afstand. Deze 
afstand wordt de equivalente hoogte of scheurbandbreedte (h) genoemd. Er is dus sprake van een 
scheurrek (휀𝑐𝑟). De scheurrek is afhankelijk van de breukenergie (Gf), de scheurbandbreedte en de 
treksterkte van beton. De breukenergie en de treksterkte vertaalt zich in een scheurwijdte (wcr).  
 
In het total strain rotating crack model kan de breukenergie of de uiterste scheurrek (휀𝑢

𝑐𝑟) opgegeven 
worden. Beide opties zijn meshafhankelijk. In bijlage F zijn beide opties getoetst in een benchmarktest. 
 
Optie 1 breukenergie. 
De breukenergie (Gf) en de treksterkte (ft) hebben vaste waarden. De scheurbandbreedte (h) heeft een 
variabele waarde. Dit leidt tot een variabele waarde van de scheurrek, volgens formule 4.  
 

휀𝑢
𝑐𝑟 =

2𝐺𝑓

𝑓𝑡ℎ
 

(4) 

 
De scheurrek is meshafhankelijk. De breukenergie is het oppervlak onder de spanning-
scheurwijdtegrafiek (zie bijlage F), volgens formule 5. De breukenergie en de treksterkte zijn vaste 
waarden. 
 

𝑤𝑐𝑟 =
2𝐺𝑓

𝑓𝑡

 
(5) 

 
De scheurwijdte is in deze situatie niet afhankelijk van de mesh. De ontwikkeling van scheurvorming 
staat in relatie met de stijfheidreductie. De stijfheid is ook niet meshafhankelijk.   
 
Optie 2 uiterste scheurrek. 
De uiterste scheurrek (휀𝑢

𝑐𝑟) en de treksterkte (ft) hebben vaste waarden. De scheurbandbreedte (h) heeft 
een variabele waarde. Dit leidt tot een variabele waarde van de breukenergie, volgens formule 6.  
 

𝐺𝑓 =
휀𝑢

𝑐𝑟𝑓𝑡ℎ

2
 

(6) 

 
De breukenergie is meshafhankelijk. De breukenergie is het oppervlak onder de spanning-
scheurwijdtegrafiek (zie bijlage F), volgens formule 5. De scheurwijdte is in deze situatie dus afhankelijk 
van de mesh. De ontwikkeling van scheurvorming staat in relatie met de stijfheidreductie. De stijfheid is 
dus ook meshafhankelijk. 

 Staal 
In paragraaf 2.2.3 is beschreven dat het vloeien van wapening de minst waarschijnlijke vorm van 
bezwijken is van de aanhechting. Daarom is aangenomen dat het staal niet gaat vloeien voordat 
bezwijken van het proefstuk optreedt. Na de analyse moet deze aanname gecontroleerd worden. Staal 
is vanwege deze redenering beschreven met een elastisch lineair materiaalgedrag. 

 Aanhechting (interface) 
De chemische adhesie, de wrijving en de consolewerking dragen bij aan de aanhechting, zoals 
beschreven in paragraaf 2.2.1. De chemische adhesie is een lineair verloop tussen de schuifsterkte en 
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de relatieve verplaatsing. Vervolgens treedt onthechting op, na onthechten treedt wrijving op. Ieder van 
deze mechanismen worden gemodelleerd in het numerieke model, door middel van interface 
elementen. 
 
Op de plaats van het grensvlak staal-beton worden interface-elementen gemodelleerd. Deze elementen 
worden beschreven met de wet van Coulombs frictiegedrag. Bij een toenemende normaalspanning 
neemt de schuifspanning toe volgens de volgende relatie: 
 
𝜏𝑚𝑎𝑥 = c + 𝜇 ∗ p            (1) 
 
𝜏𝑚𝑎𝑥 = maximale schuifspanning 
c = cohesie (= adhesie) 
𝜇= frictiecoëfficient 
p = normaal(druk)spanning  
 

 
Figuur 40 Coulomb frictie criterium 

In Figuur 40 is deze wet visueel weergegeven. Op de x-as staat de normaaltractie en op de y-as staat 
de afschuiftractie. Bij een toenemende normaalspanning in druk (tn) neemt de afschuifspanning toe (tt). 
Bij een treknormaalspanning groter dan 𝑐/𝑡𝑎𝑛∅ is het niet meer mogelijk een afschuifspanning over te 
brengen. De wapening en het beton onthechten.  
 
Daarnaast is het ook mogelijk om een GAP criterium in te voeren. Een GAP criterium is een waarde 
waarbij onthechting ontstaat. Het GAP criterium wordt bepaald door de maximale treksterkte (ft in Figuur 
40). Bij een treknormaalspanning groter dan ft, treedt onthechting op tussen staal en beton. Het gedrag 
dat hoort bij het onthechten kan twee vormen hebben; brittle gedrag of constant shear retention gedrag. 
Voor brittle gedrag geldt dat na het bereiken van de maximale treksterkte er geen afschuifspanningen 
meer worden overgedragen (Figuur 41). Het abrupt terugvallen naar de waarde nul, blijkt in DIANA niet 
stabiel. Om deze reden is gebruik gemaakt van het constant shear retention gedrag. Bij deze benadering 
wordt er gebruik gemaakt van een β-factor. Deze factor reduceert de afschuifstijfheid. De β-factor is 
zeer laag aangenomen, om de werkelijkheid zo goed als mogelijk te benaderen. De β- factor heeft een 
waarde van 0.001.  
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Figuur 41 brittle en constant shear retention gedrag tractie-separatie diagram 

Het model is niet geschikt voor relatief grote verplaatsingen, omdat er geen onthechting optreedt in 
verticale richting. Indien de relatieve verplaatsing tussen het staal en het beton groter is dan een 
elementgrootte, worden er nog steeds schuifspanningen overgedragen, terwijl in werkelijkheid dit niet 
het geval is.  
 
Contactelementen zijn in staat contact, onthechting en wrijving te beschrijven. Contactelementen zijn in 
theorie beter geschikt voor deze situatie dan interface-elementen, omdat contactelementen geen relatie 
beschrijven tussen elementen als er geen contact is. Interface-elementen beschrijven daarentegen altijd 
een relatie tussen elementen in de verticale richting, ook bij grotere verplaatsingen. Uit een 
benchmarktest (bijlage G) blijkt dat het toepassen van contactelementen niet stabiel is, daarom wordt 
in het verdere verloop van het onderzoek gebruik gemaakt van interface-elementen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat de slip niet significant groot mag zijn ten opzichte van de aanhechtlengte.  
 
De waardes van de cohesie en de frictiecoëfficiënt zijn gebaseerd op verschillende studies (paragraaf 
2.2.1) 
 
Bijbehorende waardes: 
Cohesie:  1 N/mm2 
𝜇 :   0.6 
Dilatantiehoek: 0 
ft:   2.95 N/mm2 
Mode2:  constant shear retention 
β:   0.001 

3.3.3.1 Benchmark interface-elementen 
Een benchmarktest is gegenereerd om het interfacemodel te verifiëren. Het model bestaat uit een binnen cilinder en 
een buiten cilinder. De twee cilinders zijn met interface-elementen aan elkaar gekoppeld. De twee cilinders hebben 
dezelfde materiaaleigenschappen, zie  

 

Tabel 6. De buiten cilinder heeft aan de bovenzijde een roloplegging. De binnen cilinder wordt verticaal 
verplaatst. Aan de interface-elementen is het Coulomb frictiecriterium gekoppeld. Er is geen 
normaalspanning opgelegd op de interface-elementen. Na een verplaatsingsgestuurde simulatie moet 
blijken dat het last-slipdiagram exact overeenkomt met de invoergegevens van de interface. 
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Tabel 6 materiaalgegevens benchmark test interface 

Emat 30000 N/mm2 

vmat 0.2 

  

c 1 N/mm2 

µ 0.57 

Dilatantiehoek 0 

Stijfheid  125000 N/mm2 

GAP ft 0.2 N/mm2 

 
De benchmark is in een plane stress model en een axisymmetrisch model uitgevoerd. Vervolgens is de 
nauwkeurigheid verfijnd door de mesh te verfijnen. De benchmark is opgesteld zoals is weergegeven in 
Figuur 42.  

 
Figuur 42 model benchmarktest 
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Figuur 43 last-slipdiagram van 1x1 element plane stress model met brittle GAP formulering 

In dit figuur is de maximale aanhechtsterkte 1 N/mm2. Omdat er geen normaalspanning aanwezig is op 
de interface, komt deze waarde overeen met de ingevoerde cohesie. In dit model is de normaalspanning 
in de interface 0 N/mm2. Bij een grotere slip blijft deze waarde 0 N/mm2. Er treedt vervolgens geen 
onthechting op, omdat het Gap criterium niet wordt bereikt.  
 

 
Figuur 44 last-slipdiagram van axisymmetrisch modellen met brittle GAP formulering 

In de grafieken van Figuur 44 wordt een terugval waargenomen. Dit impliceert dat er onthechting 
optreedt. Het enige verschil tussen de grafieken van Figuur 43 en Figuur 44 is de axisymmetrie. Na het 
model verder bekeken te hebben is duidelijk dat er een normaalspanning ontstaat in de interface, door 
het wijken van de buitenste cilinder, zoals weergegeven in Figuur 45. De normaalspanningen in de 
interface zijn weergegeven in Figuur 46. De buitenste cilinder gaat wijken doordat er getrokken wordt 
aan de binnenste cilinder. Door het wijken van de dikwandige cilinder ontstaat er onderin de interface 
een druk en bovenin de interface een trek. Bij het toenemen van de slip neemt ook het wijken verder 
toe en wordt de normaal(trek)spanning in de bovenzijde van de interface groter. Zodra het GAP criterium 
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wordt bereikt, valt de afschuifspanning en normaalspanning terug naar 0 N/mm2, dit is het onthechten 
van de binnenste cilinder. In Figuur 46 is dit te zien doordat vanaf een slip van 0.000099 mm, de 
normaalspanning bovenin het element terugvalt naar 0 N/mm2. In Figuur 44 wordt het onthechten 
waargenomen door de afname van de aanhechtsterkte.  
 
 

 
Figuur 45 wijken van buitenste cilinder in axisymmetrische benchmarktest 

 
Figuur 46 normaalspanning op interface op verschillende momenten van slip 

Bij een slip van 0.000129 mm vindt er “stick” plaats. De dikwandige cilinder wijkt niet meer verder, dus 
de normaalspanning neemt niet verder toe over de hoogte van het element. Exact de helft van het 
element is onthecht en de andere helft kan nog afschuifspanningen overgedragen.  
De onthechting verklaart de terugval in de grafieken van Figuur 44. De “stick” verklaard de horizontale 
tak. 
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 Corrosie 
Expansie  
De corrosieproducten hebben een volumetoename t.o.v. het originele volume van staal. Deze toename 
levert een expansiedruk op op het omhullend beton. De normaalspanning in de interface neemt toe. 
Een toename van de normaalspanning leidt in eerste instantie tot een toename van de 
afschuifweerstand, volgens Coulomb frictiecriterium. Daarnaast leidt de expansie ook tot 
ringspanningen in het omhullend beton. Bij het overschrijden van de treksterkte van beton, ontstaan er 
radiale scheuren door de expansie van corrosie. Het opsluitingseffect van het omhullende beton gaat 
verloren en daarmee neemt de normaalspanning af. Dit is beschreven in paragraaf 2.2.4.  
 
In het numeriek model wordt geen corrosielaag gemodelleerd. De expansie van de corrosie wordt 
meegenomen door het staal te expanderen. De staalelementen hebben kunstmatige orthotrope 
materiaaleigenschappen. Kunstmatige orthotrope materiaaleigenschappen zijn vereist, omdat het staal 
alleen in radiale richting moet expanderen. In y-richting mag geen expansie plaats vinden. In Figuur 47 
is het uitzetgedrag van isotroop en anisotroop staal weergegeven. Het aangrenzende beton is niet 
onderhevig aan uitzetting. De bovenste figuur is de onvervormde situatie. Als het staal zich isotroop 
gedraagt (middelste figuur) zorgt de uitzetting in verticale richting ervoor dat er schuifspanningen worden 
ontwikkeld in de hechtlaag tussen staal en beton. Daarnaast ontstaat een (horizontale) drukspanning 
omdat het beton verhinderd is om in horizontale richting te vervormen. In de onderste figuur (anisotroop 
gedrag) treedt geen uitzetting in verticale richting op met als gevolg dat er alleen een drukspanning 
in het beton ontstaat. Dit komt overeen met de expansiedruk gecreëerd door corrosieproducten. 
 
De expansie wordt gerealiseerd door een kunstmatige temperatuursverandering aan te brengen op het 
staal. Het staal heeft een uitzettingscoëfficiënt. Bij verandering van temperatuur zet deze laag dus alleen 
uit in horizontale richting.  

 
Figuur 47 uitzetgedrag van isotroop en anisotroop staal 
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De normaaldrukspanning is gelijk aan een bepaald corrosiepercentage of wel corrosiehoeveelheid. De 
relatie tussen de druk en de corrosiehoeveelheid wordt in de meeste onderzoeken vastgesteld aan de 
hand van de scheurwijdte. De scheurwijdte of de scheurrek is meshafhankelijk (afhankelijk van het 
gekozen gesmeerd scheurenmodel), daarom wordt deze methodiek niet toegepast.  
 
Om deze reden wordt de literatuur beschouwd van Hussein [28]. Hussein heeft een analytisch model 
opgesteld van de aanhechtspanning op de plaats van de staal-beton interface onder invloed van 
corrosie. Een onderdeel van dit analytische model is de bepaling van druk op de interface door de 
expansie van de corrosieproducten. In Figuur 48 is de corrosiedruk opgenomen dat hoort bij het model 
van Fang. De uitwerking van Figuur 48 is opgenomen in bijlage H.  

 
Figuur 48 corrosiepenetratiediepte vs. corrosiedruk Hussein [28] 

Frictiegedrag. 
In dit onderzoek is frictie constant gehouden. De frictiecoëfficiënt is niet afhankelijk van de 
corrosiehoeveelheid. Indien de corrosie effect heeft op de frictie, kan dit enkel meegenomen worden op 
empirische wijze.  

 Samenvattend gegevens 
Het materiaalmodel van beton bestaat uit een rotating smeared crack model. Een verplaatsing van 
0.0081 mm op de buitenkant van het proefstuk komt overeen met de normaalspanning op de interface 
die hoort bij een krimp van 0.2859‰. 
Tabel 7 materiaalgegevens beton 

Beton Fang 

Eb (N/mm2) 33800 

v (-) 0.2 

ft (N/mm2) 2.95 

fc (N/mm2) 38.9 

Gf N/mm 0.093 

 
Staal wordt beschreven met een elastisch lineair materiaalgedrag. 
  
Tabel 8 materiaalgegevens staal 

Staal Fang 

Es (N/mm2) 2.1*105 

vs. (-) 0.3 

 
Interface wordt beschreven met Coulombs frictiewet.  
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Tabel 9: materiaalgegevens interface 

Interface Fang 

Stijfheid D11 =D22 (N/mm2) 33800 

c (N/mm2) 1 

µ (-) 0.6 

Dilatantiehoek 0 
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4. Resultaten 

4.1  Inleiding 
In de eerst volgende paragrafen worden de resultaten en analyse besproken van de gladde staaf. Er is 
een standaard situatie opgesteld voor de gladde staaf. Vervolgens is een parameterstudie uitgevoerd. 
Van elke parameter is een hypothese, resultaat en analyse beschreven. De parameterstudie van de 
gladde staaf wordt vervolgd met een studie naar de geprofileerde staaf. Het model van de geprofileerde 
staaf toont niet de juiste bezwijkvorm of convergeert niet. De opbouw van het model van de 
geprofileerde staaf wordt beschreven tot aan het onstabiele gedrag. Als laatste wordt de onstabiliteit 
geanalyseerd.  

4.2 Standaard situatie gladde staaf 
Tabel 10: standaard situatie van model Fang 

 
 
De elementen hebben een afmeting van 2x2 mm.  
  

Geometrie  

Wapeningsdiameter 20 mm 

Dekking 60 mm 

Staal  

Estaal 2.1E5 N/mm2 

vstaal 0.3 [-] 

Beton  

Ebeton 33800 N/mm2 

vbeton 0.2 [-] 

fct 2.95 N/mm2 

εu 0.0003 (=0.3‰) 

fc 38.9 N/mm2 

Krimp normaalspanning 

Interface   

D11 = D22 33800 N/mm2 

c 1 N/mm2 

µ 0.6 [-] 

Dilatantiehoek 0 

GAP ft 2.95 N/mm2 
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 Lineaire analyse 
In Figuur 49 zijn de verplaatsingen weergegeven in y-richting van een lineaire elastische analyse van 
de pull-outproef. In de eerste afbeelding is het gehele proefstuk weergegeven. In de tweede afbeelding 
is alleen de wapeningsstaaf weergegeven. In de derde afbeelding is alleen het beton getoond. En in de 
laatste afbeelding is alleen het beton getoond van een numeriek model met een zeer zwakke 
interfacestijfheid. Rood geeft de grootse verplaatsing aan en blauw geeft aan dat de verplaatsing (bijna) 
gelijk is aan nul. De verticale verplaatsing is het grootst daar waar de kracht ingeleid wordt. 
 
Resultaat  

a) b)  c)  

d)  
Figuur 49 rekken in y-richting a) complete proefstuk b) alleen wapeningsstaaf c) alleen beton d) alleen beton van een 
model met een zeer lage interfacestijfheid 
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Doordat het staal een bepaalde stijfheid en poissonfactor heeft is de verplaatsing bovenin het staal 
groter dan bij de interface. Het verloop van de verplaatsing in de y-richting in het staal kloppen. Het 
verloop van de verplaatsing in het beton is ook correct. De grootste rek is aanwezig daar waar het eerste 
contact is tussen het beton en het staal. Afhankelijk van de stijfheid van de interface is de 
overdrachtslengte korter of langer. Bij een zeer stijve interface worden de afschuifspanningen zeer 
geconcentreerd overgedragen aan het beton en is de overdrachtslengte kort. Bij een zeer slappe 
interface worden de afschuifspanningen overgedragen over een langere overdrachtslengte.  
 
 

a) b) c)  
Figuur 50 verplaatsing in x-richting a) complete proefstuk b) alleen wapeningsstaaf c) alleen beton 

    

   
Figuur 51 verplaatsing (vergroot weergegeven) in x-richting van het beton bij een zwakke interface 

De lineaire verplaatsingen in x-richting in het staal zijn ook zoals te verwachten. Het staal wordt door de 
opgelegde verplaatsing langer en dunner, dit is het gevolg van het poissoneffect. 
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Vervolgens is in het beton ook een verplaatsing in x-richting waar te nemen. Dit gedrag is ook al eerder 
waargenomen in de benchmarktest van de interface. Het beton gaat wijken, als aan de wapeningsstaaf 
getrokken wordt. Door het wijken van het beton ontstaat er over de lengte van de interface 
normaalspanningen. Bovenin de interface is dit in een trekspanning en onder in de interface is dit een 
drukspanning. Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om zeer kleine verplaatsingen.  

 Niet lineair analyse 
Hypothese 
Het bezwijkmechanisme pull-out failure treedt op bij een gladde staaf, zoals is besproken in de 
literatuurstudie paragraaf 2.1.2. De staaf wordt uit het beton getrokken, waardoor een afschuifvlak 
gecreëerd wordt tussen staal en beton. Doordat weerstand wordt geboden in de interface staal-beton 
wordt er een maximale afschuifsterkte behaald (bestaande uit de adhesie en de frictie). De maximale 
afschuifsterkte wordt behaald op het punt dat de staaf net niet geheel ontbonden is van het beton. 
Vervolgens is de staaf helemaal ontbonden van het beton. De enige weerstand wordt geleverd door de 
frictie. De aanhechtspanning valt in de grafiek terug naar deze waarde. Het verloop van de grafiek is 
vervolgens horizontaal. De grafiek is weergegeven in Figuur 52 (oranje lijn).  
 
Uit experimenten blijkt dat na het behalen van de maximale aanhechtsterkte, de aanhechtspanning niet 
direct terugvalt naar één waarde. Na het bereiken van de top, neemt de aanhechtspanning langzaam 
af naar de waarde die alleen wordt veroorzaakt door de wrijving tussen staal en beton. Ook blijkt dat de 
variatie in de proeven zeer groot is. De aanhechtsterkte bedraagt grofweg tussen de 4 en 6 N/mm2 bij 
een staafdiameter van 20 mm.  
  
Het verloop van de aanhechtspanning-slipdiagram van de theorie en van de experimenten komt niet 
geheel overeen. Het verschil zit in het verloop van de grafiek na het bereiken van de maximale 
aanhechtsterkte. In de theoretische benadering wordt uitgegaan van alleen adhesie en wrijving. Na het 
wegvallen van de adhesie blijft wrijving over. Uit de experimenten blijkt dat deze transitie geleidelijk 
gaat.  
 
De verwachting is dat de numerieke resultaten gelijk zijn aan de theorie en niet aan de experimentele 
resultaten. 
 
Resultaten 
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Figuur 52; aanhechtspanning-slipdiagram volgens de theorie (Barmonte), experimenten (Fang) en numeriek resultaat 

Analyse  
Het last-slipdiagram bestaat uit drie delen; een lineaire tak(A-B), een niet-lineair deel(B-C) en een 
horizontale tak(C-D). De lineaire tak is geheel te verklaren door de adhesie. De niet-lineaire tak begint 
als de adhesie deels komt te vervallen en er deels onthechting optreedt. De niet-lineaire tak houdt aan 
tot dat de gehele staaf is ontbonden. Vervolgens kan er alleen nog maar weerstand geleverd worden 
door frictie en dit is in de grafiek te zien aan de horizontale tak. 
 
De maximale aanhechtsterkte van het numerieke model is 4.6 N/mm2. De variatie van de experimentele 
aanhechtsterkte ligt tussen 4-6 N/mm2, in bovenstaand figuur is het bereik van de variatie met een grijs 
blok aangegeven. Dus de waarde van de maximale aanhechtsterkte ligt in het bereik van de 
experimentele resultaten. De aanhechtsterkte wordt bepaald door de adhesie, frictiecoëfficiënt en 
normaalspanning op de interface in het numerieke model. Deze gegevens zijn gebaseerd op literatuur. 
De gegevens variëren per experiment, daardoor is de variatie te verklaren tussen 4-6 N/mm2.  
 
Het gedrag nadat de maximale aanhechtsterkte wordt bereikt komt niet overeen met de experimenten 
of de theorie. De reden dat na het behalen van de maximale aanhechtsterkte de aanhechtspanning niet 
zakt heeft twee verklaringen.  
 
Ten eerste zijn in het model interface-elementen toegepast. Interface-elementen blijven 
afschuifspanningen overdragen ongeacht de grote van de slip, er vindt dus geen onthechting plaats. In 
het model vindt de overdracht van afschuifspanningen plaats over 80 mm. Ongeacht de grote van de 
slip zal in elke situatie spanningen overgedragen worden over die 80 mm. In de experimenten neemt 
daarin tegen de lengte van het contactvlak af zodra slip optreedt, omdat er sprake is van onthechting. 
Naarmate er meer slip optreedt, wordt het contactvlak kleiner en neemt logischerwijs de treksterkte af. 
Echter is dit effect niet groot, aangezien de slip een kleine fractie is van de totale aanhechtlengte. 
Het tweede fenomeen dat optreedt, vindt plaats op microniveau in het vlak tussen staal en beton. 
Doordat slip optreedt laten betonkorreltjes los in de interface waardoor het slippen makkelijker gaat. Dit 
verklaard het verschillende verloop van de grafieken na de top. 

 Effect van meshafhankelijkheid 
Hypothese.  
Het bezwijkmechanisme vindt plaats in de interface. Het veranderen van de meshgrootte heeft hier 
geen invloed op. Het last-slipdiagram verandert niet ten gevolge van een grovere mesh.  
 
Resultaat.  

 
Figuur 53: resultaat meshafhankelijkheid 
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Analyse 
Uit Figuur 53 blijkt dat de grove mesh nauwelijks andere resultaten oplevert dan de fijne mesh. Het last-
slipdiagram van de fijne mesh is nauwkeuriger t.o.v. de grove mesh. De mesh heeft geen invloed op het 
last-slipdiagram voor gladde staven.  

 Effect van sterkte en stijfheid 

Betonparameters 
 
Hypothese.  
Uit de experimenten van Bamonte blijkt dat de betonsterkte wel invloed heeft op de maximale 
aanhechtsterkte, zie Figuur 54. Het is mogelijk dat de slechtere eigenschappen van normaal beton 
leiden tot eerder onthechten. Het eerder onthechten heeft alles met de adhesie te maken. De adhesie 
tussen staal en beton is dan afhankelijk van de betonkwaliteit. 
 

 
Figuur 54 maximale afschuifspanning afhankelijk van de betonsterkte bij verschillende wapeningdiameters Bamonte[4] 

In het numerieke model hebben de betonparameters geen invloed op het last-slipdiagram, omdat de 
adhesie niet gekoppeld is aan de betonkwaliteit. De dekking, de treksterkte, de uiterste rek en de 
druksterkte van beton zijn parameters gekoppeld aan de geometrie of de materiaaleigenschappen van 
beton. Aangezien het bezwijken plaatsvindt in de interface, is het de verwachting dat alle 
betonparameters geen invloed hebben op het last-slipdiagram.  
 
Resultaten 

   
Figuur 55: parameter dekking     parameter treksterkte 
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Figuur 56: parameter uiterste rek     parameter druksterkte  

Analyse.  
De parameters die in relatie staan met het beton hebben geen invloed op het last-slipdiagram. Het 
bezwijkmechanisme vindt plaats in de interface. De frictie in de interface levert de minste weerstand en 
dat leidt tot pull-out failure. Bij een zeer lage treksterkte in het beton ontstaan scheuren. De scheuren 
groeien niet door bij een grotere verplaatsing van de wapeningsstaaf maar sluiten en er vindt alsnog 
afschuiving plaats.  
 
Conclusie.  
Het bezwijkmechanisme van een gladde wapeningsstaaf in het beton is pull-out failure, ongeacht de 
materiaalparameters van het beton. De interface bepaalt de maximale treksterkte van last-slipdiagram, 
tenzij de betonsterkte lager is dan de interface-sterkte.  
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Interfaceparameters 
 
Hypothese 
Aangezien het bezwijken plaatsvindt door afschuiving in de interface zal de interfacestijfheid, de adhesie 
en de frictiecoëfficiënt invloed hebben op het last-slipdiagram. Als de cohesie wordt verhoogd of wordt 
verlaagd, neemt de afschuifspanning recht evenredig toe of af. Hetzelfde geldt voor de frictiecoëfficiënt 
indien normaalspanning constant is.  
 
Resultaat  

  
Figuur 57 parameter interfacestijfheid     parameter cohesie 

 
Figuur 58 parameter frictiecoëfficiënt 

Analyse 
De stijfheid van de interface bepaald de overdrachtslengte, zoals besproken in paragraaf 4.2.1. 
Daarmee heeft het ook invloed op de aanhechtsterkte. Uit Figuur 57 blijkt dat deze invloed gering is, bij 
hoge interfacestijfheden.  
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Figuur 59 stijfheid interface en beton  

𝑢 = 𝑢𝑖 + 𝑢𝑏 
𝐹 = 𝑢𝑖𝑘𝑖 

𝐹 = 𝑢𝑏𝑘𝑏 
 

𝑢 =
𝐹

𝑘𝑖

+
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𝑘𝑒𝑓𝑓 = (
1

𝑘𝑖

+
1

𝑘𝑏

) 

 

Bij een hoge ki geldt 𝑘𝑖 ≈ 0, dus 𝑘𝑒𝑓𝑓 ≈ 𝑘𝑏. Dus verder verhogen van de interfacestijfheid heeft dan geen 

invloed meer. Er is dus geen verschil tussen een stijve interface en een zeer stijve interface. De bijdrage 
aan de aanhechtsterkte bereikt een plafond.  
 
Zoals uit andere grafieken blijkt nemen de aanhechtspanning toe bij een toename van de cohesie of de 
frictiecoëfficiënt. Dit komt overeen met de hypothese. Door de cohesie met 1 N/mm2 te vergroten neemt 
de aanhechtspanning ook 1 N/mm2 toe.  
Ook de frictiecoëfficiënt is op deze manier te benaderen. De normaalspanning en de cohesie blijven 
constant. De maximale aanhechtsterkte is 4.6 N/mm2. De aanhechtsterkte bestaat uit een cohesie van 
1 N/mm2 en een overig deel. Het overige deel is de frictiecoëfficiënt * normaalspanning en heeft een 
waarde van 3.6 N/mm2. De frictiecoëfficiënt is gelijk aan 0.6 en dus is de druk gelijk aan 6 N/mm2.  
Alle waardes van Coulombs frictiewet zijn bekend. Vervolgens wordt alleen de frictiecoëfficiënt 
gevarieerd. De waarde voor de maximale aanhechtsterkte van de grafiek komt overeen met ingevoerde 
gegevens volgens de formules hieronder.  
 

𝜏 = 𝑐 + 𝜇 ∗ 𝑝 
𝑝 = 6 𝑁/𝑚𝑚2  

𝝁 = 𝟎. 𝟒 

𝑐 = 1 𝑁/𝑚𝑚2 
 

𝜏 = 1 + 0.4 ∗ 6 = 3.4 𝑁/𝑚𝑚2 
 

𝜏 = 𝑐 + 𝜇 ∗ 𝑝 
𝑝 = 6 𝑁/𝑚𝑚2  

𝝁 = 𝟎. 𝟔 

𝑐 = 1 𝑁/𝑚𝑚2 
 

𝜏 = 1 + 0.6 ∗ 6 = 4.6 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜏 = 𝑐 + 𝜇 ∗ 𝑝 
𝑝 = 6 𝑁/𝑚𝑚2  

𝝁 = 𝟎. 𝟕 

𝑐 = 1 𝑁/𝑚𝑚2 
 

𝜏 = 1 + 0.7 ∗ 6 = 5.2 𝑁/𝑚𝑚2 
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 Effect van opsluiting en corrosie 
Hypothese 
Corrosie zal de maximale aanhechtsterkte verhogen. Door de expansiedruk van de corrosie komt er 
een normaaldruk op de interface. Een hogere normaaldruk leidt tot een hogere wrijvingsweerstand. De 
corrosie leidt dus tot een betere opsluiting in het beton. Dit is bevestigd door experimenten (Fang [23]), 
zie Figuur 60.  
 
Bij hoge corrosiehoeveelheden neemt de interne druk op het beton toe. Dit gaat samen met het ontstaan 
van een trekspanning in de tangentiële richting in het beton. Bij het bereiken van de maximale 
treksterkte, scheurt het beton. Het beton verliest zijn stijfheid. Door het verlies van stijfheid wordt de 
opsluiting van het beton ook minder, waardoor de normaaldruk op de interface verminderd. De 
normaaldruk op de interface heeft in deze situatie het verloop zoals is weergegeven in Figuur 60. Deze 
grafiek is gebaseerd op het analytische model van Hussein [28].  
 

 
Figuur 60 corrosiehoeveelheid vs. expansiedruk  

De gegevens die horen bij bovenstaande grafiek:  

  

Eb 33800 N/mm2 

ft 2.95 N/mm2 

vb 0.2 

vsc (ratio) 3 

rwap 10 mm 

rbeton 70 mm 

d0 0.0125 mm 

Φc (kruipfactor) 2 

 
Uit figuur 22 wordt geconcludeerd dat corrosie altijd een positieve bijdrage levert aan het last-
slipdiagram van een gladde wapeningsstaaf.  
 
Resultaat en analyse.  
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Figuur 61 aanhechtspanning-slip diagram met verschillende corrosiehoeveelheden experimenteel en numeriek.  

De experimenten van Fang tonen aan dat de maximale aanhechtsterkte verhoogt bij een toename van 
de corrosiehoeveelheid. Vervolgens nemen beide grafieken af naar eenzelfde waarde als er geen 
corrosie aanwezig is. Corrosie heeft dus geen significante invloed op de aanhechtsterkte vanaf 0.4 mm 
slip. Een verklaring kan zijn dat de expansiedruk de oorzaak is voor het verhogen van de maximale 
aanhechtsterkte. Corrosie is echter wel een los vlokkerig materiaal. Zodra grotere vormen van slip 
optreedt, brokkelt en schuift de corrosie af, waardoor de opgebouwde druk weg valt. Zonder de extra 
expansiedruk valt de afschuifsterkte terug naar de waarde zonder corrosie.  
 
Ook de aanhechtsterkte van de diagrammen gegenereerd in DIANA nemen toe ten opzichte van geen 
corrosie. De waardes van de aanhechtsterkte komen overeen met de experimentele resultaten. De 
aanhechtsterktes van het numerieke model zitten net onder de waardes van de experimentele 
resultaten. 
Vervolgens is het verloop van de numerieke grafieken anders dan de grafieken van de experimenten. 
Wederom is dit te verklaren doordat er geen onthechting plaatsvindt in het numerieke model en een 
tweede fenomeen op microniveau plaatsvindt. Doordat slip optreedt, laten betonkorreltjes los in de 
interface waardoor het slippen makkelijker gaat. Het tweede fenomeen blijkt meer maatgevend te zijn 
bij een interface met corrosie. Het introduceren van een frictie softeninggedrag, kan dit effect 
meenemen. 
 
In de numerieke diagrammen wordt de weerstand gegenereerd door Coulombs frictiewet. Deze waarde 
blijft constant, als de druk ook constant is.  
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4.3 Geprofileerde staven  
Als eerste is gekeken naar de verbinding van het staal en het beton. Vervolgens is een plane stress 
analyse uitgevoerd en tot slot een axisymmetrische analyse.  

 Verbinding staal en beton - interface 
De interface tussen het staal en het beton kan op verschillende manieren gemodelleerd worden. In 
bijlage I zijn de verschillende mogelijkheden weergegeven. De mogelijkheden variëren van een 
compleet verbonden interface tussen het staal en het beton tot alleen een interface tussen de ribben. 
De verschillende verbindingen leiden tot verschillende spanningen en dus scheurvorming in het beton. 
Afhankelijk van het spanningsverloop en de scheurvorming in het beton is er een keuze gemaakt voor 
de juiste verbinding van de interface.  
 
Hypothese 
Op de hoek van de ribben moet een diagonale transversale scheur ontstaan, zie Figuur 62. De 
verbinding van de interface moet dit scheurpatroon laten zien.  

 
Figuur 62 transversale scheuren 

Resultaat en analyse 
De verschillende verbindingen zijn geanalyseerd en opgenomen in bijlage I. Hieruit komt naar voren dat 
de onderzijde van de rib niet verbonden mag zijn met het beton. Bij het verbinden van de onderzijde 
van de rib met het beton, ontstaan er trekspanningen in het beton. In werkelijkheid vindt op deze locatie 
onthechting plaats en zijn er geen trekspanningen aanwezig in het beton. Optie 2b komt het meest 
overeen met de hypothese. In optie 2b is het staal en het beton verbonden tussen de ribben en aan de 
bovenzijde van de rib, zie Figuur 63.  
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Figuur 63 verbinding staal en beton van een geprofileerde staaf 

In  
Tabel 11 is het scheurenpatroon en het spanningsverloop van optie 2b weergegeven. Een scheur wordt 
aangegeven met een rode O of een blauw P. De rode O geeft aan dat de scheur in dat integratiepunt 
geheel open is. Een blauwe P geeft aan dat de scheur gedeeltelijk open is in dat specifieke 
integratiepunt. In de tweede kolom is het spanningsverloop weergegeven in de y-richting. 
 
Tabel 11 resultaat van verbinding van staal en beton in een geprofileerde staaf 

 Scheurenpatroon 
 

spanningsverloop toelichting/conclusie 

2b 

  

Scheuren initieren juist, zoals 
verwacht in de hoek van de 
ribben. 
 
De spanningen in y-richting zijn 
volgens verwachting. 
-Druk boven de rib.  
-Trek aan de zijkant van de rib.  
-Geen trek onder de rib.  
-Trek tussen de ribben.  
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 Plane stress model 
 
Tabel 12: standaard situatie van model Fang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De elementen hebben een afmeting van 1x1 mm.  
De diepte van het model is 8 mm. 

Hypothese  
Een pull-outproef met een dikke betondekking bezwijkt door pull-outgedrag. Dit gedrag wordt 
gekenmerkt door een afschuifvlak tussen de ribben van het beton. Dit bezwijkmechanisme treedt op, 
omdat het omhullend beton voldoende weerstand kan bieden en niet bezwijkt. Het typerende last-
slipdiagram is in de literatuur (hoofdstuk 1) besproken. Fang [23] heeft experimenten uitgevoerd met 
geprofileerde staven. Een resultaat is weergegeven in Figuur 65.  
 
De numeriek gesimuleerde pull-outproef is een plane stress model. Er is dus een snede gemodelleerd, 
zoals te zien is in Figuur 60. Deze snede heeft een dikte van 8 mm. Hierdoor is er geen opsluiting 
aanwezig in het model. Dit doet vermoeden dat het staal langs de ribben uit het beton wordt getrokken 
en dus wordt het pull-out bezwijkmechanisme gegenereerd.  
 

 
Figuur 65 last-slip diagram experiment en numeriek 
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Interface   

D11 = D22 33800 N/mm2 

c 1 N/mm2 

Figuur 64 model Fang geprofileerde staaf 
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Resultaat en Analyse  

 
Figuur 66 last-slipdiagram plane stress model numeriek 

De vorm van het last-slipdiagram gegenereerd door het numerieke model is de juiste vorm. Het last-
slipdiagram bestaat uit twee delen; een bijna lineaire tak(A-B) en een niet-lineaire afname tak (B-C). 
Tussen punten A en B wordt het afschuifvlak tussen de ribben en het beton gevormd. Vervolgens wordt 
de maximale aanhechtsterkte bereikt. Op dit moment is het afschuifvlak tussen de ribben en het beton 
volledig. Na compleet onthechten van de staaf valt de aanhechtspanning terug naar een waarde dat 
alleen wordt gegenereerd door wrijving (tussen punten B en C).  
De waardes van de grafiek komen logischerwijs niet overeen met de experimenten van Fang, omdat 
het numerieke model een plane stress model is en bepaalde mechanismes van de werkelijkheid niet 
weer geeft. De opsluiting van het omhullende beton kan in een plane stress model niet gesimuleerd 
worden.  
 
Conclusie 
De vorm van het last-slipdiagram komt overeen met de literatuur en de experimenten. Het last-
slipdiagram heeft geen kwantitatieve waarde. Het model moet verder uitgebreid worden om de opsluiting 
van het beton mee te kunnen nemen, via een axisymmetrisch of 3D model.  

 Axisymmetrisch model  

4.3.3.1 meshafhankelijk 
In drie verfijningsstappen is de meshafhankelijkheid bekeken. In deze paragraaf worden de drie 
verfijningsstappen fijn, middel grof en grove mesh genoemd. Uit het last-slipdiagram, de scheurvorming 
en de spanningen blijkt dat de grove mesh niet betrouwbaar is. Het scheurenpatroon is te grof, waardoor 
een overschatting wordt gemaakt van de aanhechtsterkte. De resultaten zijn opgenomen in Figuur 67, 
Figuur 68 en Figuur 69. 
  
De resultaten van de fijne en middel grove mesh zijn betrouwbaarder. Het verschil tussen de maximale 
waarde van de fijne en de middel grove mesh is 20%.  
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Figuur 67 last-slipdiagram van fijne, middel grove en grove mesh 

   
Figuur 68: scheurenpatroon fijne mesh – middel grove mesh – grove mesh 

   

Figuur 69: spanningen fijne mesh- middel grove mesh - grove mesh 
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4.3.3.2 Axisymmetrie 
Hypothese.  
Het axisymmetrisch model kan de opsluiting van het omhullend beton simuleren en het 
betonmateriaalmodel is in staat stijfheid te verliezen in de x-richting, y-richting en transversale richting. 
Op basis van deze kennis wordt verwacht dat het model het experimentele resultaat van Fang, zie 
Figuur 70, zal volgen en een pull-out bezwijkmechanisme zal tonen.  
 
Resultaat en Analyse.  

Figuur 70 last-slipdiagram geprofileerde staaf experimenteel en numeriek 

Het last-slipdiagram gegenereerd door het numerieke model is weergegeven in Figuur 70. Het verloop 
van het diagram lijkt op het eerste oog een juist verloop te hebben, echter blijkt na verdere analyse 
alleen de lineaire tak(A-B) het juiste gedrag te vertonen. 
 
Het last-slipdiagram bestaat uit vier delen; een lineaire tak(A-B), een niet-lineair tak(B-C), een 

afnemende tak(C-D) en niet convergerende tak(D-E). Tussen punten A en B ontstaan transversale 

kegelvormige scheuren, weergegeven in de eerste kolom van   
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Tabel 13. Dit is conform de literatuur in paragraaf 2.1.2. Tussen punten B en C ontstaat er een 

splijtscheur en groeit in radiale richting. In de tweede en derde kolom van   
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Tabel 13 zijn het ontstaan en het ontwikkelen van de splijtscheur weergegeven. Tussen punten C en D 
schuift de wapeningstaaf uit het beton en vanaf punt D convergeert het model niet meer.  
De splijtscheur in tak(B-C) bevat veel energie door de combinatie van axisymmetrie en een gesmeerd 
scheurenmodel. Nadat een ‘splijtscheur’ ontstaat in een element, komt de splijtscheur’ in de softeningtak 
van de spanning-rekrelatie van het materiaal beton. Het verloop van de softeningtak is meshafhankelijk. 
De lengte van een willekeurig element in radiale richting is gelijk aan de omtrek van een cirkel op de 
locatie van dat element. Dit houdt in dat de uiterste scheurrek groter wordt als de straal van de scheur 
groter wordt. De uiterste scheurrek is te groot en is hierdoor niet in verhouding met het brosse werkelijke 
gedrag van een scheur. Daarentegen worden er veel spanningen overgedragen daar waar de 
splijtscheur radiaal groeit, waardoor de aanhechtsterkte blijft groeien. Bezwijken vindt daarom niet 
plaats. 
Een verklaring voor het ontstaan van de splijtscheur is dat het proefstuk gaat wijken, zoals al eerder in 
paragraaf 3.3.3.1 is besproken. Het wijken van het proefstuk is te verklaren omdat onderin het proefstuk 
de grootste transversale kegelvormige scheur ontstaat. In Figuur 71 wordt de onderste transversale 
kegelvormige scheur het grootst, waardoor het beton gaat wijken volgens de rode vorm. Dit resulteert 
in radiale richting in trek(ring)spanningen. Deze spanningen leiden tot splijtscheuren.  

 
Figuur 71 wijken van beton doordat de onderste transversale kegelvormige scheur het grootst is 

Het diagram is niet betrouwbaar omdat tak(B-C) niet de juiste bezwijkvorm toont, vanaf punt D het model 
niet convergeert en het diagram meshafhankelijk is. Het resultaat van een fijne en een grovere mesh 
zijn weergegeven in Figuur 72. De fijnere mesh toont dezelfde bezwijkvorm als de grovere mesh.  
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Figuur 72 numerieke resultaten van een fijne mesh en middel grove mesh 

In de lineaire tak(A-B) in beide grafieken ontstaan transversale scheuren, oftewel scheurrekken vanuit 
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Tabel 13 afb 1. Vervolgens ontstaat er een splijtscheur in lijn B-C en groeit deze radiaal, zie   
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Tabel 13 afb 2 en 3. In dit proces neemt de schuifsterkte verder toe.  
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Tabel 13 scheurvorming in verschillende stadia van fijne mesh numeriek model 

Punt 1 = 0.0102 mm slip 
lineaire tak  

Punt 2 = 0.1247 mm slip 
niet-lineaire tak 

Punt 3 = 0.881 mm slip 
stijging niet-lineaire tak 

 

   

 

1 2 3  

De maximale aanhechtsterkte komt niet overeen met de experimenten. Hier zijn een aantal verklaringen 
voor. De meest logische verklaring is dat er een verkeerde bezwijkvorm wordt getoond en dus daardoor 
niet de juiste sterkte wordt behaald. Ook is de maximale aanhechtsterkte afhankelijk van de mesh. Een 
derde optie is dat niet de juiste ribafmetingen zijn gebruikt in het model.  
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5. Discussie 
Onderhavig onderzoek is anders verlopen dan in het begin is verondersteld. Met de kennis van nu, 
wordt er een blik geworden op de aannames van toen. Eerste wordt er terug gekeken op de review van 
de numerieke modellen. Vervolgens worden verschillende aannames bediscussieerd.  
 
Tabel 14 overzicht aannames axisymmetrische modellen 

 Berra[36] Berto[37] Chernin[38] 

Interface 
gemodelleerd 

Nee Ja Ja 

Corrosie- 
expansiedruk 

Alleen expansiedruk 
opgenomen 

De expansie niet 
letterlijk opgenomen 

Expansiedruk 
opgenomen 

Gladde staven 
beschouwd 

Nee Nee Uitsluitend 

Ribben Specifiek 
gemodelleerd 

Opgenomen in de 
interface 

n.v.t. 

Beugelwapening 
opgenomen in model 

Ja Nee Nee 

 
Een gladde staaf kan alleen gemodelleerd worden met een interface, dit kan door middel van interface-
elementen of contactelementen. Berra heeft geen interface gemodelleerd, dit is geen optie voor 
onderhavig onderzoek. De expansiedruk als gevolg van corrosie vorming is maatgevend voor het 
verloop van het aanhecht-slipdiagram. In het model van Berto kan niet de bezwijkvorm gecontroleerd 
worden, wat essentieel blijkt voor de betrouwbaarheid van het last-slipdiagram. De wijze waarop Berto 
de stijfheidsreductie heeft meegenomen, is daarom niet aan te raden. De verschillende scheuren in het 
beton bepalen het bezwijkmechanisme. Zowel de transversale kegelvormige scheuren, de 
splijtscheuren en het afschuifvlak tussen staal en beton hebben invloed op het bezwijkmechanisme. 
Door het specifiek modelleren van de ribben, kan alle scheurvorming ontstaan.  
 
Het grote verschil tussen de 3D modellen in de review, is dat Lundgren ervoor gekozen heeft het gehele 
gedrag te beschrijven in de interface. In de interface is een aanhechtmodel en een corrosiemodel 
opgenomen. Fischer heeft daarentegen ervoor gekozen niet alle parameters te implementeren in de 
interface. De ribben worden afzonderlijk gemodelleerd. Het model van Fischer is minder compleet op 
het gebied van corrosie dan het model van Lundgren, echter benadert de geometrie van Fischer wel 
beter de werkelijkheid. 
 
Corrosie moet op twee manieren meegenomen voor gladde staven. Ten eerste moet de expansiedruk 
gemodelleerd worden en ten tweede moet een frictie softeninggedrag geïntroduceerd worden in de 
interface. Het minder complete model van Fisscher neemt wel de expansiedruk mee, maar moet 
aangevuld worden met een frictie softeninggedrag in de interface. Een middenweg tussen de modellen 
van Lundgren en Fischer lijkt een optimale benadering van het modelleren van de invloed van corrosie 
op het aanhechtgedrag.  
 
Gladde staaf 
Volgens de hypothese bezwijkt een gladde wapeningstaaf op pull-out failure. Het pull-out failure heeft 
een specifiek last-slipdiagram zoals weergegeven in paragraaf 2.1.3. Corrosie heeft een positief effect 
op de aanhechtsterkte van een gladde staaf. Dit is onderzocht door middel van een eindige elementen 
model.  
 
In dit model zijn aannames gedaan. Ten eerste is er gekozen voor een axisymmetrisch model. Ten 
tweede is er een keuze gemaakt voor interface elementen tussen staal en beton. De interface modellen 
beschrijven Coulombs frictiewet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een GAP criterium. Dit GAP 
criterium beschrijft dat er onthechting optreedt als er in de normaalrichting op de interface trek ontstaat. 
Het betonmateriaalmodel is een gesmeerd scheurenmodel. 
 
Het last-slipdiagram is niet geheel volgens de hypothese. Na de analyse kan geconcludeerd worden dat 
het bezwijken in de interface plaatsvindt. Het resultaat is afhankelijk van de invoergegevens van de 
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interface. Het afwijkende last-slipdiagram is te verklaren door het niet juist onthechten van de 
wapeningsstaaf en microverschijnselen die optreden in het schuifvlak van staal en beton.  
Interface-elementen onthechten alleen in de normaalrichting van de interface en niet in longitudinale 
richting. In de praktijk blijkt bij het uittrekken van de wapeningsstaaf dat er wel in longitudinale richting 
onthechting ontstaat. Een alternatief voor de interface-elementen is gebruik maken van 
contactelementen. Contactelementen beschrijven een bepaald gedrag als twee oppervlakken/knopen 
binnen een bepaalde afstand van elkaar gesitueerd zijn. Zodra deze punten van elkaar verplaatsen in 
x- of y-richting is er geen contact meer en wordt dus ook het gedrag niet meer beschreven. De 
contactelementen zijn gesimuleerd in DIANA, maar werden niet stabiel bevonden zie bijlage G. 
Aangeraden wordt om dit model op te stellen in een ander eindige elementen programma. 
In het schuifvlak van staal en beton brokkelt op microniveau cement af, zodra slippen optreedt. Door dit 
fenomeen neemt de aanhechtweerstand af bij het verder slippen van de wapeningsstaaf. Dit effect kan 
in het numeriek model geïntroduceerd worden met een frictie softeninggedrag. Na het compleet 
onthechten van de wapeningsstaaf valt de aanhechtsterkte niet abrupt terug naar de aanhechtsterkte 
geleverd enkel door wrijving. Door het frictie softeninggedrag, gaat deze afname geleidelijk.  
 
In het numerieke model is waargenomen dat de aanhechtsterkte verbetert door de expansiedruk van 
corrosie. Aangezien Coulombs frictiewet is toegekend aan de interface-elementen is de toename te 
verklaren door de druk op de interface. Dit is conform de hypothese. 
 
Geprofileerde staaf 
Volgens de hypothese kan een geprofileerde staaf bezwijken op pull-out failure en splitting failure. 
Volgens de theorie treedt er pull-out failure op als het omhullend beton niet bezwijkt. De dekking van dit 
proefstuk is 60 mm. Er wordt verondersteld dat deze dikte voldoende is om bezwijken in het omhullend 
beton te voorkomen. Bij dit bezwijkmechanisme hebben kleine hoeveelheden corrosie een positieve 
invloed op de aanhechtsterkte. Grotere hoeveelheden corrosie leiden tot splijtscheuren in het omhullend 
beton. De stijfheid van het omhullend beton neemt af en de aanhechtsterkte wordt doordoor negatief 
beïnvloed. Bij zeer veel corrosie verandert het bezwijkmechanisme van pull-out failure naar splitting 
failure.  
 
De hypothese kan niet bevestigd worden, omdat het last-slipdiagram van het numerieke model niet 
betrouwbaar is. Het numeriek model volstaat niet, omdat de combinatie van aannames leidt tot 
verschijnselen die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dit komt door de combinatie van een 
axisymmetrisch model en een gesmeerd scheurenmodel. In het gesmeerd scheurenmodel is de 
breukenergie vast gelegd. In dit model ontstaan er splijtscheuren die in radiale richting ontwikkelen. De 
scheurrek is elementafhankelijk. De elementlengte in de radiale richting is gelijk aan de omtrek van een 
cirkel op de locatie van dat element. De elementlengte in radiale richting is in het beton bij de 
wapeningstaaf gelijk aan 𝜋 ∗ 10 ∗ 2 = 62.83 mm. En de elementlengte in radiale richting is aan de 

buitenzijde van het beton gelijk aan 𝜋 ∗ 70 ∗ 2 = 439.82 mm. Dit houdt in dat de uiterste scheurrek groter 
wordt als de straal van de scheur groter wordt. Hierdoor bevatten de splijtscheuren (veel) energie en 
kunnen op deze wijze nog spanningen overdragen. Door dit scheurenmodel gedraagt de scheur zich 
niet broos.  
 
In het gesmeerd scheurenmodel had ook de uiterste scheurrek vastgelegd kunnen worden. In hoofdstuk 
3.4.1.3 staat beschreven dat dan de scheurwijdte meshafhankelijk is i.p.v. de scheurrek. Omdat ook dit 
model meshafhankelijk is, is deze optie niet onderzocht. De laatste optie in dit gesmeerd scheurenmodel 
is het definiëren van de elementlengte. Deze lengte kan vastgelegd worden, ongeacht de grootte van 
de mesh. Het is onduidelijk wat de invloed hiervan is op het resultaat. Ook deze functie is niet 
onderzocht.  
 
Een alternatief voor een gesmeerd scheurenmodel is een discreet scheurenmodel. Een discreet 
scheurenmodel is geschikt, omdat dit model niet meshafhankelijk is. Dat lijkt een vereiste voor een 
dergelijke situatie in axisymmetrie. Voor een discreet scheurenmodel is het van belang dat er een 
willekeurige mesh gecreëerd kan worden. Vervolgens wordt tussen elk element een interface-element 
aangebracht dat Mode I en/of Mode 2 beschrijft (het tractie-separatiediagram). Op deze wijze ontstaat 
bijna geheel willekeurig een discrete scheur. Bij een fijnere mesh wordt het resultaat nauwkeuriger.  
In het eindige elementen programma DIANA blijkt een discreet scheurenmodel (bijna) niet in te voeren.  
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Er zijn geen geschikte modellen beschikbaar waarin het juiste tractie-separatiediagram in de interface 
ingevoegd kan worden. In de interface kan een TAU-DIS (afschuifspanning- verplaatsing) of een SIG-
DIS (normaalspanning – verplaatsing) relatie ingevoerd worden. Deze relaties kunnen alleen 
onafhankelijk van elkaar ingevoerd worden. In werkelijkheid hebben deze relaties invloed op elkaar. 
Daarnaast is uit persoonlijke observatie en onderzoek gebleken dat het creëren van een willekeurige 
mesh niet betrouwbaar is. Het bovenstaande leidt ertoe dat door de beperkingen van het programma 
DIANA niet gekozen is voor een discreet scheurenmodel in dit rapport. Aangeraden wordt dit model op 
te stellen in een ander eindige elementen programma met een discreet scheurenmodel. 
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6. Conclusie  
De doelstelling van dit rapport is het beschrijven van het gedrag van gewapend beton in de 
propagatiefase van wapeningcorrosie en het effect daarvan op het (rest)draagvermogen van de 
constructie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gladde staven en geprofileerde staven. Met een 
axisymmetrisch numeriek model is geprobeerd deze doelstelling te beantwoorden. Gedurende het 
proces blijkt dat het numeriek model niet volstaat om de doelstelling te kunnen beantwoorden. Daarom 
moet ook op de vraag: Waarom volstaat dit numerieke model niet? antwoord gegeven worden. In de 
aanbevelingen wordt beschreven welk model wel zal volstaan.  
 
Gladde staaf. 
Het last-slipdiagram klopt niet helemaal met de hypothese. Het afwijkende last-slipdiagram is te 
verklaren door het niet juist onthechten van de wapeningsstaaf en het ontbreken van frictie 
softeninggedrag. Interface-elementen onthechten alleen in de normaalrichting van de interface en niet 
in de longitudinale richting. In de praktijk blijkt bij het uittrekken van de wapeningsstaaf dat er wel in 
longitudinale richting onthechting ontstaat.  
 
Verder is uit het onderzoek gebleken dat corrosie een positieve invloed heeft op het aanhechtgedrag 
van een gladde staaf. De aanhechtsterkte verbetert ten opzichte van geen corrosie. Dit wordt verklaard 
door de expansiedruk dat ontstaat.  
 
Geprofileerde staaf 
De hypothese (het effect van corrosie op een geprofileerde staaf) kan niet bevestigd worden, omdat het 
last-slipdiagram van het numerieke model niet betrouwbaar is. Het numeriek model volstaat niet, omdat 
de combinatie van aannames leidt tot verschijnselen die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dit 
komt door de combinatie van een axisymmetrisch model en een gesmeerd scheurenmodel.  

7. Aanbevelingen  
De aanbevelingen hebben betrekking op het numeriek model.  
 
Gladde staaf 

- Het numeriek model aanvullen met frictie softeninggedrag.  
- Het toepassen van contactelementen i.p.v. interface-elementen. Aangeraden wordt dit niet in 

DIANA uit te voeren, een ander eindig elementen programma kan contactelementen wellicht 
stabiel beschrijven. 

 
Geprofileerde staaf 
Het probleem bij het modelleren van de geprofileerde staaf is de combinatie van het axisymmetrische 
model en het gekozen gesmeerde scheurenmodel. Er kunnen een aantal aanpassingen gemaakt 
worden die wellicht het juiste resultaat verkrijgen.  

- Het huidige gesmeerde model aanpassen door de scheurrek vast te leggen, i.p.v. de 
breukenergie.  

- De andere optie in dit gesmeerd scheurenmodel is het definiëren van de elementlengte. 
Zodoende is het gesmeerde scheurmodel niet meshafhankelijk.  

- Het toepassen van een discreet scheurenmodel i.p.v. een gesmeerd scheurenmodel. 
Aangeraden wordt dit niet in DIANA uit te voeren, een ander eindig elementen programma zal 
beter geschikt zijn.  

- Als laatste alternatief is een 3D model te simuleren i.p.v. een axisymmetrisch model. Dit model 
kan in theorie ook opgezet worden met een gesmeerd scheurenmodel. Een nadeel van een 3D 
model is de rekentijd.  
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A. Experimenteel onderzoek 

A1. Al-Sulaimani 
Inhoud 
Pull-out en balk testen zijn uitgevoerd om de invloed van gecorrodeerde wapeningsstaven en scheuren 
op het aanhechtgedrag en de aanhechtsterkte te bestuderen. Pull-out testen zijn gebruikt om lokaal 
corrosie te simuleren. Alleen de pull-out testen worden beschreven in deze paragraaf. De proefstukken 
zijn belast met verschillende hoeveelheden corrosie; 

- geen corrosie,  
- voor het scheuren van de dekking,  
- op moment van scheuren en  
- na het scheuren van de dekking.  

 
De bondsterkte neemt toe tot een zekere hoeveelheid corrosie. Bij een verdere toename van corrosie 
neemt de aanhechtsterkte zeer snel af. De toename in bondsterkte is te wijten aan een toename in de 
ruwheid van het staaloppervlak/ interface. De plotselinge afname van de bondsterke is te verklaren door 
een afname van de ribben, verslechterde interface en een afname in de opsluiting van de 
wapeningsstaaf doordat longitudinale splijtscheuren ontstaan. (als gevolg van de expansie van de 
corrosieproducten.)  
 
Door volume-expansie van corrosieproducten ontstaat druk die voor longitudinale splijtscheuren zorgt. 
Deze scheuren beïnvloeden de bezwijkmethode en de sterkte. 
 
Experimenten. 
Pull-out testen zijn uitgevoerd op 150 mm kubussen met wapeningdiameter van 10,14 en 20 mm 
centraal geplaatst. Het staal heeft een gemiddelde vloeisterkte van 450 N/mm2 en het beton heeft een 
gemiddelde sterkte van 30 N/mm2. Deze proefopstelling is gebruikt vanwege zijn eenvoudigheid. Dit 
proefstuk moet twee doelen bereiken.  

1. De eerste doelstelling is het simuleren van de omstandigheden van lokale corrosie, wat lijdt tot 
significante veranderingen in de oppervlakcondities van de wapeningsstaaf en de hoogte van 
de ribben.  

2. De tweede doelstelling is het beschouwen van het effect van de onderzoek parameters zoals; 
hoeveelheid corrosie en wapening diameter.  

 

 
 
In figuur 1 is het proefstuk weergegeven. De L/d ratio is in alle gevallen 4.0.  
 
Resultaten 
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Figuur 73 last-slip relatie verschillende hoeveelheden corrosie diameter is 10 mm 

De observatie laat zien dat er bijna een lineaire relatie is tussen de kracht en slip tot ongeveer 60 a 75 
procent van de maximale aanhechtsterkte. Na de maximale aanhechtspanning bereikt te hebben lijkt 
het vervolg van de grafiek horizontaal te lopen. Dit indiceert dat de slip continu is met een kleine afname 
in de aanhechtweerstand.  
 
Effect van corrosie op aanhechtsterkte.  
De data behorende bij de aanhechtsterkte van 10, 14 en 20 mm wapeningsstaven zijn weergegeven in 
tabel 2 en figuur 4. Tot ongeveer 1 procent corrosie neemt de aanhechtsterkte toe. De toename wordt 
door Al-Sulaimani verklaart doordat de ruwheid van het staaloppervlak toeneemt. Met vervolgens een 
verdere toename van de corrosie neemt de aanhechtsterkte af. Door Al-Sulaimani is geconstateerd dat 
de ribben hebben afgenomen in hoogte, dat de wapeningsdiameter is afgenomen en dat er een dikke 
laag vlokkerige corrosie is ontstaan ter plaatse van de interface. Om deze reden heeft Al-Sulaimani 
geconcludeerd dat de console werking afneemt en een zwakkere aanhechtweerstand ontstaat door het 
vlokkerig corrosieproducten in de interface. Tevens wordt er benoemd dat de scheurwijdte gecreëerd 
door de corrosie de opsluiting in beton reduceert. 
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Conclusie 
De top van de maximale aanhechtsterkte liggen allemaal rond 0.25 mm voor 10 mm staven.  
De hechtsterkte neemt eerst toe, voordat deze af neemt. Het omslagpunt ligt ongeveer bij 1% 
corrosiehoeveelheid.  
 

A2. Fang (2004) 
 
Bron: Corrosion influence on last in reinforced concrete 2004 
Onderzoekers: Congqi Fang,*, Karin Lundgren, Liuguo Chen, Chaoying Zhu 
 
Inhoud 
In dit onderzoek zijn er centrische pull-out testen uitgevoerd. Doel van deze proeven is het effect van 
corrosie waar te nemen op het last-slip gedrag met gevarieerde corrosie levels. In de proefstukken wordt 
gevarieerd met gladde staven, geribde staven, beugels en geen beugels. Het doel is het effect te 
beschrijven van de verschillende degradaties corrosie op de aanhechting. In de proeven zijn de 
krachten, de verplaatsingen en de contactweerstand gemeten.  
 
De aanleiding voor deze proeven komt door de afname van last door corrosie en daarmee een afname 
van de levensduur. Er treden een aantal mechanismes op volgens Fang: 

- Verlies van effectieve doorsnede van beton (door scheuren in betondekking). 
- Verlies in mechanische prestatie van wapeningsstaaf door afname doorsnede staal. 
- Verlies in aanhechtgedrag. 

 
Experimenten: 
Er zijn 40 proefstukken getest op pull-out gedrag. De opstelling is weergegeven in onderstaand figuur.  
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Figuur 74: opstelling experimenten Fang 

Analyse: 
Er zijn drie effecten geanalyseerd 
1. Een vergelijking tussen de theoretische hoeveelheid corrosie en de werkelijke hoeveelheid corrosie.  
2. Het kracht-slip gedrag en slip op moment van bezwijken bij verschillende corrosie levels.  
3. Het effect van de corrosie levels op de aanhechtsterkte.  
 
Alleen de laatste twee analyses zijn een aanvulling op dit afstudeeronderzoek. En om deze reden ook 
alleen beschreven.  
 
Resultaten:  
De resultaten laten zien dat als de corrosie hoeveelheid toeneemt, de aanhechtsterkte van geribde 
staven afneemt. In tegenstelling tot de gladde staven, waarbij de aanhechtsterkte toeneemt bij het 
toenemen van de corrosie hoeveelheid.  
 

 
Fig. 10: Kracht-slip relatie voor verschillende corrosie hoeveelheden voor geribde staven zonder 
beugels. Corrosie levels variëren van 0%, 4.0% en 9.0%. Een afname is geobserveerd als de corrosie 
hoeveelheid toeneemt. Tevens neemt de slip ook af bij de bijbehorende maximale aanhechtkracht. Alle 
proefstukken hebben longitudinale splijtscheuren door toedoen van corrosie.  
 
Fig. 12: kracht-slip relatie voor gladde staven zonder beugels.  
De toename is te verklaren aan een toename van de opsluiting van de wapeningsstaaf in het beton, 
doordat de corrosieproducten toenemen en een expansieve druk creëren op het omhullende beton. Een 
andere factor voor de toename van de aanhechtsterkte is dat, in de eerste fase van corrosie, de ruwheid 
van het afschuifvlak/interface staal-beton toeneemt en dus de wrijvingsweerstand/ frictiecoëfficiënt.  
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Fig. 14 + 15: laten de verschillende relaties zien van geribde staven, met en zonder beugels en met een 
corrosiepercentage van 0% en 3%. In onderhavig onderzoek wordt verder niet gekeken naar de 
resultaten met beugels. Logischerwijs is in figuur 14 te zien dat de geribde staaf (d1) veel betere 
resultaten geeft dan de gladde staaf (s1). De plotselinge terugval van de resultaten van de geribde staaf 
is te verklaren door plotseling splijten van de betondekking. In figuur 15 is te zien dat er een afname is 
van de aanhechtsterkte voor geribde staven zonder beugels ten opzichte van figuur 14 en een kleine 
toename in de aanhechtsterkte voor gladde staven zonder beugels.  
 
Fig. 17: Het is opvallend dat er een grote spreiding is bij de proefstukken zonder corrosie. Voor de 
proefstukken met ribben en zonder beugels(d1) ligt de maximale aanhechtsterkte tussen de 15 N/mm2 
en de 22 N/mm2. Vervolgens is een tendens te zien waarin een toename van de corrosie lijdt tot een 
afname van de aanhechtsterkte.  
Ook voor de proefstukken met gladde staven zonder beugels is een spreiding waargenomen. Voor 
proefstukken zonder corrosie is de maximale aanhechtsterkte tussen de 4 N/mm2 en 6 N/mm2. De 
aanhechtsterkte neemt in eerste instantie toe bij een toename van de corrosie. Tot het punt dat 2 % 
corrosie is bereikt, vervolgens neemt de aanhechtsterkte af bij een verdere toename van corrosie 
hoeveelheid.  
 
Conclusie 
In dit onderzoek neemt de aanhechtsterkte af door het corroderen van de geprofileerde wapeningstaaf. 
Er is geen toename waargenomen bij een geprofileerde staaf.  
Het last-slipdiagram van de gladde staven verbeterd wel door corrosie. De maximale aanhechtsterkte 
wordt behaald bij 2% corrosiehoeveelheid.  

A3. Shayanfar (2006) 
 
Bron: Investigation of Corrosion Effects on Last-slip and Tensile Strength of Reinforced Concrete 
Members 2006 
Onderzoekers: Shayanfar, M.A., Safiey, A., Ghalehnovi, M. 
 
Inhoud 
In dit artikel is een studie beschreven waarin het last gedrag, scheurpatroon, scheurgrootte en de 
treksterkte van gewapende betonnen proefstukken worden gepresenteerd. Betonnen cilinders worden 
centrisch belast op trek. De betonnen cilinders variëren in betondekking, wapeninghoeveelheid en 
corrosiehoeveelheid. Deze drie parameters worden meegenomen in het onderzoek.  
 
Er wordt een voorstel geleverd voor de relatie tussen de hoeveelheid corrosie en de scheurplaatsing en 
een relatie tussen de hoeveelheid corrosie en de maximale bondspanning.  
 
Experimenten:  
Van elke type proefstuk zijn twee experimenten uitgevoerd. In totaal zijn er dus 14 proeven verricht. In 
de volgende tabel zijn de gegevens opgenomen van de proefstukken.  
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De corrosieproducten leiden tot een uitzetting van de wapeningsstaaf. De producten leiden tot een 
radiale druk op het omhullend beton. Dit proces veroorzaakt longitudinale scheuren in de betondekking. 
Het moment dat de eerste longitudinale splijtscheur zichtbaar is, wordt gedefinieerd als de eerste level 
van corrosie. Er wordt een relatie gelegd tussen de corrosiehoeveelheid en de scheurwijdte.  
 
Er is geobserveerd dat de proefstukken met een zelfde diameter en een zelfde betondekking, (en dus 
variëren in corrosiehoeveelheden) een relatie hebben met de eerste scheurvorming in longitudinale 
richting.  
 
Na de corrosie ontwikkeling zijn de proefstukken getest in een pull-outproef, volgens figuur 3.  
 
Resultaten: 
In eerste instantie is er in dit onderzoek gekeken naar de scheurafstand, dit onderdeel wordt verder niet 
behandeld in dit afstudeeronderzoek. Ten tweede is de betonspanning beschouwd. En als laatste is het 
last-slipgedrag onderzocht. De last-sliprelaties zijn weergegeven in de volgende figuren.  
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Figuur 75 experimentele observatie op effect van de corrosie hoeveelheid op de aanhechtsterkte. (A) constante diameter, 
(B) constante dekking (C) alle proefstukken. 

Figuur 76: effect van corrosiehoeveelheid op de aanhechtsterkte, (a) constante diameter, (b) constante dekking, (c) alle 
proefstukken 

Figuur 21 is voor mij niet wat er in het verslag weergegeven is. Ik kan geen variatie in 
corrosiehoeveelheid vinden. En ik denk dat (a) de resultaten zijn van een diameter van 18 mm, met 
verschillende betondekkingen, (b) de resultaten zijn van een diameter van 25 mm met verschillende 
betondekkingen en (c) de resultaten zijn een diameter van 12 mm met verschillende betondekkingen.  
 
De diagrammen zijn opgedeeld in 3 stappen. De eerste stap is het elastische gedrag tot aan de eerste 
scheur. De tweede stap is het multiple cracking state. Hierbij vindt een toename van last en slip plaats. 
De laatste stap is de stable crack state. De maximale spanning is bereikt en de slip neemt enkel nog 
maar toe bij deze spanning.  
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Bij enkele proefstukken is een kleine toename waargenomen bij een kleine hoeveelheid corrosie. (dit is 
in overeenstemming met andere onderzoeken) Vervolgens neemt bij alle proefstukken de last spanning 
af. Afhankelijk van het c (dekking)/d (diameter) ratio neemt de slip toe bij gelijkblijvende last spanning.  
Met de data uit dit onderzoek, is een nieuwe relatie voorgesteld voor de uiterste aanhechtsterkte en 
scheurenpatroon. In de relaties spelen de parameters diameter, hoeveelheid corrosie en betondekking 
een rol. Het gedrag laat zien dat corrosie kan leiden tot een verbetering van de aanhechtsterkte. Echter 
zorgen grote hoeveelheden corrosie voor een snelle afname van de aanhechtsterkte en zal leiden tot 
brittle fracture failure.  
 
Conclusie.  
Specifieke gegevens uit dit artikel ontbreken. Er worden verschillende relaties gelegd voor de 
onderzochte parameters. Helaas zijn de variaties van de parameters niet optimaal gedocumenteerd. De 
vergelijkbare waardes in de grafieken worden gehanteerd voor een vergelijking met de overige 
onderzoeken.  
 
Geprofileerde staaf 
In de meeste proefstukken in dit onderzoek neemt de aanhechtsterkte af ten gevolgen van een toename 
van de corrosiehoeveelheid. In enkele gevallen is een kleine toename van de aanhechtsterkte 
waargenomen bij een kleine hoeveelheid corrosie.  

B. Numeriek onderzoek axisymmetrie 

B1. Berra 
In het onderzoek van Berra [36] is het doel het modeleren van het effect van corrosie op de 
aanhechtsterkte voor verschillende confinement levels verkregen door de transversale wapening; 
beugels en flank wapening. In het onderzoek van Berra wordt specifiek naar de parameter opsluiting 
gekeken. De opsluiting wordt gerealiseerd door een percentage dwarswapening, betondekking en het 
type corrosieproces. 
 
FEM 
Er is gebruik gemaakt van Abaqus. Driedimensionale axisymmetrische elementen zijn gekozen om een 
wapeningsstaaf met ringvormige ribben en het omhullende beton te modelleren. 
 
Materiaaleigenschappen 

- Beton druk: gemodelleerd met een elasto-plastische theorie. 
- Beton trek: In trek is het gedrag elastisch tot dat de eerste scheur optreed. De eerste scheur 

treedt op als de spanning de crack detection surface bereikt. Dit criterium is bepaald op basis 
van experimenteel gedrag van beton onder multi-axiale spanningen. Er is een gesmeerd 
scheurenmodel gebruikt; De opening van een scheur in een punt reduceert de materiaalstijfheid 
op dat punt en beïnvloedt het spanning-rek gedrag. Het na-scheur gedrag is gemodelleerd door 
de rek lineair af te laten nemen (lineair softening gedrag). Dit is gedefinieerd door de 
breukenergie (Gt).  

- Beton afschuiving: Als beton scheurt verminderd de afschuifstijfheid. De reductie van de 
afschuifmodulus is als een functie van de opening van de scheur weergegeven.  

- Staal: een elasto-plastisch constitutieve relatie.  
 
Interface 
Er zijn drie studies verricht voor de interface, twee studies bleken efficiënt te zijn. (a) Complete 
samenhang tussen alle knopen van het beton en de staal elementen. (b) Samenhang is alleen 
gerealiseerd tussen de knopen waar het beton drukt op de staalribben. Beide aanpakken gaven goede 
resultaten. (c) Een derde aanpak zijn contact elementen tussen staal en beton en een Mohr-Coulomb 
gedrag in de interface tussen deze twee materialen. Dit gaf geen goede resultaten.  
Er zitten wel nadelen aan (a) en (b). De verandering in frictie eigenschappen in de interface kunnen niet 
worden geïntroduceerd en het andere aspect dat niet in rekening wordt gebracht is de reductie van de 
ribhoogte met toenemende corrosie. Type (a) geeft een kleine overschatting. Type (b) geeft een 
conservatief antwoord.  
 
Corrosie 
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De expansie van de corrosieproducten is gemodelleerd door opgelegde thermische rek. Orthotropische 
thermische expansie eigenschappen zijn gespecificeerd om enkel de radiale expansie te modelleren en 
geen verlenging in de richting van de wapening. Dit heeft als gevolg dat er radiale en omtrek (ring) 
spanningen ontstaan in het beton. Met radiale scheuren als gevolg. Bij elke temperatuur hoort een 
waarde voor radiale verplaatsing Uexp. Uexp correspondeert weer met de expansie van de 
wapeningsstaaf.  
 
Methode  
Niet lineaire berekening met Arc-length method. Een waarde voor de maximale kracht wordt behaald 
overeenkomend met de scheur initiatie. De wapening pull-out wordt uitgevoerd nadat de expansie is 
aangebracht.  
 
Resultaat.  
De numerieke analyse reproduceert de experimentele resultaten van Berra [36]. Een parametrische 
studie presenteert het effect van verschillende transversale wapening percentages op de 
aanhechtsterkte en de invloed van verschillende confinement levels. Dit model is gerealiseerd door een 
gedetailleerde ribbengeometrie zonder interface elementen, opsluiting als gelijkmatig verdeelde 
veerelementen, initiatie van de schade door thermische expansie van staalelementen. Dit model kan 
verder nog verbeterd/ ontwikkeld worden door afname van frictie en rib geometrie mee te nemen.  
 
Conclusie 
In dit model wordt de werkelijke geometrie van de ribben meegenomen en de expansie van de corrosie 
in het numerieke model. De werkelijkheid wordt hierdoor goed benaderd. Dit overeenkomstig met de 
benadering die ik wil opzetten voor mijn model. Echter geeft de auteur aan geen interface te modeleren, 
omdat dit niet de juiste waardes benaderd. In mijn model wil ik de werkelijke geometrie, de interface en 
de expansie meenemen. Tevens heeft de auteur ook (maar) één parameter beschouwd, de opsluiting. 
In onderhavig onderzoek worden meerdere parameters onderzocht om de invloeden van de 
verschillende parameters vast te leggen.  

B2. Berto 
Het numeriek model moet volgens Berto bestaan uit een non-lineaire model die alle hoofdzakelijke 
effecten beschrijft van corrosie. Scheuren, reductie van de aanhechtsterkte, reductie van de staal 
doorsnede en aanhecht verslechtering worden meegenomen. 
 
Het numerieke model omvat het volgende:  

- Staaldiameter reductie; 
- Veranderingen van de ductiliteit van de wapening; 
- Aanhechtverslechtering afhankelijk van de corrosiehoeveelheid en 
- Veranderingen in de mechanische eigenschappen van beton doordat microscheuren ontstaan 

door de expansie van de corrosie producten.  
 
FEM 
 
Materiaalmodellen.  
Het betonmodel is een gecombineerd schade model. Dit model is gebaseerd op een model van FARJA, 
R. In dit model wordt het verminderen van de eigenschappen van beton beïnvloed door 
omgevingsfactoren. Voor meer informatie wordt er verwezen naar het artikel van Berto[37]. Om de 
corrosie in rekening te brengen wordt er een extra variabele toegevoegd aan het betonmodel. dchem is 
een functie van de hoeveelheid corrosie en de relatieve afname van de betonsterkte. De betonschade 
wordt ingeleid door een schadeparameters in de spanning-rek relatie.  
 
Staal wordt afzonderlijk van het beton gemodelleerd. Een elasto-plastisch constitutieve relatie met 
isotropisch hardening gedrag wordt toegepast voor de wapening. De staalschade (door corrosie) is 
gemodelleerd met een tijdsafhankelijke dwarsdoorsnede afnamevergelijking.  
 
Interface. 
De interface moet de meest significante fysische aspecten van de aanhecht- en de geometrische 
eigenschappen van de aanhechtzone in rekening brengen. Hierbij denkend aan staaf grote en 
geometrie van de rib.  
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Voor het aanhechtmodel worden twee aanpakken beschreven. De interface laag wordt gedefinieerd als 
(1) bilinieare t-s-diagram (frictional type) of (2) t-s-diagram volgens (CEB-FIB modelcode 90 1992) 
(damage type). Het frictional type is een model dat optredende slip tussen twee materialen weer geeft. 
Dit model geeft geen verlies van sterkte aan na het behalen van de maximale aanhechtspanning, een 
bi-lineair t-s-diagram. Om deze reden is er ook gekeken naar een niet lineair model, het damage type. 
Het damage type is gelijk aan de constitutieve relatie van beton onder druk, daarbij ook lettend op de 
resterende aanhechtsterkte door frictieweerstand. 
 
Frictie type en damage type nemen verslechtering van de interface in rekening. In het frictie model 
worden de effecten van corrosie meegenomen door de bondsterkte en de initiële stijfheid te laten 
variëren afhankelijk van de hoeveelheid corrosie, maar er worden geen veranderingen aangebracht in 
de vorm van de last-slip diagram. In het damage model worden de bondsterkte en de vorm van het last-
slip diagram afhankelijk van de hoeveelheid corrosie. De corrosie is een verschaling van het last-slip 
diagram. 
 
Corrosie 
Corrosie wordt dus meegenomen door: 

- het betonmateriaalmodel te veranderen;  
- het interface gedrag te verschalen en 
- afname van de wapeningdiameter.  

 
Resultaten.  
Het frictie model voor de interface heeft redelijke overeenkomsten met de resultaten van Al-
Sulaimani[30]. Het damage model heeft zeer goede overeenkomsten met de proeven van Al-
Sulaimani[30].   
 
Conclusie.  
In dit onderzoek is duidelijk gestreefd naar een numeriek model dat alle verschijnselen meeneemt in 
een eenvoudig model. De geometrie en de parameters zijn niet los van elkaar gemodelleerd, met het 
gevolg dat het niet duidelijk is welke invloed verschillende parameters hebben.  
 
Het model bestaat uit een ‘eenvoudig model’ waarin een wapeningstaaf, een interface en het beton is 
gemodelleerd. De interface heeft een gedrag meegekregen waarin de geometrie, de adhesie, de 
wrijving, de console werking en de corrosie is meegenomen. Het materiaalmodel beton is ook 
opgebouwd uit de geometrie en de schadeparameters, zoals corrosie. De expansie werking is dus 
indirect meegenomen in het model, door ervan uit te gaan dat de expansie lijdt tot scheuren en dit lijdt 
tot een verslechtering van het materiaalmodel.  
 
Kortom er is geen overzicht meer in dit model en het lijkt ook zeer onwaarschijnlijk dat er nog 
verschillende bezwijkmechanismes kunnen optreden. Tevens worden parameters gefit aan de 
experimenten, zodoende dat ik het gevoel krijg: wat je erin stopt is wat eruit komt. Er wordt geen 
onderscheidt meer gemaakt tussen verschillende niveaus. Op microniveau wordt er een parameter 
aangepast, dat een resultaat heeft op macro niveau.  
 
De auteur beweert dat het alle belangrijke parameters bevat van het corroderen van beton, maar lijkt 
haast de belangrijkste te vergeten: expansie van de corrosie. Tevens zijn alle parameters nu omvat in 
enkele variabele, en kunnen deze variabele altijd zo gefit worden dat het resultaat klopt.  

B3. Chernin  
Dit onderzoek is gericht op het effect van corrosie in de interface tussen staal en beton. Een numeriek 
model voor gladde wapeningsstaven met oppervlakte interactie door wrijving en adhesie in een interface 
laag is gecreëerd. Een nieuw model is ontwikkeld voor de interface-eigenschappen. Deze zijn 
gebaseerd op experimentele data. Het model neemt twee mechanismes in rekening: adhesie en 
wrijving.  
 
Ook dit onderzoek geeft aan dat er in eerste instantie een positieve bijdrage van corrosie is, maar zodra 
er scheuren ontstaan de opsluiting verdwijnt, spatten van beton gaat optreden tot mogelijk bezwijken.  
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FEM 
Het model wordt gekalibreerd aan resultaten van Cairns[19]. Proeven zijn gedaan volgens RILEM pull-
out test. De E-modulus is daarom overgenomen vanuit de experimenten van Cairns. De poissonfactor 
is aangenomen op 0.2.  
 
Interface en corrosie 
De interface is gebaseerd op de volgende aannames.  

a. Een toename in de staaloppervlak ruwheid en groei van druk door expansie lijdt tot een toename 
van de frictie weerstand.  

b. Het slippen van de wapening zorgt voor het vlak maken van de interface en dus een afname in 
de frictie weerstand.  

c. Het groeien van de corrosie en de expansie die hierbij ontstaat, zorgt voor een betere verbinding 
tussen staal en beton. De adhesie neemt toe.  

d. De sterkte van de adhesie wordt beïnvloed door de corrosie dichtheid. 
e. Bij het toenemen van slip neemt de adhesie af. 
f. Adhesie zal geen aandeel meer hebben bij een bepaalde slip. 

 
De interface is beschreven met een user-defined subroutine. In de interface elementen is de 
afschuifweerstand afhankelijk van een corrosieterm, de normaal spanning en de frictie coëfficiënt. De 
corrosieterm is op zijn beurt afhankelijk van slip, hoeveelheid corrosie en de dichtheid van de corrosie. 
De frictie coëfficiënt is afhankelijk van de slip en de corrosiehoeveelheid. De aanhechtweerstand 
(𝑓𝑏,𝑓𝑟(𝑠, 𝑥, 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟)) van de interface wordt beschreven door het Coulomb model met een aanvullende 

adhesieterm(𝑓𝑐𝑜ℎ(𝑠, 𝑥, 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟)).  
 

𝑓
𝑏,𝑓𝑟

(𝑠, 𝑥, 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟) = 𝑓
𝑐𝑜ℎ

(𝑠, 𝑥, 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟) + 𝜇(𝑠, 𝑥) ∗ 𝑓
𝑛

(𝑥) 

 

𝑓
𝑛

(𝑥)= normaal spanning op de interface 

𝜇(𝑠, 𝑥)= de frictie coefficient 

𝑠= slip 

𝑥= corrosiepenetratiediepte 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟= corrosie dichtheid (afhankelijk van de snelheid waarin corrosie ontwikkeld) 

𝑓
𝑐𝑜ℎ

= wordt geformuleerd uit 2 producten; 𝑓
𝑐𝑜ℎ,𝑠

 en𝑓
𝑐𝑜ℎ,𝑥

 

𝑓
𝑐𝑜ℎ,𝑠

= reprensenteert de invloed van slip op de aanhechtsterkte 

𝑓
𝑐𝑜ℎ,𝑥

= neemt de invloed mee van de hoeveelheid corrosie uitgedrukt in x en de dichtheid van corrosie 

uitgedrukt in i.  
 
De thermische expansie wordt gebruikt om de expansie en het krimpgedrag door drogen te modelleren. 
Orthotropisch volume expansie is gebruikt om de verlenging van de staaf te voorkomen en alleen een 
uitzetting te creëren. 
 
Resultaten + conclusie 
Voor een niet gecorrodeerde staaf, komt de maximale treksterkte overeen, de rest van het verloop na 
de piek komt minder goed overeen. De vergelijkingen met gecorrodeerde staven laten redelijke 
overeenkomsten zien. De maximale treksterkte en het verloop na de piek komen beide goed overeen. 
De hoofdzakelijke verschillen tussen de numerieke en experimentele resultaten zijn: 

a. In de proefresultaten neemt de trekkracht niet lineair af na de maximale treksterkte, waar het 
numerieke model een lineaire relatie aanneemt. 

b. De maximale treksterkte liggen in twee simulaties iets lager dan in de testen.  
 
Het is belangrijk om te noteren dat er gelimiteerd aantal proefresultaten beschikbaar zijn voor de 
kalibratie van de modelparameters. Daarom is er verder onderzoek nodig om de modelparameters vast 
te stellen. Vervolgens kan het numerieke model uitgebreid worden met ribben. 
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C. Numeriek onderzoek 3D modellen 

C1. Lundgren (3D model) 
Lundgren heeft onderzoek verricht met axisymmetrische modellen en 3D modellen. Het gedrag van 
corrosie wordt in alle onderzoeken meegenomen in de interface. In het axisymmetrisch model zijn vier 
radiale scheuren aangenomen. In deze situatie wordt er dan vanuit gegaan dat geen opsluiting meer 
aanwezig is door het omhullend beton. Het 3D model van Lundgren wordt verder besproken.   
 
FEM 
Het onderzoek van Lundgren is een driedimensionaal eindig elementen analyse met solid elementen 
voor beton en wapening. DIANA is gebruikt voor een numerieke pull-out testen. Interface elementen zijn 
aangebracht tussen staal en beton.  
 
Materiaaleigenschappen 
Het beton is een constitutief model gebaseerd op non-linear fracture mechanics. Er wordt gebruik 
gemaakt van een rotating smeared crack model. Het staal is gebaseerd op Von Mises yield criterion 
met flow en isotropic hardening.  
 
Interface  
Deze interface beschrijft een relatie tussen de tractie en de relatieve verplaatsing. De interface 
elementen bestaan uit twee gedragingen; een frictie last model en een corrosie model. Het frictie last 
model is gelijk aan het Coulomb frictie model (elasto-plastisch theorie), aangevuld met een vloeifunctie 
die de bovengrens beschrijft. De bovengrens is gebaseerd op het bezwijken van beton tussen de ribben. 
Er zijn geen fysieke ribben gemodelleerd in de driedimensionale analyse. De ribben kunnen beschreven 
worden in de interface. Door de invoerparameters te wijzigen van het bondmodel worden gladde of 
geribde staven beschouwd. 
 
Corrosie  
Het mechanische gedrag en de expansie van de corrosieproducten zijn als invoer gebruikt voor de 
corrosie laag. Hierin is de expansie niet-lineair geïmplementeerd. De aanname is dat corrosie een 
granulair materiaal is. De werkelijke toename van de radius door corrosie (uncor) correspondeert met een 
rek in de corrosielaag (휀𝑐𝑜𝑟). Gebaseerd op de rek in de corrosieproducten is de normaalspanning 
bepaald. Daarnaast wordt er aangenomen dat corrosie de frictiecoëfficiënt beïnvloed. Kleine 
hoeveelheden corrosie leveren een kleine toename van de frictiecoëfficiënt en grote hoeveelheden 
corrosie leveren een afname van de frictiecoëfficiënt. De frictiecoëfficiënt wordt vermenigvuldigd met 
een factor afhankelijk van de corrosiehoeveelheid en de staafdiameter. Het model voor de 
frictiecoëfficiënt is gebaseerd op een model met geribde staven. Een belangrijk kenmerk van het model 
van Lundgren is dat het corrosiemodel niet gefit wordt aan proefresultaten.  
 
Resultaten  
De resultaten van het eindige elementen simulatie zijn het last-slip gedrag van gecorrodeerde 
wapeningstaven met verschillende corrosie hoeveelheden met verschillende bezwijkmechanismes. Een 
redelijk goede overeenkomst tussen experimenten en test resultaten is getoond. Het model kan gebruikt 
worden voor staven met en zonder ribben. In het model van Lundgren worden veel parameters 
meegenomen, alleen het effect van dwarswapening/ beugels ontbreekt.  
 
Conclusie 
Lundgren fit de numerieke resultaten niet met resultaten van experimeneten. De onderzoeker is van de 
materiaaleigenschappen van beton uitgegaan. Deze eigenschappen zijn gebaseerd op verschillende 
experimentele onderzoeken met verschillende geometrieën. Het lastige aan dit model blijft het vast 
stellen van materiaaleigenschappen van corrosieproducten.  
Het last gedrag van de wapeningstaaf wordt gesimuleerd in de interface. In dit geval wordt de geometrie 
van de ribben opgenomen in het bind gedrag en worden deze niet fysiek gemodelleerd.   

C2. Kamyab Zandi Hanjari 
Dit model is een uitbreiding op het model van Lundgren. In dit model wordt de flow van 
corrosieproducten meegenomen. Niet alle corrosieproducten leveren een bijdrage aan de expansie 
druk, alleen een bepaald gedeelte van de corrosieproducten. Een deel van de corrosieproducten vloeien 
in holle ruimtes en scheuren door oneffenheden in het beton en tussen het staal en het beton. 
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Deze aanname is opgenomen in het corrosiemodel van Lundgren, zoals figuur 32 toont.  
 

 
Figuur 77 orgineel corrosiemodel (Lundgren) en uitgebreid corrosiemodel (Kamyab Zandi Hanjari) 

C3. Fischer 
 
FEM 
Er is een driedimensionaal non-lineair model opgesteld in MASA3. Het numerieke model is gebaseerd 
op beam-end proefstukken, niet op centrische pull-out proeven. De geometrie komt dus niet overeen 
met het numerieke model van Lundgren en de andere axisymmetrische modellen. Fischer heeft twee 
verschillende numerieke modellen opgesteld. Het meest recente model bestaat uit de meest 
nauwkeurige geometrie. In dit model is de wapeningstaaf met ribben gemodelleerd. Adhesie is 
verwaarloosd, frictie en console werking zijn meegenomen.  
 
Materiaaleigenschappen  
Het beton is gemodelleerd met solid tetraëder elementen. Het gedrag wordt beschreven met een 
mircoplane materiaalmodel opgesteld door Ozbolt. De wapeningstaaf wordt gemodelleerd met solid 
hexaëder elementen. De elementen beschrijven een elastisch-plastisch materiaalgedrag.  
 
Interface + corrosie  
De interface tussen het staal en het beton is gebruikt om de expansie van de corrosie te modelleren en 
het frictie gedrag te beschrijven. Het frictie gedrag is gebaseerd op Mohr-Coulomb. Deze interface is 
alleen aanwezig tussen de dalen van de ribben. In het model van Fischer dient wel de E-modulus vast 
gesteld te worden van corrosie. Aangezien de literatuur zeer brede resultaten geeft voor de E-modulus 
is het lastig deze vast te leggen. In de literatuur wordt er gesproken over 100 – 500 MPA en 215.000 – 
350.000 MPA afhankelijk van het niveau waarop de corrosieproducten zijn getest. Een E-modulus van 
250 MPa is gekozen in dit onderzoek, omdat deze waarde het beste fit met de experimentele resultaten.  
 
Resultaten  
De maximale aanhechtsterkte en het last-slip diagram zijn bekeken als een functie van de scheurwijdte. 
Er is een goede correlatie tussen scheurwijdte en afname van de aanhechtweerstand door corrosie. De 
scheurwijdte geeft een goede maatstaf voor de corrosiehoeveelheid. Tevens blijken de 
wapeningdiameter en de betondekking zeer bepalende parameters te zijn voor het resultaat.  
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Figuur 78 gedetaileerd model met a) het totale model, b) gedetaileerd de wapeningsstaaf en c) schematische weergaven 
van de interface staal-beton. 
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D. Materiaalmodellen in DIANA 
In hoofdgroepen worden er in DIANA twee gesmeerde scheurmodellen aangeboden. Het gaat hierbij 
om de multi-directional fixed crack model en de total strain crack model.  
 
Multi-directional fixed crack model. 
Voor de multi-directional fixed crack model geldt dat het scheuren gespecificeerd wordt door een 
combinatie van tension cut-off, tension softening en shear retention. Tension cut-off geeft aan bij welke 
waarde de maximale treksterkte wordt bereikt. Een constante tension cut-off wordt aangenomen, 
weergegeven in Figuur 79 .   
 

 
Figuur 79: tension cut-off 

Na het bereiken van de maximale treksterkte  bezwijkt het beton. Het verloop na het bereiken van de 
maximale treksterkte wordt bepaald door de tension softening curve. In DIANA kan het verloop van de 
tension softening curve vijf vormen hebben, Figuur 80. Gekozen is voor een lineair verloop van de 
tension softening. Dit diagram is afhankelijk van de breukenergie en de equivalente lengte. Het lineaire 
verloop kan vast gelegd worden door de breukenergie of de maximale rek (휀𝑢). Indien de breukenergie 
wordt vastgelegd varieert de rek aan de hand van de elementgrootte. Indien de maximale rek wordt vast 
gelegd, varieert de breukenergie aan de hand van de elementgrootte.  

 
Figuur 80 tension softening multi-directional fixed crack model 

Als laatste wordt de shear retention vastgelegd. Door scheurvorming in het materiaal neemt normaal 
gesproken de afschuifweerstand af. Deze reductie wordt shear retention genoemd. In DIANA wordt er 
een onderscheid gemaakt tussen full shear retention en constant shear retention. Bij full shear retention 
neemt de elastische afschuifmodulus G niet af. Dit impliceert dat de scheurafschuifmodulus oneindig 
groot is.  
Bij een constante shear retention wordt er een shear retention factor toegepast (β). Deze factor is kleiner 
of gelijk aan één, maar groter dan nul. De scheurafschuifstijfheid is dan gegeven volgens de volgende 
vergelijking.   
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Figuur 81 relatie tussen afschuifspanning en afschuifrek 

Het multi-directional fixed model beschrijft alleen beton onderhevig aan een trekspanning en 
afschuifspanning. In multi-axiale spanningstoestanden is het mogelijk dat de drukspanning de 
druksterkte van een materiaal overschrijdt. In deze situatie kan het scheurenmodel gecombineerd 
worden met een plastisch model dat het crushen van het beton beschrijft. Het Mohr-Coulomb en 
Drucker-Prager model zijn daar zeer geschikt voor.  
 
Total strain based rotating crack of fixed crack model.  
Dit model beschrijft het trek en druk gedrag van een materiaal in één spanning-rek relatie. Daarom 
kunnen deze modellen niet gecombineerd worden met andere modellen binnen in hetzelfde materiaal. 
Echter een combinatie met visco-elasticiteit is mogelijk. Dit maakt het model zeer geschikt voor analyses 
waarin scheuren en crushen van het materiaal kenmerkend is.  
 
De invoer voor een total strain crack model bestaat uit twee delen: 

1. de basis eigenschappen zoals de elasticiteitsmodulus en de poissonratio en 
2. de definitie van het gedrag in trek, afschuiving en druk.  

 
Afschuiving  
Voor de afschuiving kan er een geroteerd of een fixed model toegepast worden. Een geroteerd model 
is wenselijk. Hierbij roteert de scheurrichting in de richting van de hoofdspanningen. 
 
Trek  
De relaties voor het materiaal in trek kennen zeven verschillende verlopen in DIANA. Een lineair 
verloop wordt verondersteld in onderhavig afstudeeronderzoek. Het lineair verloop berust op exact 
dezelfde theorie als het lineaire verloop van een multi-directional fixed crack model 

 
Figuur 82 

Druk  

In de Eurocode wordt een elastisch-plastisch model of een parabolisch model verondersteld voor de 

spanning-rek relatie van beton onder druk. DIANA verondersteld zeven relaties voor gedrag onder 

invloed van een drukspanning. De elastisch-plastische relatie of de parabolische relatie hebben de 
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meeste overeenkomsten met het gedrag van beton. In deze studie is een elastisch-plastisch verloop 

verondersteld. Aangezien deze relatie niet mesh afhankelijk is.  

 
 
Conclusie 
Het beton materiaalmodel is een total strain based rotating crack model met een linear tension softening 
in trek en een elastisch-platsich gedrag in druk. In vergelijking tot het fixed model resulteert het 
geroteerde model meestal in een ondergrens benadering, omdat deze benadering niet lijdt onder valse 
spanningopsluitingen.  De valse spanningopsluiting is aanwezig in fixed modellen waar de spanningen 
aanzienlijk roteren nadat er scheurvorming is opgetreden. Dit resulteert in een overschatting van de 
bezwijklast.  
 
Het drukgedrag moet gelimiteerd worden bij een maximale waarde. Het model wat het meest 
overeenkomt met de Eurocode is het parabolisch gedrag. Het elastisch-plastisch gedrag limiteert alleen 
de maximale druksterkte van beton. Er is geen softening gedrag aanwezig. Indien dit model wordt 
toegepast moet na de analyse altijd bekeken worden welke waardes de rekken hebben bereikt.  
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E.  Krimp volgens Eurocode 
 
Uitdrogingskrimp is afhankelijk van de tijd volgens de volgende formules.  
 

휀𝑐𝑑(𝑡) = 𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) ∗ 𝑘ℎ ∗ 휀𝑐𝑑,0 

 
𝑘ℎ= een coëfficiënt die afhangt van de fictieve dikte h0 volgens tabel 6 

휀𝑐𝑑,0= basisverkorting ten gevolge van uitdrogingskrimp 

 

𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) =
(𝑡 − 𝑡𝑠)

(𝑡 − 𝑡𝑠) + 0.04√ℎ0
3

 

 
t = de ouderdom in dagen van het beton op het beschouwde tijdstip 
ts = de ouderdom van het beton (dagen) aan het begin van de uitdrogingskrimp. Normaal is dit aan het 
einde van de nabehandeling.  
h0 = de fictieve dikte (mm) van de dwarsdoorsnede.  
 

ℎ0 =
2𝐴𝑐

𝑢
 

 
Ac =de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van beton 
u = de omtrek van dat deel van de dwarsdoorsnede dat is blootgesteld aan uitdroging.  
 

𝐴𝑐 = 60 ∗ 180 = 10800 𝑚𝑚2 
𝑢 = 180 + 60 + 60 + 50 + 50 = 400 𝑚𝑚 
 

ℎ0 =
2𝐴𝑐

𝑢
=

2 ∗ 10800

400
= 54 𝑚𝑚 

 

𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) =
(𝑡 − 𝑡𝑠)

(𝑡 − 𝑡𝑠) + 0.04√ℎ0
3

=
(28)

(28) + 0.04√543
= 0.63821 

 

Tabel 15: waarde voor kh in vergelijking x 

 
 
𝑘ℎ = 1,0 (omdat h0 kleiner is dat 100 mm) 
 

휀𝑐𝑑,0 = 0.85 [(220 + 110 ∗ 𝛼𝑑𝑠1) ∗ exp (−𝛼𝑑𝑠2 ∗
𝑓𝑐𝑚

𝑓𝑐𝑚0

)] ∗ 10−6 ∗ 𝛽𝑅𝐻 

 

𝛽𝑅𝐻 = 1.55 [1 − (
𝑅𝐻

𝑅𝐻0

)
3

] 

 
𝑓𝑐𝑚= de gemiddelde druksterkte (MPa) 

𝑓𝑐𝑚0=10 MPa 
𝛼𝑑𝑠1= een coëfficient die afhangt van de cementsoort 

= 3 voor cement van klasse S 
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 = 4 voor cement van klasse N 
 = 6 voor cement van klasse R 
𝛼𝑑𝑠2= een coëfficient die afhangt van de cementsoort 
 = 0.13 voor cement van klasse S 
 = 0.12 voor cement van klasse N 
 = 0.11 voor cement van klasse R 
RH = de relatieve vochtigheid van de omgeving (%) 
RH0 = 100% 
 
Aanname:  
Cementsoort klasse N 
Standaard klimaatkamer 60% 
 

𝛽𝑅𝐻 = 1.55 [1 − (
𝑅𝐻

𝑅𝐻0

)
3

] = 1.55 [1 − (
60

100
)

3

] = 1.2152 

 

휀𝑐𝑑,0 = 0.85 [(220 + 110 ∗ 𝛼𝑑𝑠1) ∗ exp (−𝛼𝑑𝑠2 ∗
𝑓𝑐𝑚

𝑓𝑐𝑚0

)] ∗ 10−6 ∗ 𝛽𝑅𝐻

= 0.85 [(220 + 110 ∗ 4) ∗ exp (−0.12 ∗
38.9

10
)] ∗ 10−6 ∗ 1.2152 = 0.000394 = 0.394‰ 

 

휀𝑐𝑑(𝑡) = 𝛽𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) ∗ 𝑘ℎ ∗ 휀𝑐𝑑,0 = 0.63821 ∗ 1,0 ∗ 0.000394 = 0.000252 = 0.252‰ 

 

 
De autogene krimp volgt uit:  
 
휀𝑐𝑎(𝑡) = 𝛽𝑎𝑠(𝑡) ∗ 휀𝑐𝑎(∞) 
 
Waarin: 
 

휀𝑐𝑎(∞) = 2.5(𝑓𝑐𝑘 − 10) ∗ 10−6 
 
En  
 

𝛽𝑎𝑠(𝑡) = 1 − exp (−0.2𝑡0.5) 
 
Waarbij t is gegeven in dagen.  
 

휀𝑐𝑎(∞) = 2.5(30.9 − 10) ∗ 10−6 = 0.00005225 = 0.05225‰ 
 

𝛽𝑎𝑠(𝑡) = 1 − exp(−0.2 ∗ 280.5) = 0.6529 
 

휀𝑐𝑎(𝑡) = 𝛽𝑎𝑠(𝑡) ∗ 휀𝑐𝑎(∞) = 0.6529 ∗ 0.00005225 = 3.412 ∗ 10−5 = 0.03412‰ 
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F. Benchmark testen – éénelementtesten.  
De total strain based rotating crack model wordt getest aan de hand van éénelementtesten. De 
spanningsrichtingen worden los van elkaar getest. Te beginnen bij trek, druk en laterale invloeden.  
 
Trek 
Ten eerste is voor drie elementhoogten en-breedten een test onder trek uitgevoerd. In Figuur 83 zijn 
de bijbehorende randvoorwaarden opgenomen. De simulaties zijn verplaatsingsgestuurd uitgevoerd.  
 

   
Figuur 83: 1 element   4 elementen   16 elementen 

Er zijn drie verschillende testen uitgevoerd gebaseerd op de geometrie: 
- 1 element 10x10 mm 
- 4 elementen van 5x5 mm (totaal 10x10mm) 
- 16 elementen van 2.5x2.5 mm (totaal 10x10 mm) 
 
De spanning-rek relatie van deze testen variëren, gebaseerd op: 
- De uiterste rek (휀𝑢) of 
- De breukenergie (Gft).  
 
Gegevens: 
De gegevens zijn opgenomen in Tabel 16. In DIANA zijn er twee opties om de lineaire softening tak van 
beton aan te geven. De softening tak kan bepaald worden door het opgeven van de maximale rek of de 
breukenergie. De treksterkte van beton is een vast gegeven. De breukenergie en de equivalente lengte 
bepalen het oppervlak onder de grafiek van het spanning-rekdiagram. De beide spanning-
rekdiagrammen zijn vervolgens opgenomen in Figuur 84.  
   
Tabel 16 gegevens element testen  

Hoogte 10 mm Eb 33800 N/mm2 

Breedte 10 mm fc 38.9 N/mm2 

Dikte 1 mm ft 2.95 N/mm2 

Element type Plane stress vb 0.2 

  휀𝑢 0.0002 [-] 

   of 

  Gft 0.141 N/mm 

 

  
Figuur 84 spanning-rek relatie maximale rek(links) breukenergie(rechts) 
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Door het vastleggen van de maximale rek is de breukenergie afhankelijk van de scheurbandbreedte 
(elementgrootte). Hierdoor zijn de rekken niet meshafhankelijk, maar de bijbehorende scheurwijdte wel. 
Bij het vastleggen van de breukenergie is de maximale rek afhankelijk van de scheurbandbreedte. 
Daardoor zijn de scheurwijdtes niet afhankelijk van de mesh, echter de rekken zijn mesh afhankelijk. 
 
Uiterste rek is vastgelegd. De resultaten van de testen zijn hieronder weergegeven.  
Afbeelding 1: De fijnheid van de mesh varieert. De maximale kracht en verplaatsing zijn in alle gevallen 
gelijk en dus niet afhankelijk van de mesh.  
Afbeelding 2: De fijnheid van de mesh varieert. Het spanning-rekdiagram zijn in alle gevallen gelijk en 
dus niet meshafhankelijk.  
Afbeelding 3: De fijnheid van de mesh varieert. De scheurwijdte is afhankelijk van de mesh. De grootste 
mesh resulteert in de grootste scheurwijdte. De fijnste mesh heeft de kleinste scheurwijdte. Het verloop 
van de normaalspanning als functie van de scheurwijdte is daarmee elementafhankelijk. Het oppervlak 
onder het spanning-scheurwijdtediagram is gelijk aan de breukenergie.  
 
 uiterste rek (1element10x10mm = serie 1, 

4element5x5mm = serie2, 

16element2.5x2.5mm = serie3) 

F-u 

 

s-e 

 

s-w 

 

 
Breukenergie is vastgelegd. De resultaten van de testen zijn hieronder weergegeven.  
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Afbeelding 1: De fijnheid van de mesh varieert. De kracht is niet afhankelijk van de mesh. De 
verplaatsing is wel afhankelijk van de mesh. De fijnste mesh, geeft de grootste verplaatsing weer.  
Afbeelding 2: De fijnheid van de mesh varieert. Het spanningrekdiagram is afhankelijk van de 
elementgrootte. Ter controle volgt uit het oppervlak onder het spanningrekdiagram bij een 
elementgrootte van 10x10mm een waarde voor de breukenergie van Gf= A*h= (0.5*2.95*0.0956)=0.141 
N/mm. Dit is gelijk aan de ingevoerde waarde van de breukenergie.  
Afbeelding 3: Het verloop van de normaalspanning als functie van de scheurwijdte is voor iedere 
elementgrootte gelijk. Het oppervlak onder het spanning-scheurwijdtediagram bedraagt (0,5∙2.95∙0,096) 

= 0,141 N/mm en is gelijk aan de ingevoerde breukenergie. De scheurwijdte is niet afhankelijk van de 
mesh.    
 
 breukenergie (1element10x10- serie 1, 

4element5x5-serie2, 16element2.5x2.5-

serie3) 

f-u 

 

S-e 

 

s-w 

 

 
De resultaten zijn voor een axisymmetrisch element gelijk aan de bevindingen voor plane stress 
elementen. 
 
Druk – elastisch-plastisch gedrag 
Ten tweede is voor de drie elementhoogten en -breedten een test onder druk uitgevoerd. Dezelfde 
randvoorwaardes zijn van toepassing als bij de éénelementtest op trek.  
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De resultaten van de elementtest onder druk zijn hieronder weergegeven. Het spanning-rekdiagram is 
voor iedere elementgrootte gelijk aan het ingevoerde diagram en is dus niet element afhankelijk. Er is 
in dit materiaalmodel geen softening opgenomen. Indien de maximale drukspanning van beton in het 
numeriek model wordt bereikt, moet bekeken worden in welke mate softening invloed heeft op het 
eindresultaat.   
 
 druk (1element10x10, 4element5x5, 

16element2.5x2.5) 

F-u 

 

s-e 

 

  
De resultaten zijn voor een axisymmetrisch element gelijk aan de bevindingen voor plane stress 
elementen. 
 
Invloed van laterale scheuren: Vecchio.  
Een toenemende trek loodrecht op het element, zorgt voor een reductie in de sterkte. Resultaat is 
weergegeven in Figuur 85. 
 

 
Figuur 85 invloed laterale scheuren model Vecchio 

Eén element test onder afschuiving (axi en plane stress)  
Tot slot is een éénelementtest onder afschuiving uitgevoerd. De bijbehorende randvoorwaarden zijn 
weergegeven in Figuur 86. De simulatie is krachtsgestuurd uitgevoerd met een booglengtemethode. 
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Figuur 86 Eén element test onder afschuiving 

De resultaten van de éénelementtest onder afschuiving zijn weergegeven in Figuur 87. Zoals mag 
worden verwacht is, bij afwezigheid van normaalspanningen, de schuifsterkte gelijk aan de treksterkte. 
Equivalent aan de éénelementtest onder trek is de softeningcurve in Figuur 87 afhankelijk van de 
elementgrootte, teneinde voor iedere elementgrootte dezelfde relatie tussen schuifspanning en 
scheurwijdte te verkrijgen. 
 

 
Figuur 87 Schuifspanning versus afschuifhoek voor één element test onder afschuiving 

Deze grafiek geldt voor een plane stress element. Echter worden er in het toegepaste model 
axisymmetrische elementen toegepast. De resultaten van een axisymmetrisch model worden 
weergegeven in  
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Figuur 88 resultaat axisymmetrische éénelementtest afschuiving 

 
Figuur 89 resultaat axisymmetrisch éénelementtest afschuiving 

Afschuiving vindt in een axisymmetrisch model niet plaats. Splijtscheuren treden eerder op dan 
afschuiving. Er ontstaat wel een diagram bestaande uit de afschuifsterkte en de optredende 
verplaatsing, zie Figuur 89. Echter geeft dit verloop de radiale ontwikkeling van de scheur in tangentiële 
richting weer.   
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G. Contactelementen benchmarktest 
In deze benchmarktest wordt het linker blok tegen het rechter blok gedrukt. Vervolgens wordt het linker 
blok omhoog verplaatst. De verbinding tussen de twee blokken is beschreven met contactelementen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van contact en target oppervlakken. De coördinaten en het model zijn 
weergeven in Figuur 90 en Figuur 91. 
 

 
Figuur 90 coordinaten benchmark test contactelementen 

  
Figuur 91 verplaatsing benchmark test 

 
Tabel 17: materiaaleigenschappen benchmark test 

1 element    

materiaal1 young 1.00E+08 n/mm2 

 poisson 0 [-] 

contact    

target tracti 5 N/mm2 

 mu 0 [-] 

 c 0 n/mm2 

 
De drukspanning tussen de contactelementen tijdens het verplaatsen zijn niet stabiel. Door enkel een 
horizontale verplaatsing ontstaat er een drukspanning tussen de elementen. Door vervolgens het blok 
in verticale richting te verplaatsen zou deze druk constant moeten blijven. Het blijkt dat dit niet 
geregistreerd wordt.  
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1 element    

materiaal1 young 1.00E+08 n/mm2 

 poisson 0 [-] 

contact    

target tracti 0 N/mm2 

 mu 0.04 [-] 

 c 1 n/mm2 

 

 
 
De onstabiele momenten worden minder bij het toepassen van een cohesie en frictiecoëfficiënt. Met als 
gevolg dat de schuifspanning het juiste verloop benaderd. Echter zodra de drukspanning weg valt, door 
het onstabiele gedrag van contactelementen, verdwijnt ook de schuifspanning. Geconcludeerd kan 
worden dat de schuifspanning juist reageert op het wegvallen van de drukspanning. Echter had de 
drukspanning in eerste instantie niet weg mogen vallen.  
 
Het wegvallen van de drukspanning is te verklaren doordat de contacter buiten de contactzone viel. Om 
deze reden is de contactzone breeder gemaakt, zodat de contacter met zekerheid in de contactzone 
valt. Met de volgende grafieken als resultaat.  
 

 
 
De grafieken laten het verloop zien dat verwacht wordt. De drukspanning is nagenoeg constant. De 
schuifspanning laat het verloop van frictie zien. Echter wordt het model onstabiel bij grotere 
verplaatsingen. De berekening divergeert bij verplaatsingen groter dan 0.3 mm. 

  



 

 

 

 

Afstudeerverslag Florentien Vink 114 van 123 
 

H. Expansiedruk Hussein[28] 
 
De expansiedruk wordt in deze bijlage berekend. Aan de grondslag van de berekening ligt Figuur 92.  
 

 
Figuur 92 schematisch model van corrosie 

Ri is de originele radius van het staal,  
Rs is de radius van het staal na ontstaan van corrosieproducten,  
Rr is de totale radius met corrosielaag en poreuze laag, 
Rp is de radius van de poreuze zone, 
RC is de gescheurde binnencilinder en  
R0 is de niet gescheurde buitencilinder.   
 
Er wordt uitgeggaan van een poreuze laag en een corrosielaag rondom de wapeningsstaaf. De poreuze 
zone is niet de corrosie laag. De corrosieproducten in de poreuze zone dragen niet bij aan de 
expansiedruk. Dit is gebaseerd op de aanname dat corrosieproducten eerst vloeien in open ruimtes en 
scheuren. De corrosielaag heeft invloed op de interne druk. De toename van volume draagt bij een aan 
druk (𝑃𝑐𝑜𝑟) op het omhullend beton.  
 
De effectieve dikte van de poreuze laag wordt in figuur 4.5(b) weergegeven met 𝑑0 = 𝑅𝑝 − 𝑅𝑖. 

𝑑0 = de dikte van de poreuze laag en is meestal tussen 10 en 20 𝜇𝑚. In dit onderzoek is 𝑑0 =
12.5 𝜇𝑚.  
 
𝑑𝑐 = 𝑅𝑟 − 𝑅𝑝 

𝑑𝑐 = de effectieve corrosielaag 
 
𝑥 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑠 

𝑥 =corrosie penetratiediepte in de wapeningsstaaf. 
 
Het volume van de gecorrodeerde staaf is gebaseerd op de aanname dat corrosie uniform over de 
lengte van de wapeningstaaf is verdeeld. Na het vormen van corrosieproducten is het volume van het 

staal gelijk aan ∆𝑣𝑠 = 𝜋(𝑅𝑖
2 − 𝑅𝑠

2) en het volume van corrosieproducten gelijk aan ∆𝑣𝑟 = (𝑣𝑟𝑠 − 1) ∗ ∆𝑣𝑠. 
Het volume van de corrosieproducten wordt berekend met de volgende vergelijking.  
 
∆𝑣𝑟 = ∆𝑣1 + ∆𝑣2 + ∆𝑣3 
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∆𝑣1 = 𝜋(𝑅𝑝
2 − 𝑅𝑖

2) ∆𝑣1 =volume van poreuze zone 

∆𝑣2 = 𝜋(𝑅𝑟
2 − 𝑅𝑝

2)  ∆𝑣2 =volume van expansie corrosieproducten dat druk veroorzaakt 

∆𝑣3 = volume van corrosieproducten dat vloeit in de scheuren. 

∆𝑣3 = ∑ 𝑤 ∗ (
𝑅𝑐 − 𝑅𝑟

2
) 

∑ 𝑤= totaal scheurwijdte ter plaatse van de interface =2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑐 
 
Met als gevolg dat,  
∆𝑣3 = 𝜋(𝑅𝑟 − 𝑅𝑝)(𝑅𝑐 − 𝑅𝑟) 

 
v1, v2 en v3 worden geïmplementeerd in formule ∆𝑣𝑟. Na vereenvoudiging wordt de effectieve 
corrosielaag bepaald door de volgende formule: 
 

𝑑𝑐 =
(𝑣𝑟𝑠 − 1) ∗ (2𝑅𝑖𝑥 − 𝑥2) − 𝑑0(2𝑅𝑖 + 𝑑0)

𝑅𝑐 + 𝑅𝑖 + 𝑑0

 

𝑣𝑟𝑠 =ratio tussen de volumes van een gecorrodeerde en niet gecorodeerde wapeningstaaf.  
 
De groei van corrosieproducten zorgt voor een druk op het omhullend beton. Door toedoen van deze 
expansie ontstaan er scheuren ter plaatse van de interface, doordat de tangentiële spanningen de 
treksterkte overschrijden. Nadat de scheur is ontstaan, groeit de scheur in radiale richting en stopt bij 
Rc (Figuur 92). Rc varieert tussen de radialen Ri en R0 totdat een staat van evenwicht is bereikt. Deze 
fase wordt gedeeltelijk gescheurd genoemd. De scheuren in deze fase verdelen de dikwandige cilinder 
in twee zones: de binnenste gescheurde zone en de buitenste niet gescheurde zone, zoals is 
weergegeven in Figuur 92. De dekking is volledig gescheurd als Rc = R0, zie Figuur 93c.  
 
 

 
Figuur 93 modellen voor scheurinitiatie en propagatie door de betondekking 

Voor de binnenste gescheurde betonnen cilinder is aangenomen dat de scheuren uitgesmeerd en 
uniform zijn verdeeld over de omtrek van de gescheurde cilinder. Om deze reden zijn de formules 
geschreven in termen van gemiddelde spanningen en rekken. Dit houdt in dat het probleem 
axisymmetrisch is. Met als gevolg dat er geen tangentiele verplaatsingen zijn in de cilinder.  
 
De druk wordt bepaald voor gedeeltelijk scheuren door:  
 

𝑃𝑐𝑜𝑟 = −𝜎𝑟 = −
√𝛼∗𝐸𝑒𝑓

1−𝑣2 [(1 + 𝑣) ∗ 𝑎1 ∗ 𝑅𝑖
√𝛼−1 − (1 − 𝑣)𝑏1 ∗ 𝑅𝑖

−√𝛼−1] 

 
Chernin et al.(2009) heeft laten zien dat de stijfheid van beton in de radiale richting praktisch niet 
veranderd. Terwijl de stijfheid in tangentiële richting drastisch afneemt zie Figuur 94. Dus het beton in 
de binnenste cilinder is een anisotroop materiaal.  
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Figuur 94 stijfheid van een gedeeltelijk gescheurde dikwandige cilinder (Chernin et al. 2009) 

De elasticiteitsmodulus in de tangentiële richting is een functie van de radiale coördinaat r.  
 
𝐸𝜃,𝑒𝑓 = 𝛼 ∗ 𝐸𝑟,𝑒𝑓 .  

 
Hierin is 𝛼 ≤ 1 en 𝛼 is de tangentiële stijfheidreductiefactor. 𝐸𝜃,𝑒𝑓 is de effectieve elasticiteitsmodulus in 

de tangentiele richting en 𝐸𝑟,𝑒𝑓 is de effectieve elasticiteitsmodulus in radiale richting.  

 

𝑎1 =
𝑢𝐶

𝑅𝑐
√𝛼

−
𝑏1

𝑅𝑐
2√𝛼

 

𝑏1 =
𝑓𝑐𝑡𝑅𝑐

√𝛼+1

2√𝛼𝐸𝑒𝑓(𝑅𝑐
2 + 𝑅0

2)
[√𝛼(1 + 𝑣)𝑚 − (1 − 𝑣2)(𝑅𝑐

2 − 𝑅𝑐
2)] 

𝑚 = (1 − 𝑣)𝑅𝑐
2 + (1 + 𝑣)𝑅0

2 
 

𝐸𝑒𝑓 =
𝐸0

1 + 𝜑𝑐

 

 
𝐸𝑒𝑓 = de effectieve elasticiteitsmodulus (Brazant 1979) 

𝜑𝑐 =kruipcoefficient van beton = 2 in dit voorgestelde model (Lui and Weyers 1998, Bhargave et al. 
2006) 
 
Uiteindelijk wordt de druk bepaald voor complete scheuren door:  
 

𝑃𝑐𝑜𝑟 = −𝜎𝑟 = −
√𝛼∗𝐸𝑒𝑓

1−𝑣2 [(1 + 𝑣) ∗ 𝑎1 ∗ 𝑅𝑖
√𝛼−1 − (1 − 𝑣)𝑏1 ∗ 𝑅𝑖

−√𝛼−1] 

 

𝑎1 =
(1 − 𝑣)𝑅𝑖

√𝛼𝑑𝑐

(1 − 𝑣)𝑅𝑖
2√𝛼 + (1 + 𝑣)𝑅0

2√𝛼
 

𝑏1 =
(1 − 𝑣)𝑅𝑖

√𝛼𝑅0
2√𝛼𝑑𝑐

(1 − 𝑣)𝑅𝑖
2√𝛼 + (1 + 𝑣)𝑅0

2√𝛼
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Na het uitvoeren van bovenstaande berekening volgens hussein, met de gegevens van het model Fang, 
volgt de volgende grafiek.  
 

 
Figuur 95 corrosiedruk verkregen door analytisch model Hussein, gebaseerd op de gegevens van model Fang 
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I. Verbinding staal en beton van een geprofileerde staaf 
De interface tussen het staal en het beton kan op verschillende manieren gemodelleerd worden. In  
Figuur 96 zijn de verschillende mogelijkheden weergegeven. De mogelijkheden variëren van een 
compleet verbonden interface tussen het staal en het beton tot alleen een interface tussen de ribben. 
De verschillende verbindingen leiden tot verschillende spanningen en dus scheurvorming in het beton. 
Afhankelijk van het spanningsverloop en de scheurvorming in het beton is er een keuze gemaakt voor 
de juiste verbinding van de interface.  
 

 
Figuur 96 weergave mogelijke verbindingen van staal en beton 
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Tabel 18 mogelijkheden om interface te verbinden 

   Geschikt model 

1 Compleet vast  Nee 

2a Tussen ribben alleen interface Alleen tussen ribben Ja 

2b  Bovenkant vast (3 knopen) Ja+/- 

2c  Onderkant vast (3 knopen) Nee 

3 Boven en onder geen interface  Nee 

4a Onder geen interface Onder los ( 1 knoop), rest interface Nee 

4b  Onder los (3 knopen), rest interface Ja +/- 

 
Hypothese 
Op de hoek van de ribben moet een diagonale scheur ontstaan, zie Figuur 62. De verschillende 
verbindingen zijn geanalyseerd. De spanningen en scheurvorming zijn weergegeven op de volgende 
pagina. In figuur 26 zijn in de eerste kolom de scheurpatronen weergegeven. Als er een scheur is 
ontstaan wordt dat aangegeven met een rode O of een blauw P. De rode O geeft aan dat de scheur in 
dat intergratiepunt geheel open is. Een blauwe P geeft aan dat de scheur gedeeltelijk open is in dat 
specifieke integratiepunt. In de tweede kolom is het spanningsverloop weergegeven in de y-richting.  

 
Figuur 97 transversale scheuren 
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 Scheurenpatroon 
 

spanningsverloop toelichting/conclusie 

1 

 
 

- Scheuren ontstaan compleet 
rondom de rib. Dit is niet 
comform de hypothese. 

2a 

  

Scheuren initieren juist, zoals 
verwacht in de hoek van de 
ribben. 
 
De spanningen in y-richting zijn 
volgens verwachting. 
-Druk boven de rib.  
-Trek aan de zijkant van de rib.  
-Geen trek onder de rib.  
-Trek tussen de ribben.  
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 Scheurenpatroon 
 

spanningsverloop toelichting/conclusie 

2b 

 
 

 

Scheuren initieren juist, zoals 
verwacht in de hoek van de 
ribben. 
 
De spanningen in y-richting zijn 
bijna volgens verwachting. 
-Druk boven de rib.  
-Trek aan de zijkant van de rib.  
-Geen trek onder de rib.  
-Geen trek tussen de ribben. 
  
 

2c 

  

Scheuren ontstaan loodrecht op 
de ribben. Dit is niet volgens 
hypothese.  
 
Spanning in y-richting: 
De druk boven de rib is juist. 
De trekspanningen aan de 
onderzijde van de rib horen niet 
te ontstaan, omdat het staal en 
het beton niet verbonden zijn. In 
werkelijkheid ontstaat hier een 
opening (onthechting). Zonder 
hechting kan er ook geen trek in 
het beton ontstaan.  
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 Scheurenpatroon 
 

spanningsverloop toelichting/conclusie 

3 

 
 

 

De initiatie van de scheur is 
niet juist. De scheur ontstaat 
aan de onderzijde van de rib. 
De scheurontwikkeling is wel 
in diagonale richting. 
 
Spanning in y-richting: 
De druk boven de rib is juist. 
De trekspanningen aan de 
onderzijde van de rib horen 
niet te ontstaan, omdat het 
staal en het beton niet 
verbonden zijn. In 
werkelijkheid ontstaat hier een 
opening (onthechting). Zonder 
hechting kan er ook geen trek 
in het beton ontstaan.   
 
 

4a 

  

De scheur lijkt langzaam in 
diagonale richting te 
ontwikkelen. Dit is een juiste 
ontwikkeling. Daarnaast is de 
scheur ook paralel aan de rib 
gegroeit. Initiatie van de scheur 
is in de hoek van de rib.   
 
spanningen in y-richting:  
De druk boven de rib is juist. 
Trek aan de onderzijde van de 
rib is niet comform 
werkelijkheid.  
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 Scheurenpatroon 
 

spanningsverloop toelichting/conclusie 

4b 

  

De scheur lijkt langzaam in 
diagonale richting te 
ontwikkelen. Dit is een juiste 
ontwikkeling. Daarnaast is de 
scheur ook parallel aan de rib 
gegroeid. Initiatie van de 
scheur is in de hoek van de rib.  
 
De spanningen in y-richting zijn 
volgens verwachting. 
-Druk boven de rib.  
-Trek aan de zijkant van de rib.  
-Geen trek onder de rib.  
-Trek tussen de ribben.  
  
 

 
In alle beschreven situatie komt naar voren dat de onderzijde van de rib niet verbonden mag zijn met 
het beton. De situaties die het juiste gedrag weergeven zijn 2a, 2b en 4b. Optie 2b komt het meest 
overeen met de hypothese en daarom worden de volgende berekeningen uitgevoerd met een interface 
alleen verbonden tussen de ribben.  

 


