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i 

Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage van het onderzoek wat ik heb uitgevoerd ter afronding van mijn 

masteropleiding Structural Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit rapport is het 

resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar de toepassing van ultra-lichtbeton in dragende monoliete 

gevelconstructies en hoe om te gaan met de wapening in deze nieuwe betonsoort. 

Tijdens mijn masteropleiding heb ik mijn masteronderzoeksproject uit mogen voeren bij de leerstoel 

beton, onder leiding van prof.dr.ir. T.A.M. Salet. Binnen dit eerste onderzoeksproject heb ik mij gericht 

op de toepassing van non-ferro wapening in gewapend betonconstructies. Hiervoor is een model 

ontwikkeld op basis van de differentiemethode, welke gekoppeld is aan een geparametriseerde 

preprocessor. De verdieping van mijn kennis over het materiaal beton, en de prettige manier van 

werken onder begeleiding van professor Salet, maakten dat ik besloot om ook mijn afstudeeronderzoek 

bij de leerstoel beton te willen gaan uitvoeren. Uit een eerste gesprek kwamen mijn wensen voor een 

onderzoek al vrij snel naar voren, het onderwerp moest vooral uniek zijn en tot de verbeelding spreken! 

Mijn keus viel op een betonsoort die lichter is dan water en isoleert, een betonsoort met grote potentie 

voor de toepassing in dragende monoliete gevelconstructies. Ik wilde tijdens mijn afstudeeronderzoek 

vooral werken aan mijn experimentele onderzoeksvaardigheden. Een uitgebreide serie proeven volgde 

met deze rapportage als resultaat. 

Mijn tijd in het Pieter van Musschenbroek laboratorium heb ik als zeer positief en erg leerzaam ervaren. 

Studenten worden in staat gesteld hun eigen proefstukken te vervaardigen en zelfstandig hun proeven 

uit te voeren, uiteraard onder toeziend oog van professionals. Ik ben erachter gekomen dat het 

ontzettend belangrijk is om de theorie en de praktijk aan elkaar te kunnen koppelen in het laboratorium. 

Het eigenhandig bezig zijn met het materiaal, de proefstukken en de proefopstelling heeft mij meer 

inzicht gegeven in de materie en de theorieën die erachter zitten. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit 

naar alle medewerkers van het Pieter van Musschenbroek laboratorium. Zij zijn onmisbaar geweest 

voor dit onderzoek. Daarnaast wil ik alle personen danken waar ik mee samen heb gewerkt aan delen 

van dit onderzoek: Michiel Donners, Harmen Gietema en Thijs de Goede voor het materiaalonderzoek 

en Elske van Heuveln voor haar bijdrage bij de uittrekproeven. Ten slotte wil ik graag nog Tom Nillesen 

noemen met het oog op onze gelijktijdige serie uittrekproeven in het lab. 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof.dr.ir. T.A.M Salet, prof.ir-arch. D.R.W. 

Martens en dr.ir. A.T. Vermeltfoort van de Technische Universiteit Eindhoven. Ik wil hen danken voor 

de begeleiding en de feedback die ik heb mogen ontvangen. 

Naast mijn tijd in het laboratorium heb ik veel tijd door mogen brengen met een groot aantal 

medestudenten en medeafstudeerders op vloer 5 van Vertigo. Ik wil hen allen danken voor de vele 

koppen koffie, de inhoudelijke discussies maar bovenal voor de vriendschappen die ik heb 

overgehouden aan mijn tijd op de TU/e. Weet dat alle afstudeerders vroeg of laat tegen dezelfde 

problemen aanlopen en dat je elkaar enorm kunt helpen door ervaringen te delen en er voor elkaar te 

zijn! 

Ten slotte wil ik mijn familie en vrienden danken voor hun steun. Niet alleen tijdens mijn 

afstudeeronderzoek maar gedurende mijn gehele masteropleiding. Mensen die in je geloven, achter je 

staan en je zelfvertrouwen geven zijn erg belangrijk voor mij geweest. In het bijzonder een woord van 

dank voor mijn vriendin die me altijd steunt en er voor zorgt dat ik het beste uit mezelf weet te halen! 

 

Patrick Marinus 

Arnhem, november 2015 
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Samenvatting 
Ultra-lichtbeton is een material dat in 2012 ontwikkeld is aan de Technische Universiteit Eindhoven (Yu, 

Spiesz, & Brouwers, 2012). Ultra-lichtbeton maakt gebruik van geëxpandeerde glaskorrels als 

toeslagmateriaal (Liaver®) en vervangt daarmee het traditionele zand en grind. Het materiaal heeft een 

kubusdruksterkte van 10-12 N/mm² en een thermische geleidingscoëfficiënt van ongeveer 0,12 

W/(m·K). Deze eigenschappen maken dat het materiaal een dragende en isolerende functie kan 

vervullen en daarmee zeer geschikt is om te gebruiken voor de bouw van dragende monoliete gevels. 

Bij monoliete gevels wordt de dragende én isolerende functie vervult met slechts één materiaal. Naast 

een versimpelde bouwmethode zorgt dit ook voor een grote vormvrijheid en nieuwe 

ontwerpmogelijkheden voor ontwerpers. Het Cement&BetonCentrum is in samenwerking met de TU/e 

en diverse andere partijen een onderzoek gestart naar de toepassing van ultra-lichtbeton in dragende 

monoliete gevelconstructies. Doel van dit onderzoek in de realisatie van het ‘Warmbeton Paviljoen’ op 

de campus van de TU/e. 

Ultra-lichtbeton kent twee mogelijke showstoppers. Ten eerste is dit de warmteontwikkeling tijdens de 

uithardingsfase van het beton. De tweede showstopper is het wapenen van constructies gemaakt van 

ultra-lichtbeton. Wapening is niet alleen nodig voor een juiste krachtswerking, maar ook voor de 

beheersing van scheurwijdtes. 

De constructieve materiaaleigenschappen zijn door middel van experimenteel onderzoek vastgesteld. 

Tevens zijn last-sliprelaties bepaald voor verschillende soorten wapening en verschillende 

staafdiameters. Uit de proeven is gebleken dat de aanhechtsterkte tussen wapening en ultra-lichtbeton 

een stuk lager ligt dan bij gewoon beton. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan dilatantie waardoor 

de aanhechtsterkte vrijwel volledig bestaat uit adhesie. Het gebrek aan dilatantie wordt veroorzaakt 

door de lage druksterkte van het toeslagmateriaal. Deze lage aanhechtsterkte heeft niet alleen 

gevolgen voor de verankering maar ook voor de scheurwijdtes en scheurafstanden. Zichtbare scheuren 

dienen bij ultra-lichtbeton te worden voorkomen. 

Een monoliete gevel kan geschematiseerd worden als een wandligger. De krachtswerking is bij dit soort 

gedrongen constructies verstoord en kan daarom niet beschreven worden met de liggertheorie. De 

staafwerkmethode is hier wel voor geschikt. Ultra-lichtbeton wordt in de meest ideale situatie 

ongewapend toegepast. Indien er toch wapening benodigd is heeft het de voorkeur om de wapening 

zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. De wapening kan beperkt worden door de constructie te 

wapenen volgens een staafwerkmodel. 

Om de verankering van wapening in ultra-lichtbeton te onderzoeken zijn wandliggers gesimuleerd met 

een rekenmodel op basis van de staafwerkmethode. De resultaten van de simulaties zijn gebruikt om 

proefstukken te ontwerpen. Deze wandliggers zijn door middel van een vierpuntsbuigproef in het 

laboratorium beproefd. De resultaten van deze proeven zijn vergeleken met de simulaties. 

Uit de proeven is gebleken dat het staafwerkmodel niet het juiste bezwijkmechanisme voorspeld. 

Tevens is een vrijwel identiek scheurenpatroon gevonden voor normaal beton en ultra-lichtbeton. De 

positie van de scheuren lijkt vooral te zijn beïnvloed door de dwarswapening. Volgens de simulatie met 

het staafwerkmodel zouden de proefstukken moeten bezwijken op breuk van de hoofdwapening. In 

werkelijkheid zijn de proefstukken bezweken op één van de opleggingen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt 

door een asymmetrische belastingverdeling over de steunpunten wat een gevolg is van de statisch 

onbepaaldheid van de constructie. Over de toe te passen verankeringsmethode bij ultra-lichtbeton is 

op basis van de proeven helaas geen uitspraak te doen.  
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Abstract 
Ultra-lightweight concrete is a new material that has been developed in 2012 at Eindhoven University 

of Technology (Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012). Ultra-lightweight concrete uses expanded glass 

granulate (Liaver®) to replace traditional granulates such as sand and gravel. The material has a cube 

compressive strength of 10-12 MPa and a thermal conductivity coefficient of approximately 0,12 

W/(m·K). These properties enable the material to fulfill a load bearing and insulating function at the 

same time. This makes the material extremely suitable for the application in load bearing monolithic 

façades. Monolithic façades make use of only one material to fulfill the structural and insulating 

properties of the façade. The material provides, besides a more simple construction method, new 

possibilities for the design of buildings for architects. The Dutch Cement and Concrete Institute is 

collaborating with Eindhoven University of Technology, and several other parties, in order to research 

practical application of ultra-lightweight concrete in monolithic façades. The goal of this research 

program is to build a small scale building on the campus of the university, the ‘Warmbeton Pavilion’. 

Ultra-lightweight concrete has two possible limitations. Firstly this is the heat of hydration during the 

hardening phase of the concrete. The second limitation is the reinforcement of ultra-lightweight 

concrete. Reinforcement is needed for structural reasons and crack width control. 

The structural material properties of ultra-lightweight concrete have been determined. Experimental 

research was performed to establish the load-slip relation between ultra-lightweight concrete and 

several kinds of reinforcement, as well as several bar diameters. The test results show that the bond 

strength between ultra-lightweight concrete and reinforcement is much lower when compared to normal 

concrete. This difference is caused by a lack of dilatancy in ultra-lightweight concrete. Without dilatancy 

the bond strength is governed by adhesion only. The lack of dilatancy is caused by the low compressive 

strength of the expanded glass granulate. A low bond strength not only influences the anchorage length 

of the reinforcement, but it also the crack width and crack distances. Visible cracks are to be avoided 

as much as possible with monolithic façades made of ultra-lightweight concrete. 

A monolithic façade can be schematized as a deep beam. The force distribution is disturbed with these 

kinds of structures. The beam theory is not valid for this kind of disturbed regions. However the strut-

and-tie method can be used for these kind of structures. Ultra-lightweight concrete ideally is to be used 

without reinforcement. However, if reinforcement is needed, it’s best to reduce the amount of 

reinforcement as much as possible. The amount of reinforcement can be reduced if the reinforcement 

is placed in accordance with a strut-and-tie model. 

In order to investigate the anchorage of reinforcement in ultra-lightweight concrete, several deep beams 

were simulated using a refined strut-and-tie model. The results of these simulations have been used to 

design test specimens. These deep beams were tested in the laboratory by a four point bending test. 

The results of this test are compared to the results of the simulations with the strut-and-tie model. 

The test results show that the failure mechanism was not correctly predicted by the strut-and-tie model. 

Also an identical crack pattern was found for both normal concrete and ultra-lightweight concrete. The 

crack pattern seems to be influenced by the transverse reinforcement. According to the simulations with 

the strut-and-tie model, the specimens should have failed due to fracture of the main reinforcement. 

This was not the case for the ultra-lightweight specimens which all failed at one of the supports. This 

failure mechanism was probably caused by an asymmetric load distribution in the specimen which is 

caused by the static indeterminacy of the deep beam. The results unfortunately do not lead to a specific 

answer as to how to anchor reinforcement in ultra-lightweight concrete. Therefore further research is 

needed.  
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Symbolen 

Griekse en Latijnse symbolen 
Symbool Omschrijving Eenheid 

νlc;mean Gemiddelde dwarscontractiecoëfficiënt van ultra-lichtbeton [-] 

ρlc;wet;mean Gemiddelde natte volumieke massa van ultra-lichtbeton [kg/m³] 

ρlc;dry;mean Gemiddelde droge volumieke massa van ultra-lichtbeton [kg/m³] 

τmax Gemiddelde schuifspanning bij maximale uittrekkracht [N/mm²] 

Romeinse symbolen 
Symbool Omschrijving Eenheid 

Ecm Secans-elasticiteitsmodulus van beton [N/mm²] 

Elc;mean Gemiddelde elasticiteitsmodulus van ultra-lichtbeton [N/mm²] 

fcm,cube Gemiddelde kubusdruksterkte van beton [N/mm²] 

fctm Gemiddelde axiale treksterkte van beton [N/mm²] 

flck;cube;mean Gemiddelde kubusdrukstrerkte van ultra-lichtbeton [N/mm²] 

flct;mean Gemiddelde buigtreksterkte van ultra-lichtbeton [N/mm²] 

f'c Kubusdruksterkte [N/mm²] 

M Rijpheid [uur] 

Pmax Maximale uittrekkracht [kN] 

   

Q Activeringsenergie [J/mol] 

R Universele gasconstante [J/mol·K] 

sm,bz Gemiddelde verplaatsing belaste zijde bij maximale uittrekkracht [mm] 

sm,oz Gemiddelde verplaatsing onbelaste zijde bij maximale uittrekkracht [mm] 

T Temperatuur [°C] 

Tref Referentietemperatuur [°C] 

t Daadwerkelijke tijd [uur] 

tcon Tijdstip stort beton [uur] 

Afkortingen en overige 
Symbool Omschrijving Eenheid 

LWA Light weight aggregate  
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1 ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 
Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal. Het materiaal wordt gekenmerkt door zijn 

gunstige eigenschappen indien het op druk belast wordt. Het heeft echter een lage treksterkte en 

isoleert slecht. Traditioneel beton bestaat uit zand, grind, water en cement. Hierbij vormen zand en 

grind het zogenaamde toeslagmateriaal. De volumieke massa van beton kan gereduceerd worden als 

het toeslagmateriaal vervangen wordt door lichtere toeslagmaterialen zoals geëxpandeerde glas- of 

kleikorrels. Deze reducering van de volumieke massa heeft tot gevolg dat de isolerende eigenschappen 

van het materiaal toenemen. Als beton een lagere volumieke massa dan 2000 kg/m³ heeft spreekt men 

van lichtbeton. Bij een volumieke massa van minder dan 800 kg/m³ spreekt men niet meer van 

lichtbeton maar van een nieuw materiaal, namelijk ultra-lichtbeton. 

Ultra-lichtbeton is een materiaal dat in 2012 ontwikkeld is aan de Technische Universiteit Eindhoven 

(Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012). Ultra-lichtbeton bestaat uit geëxpandeerde glaskorrels als 

toeslagmateriaal (Liaver®). Deze korrels vervangen zowel het zand als het grind door gebruik te maken 

van verschillende korrelgroottes. Verder bestaat ultra-lichtbeton uit cement, water en een 

luchtbelvormer. De luchtbelvormer heeft als functie de volumieke massa van ultra-lichtbeton te 

reduceren maar zorgt daarnaast ook voor het stabiliseren en het verhogen van de verwerkbaarheid van 

de betonspecie. Ultra-lichtbeton heeft volgens het rapport van Yu, Spiesz en Brouwers een 28-daagse 

kubusdruksterkte van 10-12 N/mm² en een thermische geleidingscoëfficiënt van ongeveer 0,12 

W/(m·K). Deze eigenschappen maken dat het materiaal een dragende en isolerende functie kan 

vervullen en daarmee zeer geschikt is om te gebruiken voor de bouw van dragende monoliete gevels. 

Monoliete gevels wijken af van bijvoorbeeld de traditionele spouwmuur. Bij de spouwmuur worden 

verschillende materialen gebruikt voor de dragende en isolerende functie van de gevel. Een monoliete 

gevel vervult beide functies met slechts één materiaal. Dit heeft als voordeel dat de bouwmethode 

aanzienlijk versimpeld kan worden en geeft daarnaast een grote vormvrijheid en nieuwe 

ontwerpmogelijkheden voor architecten en ontwerpers. Monoliete gevels gemaakt van (ultra-)lichtbeton 

zijn in het buitenland reeds gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Zwitserland onder de 

productnaam MisaporConcrete. Andere voorbeelden zijn te vinden in Duitsland zoals het project Haus 

H36 in Stuttgart wat te zien is in figuur 1-1 en figuur 1-2. 

  

Figuur 1-1: Haus H36 in Stuttgart (Duitsland). Figuur 1-2: Interieur Haus H36. (Halbe, 2014) 



 

INLEIDING 2 

Vanuit het Cement&BetonCentrum is in samenwerking met de TU/e en diverse andere partijen een 

onderzoek gestart naar de toepassing van ultra-lichtbeton in dragende monoliete gevelconstructies. 

Deze werkgroep heeft als doel om in 2015 een kleinschalig gebouw te realiseren op de campus van de 

TU/e, het ‘Warmbeton Paviljoen’. Het paviljoen is weergegeven in figuur 1-3 en figuur 1-4. Het 

‘Warmbeton Paviljoen’ heeft monoliete gevels, een dak en vloer gemaakt van ultra-lichtbeton. De 

beglazing wordt zonder kozijn aangebracht en kan zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de 

monoliete gevel geplaatst worden.  

De bouw van het ‘Warmbeton Paviljoen’ met ultra-lichtbeton brengt mogelijkerwijs problemen met zich 

mee. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium dergelijke ‘showstoppers’ te identificeren en te 

onderzoeken. Voor ultra-lichtbeton zijn op voorhand twee showstoppers geïdentificeerd. Ten eerste is 

dit de warmteontwikkeling tijdens de uithardingsfase, ook wel hydratatiewarmte genoemd. Omdat ultra-

lichtbeton een lage warmtegeleiding heeft – en dus goed isoleert – kan de temperatuur in het beton 

tijdens het uitharden oplopen tot 100 °C. Dit heeft tot gevolg dat de betonspecie zich zal gaan 

ontmengen, waardoor kwaliteit- en sterkteverlies van het materiaal optreedt. De invloed van de 

hydratatiewarmte op ultra-lichtbeton wordt beschreven door Donners (Donners, 2015).  

De tweede mogelijke showstopper is het wapenen van constructies gemaakt van ultra-lichtbeton. Bij 

het ‘Warmbeton Paviljoen’ wordt ultra-lichtbeton als zichtbeton toegepast. Dit betekent dat zichtbare 

scheuren in de gebruiksfase van het gebouw onacceptabel zijn en dus dat de scheurwijdtes beperkt 

moeten blijven. Naast het beheersen van scheurwijdtes is wapening ook nodig voor de krachtswerking 

binnen de constructie. Hiervoor dient de wapening voldoende verankerd te zijn zodat deze geactiveerd 

kan worden. Het ‘Warmbeton Paviljoen’ heeft op diverse locaties wapening nodig voor de 

krachtswerking zoals te zien in figuur 1-5. 

 

Figuur 1-5: Benodigde wapening t.b.v. de krachtswerking bij het 'Warmbeton Paviljoen'. 

Figuur 1-3: Warmbeton Paviljoen (exterieur). Figuur 1-4: Warmbeton Paviljoen (interieur). 



 

3 ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

Wapening kan bij het ‘Warmbeton Paviljoen’ nodig zijn om bijvoorbeeld een momentstijve verbinding 

te realiseren tussen de wanden en het dak (1). Daarnaast kan wapening nodig zijn om lateien te creëren 

boven gevelopeningen (2). En als het ‘Warmbeton Paviljoen’ op palen gefundeerd wordt, ontstaat een 

wandligger waarbij de trekzone onderin de wand gewapend moet worden. 

Wandliggers zijn gedrongen constructies waarbij de Euler-Bernoulli balktheorie niet meer geldig is. 

Vlakken doorsnedes blijven bij deze theorie vlak, bij gedrongen constructies is dit echter niet het geval. 

Onderzoek door Leonhardt en Walther in 1966 toonde aan dat geen sprake is van een vlakke 

spanningsverdeling in wandliggers (Leonhardt & Walther, 1966). In 1985 werd door Marti een nieuwe 

berekeningsmethode voorgesteld voor het berekenen van gedrongen betonconstructies (Marti, 1985). 

Hij stelde voor de constructie te schematiseren door middel van knopen en staven, de 

staafwerkmethode (strut-and-tie method). De methode van Marti werd in 1987 gevolgd door Schlaich 

et al. (Schlaich, Schäfer, & Jennewein, 1987). Onderzoek door Alfrink toonde aan dat de ‘klassieke’ 

staafwerkmethode, zoals gepresenteerd door Marti en Schlaich et al., een ruime ondergrensbenadering 

is in vergelijking met de experimentele resultaten van Leonhardt & Walther (Alfrink, 2015, p. 59). Door 

de bijdrage van de lijfwapening op te nemen in het staafwerkmodel kan de herverdeling van krachten 

in rekening worden gebracht. Hierdoor ontstaat het ‘geavanceerde’ staafwerkmodel en wordt de 

bezwijklast beter benaderd. Dit ‘geavanceerde’ staafwerkmodel zou dus, in combinatie met de diverse 

materiaaleigenschappen van ultra-lichtbeton, een geschikte berekeningsmethode vormen voor het 

berekenen van de bezwijklast van wandliggers gemaakt van ultra-lichtbeton. 

1.2 Doel- en vraagstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 

“Het ontwerpen van dragende monoliete gevels gemaakt van ultra-lichtbeton op basis van een 

schetsrekenmodel volgens de staafwerkmethode”. 

Om tot deze doelstelling te komen moeten eerst de constructieve materiaaleigenschappen van ultra-

lichtbeton vastgesteld worden. Dit leidt tot de eerste vraagstelling, namelijk: 

1. Wat zijn de constructieve materiaaleigenschappen van ultra-lichtbeton? 

De volgende stap is het beschouwen van de samenwerking tussen ultra-lichtbeton en wapening. Deze 

samenwerking is belangrijk voor de krachtswerking en scheurwijdtebeheersing. Bij een te grote 

scheurwijdte kan de wapening aangetast worden. Om deze reden wordt ook gekeken naar wapening 

in de vorm van glasvezelstaven. De tweede vraagstelling is: 

2. Hoe werkt ultra-lichtbeton samen met traditionele stalen wapening en wapening van 

glasvezelstaven? 

Met de resultaten van de eerste twee vraagstellingen kunnen nu constructieve elementen van 

gewapend ultra-lichtbeton gemaakt en beproefd worden. Als constructief element is gekozen voor de 

wandligger omdat deze aansluit bij het ‘Warmbeton Paviljoen’ en het eerdere onderzoek door Alfrink. 

Dit leidt tot de derde vraagstelling, welke luidt: 

3. Wat is het constructieve gedrag van wandliggers gemaakt van ultra-lichtbeton? 

Ten slotte wordt de terugkoppeling gemaakt tussen proefresultaten en de resultaten van het 

staafwerkmodel. Hieruit moet blijken of het staafwerkmodel een geschikte berekeningsmethode vormt 

voor het berekenen van de bezwijklast van de wandliggers. De vierde en laatste vraagstelling is: 

4. Wordt het constructieve gedrag van wandliggers gemaakt van ultra-lichtbeton juist 

beschreven met het schetsrekenmodel? 

Met deze vraagstellingen wordt getracht de doelstelling van het onderzoek te bereiken. 
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1.3 Opzet rapportage 
In hoofdstuk 2 worden de constructieve materiaaleigenschappen van ultra-lichtbeton indicatief 

vastgesteld. De rapportage door Yu, Spiesz en Brouwers beschrijft namelijk enkel een 28-daagse 

kubusdruksterkte en thermische geleidingscoëfficiënt. Door middel van een experimenteel 

onderzoeksprogramma worden de gemiddelde kubusdruksterkte, buigtreksterkte, elasticiteitsmodulus 

en dwarscontractiecoëfficiënt bepaald. Door de omvang van het onderzoeksprogramma is het aantal 

proefstukken beperkt gebleven en dus vormen de resultaten slechts een indicatie voor de 

materiaaleigenschappen van ultra-lichtbeton. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de samenwerking van ultra-lichtbeton met wapeningsstaven 

vastgesteld. Hiervoor zijn uittrekproeven uitgevoerd met traditionele stalen wapeningsstaven en 

wapening in de vorm van glasvezelstaven. De uittrekproeven zijn ook uitgevoerd met normaal beton 

zodat deze resultaten vergeleken kunnen worden met de resultaten van ultra-lichtbeton. De 

uittrekproeven resulteren in de last-sliprelaties van de diverse combinaties beton en wapening. Met 

deze last-sliprelaties kunnen scheurwijdtes en verankeringslengtes bepaald worden voor ultra-

lichtbeton. Op basis van deze informatie kan een uitspraak worden gedaan over hoe ultra-lichtbeton 

gewapend moet worden om tot een juiste krachtswerking en acceptabele scheurwijdtes te komen. 

De resultaten van hoofdstuk 2 en 3 worden in hoofdstuk 4 gebruikt voor het ontwerpen en beproeven 

van wandliggers gemaakt van gewapend ultra-lichtbeton. De proeven zijn op vergelijkbare wijze 

uitgevoerd als de proeven door Leonhardt & Walther. Tevens zijn de proeven gesimuleerd met het 

‘geavanceerde’ staafwerkmodel zoals ontwikkeld door Alfrink. De wapening wordt op verschillende 

manieren verankerd om de verankering in ultra-lichtbeton te onderzoeken. De resultaten van de 

proeven en simulaties worden met elkaar vergeleken. 

In hoofdstuk 5 worden aanbevelingen gegeven voor het verankeren van wapening in ultra-lichtbeton. 

Tevens worden aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek. 

Hoofdstuk 6 presenteert de conclusies van het onderzoek.  
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2 Materiaal ultra-lichtbeton 

2.1 Inleiding 
De doel van dit hoofdstuk is het indicatief vaststellen van de constructieve materiaaleigenschappen van 

ultra-lichtbeton. Het hoofdstuk begint met een korte inleiding over de ontwikkeling van ultra-lichtbeton 

door Yu, Spiesz en Brouwers in §2.1.1. Omdat alleen de kubusdruksterkte bekend is, wordt een 

onderzoeksprogramma opgezet om een indicatie te verkrijgen van de overige constructieve 

materiaaleigenschappen. Dit onderzoeksprogramma wordt toegelicht in §2.3.3 en bestaat uit 

experimenteel onderzoek voor het indicatief vaststellen van de kubusdruksterkte, buigtreksterkte, 

elasticiteitsmodulus, dwarscontractiecoëfficiënt en het krimp- en kruipgedrag. De resultaten van de 

krimp- en kruipproeven zijn in dit rapport niet opgenomen omdat ze voor dit onderzoek niet nodig zijn. 

Deze resultaten zijn gerapporteerd door Donners (Donners, 2015). 

2.1.1 De ontwikkeling van ultra-lichtbeton door Yu, Spiesz en Brouwers 
In december 2012 verscheen de rapportage van Yu, Spiesz en Brouwers over de ontwikkeling van een 

ultra-lichtbeton aan de Technische Universiteit Eindhoven (Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012). Het 

ontwikkelde ultra-lichtbeton heeft volgens het rapport een gemiddelde 28-daagse kubusdruksterkte van 

10-12 N/mm² en een thermische geleidingscoëfficiënt van ongeveer 0,12 W/(m∙K). In totaal werden 17 

verschillende mengsels ontwikkeld en onderzocht in kleine hoeveelheden (ongeveer 5,0 dm³). Van 

deze 17 mengsels zijn twee mengsels (mix 13 en mix 16) in een grotere hoeveelheid geproduceerd en 

beproefd (ongeveer 50 dm³). Hierbij is de waterhoeveelheid naar beneden bijgesteld omdat een goede 

verwerkbaarheid van het mengsel al eerder werd verkregen (bijgestelde mengsels respectievelijk mix 

13’ en mix 16’). Bij het opschalen van de productiehoeveelheid zijn afwijkende materiaaleigenschappen 

gevonden. De eigenschappen voor mix 13’ worden gepresenteerd in tabel 2-2 en tabel 2-3. Het 

mengsel van mix 13’ is samengesteld zoals weergegeven in tabel 2-1. Deze mengselsamenstelling is 

gebruikt voor het produceren van het ultra-lichtbeton voor het vervolgonderzoek wat is uitgevoerd door 

middel van experimenten. De diverse korrelgroottes van het toeslagmateriaal zijn weergegeven in 

figuur 2-1. Het toeslagmateriaal bestaat uit geëxpandeerde glaskorrels van gerecycled glas (Liaver®). 
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Tabel 2-1: Mengselsamenstelling voor mix 13’ (Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012, p. 27). 

Component Type Hoeveelheid [kg/m³] 

Cement CEM II/B-V 42.5 N 431,7 

Liaver® A LWA 0.25 – 0.50 mm 25,4 

Liaver® B LWA 0.50 – 1.00 mm 38,1 

Liaver® C LWA 1.00 – 2.00 mm 29,2 

Liaver® D LWA 2.00 – 4.00 mm 50,4 

Liaver® E LWA 4.00 – 8.00 mm 61,4 

Water - 201,0 

Luchtbelvormer CUGLA LBV 02 con. 17% LBV 2,25 

 
Totaal [kg/m³] 839,45 

Watercementfactor [-] 0,47 

   

 

Figuur 2-1: Liaver® geëxpandeerde glaskorrels gemaakt van gerecycled glas (Liaver GmbH & Co KG). 

Tabel 2-2: Materiaaleigenschappen voor betonspecie mix 13' (Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012, p. 26). 

Materiaaleigenschappen voor betonspecie 

vloeimaat [mm] 460 EN 12350-5:2009 

zetmaat [mm] 195 EN 12350-2:2009 

zetmaatklasse [-] S4 EN 206-1:2000 

uitspreidingsklasse [-] F3  

dichtheid [kg/m³] 837 EN 12350-2:2009 

Tabel 2-3: Materiaaleigenschappen voor uitgehard beton mix 13' (Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012, pp. 26-27). 

Materiaaleigenschappen voor uitgehard beton 

dichtheid  701 [kg/m³] 

7-daagse thermische geleiding  0,13 [W/(m∙K)] 

7-daagse gemiddelde druksterkte  10,1 [N/mm²] 

28-daagse gemiddelde druksterkte  10,3 [N/mm²] 

maximale waterindringing  35,0 [mm] 

St. Dev. maximale waterindringing  7,8 [mm] 
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2.2 Materiaal 

2.2.1 Toeslagmateriaal 
Het toeslagmateriaal bestaat bij ultra-lichtbeton uit geëxpandeerde glaskorrels in verschillende 

korrelgroottes. De gebruikte korrelgroottes en hun eigenschappen zijn weergegeven in tabel 2-4. Merk 

op dat de weerstand tegen verpulvering erg laag is in vergelijking met een traditioneel toeslagmateriaal 

zoals bijvoorbeeld riviergrind (150-200 N/mm²) (Krikhaar, 2005, p. 180). 

Tabel 2-4: Eigenschappen Liaver® geëxpandeerde glaskorrels (Liaver GmbH & Co KG). 

Korrelgrootte [mm] 0,25 – 0,50 0,50 – 1,00 1,00 – 2,00 2,00 – 4,00 4,00 – 8,00 

Dichtheid (bulk) 
[kg/m³] 
(±15%) 

300 250 220 190 170 

Dichtheid (korrel) 
[kg/m³] 
(±15%) 

540 450 350 310 300 

Weerstand tegen 
verpulvering 

[N/mm²] ≥ 2,9 ≥ 2,6 ≥ 2,4 ≥ 2,4 ≥ 1,9 

Thermische 
geleiding λR 

[W/m∙K] - - - 0,07 0,07 

       

2.2.2 Cement 
Voor ultra-lichtbeton wordt gebruik gemaakt van portlandvliegascement (CEM II/B-V 42,5 N). Deze 

cementsoort bestaat gemiddeld voor 73% uit portlandcementklinker en 25% uit poederkoolvliegas. De 

overige 2% wordt ingenomen door vulstoffen (ENCI Technische Voorlichting, 2014). 

2.2.3 Luchtbelvormer 
Naast het toeslagmateriaal en cement wordt gebruik gemaakt van een luchtbelvormer. Deze hulpstof 

zorgt voor de vorming van fijnverdeelde luchtbellen tijdens het mengproces. Door deze luchtbellen 

kunnen de eigenschappen van de beton en betonspecie verbeterd worden. De vorst- en 

dooizoutbestandheid van het beton verbeteren doordat de luchtbellen expansieruimte vormen voor het 

bevriezende - en dus uitzettende - water. Tevens verbeterd de waterdichtheid omdat de luchtbellen de 

capillaire poriën onderbreken. Hierdoor wordt de permeabiliteit verlaagd. De betonspecie wordt beter 

verwerkbaar omdat de luchtbellen de wrijvingsweerstand verminderen tussen de onderlinge deeltjes 

van de specie. De specie wordt hierdoor dus plastischer. Daarnaast neemt de samenhang van de 

betonspecie toe omdat de luchtbellen zich gedragen als fijn materiaal. Hierdoor heeft de betonspecie 

meer weerstand tegen ontmenging en bleeding (Betoniek, 2006). 

Yu, Spiesz en Brouwers hebben gebruik gemaakt van de luchtbelvormer CUGLA LBV-02 con.17% 

LBV. Deze concentratie van 17% was niet meer verkrijgbaar bij de leverancier. Daarom is gebruik 

gemaakt van dezelfde soort luchtbelvormer maar in een lagere concentratie van 5%. 
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2.2.4 Mengselsamenstelling 
De mengselsamenstelling van ultra-lichtbeton is aangepast op het gebruik van luchtbelvormer met een 

concentratie van 5%. De hoeveelheid luchtbelvormer is vergroot om tot een vergelijkbare hoeveelheid 

werkzame stof te komen. Hierbij is de hoeveelheid water gereduceerd. De aangepaste 

mengselsamenstelling is weergegeven in tabel 2-5. De watercementfactor is afgenomen van 0,47 naar 

0,45. De hoeveelheid luchtbelvormer is bij de berekening van deze factor niet meegenomen. De 

luchtbelvormer bestaat uit een werkzame stof opgelost in water. Als de hoeveelheid luchtbelvormer 

wordt meegenomen in de bepaling van de watercementfactor blijft deze voor beide 

mengselsamenstellingen gelijk. 

Tabel 2-5: Aangepaste mengselsamenstelling voor ultra-lichtbeton. 

Component Type Hoeveelheid [kg/m³] 

Cement CEM II/B-V 42.5 N 431,7 

Liaver® A LWA 0.25 – 0.50 mm 25,4 

Liaver® B LWA 0.50 – 1.00 mm 38,1 

Liaver® C LWA 1.00 – 2.00 mm 29,2 

Liaver® D LWA 2.00 – 4.00 mm 50,4 

Liaver® E LWA 4.00 – 8.00 mm 61,4 

Water - 195,9 

Luchtbelvormer CUGLA LBV 02 con. 5% LBV 7,65 

 
Totaal [kg/m³] 839,75 

Watercementfactor [-] 0,45 
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2.3 Methode 

2.3.1 Mengvolgorde 
De betonspecie is volgens een vast protocol aangemaakt. Voor het mengen van de betonspecie wordt 

gebruik gemaakt van een dwangmenger met een capaciteit van 50 liter. De mengbak en mixer worden 

vooraf nat gemaakt omdat deze bij meerdere batches ook nat zullen zijn na het schoonmaken. Het 

cement en Liaver® A worden in de mengbak gedaan. Dit wordt vervolgens twee tot drie minuten 

gemengd terwijl langzaam 25% van de totale waterhoeveelheid wordt toegevoegd. De menger wordt 

stopgezet, en vastzittend materiaal wordt van de bodem, wand en mengarmen geschraapt. Indien zich 

grote ballen met cement gevormd hebben worden deze fijngehakt. Een enigszins homogeen mengsel 

moet hierna overblijven. Vervolgens worden de overige glaskorrels toegevoegd (Liaver® B t/m E). Dit 

geheel wordt nogmaals twee tot drie minuten gemengd terwijl 50% van het water langzaam wordt 

toegevoegd. De menger wordt wederom stopgezet en vastzittend materiaal wordt van de bodem, wand 

en mengarmen geschraapt. Hierna wordt de menger weer aangezet en wordt de luchtbelvormer en de 

laatste 25% water toegevoegd. Het geheel wordt voor de laatste keer twee tot drie minuten gemengd. 

Het mengproces is weergegeven in figuur 2-2.  

2.3.2 Stort- en opslagmethode 
De proefstukken zijn volgens een vast protocol vervaardigd. Het protocol, zoals hieronder beschreven, 

is in lijn met de NEN-EN 12390-2 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2009) en CUR- Aanbeveling 59 

(CUR Bouw & Infra, 2012). 

De bekisting is voor de stort behandeld met een universele ontkistingsolie (PCI Schalöl). De mal wordt 

tot de helft gevuld en 15 seconden verdicht op een triltafel. De mal wordt vervolgens volledig gevuld en 

nogmaals 15 seconden verdicht. De stortzijde wordt glad afgewerkt. De proefstukken worden na de 

stort afgedekt met plastic folie en voorzien van vochtige doeken. Deze doeken maken geen contact met 

het proefstuk. De proefstukken worden opgeslagen bij kamertemperatuur. 

  

Figuur 2-2: Mengproces ultra-lichtbeton. 

1. 

2. 3. 

4. 5. 

1) 50L dwangmenger. 2) Liaver® A en cement. 3) Liaver® B t/m E.  
4) Betonspecie zonder luchtbelvormer. 5) Betonspecie. 
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2.3.3 Onderzoeksprogramma 
In tabel 2-6 is een overzicht van het onderzoeksprogramma weergegeven. Het programma beperkt zich 

tot het indicatief vaststellen van de constructieve materiaaleigenschappen van ultra-lichtbeton. Een 

indicatie voor de fysische materiaaleigenschappen is in eerder onderzoek vastgesteld door Yu, Spiesz 

en Brouwers (Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012).  

Het programma is bij verschillende ouderdommen uitgevoerd om de sterkte-ontwikkeling in de tijd in 

kaart te brengen. De ouderdom van de proefstukken is bepaald aan de hand van de rijpheid. De 

proeven zijn uitgevoerd bij een ouderdom van 1, 3, 7 en 28 dagen. Vanwege de isolerende 

eigenschappen van het materiaal kan in combinatie met een relatief grote hoeveelheid cement tijdens 

de uithardingsfase de temperatuur hoog oplopen. De materiaaleigenschappen ontwikkelen zich sneller 

bij een hogere temperatuur. Door de ontwikkeling van de temperatuur in de tijd te meten kan de rijpheid 

en dus het moment van testen worden afgeleid. Voor de bepaling van de rijpheid is gebruik gemaakt 

van de Arrhenius-vergelijking ( 2.1 ). Deze vergelijking is gebruikt omdat het uithardingsproces 

gedomineerd wordt door één chemische reactie en omdat deze vergelijking eenvoudig te vergelijken is 

met de werkelijke tijd. De temperatuur van het beton is gemeten door de plaatsing van thermokoppels 

in de proefstukken direct na het storten. De referentietemperatuur is op 20°C gesteld. De verhouding 

Q/R is op grond van ervaring op 4700 K gesteld. Deze waarde is binnen dit onderzoek niet geverifieerd. 

Tabel 2-6: Onderzoeksprogramma ultra-lichtbeton. 

Proef Afmetingen Norm Aantal 

Druksterkte 
Kubussen  

150 x 150 x 150 mm³ 

NEN-EN 12390-3 
CUR Aanbeveling 59 

ASTM C39 
26 st. 

Buigtreksterkte 
Prisma’s 

100 x 100 x 600 mm³ 
NEN-EN 12390-13 

ASTM C469 
30 st. 

Elasticiteitsmodulus 
Prisma’s 

100 x 100 x 600 mm³ 
NEN-EN 12390-5 

ASTM C78 
20 st. 

Dwarscontractiecoëfficiënt 
Prisma’s  

100 x 100 x 600 mm³ 
NEN-EN 12390-5 

ASTM C78 
20 st. 

Krimp 
Prisma’s  

40 x 40 x 160 mm³ 
ASTM C157 9 st. 

Kruip 
Prisma’s 

40 x 40 x 160 mm³ 
ASTM C512 21 st. 

 

𝑀(𝑡) = ∫ 𝑒
𝑄
𝑅[

1
𝑇𝑟𝑒𝑓+273

−
1

𝑇+273]
𝑑𝑡

𝑡

𝑡𝑐𝑜𝑛

 ( 2.1 ) 

Waarin: 𝑀(𝑡) = rijpheid [uur] 

 𝑡 = daadwerkelijke tijd [uur] 

 𝑡𝑐𝑜𝑛 = tijdstip stort beton [uur] 

 𝑄 = activeringsenergie [J/mol] 

 𝑅 = universele gasconstante [J/mol·K] 

 𝑇𝑟𝑒𝑓 = referentietemperatuur [°C] 

 𝑇 = temperatuur [°C] 
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2.3.4 Druksterkte 
De druksterkte is bepaald volgens de NEN-EN 12390-3 

(Nederlands Normalisatie-instituut, 2009a). In totaal zijn 

26 proefstukken beproefd waarbij de druksterkte is 

bepaald voor een ouderdom van 1-, 3-, 7- en 28 

rijpheidsdagen. De proefstukken bestaan uit kubussen 

van 150 x 150 x 150 mm³. Voor de uitvoering van de proef 

is een 4 MN-drukbank gebruikt. De proeven zijn 

krachtsgestuurd uitgevoerd. De drukbank werkt met een 

vaste voorlast van ongeveer 10 kN. Vervolgens wordt de 

belasting opgevoerd met de snelheid zoals weergegeven 

in tabel 2-7. De proefopstelling is weergegeven in figuur 2-3. 

 

Figuur 2-3: Proefstuk D1-03 in de 4MN-drukbank na bezwijken. 

  

Tabel 2-7: Belastingsnelheden drukproef. 

Ouderdom 
[rijpheidsdagen] 

Belastingsnelheid 
[kN/s] 

1 1,5 

3 3,0 

7 3,0 

28 4,0 
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2.3.5 Buigtreksterkte 
De buigtreksterkte is bepaald volgens de NEN-EN 12390-5 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2009b). 

In totaal zijn 30 proefstukken beproefd waarbij de buigtreksterkte is bepaald bij een ouderdom van 1-, 

3-, 7- en 28 rijpheidsdagen. De proefstukken bestaan uit prisma’s van 150 x 150 x 600 mm³ en zijn 

belast door middel van een vierpuntsbuigproef zoals te zien in figuur 2-4. Voor de uitvoering van de 

proef is een 250 kN-drukbank (klasse 1) gebruikt. De proeven zijn verplaatsingsgestuurd uitgevoerd 

met een snelheid van 0,30 mm/min. 

 

Figuur 2-4: Proefstuk in de 250 kN-drukbank met verplaatsingsmeting halverwege het proefstuk. 

  



 

13 ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

2.3.6 Elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt 
De elasticiteitsmodulus is bepaald volgens de NEN-EN 12390-13 (Nederlands Normalisatie-instituut, 

2013). Tevens is tijdens deze proef de dwarscontractiecoëfficiënt bepaald. In totaal zijn 20 proefstukken 

beproefd waarbij de elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt zijn bepaald bij een ouderdom 

van 1-, 3-, 7- en 28 rijpheidsdagen. De proefstukken bestaan uit prisma’s van 150 x 150 x 600 mm³ en 

zijn op druk belast tot aan bezwijken. Voor de uitvoering van de proef is een 250 kN-drukbank (klasse 

1) gebruikt. De proeven zijn verplaatsingsgestuurd uitgevoerd. De proefopstelling is te zien in figuur 2-5 

en figuur 2-6. Het belastingprotocol is weergegeven in figuur 2-7. 

  

Figuur 2-5: Proefstuk met meetbeugels. Figuur 2-6: Proefstuk centrisch belast in drukbank. 

 

Figuur 2-7: Belastingprotocol t.b.v. proef elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt. 
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2.4 Resultaten 
De resultaten van de uitgevoerde materiaalproeven worden nu achtereenvolgens gepresenteerd. 

2.4.1 Druksterkte 
Een overzicht van de gemiddelde druksterkte, gemiddelde dichtheid en de bijbehorende standaard-

deviaties zijn weergegeven in tabel 2-8. De resultaten van de druksterkte van de schaduwproefstukken 

zijn weergegeven in tabel 2-9. De resultaten van de individuele proefstukken zijn gegeven in bijlage A1. 

Te zien is dat de druksterkte in de tijd toeneemt en dat de dichtheid fluctueert. Als de 28-daagse 

resultaten met elkaar vergeleken worden is te zien dat de druksterkte samenhangt met de dichtheid. 

Tabel 2-8: Resultaten gemiddelde druksterkte en dichtheid. 

Ouderdom 
[rijpheidsdagen] 

Gemiddelde dichtheid 
[kg/m³] 

St. Dev. 
[kg/m³] 

Gemiddelde 
druksterkte [N/mm²] 

St. Dev. 
[N/mm²] 

n 
[st.] 

1 764,4 14,6 5,211 0,436 6 

3 744,0 20,9 6,975 0,441 6 

7 774,1 27,3 7,478 0,318 7 

28 775,7 30,1 8,273 0,317 7 

Tabel 2-9: Resultaten gemiddelde druksterkte en dichtheid van de schaduwproeven (bij 28 rijpheidsdagen). 

Proef 
Gemiddelde dichtheid 

[kg/m³] 
St. Dev. 
[kg/m³] 

Gemiddelde 
druksterkte [N/mm²] 

St. Dev. 
[N/mm²] 

n 
[st.] 

Elasticiteitsmodulus 722,3 20,9 7,199 0,222 6 

Buigtreksterkte 754,3 12,9 7,953 0,421 9 

Aanhechtproeven 744,6 17,4 7,831 0,249 6 

 

2.4.2 Buigtreksterkte 
Een overzicht van de gemiddelde buigtreksterkte, gemiddelde dichtheid en de bijbehorende standaard-

deviaties zijn weergegeven in tabel 2-10. De resultaten van de individuele proefstukken zijn gegeven 

in bijlage A2. Te zien is dat de dichtheid net als bij de druksterkte fluctueert. De gemiddelde treksterkte 

is vrijwel constant en neemt niet toe in de tijd. De treksterkte lijkt zich zeer snel te ontwikkelen. 

Tabel 2-10: Resultaten gemiddelde buigtreksterkte en dichtheid. 

Ouderdom 
[rijpheidsdagen] 

Gemiddelde dichtheid 
[kg/m³] 

St. Dev. 
[kg/m³] 

Gemiddelde 
treksterkte [N/mm²] 

St. Dev. 
[N/mm²] 

n 
[st.] 

1 754,7 8,2 1,042 0,040 7 

3 759,3 8,3 1,033 0,041 7 

7 760,5 8,0 0,984 0,042 7 

28 750,6 8,2 1,146 0,075 9 
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2.4.3 Elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt 
Een overzicht van de gemiddelde elasticiteitsmodulus, gemiddelde dwarscontractiecoëfficiënt, 

gemiddelde dichtheid en de bijbehorende standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 2-11. De 

resultaten van de individuele proefstukken zijn gegeven in bijlage A3. 

Tabel 2-11: Resultaten gemiddelde elasticiteitsmodulus, dwarscontractiecoëfficiënt en dichtheid. 

Ouderdom 
[rijpheidsdagen] 

Gemiddelde 
dichtheid 
[kg/m³] 

St. 
Dev. 

[kg/m³] 

Gemiddelde 
elasticiteitsmodulus 

[N/mm²] 

St. 
Dev. 

[N/mm²] 

Gemiddelde 
dwarscontractie-

coëfficiënt [-] 

St. 
Dev. 

[-] 

n 
[st.] 

1 730,8 11,5 3.179 216 - - 5 

3 730,4 6,5 3.745 258 0,200 0,028 5 

7 721,3 8,7 4.020 245 0,195 0,055 5 

28 716,3 6,6 4.237 215 0,202 0,028 5 

 

2.5 Discussie 
Wat vooral opvalt aan de vergelijking van de onderzoeksresultaten met de eerder gepubliceerde 

resultaten van Yu, Spiesz en Brouwers is de relatief grote afwijking in 28-daagse kubusdruksterkte. De 

drukproeven zijn in beide gevallen uitgevoerd op prisma’s van 150 x 150 x 150 mm³. Tevens is dezelfde 

4 MN-drukbank gebruikt. Het verschil zit in de belastingssnelheid. Voor de prisma’s van 100 x 100 x 

100 mm³ hanteren Yu, Spiesz en Brouwers een belastingssnelheid van 4 kN/s, echter voor de grotere 

prisma’s wordt de belasting aangebracht met 10 kN/s. Het verschil in belastingssnelheid is een factor 

2,5. Het verschil in kubusdruksterkte kan waarschijnlijk worden verklaard door dynamisch 

materiaalgedrag wat ontstaan is door een hoge belastingssnelheid. Onderzoek door Pajak laat zien dat 

de dynamische druksterkte van beton tot wel 3,5 keer hoger is dan de quasi-statische druksterkte 

(Pajak, 2011). 

Het verschil in droge volumieke massa is mogelijk te wijten aan het gebruik van een andere concentratie 

luchtbelvormer. “… the air contents introduced by the air entraining agent are different. Despite the fact 

that the same amount of air entraining agent was used in these two mixes. This indicates the cement 

has an effect on the efficiency of the air entraining agent.” (Yu, Spiesz, & Brouwers, 2012, pp. 26-27) 

Hoewel hier gewezen wordt op de invloed van cement op de luchtbelvormer, kan het zo zijn dat de 

volumieke massa uit de experimenten beïnvloed is door het gebruik van een andere concentratie 

luchtbelvormer. 

De natte volumieke massa is nagenoeg gelijk en het verschil komt uitsluitend door het omrekenen van 

het gebruik van meer luchtbelvormer met een lagere concentratie en het tegelijkertijd verminderen van 

de waterhoeveelheid. 

2.6 Conclusie 
De volgende materiaaleigenschappen zijn vastgesteld voor ultra-lichtbeton door middel van 

experimenteel onderzoek: druksterkte, buigtreksterkte, elasticiteitsmodulus, dwarscontractiecoëfficiënt 

en de droge volumieke massa. De vastgestelde materiaaleigenschappen zijn door de het aantal 

proefstukken slechts indicatief en geven een gemiddelde waarde. De resultaten voor een ouderdom 

van 28 rijpheidsdagen zijn weergegeven in tabel 2-12.  

Tabel 2-12: Materiaaleigenschappen voor ultra-lichtbeton. 

Materiaaleigenschap Symbool Resultaat 

Kubusdruksterkte flck;cube;mean 8,372 N/mm² 

Buigtreksterkte flct;mean 1,182 N/mm² 

Elasticiteitsmodulus Elc;mean 4.237 N/mm² 

Dwarscontractiecoëfficiënt νlc;mean 0,202 - 

Volumieke massa (nat) ρlc;wet;mean 839,7 kg/m³ 

Volumieke massa (droog) ρlc;dry;mean 716,3 – 819,2 kg/m³ 
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3 Wapening 

3.1 Inleiding 
Constructies van beton worden vrijwel altijd gewapend uitgevoerd. Wapening is nodig voor de 

krachtswerking maar ook voor de scheurwijdtebeheersing. Ultra-lichtbeton zal bij monoliete gevels 

toegepast worden als zichtbeton. Hierbij zijn zichtbare scheuren ongewenst. Voor de beheersing van 

scheurwijdtes is het belangrijk om de last-sliprelatie te kennen van ultra-lichtbeton met wapening.  

In dit hoofdstuk worden de proeven beschreven die zijn uitgevoerd om de last-sliprelatie van ultra-

lichtbeton met verschillende soorten wapening vast te stellen. Deze proeven zijn ook uitgevoerd met 

normaal beton zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. De resultaten worden 

gepresenteerd en vergeleken met literatuur. 

Met de last-sliprelatie kan de gemiddelde aanhechtspanning bepaald worden. Deze gemiddelde 

aanhechtspanning kan vervolgens gebruikt worden om met behulp van een trekstaafmodel een 

uitspraak te doen over de te verwachten scheurwijdtes en scheurafstanden bij ultra-lichtbeton. Deze 

gegevens worden tevens vergeleken met de resultaten voor normaal beton.  

3.2 Traditionele wapening en glasvezelwapening 
De proeven zijn uitgevoerd met traditionele stalen wapeningsstaven, en wapening in de vorm van 

glasvezelstaven. De stalen wapeningsstaven zijn gekozen omdat deze standaard gebruikt worden bij 

gewapend betonconstructies. Stalen wapening is relatief goedkoop, gemakkelijk verwerkbaar en ruim 

verkrijgbaar in de vorm van staven en netten. Staal heeft echter als nadeel dat het kan roesten. Stalen 

wapening wordt daarom in betonconstructies voorzien van voldoende betondekking om roesten te 

voorkomen. Bij een hoge permeabiliteit van het beton kan de wapening alsnog aangetast worden. Dit 

is ook het geval bij te grote scheurwijdtes. Omdat beide aspecten voor ultra-lichtbeton niet bekend zijn 

wordt naar glasvezelwapening gekeken omdat dit materiaal corrosiebestendig en chemisch resistent 

is. Een bijkomend voordeel is dat glasvezelwapening is vergelijking met staal een zeer lage 

warmtegeleiding heeft. Enkele nadelen van glasvezelwapening zijn dat de staven niet in het werk 

gebogen kunnen worden en dat het materiaal relatief duur is. De wapening wordt op maat gemaakt in 

biedt weinig mogelijkheden tot het maken van aanpassingen op de bouwplaats.  
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3.3 Methode 
De aanhechtsterkte is bepaald volgens de RILEM RC-6 welke wordt beschreven in bijlage D van de 

NEN-EN 100080 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2005). Het beproevingsprincipe is weergegeven 

in figuur 3-1. De proefstukken bestaan uit kubussen van 200 x 200 x 200 mm³ (6) waarin een 

wapeningsstaaf (5) met een vaste hechtlengte (2) centrisch is ingestort. Over de rest van de staaflengte 

wordt hechting voorkomen door middel van een mantelbuis (8) en afdichting (7). Het principe van de 

proefopstelling is weergegeven in figuur 3-2. De wapeningsstaaf wordt met behulp van een trekbank 

uitgetrokken (4). De verplaatsing van de wapeningsstaaf ten opzichte van het beton wordt tijdens het 

uittrekken gemeten (1). De proef is in twee fasen uitgevoerd met normaal beton en ultra-lichtbeton. De 

eerste fase is in 2014 beproefd. Naar aanleiding van de resultaten van deze eerste fase is in 2015 een 

tweede fase beproefd. De methode wordt per fase toegelicht. 

 
Figuur 3-1: Beproevingsprincipe uittrekproef. 

Legenda bij figuur 3-1 
 
1. Deel van de staaf tot de plaats waaraan het toestel 

voor de verplaatsingsmeting is aangebracht. 
2. Hechtlengte. 
3. Vrije voorlengte 5d, minimaal 200 mm – 5d. 
4. Deel van de staaf tot de plaats waarop de trekkracht 

wordt aangebracht. 
5. Wapeningsstaaf. 
6. Beton. 
7. Afdichting. 
8. Kunststof manchet. 
9. Inspanning van het beproevingstoestel. 
 
(Nederlands Normalisatie-instituut, 2005, p. 59) 

 
Figuur 3-2: Principe proefopstelling uittrekproef. 

Legenda bij figuur 3-2 
 
1. Toestel voor de meting van de slip ∆o. 
2. Proefstuk. 
3. Staalplaat, 10 mm dik. 
4. Trekkracht. 
5. Draagplaat. 
6. Ondersteunende plaat van 5 mm rubber. 
 
(Nederlands Normalisatie-instituut, 2005, p. 61) 
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3.3.1 Methode proeven fase 1 
Bij deze eerste fase uittrekproeven is gebruik gemaakt van traditionele stalen wapening en wapening 

in de vorm van glasvezelstaven. Naast de twee soorten beton en wapening is de proef uitgevoerd met 

twee staafdiameters, respectievelijk 8 en 16 mm. De aanhechtsterkte is bepaald bij een ouderdom van 

28 rijpheidsdagen. Het aantal proefstukken per serie met bijbehorende betonsoort, staafdiameter en 

hechtlengte is weergegeven in tabel 3-1. 

Voor de uitvoering van de proef is een 250 kN-drukbank gebruikt (klasse 1). De proeven zijn 

verplaatsingsgestuurd uitgevoerd met een snelheid van 0,50 mm/min. De relatieve verplaatsing van de 

wapeningsstaaf ten opzichte van het beton is zowel aan de boven- als de onderzijde op twee plaatsen 

gemeten. De proefopstelling en instrumentatie zijn te zien in figuur 3-3. De last-sliprelatie is gemeten 

totdat de relatieve verplaatsing van de wapeningsstaaf aan de onderzijde 5 mm bedroeg. 

Tabel 3-1: Aantal proefstukken per serie, betonsoort, staafdiameter en hechtlengte (2014). 

Serie 
Aantal 

[st.] 
Betonsoort Wapeningssoort 

Staafdiameter 
[mm] 

Hechtlengte 
[mm] 

U8/CB 4 C20/25 ComBAR® 8 40 

U8/SB 3 C20/25 FeB 500 HKN 8 40 

U16/CB 5 C20/25 ComBAR® 16 80 

U16/SB 3 C20/25 FeB 500 HWL 16 80 

U8/CU 4 Ultra-licht ComBAR® 8 40 

U8/SU 3 Ultra-licht FeB 500 HKN 8 40 

U16/CU 5 Ultra-licht ComBAR® 16 80 

U16/SU 3 Ultra-licht FeB 500 HWL 16 80 

 

Figuur 3-3: Proefopstelling centrische uittrekproef (2014). 

1) Proefopstelling 2) LVDT’s aan bovenzijde proefstuk 3) LVDT’s aan onderzijde proefstuk. 

1. 

2. 

3. 
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3.3.2 Methode proeven fase 2 
Deze fase uittrekproeven is alleen uitgevoerd met traditionele stalen wapening met een staafdiameter 

van 8 mm. De aanhechtsterkte is bepaald bij een ouderdom van 28 rijpheidsdagen. Het aantal 

proefstukken per serie met bijbehorende betonsoort, staafdiameter en hechtlengte is weergegeven in 

tabel 3-2. 

Voor de uitvoering van de proef is een 250-kN drukbank gebruikt (klasse 0,5). De proeven zijn 

verplaatsingsgestuurd uitgevoerd waarbij de snelheid stapsgewijs is opgevoerd. Voor ultra-lichtbeton 

is voor het eerste deel van de proef een lagere snelheid aangehouden. De verplaatsingssnelheid is 

weergegeven in tabel 3-3. De relatieve verplaatsing van de wapeningsstaaf ten opzichte van het beton 

is zowel aan de boven- als de onderzijde op twee plaatsen gemeten. De last-sliprelatie is gemeten 

totdat de relatieve verplaatsing van de wapeningsstaaf aan de onderzijde 30 mm bedroeg. De 

proefopstelling en instrumentatie zijn te zien in figuur 3-4. 

Tabel 3-2: Aantal proefstukken per serie, betonsoort, staafdiameter en hechtlengte (2015). 

Serie Aantal 
[st.] 

Betonsoort Wapeningssoort Staafdiameter 
[mm] 

Hechtlengte 
[mm] 

B 5 C30/37 FeB 500 HKN 8 40 

ULB 5 Ultra-licht FeB 500 HKN 8 40 

Tabel 3-3: Verplaatsingssnelheden per traject voor uittrekproeven fase 2. 

Slip onbelaste zijde Snelheid ultra-lichtbeton Snelheid normaal beton 

Tot 1 mm 0,1 mm/min 0,5 mm/min 

Van 1 tot 5 mm 0,5 mm/min 2,5 mm/min 

Van 5 tot 30 mm 2,5 mm/min 5,0 mm/min 

Na 30 mm tot volledig uittrekken 50,0 mm/min 50,0 mm/min 

Figuur 3-4: Proefopstelling centrische uittrekproef (2015). 

1) Proefopstelling 2) LVDT’s aan bovenzijde proefstuk 3) LVDT’s aan onderzijde proefstuk. 

1. 

2. 

3. 
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3.4 Materiaal 

3.4.1 Beton 
De uittrekproeven zijn uitgevoerd met ultra-lichtbeton en normaal beton. In 2014 zijn proeven gedaan 

met normaal beton welke is aangevoerd vanaf de betoncentrale. De mengseleigenschappen van deze 

levering zijn weergegeven in tabel 3-4. Ultra-lichtbeton is voor alle proeven zelf gemengd in het 

laboratorium. De samenstelling van ultra-lichtbeton is weergegeven in tabel 3-5. In 2015 zijn wederom 

proeven uitgevoerd met normaal beton. Ditmaal zijn zakken Beamix Constructie Beton 100 gebruikt. 

De mengseleigenschappen zijn weergegeven in tabel 3-6. 

Tabel 3-4: Mengseleigenschappen C20/25 beton (Stortdatum: 28-08-2014). 

Mengseleigenschappen 

Sterkteklasse C20/25 

Milieuklasse XC2 

Consistentieklasse S3 

Korrelgroep 16 

Chlorideklasse Cl 0,40 

Cementsoort CEM III/B 42,5 N-LH/SR 

Tabel 3-5: Mengselsamenstelling ultra-lichtbeton (Stortdatum: 05-09-2014 en 30-03-2015). 

Component Type Mengsel [kg/m³] 

Cement CEM II/B-V 42,5N 431,70 

Liaver® A LWA 0.25 – 0.50 25,40 

Liaver® B LWA 0.50 – 1.00 38,10 

Liaver® C LWA 1.00 – 2.00 29,20 

Liaver® D LWA 2.00 – 4.00 50,40 

Liaver® E LWA 4.00 – 8.00 61,40 

Water - 195,90 

Luchtbelvormer CUGLA LBV 02 con.5% LBV 7,65 

Totaal  839,75 

Tabel 3-6: Mengseleigenschappen C30/37 beton (Stortdatum: 31-03-2015 en 08-05-2015). 

Mengseleigenschappen 

Sterkteklasse C30/37 * 

Milieuklasse X0, XC4, XD2, XS1, XF3, XA3 * 

Consistentieklasse S3/F3 * 

Grootste korrelafmeting 12 mm * 

Cementsoort CEM III * 

* Bron: Productinformatieblad Beamix Constructie Beton 100 (Weber Beamix, 2015). 
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3.4.2 Wapeningsstaven 
De uittrekproeven zijn uitgevoerd met traditionele stalen wapening en wapening in de vorm van 

glasvezelstaven. De wapeningsstaven zijn op te delen in drie categorieën: koudgevormd 3-vlaks 

geprofileerd (FeB 500 HKN Ø8), warmgewalst 2-vlaks geprofileerd (FeB 500 HWL Ø16) en pultrusie 

spiraalvormig geprofileerd (ComBAR® Ø8 en Ø16). Figuur 3-5 laat de profilering en dwarsdoorsnede 

zien van een stalen wapeningsstaaf welke koudgevormd en 3-vlaks geprofileerd is. Figuur 3-6 laat 

hetzelfde zien maar dan voor een wapeningsstaaf welke warmgewalst en 2-vlaks geprofileerd is. 

In tabel 3-7 tot en tabel 3-8 staan de gemiddelde meetwaarden voor de wapeningsstaven van staal. In 

tabel 3-9 en tabel 3-10 staan de gemiddelde meetwaarden voor de glasvezelstaven. 

 

Figuur 3-5: Zijaanzicht en dwarsdoorsnede FeB 500 
HKN Koudgevormd, 3-vlaks geprofileerd. 

 

Figuur 3-6: Zijaanzicht en dwarsdoorsnede FeB 
500 HWL Warmgewalst, 2-vlaks geprofileerd. 

Tabel 3-7: Gemiddelde meetwaarden FeB 500 HKN Ø8 mm. 

FeB 500 HKN Ø 8 mm – Gemiddelde meetwaarden [mm] 

Staafdiameter over langsrib #1 (0°) 8,295 

 

Staafdiameter over langsrib #2 (120°) 8,232 

Staafdiameter over langsrib #3 (240°) 8,133 

Ribbreedte onderzijde (breedste punt) 3,375 

Ribbreedte bovenzijde (smalste punt) 2,226 

Ribhoogte 0,301 

2x Ribbreedte (smalste) met 1x tussenruimte 8,078 

10x ribbreedte (smalste) met 9x tussenruimte 49,920 

Hoek t.o.v. langsrichting wapeningsstaaf 45° 

Gemiddelde h.o.h. afstand ribben 5,299 (49,920 – 2,226) / 9 st. 

Tabel 3-8: Gemiddelde meetwaarden FeB 500 HWL Ø16 mm. 

FeB 500 HWL Ø 16 mm – Gemiddelde meetwaarden [mm] 

Staafdiameter over langsrib 16,647 

 

Staafdiameter haaks op langsrib (90°) 16,479 

Ribbreedte onderzijde (breedste punt) 4,180 

Ribbreedte bovenzijde (smalste punt) 2,267 

Ribhoogte 1,082 

2x Ribbreedte (smalste) met 1x tussenruimte 14,843 

10x ribbreedte (smalste) met 9x tussenruimte 42,765 

Hoek t.o.v. langsrichting wapeningsstaaf 45° 

Gemiddelde h.o.h. afstand ribben 4,500 (42,765 – 2,267) / 9 st. 
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Tabel 3-9: Gemiddelde meetwaarden ComBAR® Ø8 mm. 

ComBAR® Ø 8 mm – Gemiddelde meetwaarden [mm] 

Staafdiameter (maximaal) 9,061 

 

Ribbreedte 6,389 

Ribhoogte 0,505 

2x Ribbreedte met 1x tussenruimte 14,871 

5x ribbreedte met 4x tussenruimte 40,283 

Hoek t.o.v. langsrichting wapeningsstaaf 70° 

Tabel 3-10: Gemiddelde meetwaarden ComBAR® Ø16 mm. 

ComBAR® Ø 16 mm – Gemiddelde meetwaarden [mm] 

Staafdiameter (maximaal) 18,127 

 

Ribbreedte 5,909 

Ribhoogte 4,503 

2x Ribbreedte met 1x tussenruimte 13,30 

5x ribbreedte met 4x tussenruimte 39,34 

Hoek t.o.v. langsrichting wapeningsstaaf 70° 

   

De meetwaarden zijn gebruikt voor het simuleren van de centrische uittrekproef met een eindige-

elementen-model door onder andere F. Vink (bron) en S. van den Bulck (bron). Voor dit onderzoek zijn 

de meetwaarden slechts voor de volledigheid hier vermeld. 
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3.5 Resultaten 
De resultaten van de uittrekproeven worden nu achtereenvolgens gepresenteerd. Tabel 3-11 en 
tabel 3-12 geven eerst per serie proefstukken een overzicht van de gemiddelde maximale 
uittrekkracht en de gemiddelde aanhechtspanning. De resultaten van de uittrekproeven uit fase 1 
zijn weergegeven in tabel 3-11. De resultaten van de uittrekproeven uit fase 2 zijn weergegeven in 
tabel 3-12. In §3.5.1 tot en met §3.5.4 worden de resultaten van fase 1 en fase 2 gecombineerd 
weergeven per betonsoort, wapeningssoort en staafdiameter. Elke paragraaf begint met een tabel 
gevolgd door de last-slipdiagrammen voor de belaste en onbelaste staafeinden. 

Tabel 3-11: Resultaten uittrekproeven fase 1. 

Serie 
Gemiddelde maximale 
uittrekkracht [kN] 

St. Dev. 
[kN] 

Gemiddelde  
Aanhechtspanning [N/mm²] 

St. Dev. 
[N/mm²] 

n 
[st.] 

U8/CB 14,046 2,429 13,972 2,416 4 

U8/SB 15,869 2,183 15,785 2,172 3 

U16/CB 65,317 4,200 16,243 1,044 5 

U16/SB 64,473 7,958 16,033 1,979 3 

U8/CU 1,770 0,088 1,761 0,087 4 

U8/SU 1,017 0,338 1,011 0,336 3 

U16/CU 8,185 0,539 2,036 0,134 5 

U16/SU 8,950 0,622 2,226 0,155 3 

U8/CB: Serie proefstukken staafdiameter 8 mm, ComBAR, normaal beton. 
U8/SB: Serie proefstukken staafdiameter 8 mm, staal, normaal beton. 
U16/CB: Serie proefstukken staafdiameter 16 mm, ComBAR, normaal beton. 
U16/SB: Serie proefstukken staafdiameter 16 mm, staal, normaal beton. 
U8/CU: Serie proefstukken staafdiameter 8 mm, ComBAR, ultra-lichtbeton. 
U8/SU: Serie proefstukken staafdiameter 8 mm, staal, ultra-lichtbeton. 
U16/CU: Serie proefstukken staafdiameter 16 mm, ComBAR, ultra-lichtbeton. 
U16/SU: Serie proefstukken staafdiameter 16 mm, staal, ultra-lichtbeton. 

Tabel 3-12: Resultaten uittrekproeven fase 2. 

Serie 
Gemiddelde maximale 
uittrekkracht [kN] 

St. Dev. 
[kN] 

Gemiddelde  
Aanhechtspanning [N/mm²] 

St. Dev. 
[N/mm²] 

n 
[st.] 

B 9,172 1,518 9,123 1,509 5 

ULB 1,295 0,298 1,288 0,297 5 

B: Serie proefstukken van normaal beton. 
ULB: Serie proefstukken van ultra-lichtbeton. 
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3.5.1 Resultaten series normaal beton (8 mm) 
Een overzicht van de resultaten voor de series proefstukken gemaakt van normaal beton met een staaf-

diameter van 8 mm wordt gegeven in tabel 3-13. De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden 

zijn weergegeven in figuur 3-7 waarbij het traject tot 5 mm uitvergroot is in figuur 3-8.  

De proefstukken met glasvezel-wapeningsstaven hebben een grotere bezwijkslip dan de proefstukken 

met wapeningsstaven van staal. De maximale uittrekkrachten liggen per serie redelijk gegroepeerd met 

enkele proefstukken die lager uitvallen (U8-CB-01, U8-SB-01 en B-03). Alle diagrammen laten eerst 

een lineaire tak zien welke over gaat in een niet-lineaire tak tot aan de maximale uittrekkracht. Na de 

maximale uittrekkracht loopt de kracht in eerste instantie lineair terug om daarna over te gaan in een 

niet-lineaire tak en uiteindelijk naar een golvend patroon. Dit golvende patroon is duidelijk zichtbaar bij 

de proefstukken B-01 t/m B-05 en proefstuk U8-SB-01. Door het slippen van de staaf in de hydraulische 

klem laat proefstuk U8-CB-01 rond 1,5 mm een terugval zien. De proefstukken B-01 t/m B-05 laten door 

het verhogen van de verplaatsingssnelheid rond 1,5 mm een toename zien. 

De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden zijn weergegeven in figuur 3-9 waarbij het traject 

tot 5 mm uitvergroot is in figuur 3-10. Deze diagrammen laten allemaal een stijver gedrag zien wat zich 

vooral kenmerkt door een steilere eerste lineaire tak. Ook is het verschil tussen de proefstukken met 

ComBAR® wapeningsstaven en proefstukken met wapeningsstaven van staal hier niet meer zichtbaar. 

Tabel 3-13: Resultaten proefstukken serie normaal beton (8 mm). 

Proefstuk f'c [N/mm²] Pmax [kN] τmax [N/mm²] sm,bz [mm] sm,oz [mm] 

U8-CB-01 35,40 9,918 9,866 1,435 -0,746 

U8-CB-02 35,40 16,190 16,104 1,921 -0,704 

U8-CB-03 35,40 15,015 14,935 1,722 -0,639 

U8-CB-04 35,40 15,061 14,981 1,703 -0,638 

U8-SB-01 35,40 17,037 16,947 1,161 -0,701 

U8-SB-02 35,40 12,810 12,742 1,516 -1,155 

U8-SB-03 35,40 17,761 17,667 1,123 -0,693 

B-01 40,85 10,274 10,220 0,798 -0,316 

B-02 40,85 9,697 9,646 1,014 -0,484 

B-03 40,85 6,185 6,152 0,678 -0,316 

B-04 40,85 10,149 10,095 1,099 -0,671 

B-05 40,85 9,554 9,503 0,751 -0,357 

f’c : kubusdruksterkte. 
Pmax : maximale uittrekkracht. 
τmax : gemiddelde schuifspanning bij maximale uittrekkracht. 

sm,bz : gemiddelde verplaatsing belaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
sm,oz : gemiddelde verplaatsing onbelaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
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Figuur 3-7: Last-slipdiagrammen voor normaal beton (8 mm) belast staafeind tot 30 mm. 

 

Figuur 3-8: Last-slipdiagrammen voor normaal beton (8 mm) belast staafeind tot 5 mm. 
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Figuur 3-9: Last-slipdiagrammen voor normaal beton (8 mm) onbelast staafeind tot 30 mm. 

 

Figuur 3-10: Last-slipdiagrammen voor normaal beton (8 mm) onbelast staafeind tot 5 mm. 
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3.5.2 Resultaten series ultra-lichtbeton (8 mm) 
Een overzicht van de resultaten voor de serie proefstukken gemaakt van ultra-lichtbeton met een staaf-

diameter van 8 mm wordt gegeven in tabel 3-14. De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden 

zijn weergegeven in figuur 3-11 waarbij het traject tot 5 mm uitvergroot is in figuur 3-12. 

De proefstukken met glasvezel-wapeningsstaven hebben in figuur 3-11 een grotere bezwijkslip dan de 

proefstukken met wapeningsstaven van staal. De maximale uittrekkrachten liggen per serie redelijk 

gegroepeerd waarbij de hoogste waardes gevonden worden voor de glasvezelstaven. Alle diagrammen 

laten eenzelfde lineair dalende tak zien na bezwijken. De proefstukken van serie ULB laten een golvend 

patroon zien van 5 tot 30 mm. Twee proefstukken van serie U8-SU laten rond 5 mm dezelfde trend 

zien. 

In figuur 3-12 is duidelijker te zien hoe het gedrag vlak na bezwijken is. De stalen wapeningsstaven 

hebben een steile lineaire tak tot aan bezwijken. De bezwijkrek ligt voor deze staven rond de 0,01 mm. 

Na de maximale uittrekkracht vallen de krachten snel terug en gaan over in een dalende en grillige tak. 

Het is in figuur 3-12 ook beter te zien dat de glasvezelstaven een grotere bezwijkslip hebben. Deze 

staven laten ook een steile lineaire tak zien tot aan een eerste piek. De kracht valt dan terug maar niet 

zo sterk als voor de stalen wapeningsstaven. Na deze daling loopt de kracht weer op tot de 

daadwerkelijke maximale uittrekkracht en bezwijkslip rond 0,50 mm. De curve gaat na bezwijken over 

in een grillige dalende tak. 

De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden zijn weergegeven in figuur 3-13 waarbij het traject 

tot 5 mm uitvergroot is in figuur 3-14. 

De diagrammen voor de onbelaste staafeinden geven eenzelfde beeld als voor de belaste staafeinden. 

In figuur 3-14 is te zien dat de eerste tak nog steiler is in vergelijking met figuur 3-11. 

Tabel 3-14: Resultaten proefstukken serie ultra-lichtbeton (8 mm). 

Proefstuk f'c [N/mm²] Pmax [kN] τmax [N/mm²] sm,bz [mm] sm,oz [mm] 

U8-CU-01 7,87 1,894 1,884 0,339 -0,242 

U8-CU-02 7,87 1,738 1,729 0,511 -0,378 

U8-CU-03 7,79 1,756 1,786 0,541 -0,427 

U8-CU-04 7,79 1,653 1,644 0,698 -0,589 

U8-SU-01 7,87 0,763 0,759 1,616 -1,598 

U8-SU-02 7,87 0,793 0,789 1,461 -1,448 

U8-SU-03 7,79 1,494 1,486 0,085 -0,038 

ULB-06 6,75 1,797 1,787 0,079 -0,018 

ULB-07 7,41 1,456 1,448 0,059 -0,016 

ULB-08 7,41 1,180 1,174 0,052 -0,022 

ULB-09 7,41 0,977 0,972 0,045 -0,016 

ULB-10 7,41 1,064 1,058 0,199 -0,144 

f’c : kubusdruksterkte. 
Pmax : maximale uittrekkracht. 
τmax : gemiddelde schuifspanning bij maximale uittrekkracht. 

sm,bz : gemiddelde verplaatsing belaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
sm,oz : gemiddelde verplaatsing onbelaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
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Figuur 3-11: Last-slipdiagrammen voor ultra-lichtbeton (8 mm) belast staafeind tot 30 mm. 

 

Figuur 3-12: Last-slipdiagrammen voor ultra-lichtbeton (8 mm) belast staafeind tot 5 mm. 
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Figuur 3-13: Last-slipdiagrammen voor ultra-lichtbeton (8 mm) onbelast staafeind tot 30 mm. 

 

Figuur 3-14: Last-slipdiagrammen voor ultra-lichtbeton (8 mm) onbelast staafeind tot 5 mm. 
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3.5.3 Resultaten series normaal beton (16 mm) 
Een overzicht van de resultaten voor de serie proefstukken gemaakt van normaal beton met een staaf-

diameter van 16 mm wordt gegeven in tabel 3-15. De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden 

zijn weergegeven in figuur 3-15. 

De proefstukken met glasvezel-wapeningsstaven hebben in figuur 3-15 een grotere bezwijkslip dan de 

proefstukken met wapeningsstaven van staal. De maximale uittrekkrachten liggen per serie redelijk 

gegroepeerd waarbij de serie met glasvezelstaven minder spreiding laat zien. Alle diagrammen laten 

eenzelfde lineair dalende tak zien na bezwijken. 

De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden zijn weergegeven in figuur 3-16. 

Figuur 3-16 laat nog duidelijker zien dat de spreiding voor de serie proefstukken met glasvezelstaven 

kleiner is dan die van de stalen wapeningsstaven. De bezwijkslip voor de glasvezelstaven ligt rond de 

0,60 mm en is minder dan die van stalen wapeningsstaven welke ligt rond 0,90 mm. Alle diagrammen 

laten een lineair dalende tak zien na bezwijken. 

Tabel 3-15: Resultaten proefstukken serie normaal beton (16 mm). 

Proefstuk f'c [N/mm²] Pmax [kN] τmax [N/mm²] sm,bz [mm] sm,oz [mm] 

U16-CB-01 35,40 68,596 17,058 1,565 -0,257 

U16-CB-02 35,40 68,115 16,939 1,913 -0,506 

U16-CB-03 35,40 58,449 14,535 1,965 -0,805 

U16-CB-04 35,40 69,038 17,168 1,960 -0,583 

U16-CB-05 35,40 62,386 15,514 1,828 -0,611 

U16-SB-01 35,40 73,685 18,324 1,231 -0,738 

U16-SB-02 35,40 54,268 13,495 1,298 -0,947 

U16-SB-03 35,40 65,468 16,281 1,316 -0,903 

f’c : kubusdruksterkte. 
Pmax : maximale uittrekkracht. 
τmax : gemiddelde schuifspanning bij maximale uittrekkracht. 

sm,bz : gemiddelde verplaatsing belaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
sm,oz : gemiddelde verplaatsing onbelaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
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Figuur 3-15: Last-slipdiagrammen voor normaal beton (16 mm) belast staafeind tot 5 mm. 

 

Figuur 3-16: Last-slipdiagrammen voor normaal beton (16 mm) onbelast staafeind tot 5 mm. 
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3.5.4 Resultaten series ultra-lichtbeton (16 mm) 
Een overzicht van de resultaten voor de serie proefstukken gemaakt van ultra-lichtbeton met een staaf-

diameter van 16 mm wordt gegeven in tabel 3-16. De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden 

zijn weergegeven in figuur 3-17. 

Figuur 3-17 laat zien dat de kracht na bezwijken hoger blijft in vergelijking met glasvezelstaven. De 

resultaten van beide series liggen redelijk gegroepeerd. In figuur 3-17 is een verschil in stijfheid te zien 

tussen de glasvezelstaven en stalen wapeningsstaven. Ook hier is voor de glasvezelstaven na de 

eerste piek een hogere uittrekkracht zichtbaar. Bij de stalen wapeningsstaven loopt de uittrekkracht na 

de eerste piek niet meer hoger op en lijkt van 0,20 tot 1,20 mm op een plateauwaarde te blijven. 

De last-slipdiagrammen voor de belaste staafeinden zijn weergegeven in figuur 3-18. 

In figuur 3-18 is te zien dat de bezwijkslip voor de glasvezelstaven wederom hoger ligt dat die van de 

stalen wapeningsstaven. De eerste pieken van de uittrekcurve liggen bij de glasvezelstaven wel op 

eenzelfde slipwaarde als de stalen wapeningsstaven.  

Tabel 3-16: Resultaten proefstukken serie ultra-lichtbeton (16 mm). 

Proefstuk f'c [N/mm²] Pmax [kN] τmax [N/mm²] sm,bz [mm] sm,oz [mm] 

U16-CU-01 7,87 8,942 2,224 0,588 -0,355 

U16-CU-02 7,87 7,408 1,842 0,567 -0,398 

U16-CU-03 7,79 7,791 1,938 0,478 -0,301 

U16-CU-04 7,79 8,525 2,120 0,537 -0,343 

U16-CU-05 7,79 8,261 2,054 0,522 -0,324 

U16-SU-01 7,87 8,075 2,008 0,096 -0,031 

U16-SU-02 7,87 9,465 2,354 0,112 -0,031 

U16-SU-03 7,79 9,310 2,315 0,115 -0,032 

f’c : kubusdruksterkte. 
Pmax : maximale uittrekkracht. 
τmax : gemiddelde schuifspanning bij maximale uittrekkracht. 

sm,bz : gemiddelde verplaatsing belaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
sm,oz : gemiddelde verplaatsing onbelaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
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Figuur 3-17: Last-slipdiagrammen voor ultra-lichtbeton (16 mm) belast staafeind tot 5 mm. 

 

Figuur 3-18: Last-slipdiagrammen voor ultra-lichtbeton (16 mm) onbelast staafeind tot 5 mm. 
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3.5.5 Vergelijking proefresultaten met M. Baena et al. (2009) 
De proefstukken van serie U8-CB en U16-CB zijn vergelijkbaar met uittrekproeven welke zijn 

gerapporteerd door M. Baena et al. (Baena, Torres, Turon, & Barris, 2009). Bij deze vergelijking is 

aangenomen dat serie G/R5 van het onderzoek uitgevoerd is met ComBAR® wapeningsstaven. De 

resultaten van de proefstukken C-G/R5-8-2-C1 en C-G/R5-16-2-C1 uit figuur 8A en 8B uit het artikel 

zijn vergeleken met de resultaten van serie U8-CB en U16-CB. De druksterkte uit het artikel is de 

gemiddelde cilinderdruksterkte van drie proefstukken. De kubusdruksterkte van de schaduwproeven is 

omgerekend naar een cilinderdruksterkte door deze te reduceren met 15% (Braam & Lagendijk, 2011, 

p. 27). De gemiddelde kubusdruksterkte voor 6 proefstukken is 35,40 N/mm². De resultaten uit het 

artikel zijn samen met de resultaten van de proeven weergegeven in tabel 3-17. De schuifspanning-

slipdiagrammen voor de belaste en onbelaste zijde zijn weergegeven in respectievelijk figuur 3-19 en 

figuur 3-20. 

De schuifspanning-slipdiagrammen komen voor de belaste en onbelaste zijde goed overeen met de 

gepubliceerde resultaten. De bezwijkspanning en bezwijkslip zijn vergelijkbaar. De belastingsnelheid 

van Baena et al. ligt hoger. Met 0,02 mm/sec komt dit neer op 1,20 mm/min in vergelijking met de proef 

gehanteerde snelheid van 0,50 mm/min. Het verschil in belastingsnelheid is niet zichtbaar bij deze 

vergelijking. De spreiding die te zien is in de eigen proefresultaten komt ook terug in de spreiding van 

de resultaten van Baena et al. Op basis van deze vergelijking kan gesteld worden dat de proefopstelling 

juist is. 

Tabel 3-17: Vergelijking proefresultaten met M. Baena et al. (2009). 

Proefstuk f'c [N/mm²] Pmax [kN] τmax [N/mm²] sm,bz [mm] sm,oz [mm] 

C-G/R5-8-2-C1 29,66 14,044 12,234 1,337 -0,352 

U8-CB-01 30,09 9,918 9,866 1,435 -0,746 

U8-CB-02 30,09 16,190 16,104 1,921 -0,704 

U8-CB-03 30,09 15,015 14,935 1,722 -0,639 

U8-CB-04 30,09 15,061 14,981 1,703 -0,638 

C-G/R5-16-2-C1 27,16 46,001 9,844 1,402 -0,334 

U16-CB-01 30,09 68,596 17,058 1,565 -0,257 

U16-CB-02 30,09 68,115 16,939 1,913 -0,506 

U16-CB-03 30,09 58,449 14,535 1,965 -0,805 

U16-CB-04 30,09 69,038 17,168 1,960 -0,583 

U16-CB-05 30,09 62,386 15,514 1,828 -0,611 

f’c : cilinderdruksterkte. 
Pmax : maximale uittrekkracht. 

τmax : gemiddelde schuifspanning bij maximale uittrekkracht. 

sm,bz : gemiddelde verplaatsing belaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
sm,oz : gemiddelde verplaatsing onbelaste zijde bij maximale uittrekkracht. 
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Figuur 3-19: Schuifspanning-slipdiagram belaste zijde M. Baena et al. (2009). 

 

Figuur 3-20: Schuifspanning-slipdiagram onbelaste zijde M. Baena et al. (2009). 
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3.5.6 Vergelijking proefresultaten met El Zareef (2010) 
De proefstukken van serie U8-SU en de serie ULB zijn vergelijkbaar met uittrekproeven welke zijn 

uitgevoerd aan de Technische Universiteit van Berlijn (El Zareef, 2010, p. 34). De proeven zijn 

uitgevoerd met een vergelijkbaar ultra-lichtbeton, stalen wapeningsstaven en glasvezelstaven 

(ComBAR®). Bij deze vergelijking is aangenomen dat de stalen wapeningsstaven een diameter van 8 

mm hebben. De resultaten van ILWC + SRFT uit figuur 3.22 uit het artikel zijn vergeleken met de 

resultaten van serie U8-SU en ULB. El Zareef rapporteert geen druksterkte of andere eigenschappen 

bij de uittrekproeven. De schuifspanning-slipdiagrammen zijn weergegeven in figuur 3-21. 

In figuur 3-21 is te zien dat last-sliprelatie van El Zareef binnen de bandbreedte valt van de andere 

uittrekproeven. Bij El Zareef is ook lineair gedrag te zien tot aan bezwijken. Vervolgens valt de curve 

terug om tussen de 0,30 en 1,10 mm weer schuifspanning op te bouwen. Na de tweede top bij 1,10 

mm neemt de schuifkracht weer af.  

Door het ontbreken van de exacte materiaaleigenschappen bij de uittrekproeven van El Zareef is het 

lastig om hier een kwantitatieve vergelijking te maken. El Zareef rapporteert echter een gemiddelde 28-

daagse kubusdruksterkte van 7,40 N/mm² en een droge volumieke massa van 760 kg/m³ (El Zareef, 

2010, pp. 24-25). Bij een kwalitatieve vergelijking van de proefresultaten kan geconstateerd worden dat 

de resultaten vooral in de dalende tak een vergelijkbare trend hebben. Het brosse bezwijken, zoals 

aangetroffen bij de uitrekproeven, lijkt ook bij El Zareef van toepassing te zijn. Meer resultaten zijn nodig 

om een betere vergelijking te kunnen maken en concretere conclusies te kunnen trekken. Hiervoor 

zouden de resultaten van El Zareef opgevraagd kunnen worden bij de TU Berlin (Fachgebiet Entwerfen 

und Konstruieren – Massivbau).  

 

Figuur 3-21: Schuifspanning-slipdiagram onbelaste zijde ultra-lichtbeton met staal M. El Zareef (2010). 
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3.6 Scheurvorming 

3.6.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 zijn de constructieve materiaaleigenschappen bepaald voor ultra-lichtbeton. In dit 

hoofdstuk is vervolgens de last-sliprelatie vastgesteld. Opvallend is de zeer lage aanhechtspanning van 

ultra-lichtbeton ten opzichte van traditioneel beton. Deze lage aanhechtspanning beïnvloedt 

logischerwijs de scheurvorming. Het scheurgedrag van ultra-lichtbeton zal in deze paragraaf 

beschouwd worden op basis van het trekstaafmodel zoals beschreven door Braam (Braam, 2012, pp. 

245-250). Met deze beschouwing wordt geprobeerd antwoord te geven op de vraag of ultra-lichtbeton 

op een traditionele manier gewapend kan worden met acceptabele scheurwijdtes en gebruikmakend 

van een redelijke hoeveelheid wapening.  

Norch wijst bij House Schlaich in Berlijn op het gebruik van glasvezelstaven ter voorkoming van 

krimpscheuren (Norch, 2009, p. 56). El Zareef rapporteert dat de vervorming van ultra-lichtbeton door 

zijn krimp- en kruipgedrag zo min mogelijk verhinderd moet worden. Bij House Schlaich in Berlijn wordt 

met glasvezelstaven (Ø8-150 mm) een goede scheurverdeling gevonden (Zareef, 2010, p. 38). Het is 

onduidelijk of dit komt door de lagere elasticiteitsmodulus van glasvezelstaven ten opzichte van staal 

of door een fijne wapeningsverdeling. Het trekstaafmodel zal gebruikt worden om de scheurvorming te 

onderzoeken als ultra-lichtbeton gewapend wordt met ComBAR® glasvezelstaven. 

De lage aanhechtspanning van ultra-lichtbeton zet niet alleen vraagtekens bij de scheurwijdte-

beheersing maar ook bij de benodigde verankeringslengte en verankeringsmethoden. De detaillering 

van de wapening valt buiten dit hoofdstuk. 

3.6.2 Scheurwijdte 
Scheurvorming is normaal en zelfs noodzakelijk om de wapening goed te kunnen laten functioneren 

(Braam & Lagendijk, 2011, p. 65). Scheurvorming brengt wel een risico met zich mee omdat 

scheurvorming in de betondekking kan zorgen voor aantasting van de wapening. In de NEN-EN 1992-

1-1 worden eisen gesteld aan de scheurwijdte om te voorkomen dat de wapening aangetast wordt. 

Afhankelijk van de milieuklasse geeft de NEN-EN 1992-1-1, art. 7.3.1 grenswaarden voor de berekende 

scheurwijdte: wmax = 0,4 mm bij milieuklassen X0 en XC1; wmax = 0,3 mm bij milieuklassen XC2-4; wmax 

= 0,2 mm bij XC1-3 en XS1-3 (Braam & Lagendijk, 2011, p. 66). Naast deze grenswaarden zullen bij 

ultra-lichtbeton aanvullende eisen gesteld worden aan de maximale scheurwijdte om de zichtbare 

scheuren bij toepassing als zichtbeton zoveel mogelijk te voorkomen. CUR aanbeveling 100 voor 

‘Schoon beton’ stelt dat scheuren ten hoogste 0,1 mm bedragen. 

3.6.3 Trekstaafmodel 
Het trekstaafmodel van Braam gaat er vanuit dat de aanhechtspanning onafhankelijk is van de slip. De 

aanhechtspanning tussen het staal en het beton is dus constant. Als de aanhechtspanning 

verondersteld wordt constant te zijn verlopen de staal- en betonspanningen lineair over de 

overdrachtslengte (Braam, 2012, p. 246). De aanhechtspanningen zijn niet afhankelijk van de slip 

tussen het staal en het beton. Met het trekstaafmodel kan de maximale scheurwijdte (wk) bepaald 

worden. Daarnaast worden de bijbehorende overdrachtslengte (lt) en scheurtrekkracht (Ncr) berekend.  

Het geparametriseerde trekstaafmodel wordt gebruikt om de invloed van de soort beton en de soort 

wapening te kwantificeren op de scheurtrekkracht, scheurwijdte en overdrachtslengte. Hierbij wordt ook 

de hoeveelheid wapening gevarieerd. 
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Voor de berekeningen met het trekstaafmodel worden de materiaaleigenschappen gehanteerd zoals 

weergeven in tabel 3-18. 

Tabel 3-18: Materiaaleigenschappen t.b.v. berekeningen met trekstaafmodel. 

Materiaaleigenschappen t.b.v. trekstaafmodel 

Ultra-lichtbeton Bron 

Buigtreksterkte 1,182 N/mm² § 2.4.2 

Elasticiteitsmodulus 4.237 N/mm² § 0 

Aanhechtspanning 1,011 N/mm² Gemiddelde waarde U8/SU § 3.5 Tabel 3-11 

Traditioneel beton (C30/37) Bron 

Buigtreksterkte (fctm) 2,90 N/mm² 
(Braam & Lagendijk, 2011, p. 28) 

Elasticiteitsmodulus (Ecm) 33.000 N/mm² 

Aanhechtspanning 15,758 N/mm² Gemiddelde waarde U8/SB § 3.5 Tabel 3-11 

B500A wapeningsstaal Bron 

Elasticiteitsmodulus 200.000 N/mm² 
(Schöck Nederland b.v.) 

Rekenwaarde langeduur treksterkte 435 N/mm² 

ComBAR® glasvezelwapening Bron 

Elasticiteitsmodulus 60.000 N/mm² 
(Schöck Nederland b.v.) 

Rekenwaarde langeduur treksterkte 342 N/mm² 

    
Het trekfstaafmodel is gebaseerd op de volgende formules zoals afgeleid door Braam: 

Totale kracht direct voor het ontstaan van de scheur 

𝑁𝑐𝑟 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 + 𝐴𝑠 ∙
𝐸𝑠

𝐸𝑐
∙ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓(1 + 𝛼𝑒 ∙ 𝜌) ( 3.1 ) 

waarin: 𝐴𝑐 is de oppervlakte van de betondwarsdoorsnede; 

 𝐴𝑠 is de oppervlakte van de staaldwarsdoorsnede; 

 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 
is de gemiddelde betontreksterkte op het moment dat de eerste 
scheurvorming verwacht wordt op te treden; 

 𝛼𝑒 is de verhouding tussen de elasticiteitsmoduli van staal en beton (𝐸𝑠 𝐸𝑐⁄ ); 

 𝜌 is de wapeningsverhouding (𝐴𝑠 𝐴𝑐⁄ ). 

Staalspanning direct voor het ontstaan van de scheur 

𝜎𝑠𝑟1 = 𝛼𝑒 ∙ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 ( 3.2 ) 

Staalspanning in de scheur direct nadat de scheur is gevormd 

𝜎𝑠𝑟2 =
𝑁𝑐𝑟

𝐴𝑠
=

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

𝜌
∙ (1 + 𝛼𝑒 ∙ 𝜌) ( 3.3 ) 

Overdrachtslengte 

𝑙𝑡 =
𝐴𝑠 ∙ (𝜎𝑠𝑟2 − 𝜎𝑠𝑟1)

𝑢𝑠 ∙ 𝜏𝑏𝑘
 ( 3.4 ) 

waarin: 

𝑢𝑠 is de omtrek van de wapeningsstaaf; 

𝜏𝑏𝑘 is de aanhechtspanning tussen staal en beton. 

Maximale scheurafstand 

𝑙𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 𝑙𝑡 ( 3.5 ) 
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Maximale scheurwijdte 

𝑤𝑘 = 𝑙𝑡 ∙ 휀𝑠𝑟2 ( 3.6 ) 

waarin: 

휀𝑠𝑟2 
is de rek in betonstaal in gescheurde trekstaaf t.g.v. scheurkracht van de doorsnede 
(𝜎𝑠𝑟2 𝐸𝑠⁄ ). 

 

3.6.4 Resultaten trekstaafmodel 
De resultaten van de berekeningen met het trekstaafmodel zijn weergeven in tabel 3-19, tabel 3-20 en 

tabel 3-21. Dezelfde resultaten zijn weergegeven in figuur 3-22 tot en met figuur 3-26. 

Ultra-lichtbeton, gewapend met traditionele stalen wapeningsstaven, scheurt bij een lagere trekkracht 

dan traditioneel beton. De scheurwijdtes zijn groter en de scheurafstanden langer. Bij de toepassing 

van grotere staafdiameters laat ultra-lichtbeton een vergelijkbare scheurtrekkracht en spanning in de 

wapening zien na scheuren. Dit komt omdat de stijfheid van de trekstaaf gedomineerd wordt door de 

wapeningsstaven en niet zozeer door het beton. 

Ultra-lichtbeton, gewapend met glasvezelstaven, scheurt bij een lagere trekkracht dan wanneer ultra-

lichtbeton gewapend wordt met stalen wapeningsstaven. De scheurwijdtes zijn een stuk groter. Beide 

zaken zijn toe te wijzen aan de lagere elasticiteitsmodulus van de glasvezelstaven. De scheurafstanden 

en overdrachtslengte zijn gelijk omdat dit enkel beïnvloed wordt door de aanhechtspanning. De 

spanning in de wapening na scheuren is lager. Dit is een gevolg van de lagere trekkracht waarbij de 

trekstaaf scheurt. 

Gezien de eis die gesteld wordt aan de scheurwijdte lijkt het verstandig om ultra-lichtbeton te wapenen 

met traditionele stalen wapening. De scheurwijdtes zijn in dat geval bij ultra-lichtbeton een stuk kleiner. 

Op basis van de resultaten is de verwachting dat ultra-lichtbeton sneller zal scheuren en dat bij een 

gelijke hoeveelheid wapening in vergelijking met normaal beton de scheurwijdtes groter zullen zijn. 

Tabel 3-19: Resultaten trekstaafmodel 150x150 mm² 4R8. 

Trekstaaf 150 x 150 mm² - 4 staven Ø8 mm 

Soort beton Soort wapening Ncr [kN] wk [mm] ls,max [mm] σsr2 [N/mm²] σsr2 / fs 

C30/37  B500A 68,78 7,158 ∙ 10-2 83,69 342,10 78,6 % 

Ultra-lichtbeton B500A 37,81 14,150 ∙ 10-2 300,96 188,07 43,2 % 

Ultra-lichtbeton ComBAR® 29,96 37,372 ∙ 10-2 300,96 149,01 43,6 % 

Tabel 3-20: Resultaten trekstaafmodel 150x150 mm² 4R12. 

Trekstaaf 150 x 150 mm² - 4 staven Ø12 mm 

Soort beton Soort wapening Ncr [kN] wk [mm] ls,max [mm] σsr2 [N/mm²] σsr2 / fs 

C30/37  B500A 73,20 2,257 ∙ 10-2 55,80 161,81 37,2 % 

Ultra-lichtbeton B500A 51,84 5,748 ∙ 10-2 200,64 114,58 26,3 % 

Ultra-lichtbeton ComBAR® 34,17 12,628 ∙ 10-2 200,64 75,53 22,1 % 

Tabel 3-21: Resultaten trekstaafmodel 150x150 mm² 4R16. 

Trekstaaf 150 x 150 mm² - 4 staven Ø16 mm 

Soort beton Soort wapening Ncr [kN] wk [mm] ls,max [mm] σsr2 [N/mm²] σsr2 / fs 

C30/37  B500A 79,39 1,033 ∙ 10-2 41,85 98,71 22,7 % 

Ultra-lichtbeton B500A 71,47 3,343 ∙ 10-2 150,48 88,86 20,4 % 

Ultra-lichtbeton ComBAR® 40,06 6,246 ∙ 10-2 150,48 49,81 14,6 % 
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De resultaten uit tabel 3-19 tot en met tabel 3-21 zijn nogmaals weergegeven in figuur 3-22 tot en met 

figuur 3-26. Wat vooral opvalt, is dat de scheurwijdtes, zoals te zien in figuur 3-23, het grootst zijn bij 

de glasvezelstaven. Dit wordt veroorzaakt door de lage elasticiteitsmodulus van het materiaal. Daar 

komt bij dat de scheurtrekkracht voor de glasvezelstaven ook lager is dan voor staal zoals te zien is in 

figuur 3-22. De maximale scheurafstand en overdrachtslengte zijn voor beide soorten wapening gelijk. 

Dit is te zien in figuur 3-24 en figuur 3-25. Dit komt omdat deze waarden alleen afhankelijk zijn van de 

schuifspanning, en deze schuifspanning is voor beide wapeningssoorten nagenoeg gelijk. 

 
Figuur 3-22: Grafiek scheurtrekkracht (Ncr). 

 
Figuur 3-23: Grafiek scheurwijdte (wk). 

 
Figuur 3-24: Grafiek maximale scheurafstand (ls,max). 

 
Figuur 3-25: Grafiek overdrachtslengte (lt). 

 
Figuur 3-26: Grafiek spanning in wapening (σsr2). 
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3.7 Discussie 
Doel van dit hoofdstuk was het vaststellen van een last-sliprelatie tussen wapeningsstaven en ultra-

lichtbeton. Hierbij zijn ook proeven uitgevoerd met normaal beton om deze te kunnen vergelijken met 

ultra-lichtbeton. Voor de uittrekproeven zijn twee soorten wapening gebruikt, glasvezelstaven en 

wapeningsstaven van staal. Tevens zijn er proeven uitgevoerd met verschillende staafdiameters. 

De grotere bezwijkslip van de glasvezelstaven, zoals te zien in figuur 3-7 en figuur 3-8, wordt 

veroorzaakt door de lagere elasticiteitsmodulus. Deze zorgt voor een grotere elastische verlenging van 

de wapeningsstaaf aan de belaste zijde. De grotere bezwijkslip komt niet terug in de last-

slipdiagrammen voor de onbelaste zijde. Dit impliceert dat het hier om de elastische staafvervorming 

gaat en niet het slippen van de staaf. 

De in §3.5 geconstateerde spreiding in de maximale uittrekkrachten is mogelijk te wijten aan spreiding 

in de materiaaleigenschappen van het beton of de mate van verdichting van het proefstuk. 

Het golvende patroon van de last-slipdiagrammen komt grofweg overeen met onderlinge afstand van 

de ribben. 

De glasvezelstaven laten na de eerste lineaire tak nog een toename in uittrekkracht zien. Deze toename 

wordt toegeschreven aan het relatief grote riboppervlak ten opzichte van stalen wapeningsstaven. 

De uittrekproeven van fase 1 laten gemiddeld een lagere aanhechtspanning zien voor ultra-lichtbeton. 

In fase 2 is het aantal metingen per seconde opgevoerd. Het kan hierdoor dus zo zijn dat de hoogste 

bezwijkkracht in fase 1 niet geregistreerd is omdat deze tussen twee metingen in viel. 

In eerste instantie is sprake van volledige samenwerking tussen beton en wapening. De verplaatsingen 

zijn zeer klein en waarschijnlijk gemakkelijk verstoorbaar tijdens ontkisten en handeling van de 

proefstukken. Daarna overgaan in dilatantie wat niet mogelijk is door zeer lage druksterkte van het 

toeslagmateriaal. Het fenomeen dilatantie wordt beschreven door van den Bulck (Bulck, Suiker, Salet, 

& Wijte, 2015). 

De uitgetrokken wapeningsstaven laten in figuur 3-27 

zien dat bij ultra-lichtbeton het beton tussen de ribben 

grotendeels weg is. Bij traditioneel beton zijn de ruimtes 

tussen de ribben vrijwel volledig gevuld met beton. Het 

toeslagmateriaal heeft bij ultra-lichtbeton een zeer lage 

weerstand tegen verpulvering (zie §2.2.1). De 

drukkrachten die ontstaan ten gevolge van dilatantie 

kunnen niet overgebracht worden door het toeslag-

materiaal. De korrels bezwijken dus. Een dergelijk 

fenomeen wordt beschreven door Short en Kinniburgh 

in CUR rapport 48. 

“Uit proeven van SHIDELER [26] blijkt, dat ook 

geprofileerd staal in lichtbeton meer slipt dan in normaal 

beton. Volgens SHORT en KINNIBURGH [25] komt dit door 

de kleinere elasticiteitsmodulus van het lichtbeton en 

doordat het ter plaatse van de ribben enigszins wordt 

verbrijzeld.” 

[25] SHORT, A. en W. KINNIBURGH, Lightweight concrete. New York 1963. 

[26] SHIDELER, J.J., Lightweight aggregate concrete for structural use. ACI Journal, oktober 1967. 

(CUR, 1971, p. 174 en 182) 

  

Figuur 3-27: Uitgetrokken wapeningsstaven. 

1) Ultra-lichtbeton 2) Traditioneel beton. 

1. 

2. 
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3.8 Conclusie 
Ultra-lichtbeton heeft ten opzichte van normaal beton een lage aanhechtsterkte. Dit wordt veroorzaakt 

door het gebrek aan dilatantie van ultra-lichtbeton. Het toeslagmateriaal kan geen grote drukkrachten 

aan en verpulverd ter plaatse van de ribben. De proefresultaten voor normaal beton en ultra-lichtbeton 

zijn vergeleken met resultaten uit de literatuur. Deze laten een goede overeenkomst zien. 

De ComBAR® glasvezelwapening lijkt niet erg geschikt voor het wapenen van ultra-lichtbeton. Hoewel 

de last-sliprelatie vergelijkbaar is met die van stalen wapeningsstaven in ultra-lichtbeton, blijkt uit het 

trekstaafmodel dat het beton met deze wapening eerder scheurt en dat de scheurwijdtes groter zijn. 

Daar komt bij dat de glasvezelwapening relatief duur is en dat aanpassing van de wapening op de 

bouwplaats niet zo eenvoudig is. Dit maakt dat glasvezelwapening in deze situatie minder geschikt is 

voor het wapenen van ultra-lichtbeton dan traditionele stalen wapening. 

3.9 Aanbevelingen 
Voor het wapenen van ultra-lichtbeton zou de ribgeometrie van de wapeningsstaven zodanig 

aangepast moeten worden dat de drukspanning op het toeslagmateriaal gereduceerd wordt. Hierdoor 

zou de last-sliprelatie kunnen verbeteren en de overdrachtslengtes verkort kunnen worden. Een gladde 

wapeningsstaaf heeft in dit geval zeker niet de voorkeur omdat dan enkel sprake is van adhesie tussen 

de wapening en het beton. 

De resultaten van de uittrekproeven zouden nader vergeleken kunnen worden met de resultaten van 

El Zareef. Hiervoor zouden de resultaten opgevraagd kunnen worden bij de TU Berlin (Fachgebiet 

Entwerfen und Konstruieren – Massivbau).  

Ten aanzien van het uitvoeren van de uittrekproeven zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

- Breng een dun plaatje aluminium aan onder de LVDT’s waar deze contact moeten maken met 

het betonnen proefstuk. Door luchtbellen en holtes kan het beton ingedrukt worden en de 

meting beïnvloeden. Door het verlijmen van bijvoorbeeld een plaatje aluminium op het 

proefstuk kan dit worden voorkomen. 

- Maak de lengte van het onbelaste staafeind wat uit het proefstuk steekt langer. Volgens de 

norm moet deze lengte 50 mm zijn, echter laat dit weinig ruimte over voor de bevestiging van 

de LVDT’s op de wapeningsstaaf. De lengte vergroten naar bijvoorbeeld 70 mm zou al 

voldoende zijn. 

- Zorg dat de bevestiging van de LVDT’s altijd op eenzelfde afstand van het proefstuk zit. Deze 

afstand is bij deze proeven niet gecontroleerd. Voor de onderzijde wordt een afstand van 50 

mm aanbevolen tussen het proefstuk en de bevestiging. Voor de bovenzijde wordt aanbevolen 

om op 50 mm vanaf de bovenzijde van het proefstuk een markering op de wapeningsstaaf aan 

te brengen. Het meten van de afstand tussen de bevestiging van de LVDT’s en de staalplaat 

is niet nauwkeurig. Dit komt door de tussenlaag die zich tussen de staalplaat en het proefstuk 

bevindt. Deze laag kan zijn ingedrukt als deze meerdere keren gebruikt is.
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4 Proeven op wandliggers 

4.1 Inleiding 
Bij de toepassing van ultra-lichtbeton in monoliete gevelconstructies vervult het beton zowel een 

dragende als isolerende functie. De constructieve functie van een wand is om belasting af te dragen 

naar de fundering. Een wand op een paalfundering gedraagt zich constructief gezien als een 

wandligger. Voor een dergelijke gedrongen constructies is de Euler-Bernoulli balktheorie niet geldig 

omdat de krachtswerking verstoord is. Proeven door Leonhardt en Walther uit 1966 laten dit ook zien 

(Leonhardt & Walther, 1966). Andere voorbeelden van gebieden met een verstoorde krachtswerking 

zijn geometrische veranderingen in de constructie zoals consoles en sparingen, en gebieden met een 

geconcentreerde krachtsinleiding. Het constructieve gedrag van zulke gebieden kan worden 

beschreven met de staafwerkmethode, ook wel strut-and-tie-method genoemd. 

De staafwerkmethode is in 1985 geïntroduceerd door Marti (Marti, 1985) gevolgd door Schlaich et al. 

in 1987 (Schlaich, Schäfer, & Jennewein, 1987). Bij een staafwerkmodel wordt de constructie 

geschematiseerd door middel van staven en knopen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen druk- 

en trekstaven. Doorgaans wordt verondersteld dat de wapening voldoende verankerd is in de knopen. 

In hoofdstuk 3 is echter vastgesteld dat de aanhechtspanning van wapening met ultra-lichtbeton 

ongeveer 10 keer lager ligt in vergelijking met normaal beton. Door deze lage aanhechtspanning zijn 

grote verankeringslengtes nodig. Het is voor ultra-lichtbeton dus belangrijk om te onderzoeken hoe 

wapening in het algemeen voldoende verankerd kan worden. Dit leidt tot een veilige krachtswerking en 

goede scheurwijdtebeheersing van constructies gemaakt van ultra-lichtbeton. 

In dit hoofdstuk worden de diverse methodes en bijbehorende resultaten gepresenteerd voor de 

proeven op wandliggers van normaal beton en ultra-lichtbeton. Het doel van deze proeven is om de 

bezwijklast en het bezwijkmechanisme vast te stellen voor drie verschillende verankeringsmethoden 

van wapening in ultra-lichtbeton. Tevens wordt een controleproefstuk van normaal beton beproefd. In 

§4.3 wordt de methode toegelicht welke gebruikt is om de wapening van de wandliggers te bepalen en 

hoe een hypothese voor de bezwijklast is bepaald. De resultaten van deze hypothese worden 

gepresenteerd in §4.5. Vervolgens wordt in §4.6 de methode toegelicht voor de proeven op de 

wandliggers, evenals de methodes voor de bijbehorende schaduwproeven. De resultaten van de 

wandliggers en de schaduwproeven worden gepresenteerd in §4.7 en §4.8. 

4.2 Verantwoording voor de gekozen proef 
Ultra-lichtbeton wordt in de meest ideale situatie ongewapend toegepast. Bij het ‘Warmbeton Paviljoen’ 

zijn diverse locaties aangemerkt waar mogelijkerwijs wapening nodig zal zijn. Indien ultra-lichtbeton 

gewapend wordt uitgevoerd heeft het de voorkeur om de wapening zoveel mogelijk tot een minimum 

te beperken. Dit in tegenstelling tot de hoeveelheden wapening die zichtbaar zijn bij een vergelijkbaar 

project in Hoegaarden (België) zoals te zien in figuur 4-1. Ultra-lichtbeton zou dus niet rationeel of 

klassiek gewapend moeten worden als de hoeveelheid wapening zoveel mogelijk beperkt moet worden. 

Een manier om de locatie van de 

wapening te bepalen is door middel van 

staafwerkmodellen. De trekstaaf is hier 

simpel in te onderscheiden en kan dus 

ook specifiek gewapend worden. Hoe 

ultra-lichtbeton gewapend moet worden 

laten we op dit moment buiten 

beschouwing. Eerst wordt gestart met de 

beschouwing van een eenvoudig 

staafwerkmodel, namelijk de wandligger. 

Hiervoor worden diverse wandliggers van 

ultra-lichtbeton gemaakt. 

 

Figuur 4-1: Wapening in ultra-lichtbeton in Hoegaarden (België). 
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4.3 Staafwerkmodel 

4.3.1 Traditioneel en geavanceerd staafwerkmodel 
Voor het ontwerpen van de proefstukken en het voorspellen van de bezwijklast en het 

bezwijkmechanisme is gebruik gemaakt van een rekenmodel op basis van de staafwerkmethode 

(Alfrink, 2015). Dit model veronderstelt dat de verankering van de wapeningsstaven gewaarborgd is. 

Het traditionele staafwerkmodel, zoals te zien in figuur 4-2, houdt geen rekening met de bijdrage van 

de lijfwapening en is gebaseerd op een niet-gescheurde spanningsverdeling. Het geavanceerde 

staafwerkmodel in figuur 4-3, zoals ontwikkeld door Alfrink, houdt rekening met de 

herverdelingscapaciteit van de wandligger door de toevoeging van extra trekstaven over de hoogte van 

de gehele doorsnede. Een gevolg van deze herverdeling is dat scheurvorming wordt geaccepteerd. 

 

Figuur 4-2: Traditioneel staafwerkmodel bij 1kN, 75kN, 1050 kN en bij bezwijken (Alfrink, 2015, p. 44). 

 

Figuur 4-3: Geavanceerd staafwerkmodel bij 1kN, 100kN, 200 kN en bij bezwijken (Alfrink, 2015, p. 47). 

4.3.2 Minimum-vormveranderingsarbeid 
Alfrink stelt een methode voor waarbij het staafwerkmodel wordt bepaald met behulp van minimum-

vormveranderingsarbeid. Deze methode is afhankelijk van de stijfheid en spanning in de staven. De 

minimum-vormveranderingsarbeid volgt uit de rekenergie ( 4.1 ) en voor een discreet systeem met 

axiale staven geldt formule ( 4.2 ) (Alfrink, 2015, pp. 35-36). 

𝑈 = ∫ ∫ 휀

𝜎𝑉

𝑑𝜎𝑑𝑉 ( 4.1 ) 

Waarin: 𝑈 = energie  

 휀 = rek [mm/mm] 

 𝜎 = spanning [N/mm²] 

 𝑉 = volume (A x L) [mm³] 

𝑈 = ∑
𝐹𝑖

2𝐿𝑖

2𝐸𝐴𝑖
 

( 4.2 ) 

Waarin: 𝐹𝑖 = staafkracht [N] 

 𝐿𝑖 = staaflengte [mm] 

 𝐸𝐴𝑖 = stijfheid [N] 
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4.3.3 Stijfheid van de staven 
Het staafwerkmodel gaat uit van drukstaven, trekstaven en knoopgebieden. De stijfheid van de staven 

is van belang voor het bepalen van de minimum-vormveranderingsarbeid. Voor drukstaven wordt de 

lineair elastische stijfheid van beton aangehouden. De stijfheid van de trekstaaf is afhankelijk van de 

mate van scheurvorming. De stijfheid van de trekstaaf wordt bepaald met het trekstaafmodel volgens 

Bruggeling (Bruggeling, 1986, pp. 263-276) (Alfrink, 2015, pp. 36-40). Bij dit trekstaafmodel is de 

schuifspanning wél afhankelijk van de slip. Dit in tegenstelling tot het trekstaafmodel van Braam zoals 

gebruikt in hoofdstuk 3. 

4.4 Verankering van de hoofdwapening 
Met het rekenmodel van Alfrink zijn simulaties uitgevoerd voor het bepalen van de hoofdwapening, 

proefstukafmetingen en oplegbreedtes. Op basis van deze simulaties is gekozen voor een 

hoofdwapening van 2Ø8 mm (As = 101 mm²). Deze staafdiameter sluit ook aan bij de proeven door 

Leonhardt & Walther. Bij de gekozen wapening zal het proefstuk bezwijken op de hoofdwapening en 

wordt een staalspanning van 540 N/mm² bereikt. De oplegdruk en spanning in de drukdiagonaal blijven 

onder de bezwijkspanning van het beton. 

4.4.1 Benodigde verankeringslengte 
De trekkracht uit de hoofdwapening moet worden overgedragen aan het beton. Om dit te bereiken moet 

de wapening voldoende verankerd zijn, anders zal de wapening vroegtijdig losgetrokken worden. Op 

basis van de bezwijkspanning van het staal, en de gemiddelde schuifspanning tussen staal en beton 

uit hoofdstuk 3 kan de benodigde verankeringslengte berekend worden. In tabel 4-1 is dit gedaan voor 

normaal beton en ultra-lichtbeton. Wat direct opvalt, is dat ultra-lichtbeton een grotere 

verankeringslengte nodig heeft in vergelijking met normaal beton. Dit wordt vanzelfsprekend 

veroorzaakt door de lage aanhechtspanning van ultra-lichtbeton. 

Tabel 4-1: Benodigde verankeringslengte. 

Materiaal τgem [N/mm²] Vergelijking lbd [mm] 

C30/37 15,758 0,25 · π · 8² · 540 = π · 8 · 15,758 · lb 69 

Ultra-lichtbeton 1,011 0,25 · π · 8² · 540 = π · 8 · 1,011 · lb 1069 

    

4.4.2 Verankeringsmethode 
De wapening moet voldoende verankerd zijn in de 

knoopgebieden. De knoopgebieden kunnen worden 

geclassificeerd op basis van de aansluitende staven. Voor 

driestaafs-knopen zijn deze classificaties weergeven in 

figuur 4-4. De aansluitende staven kunnen drukstaven (C, 

compression) of trekstaven (T, tension) zijn. Een CCT-knoop 

is dus een knoopgebied bestaande uit twee drukstaven 

en één trekstaaf. 

Naast voldoende verankeringslengte kan de verankering van 

de wapening in de knoopgebieden ook gegarandeerd worden 

door een juiste detaillering van de staafeinden (Alfrink, 2015, 

p. 23). Zo kan de verankering plaatsvinden door middel van 

ankerplaten (figuur 4-5a), het omzetten van de wapening 

(figuur 4-5b) of verankering via een lus of haarspeld (figuur 

4-5c).  

De hoofdwapening is bij normaal beton boven de oplegging 

voldoende verankerd. Bij ultra-lichtbeton is de benodigde 

verankeringslengte dusdanig lang dat een andere 

verankeringsmethode nodig is. Drie verschillende methoden 

zijn onderzocht. Deze methoden worden nu nader toegelicht. 

Figuur 4-4: Knooptypen (Alfrink, 2015, p. 22). 

Figuur 4-5: Detaillering van staafeinden. 

(Alfrink, 2015, p. 23) 

(a) (b) 

(c) 
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4.4.2.1 Inwendige verankering d.m.v. verankeringslengte 

De meest voor de hand liggende methode is het verlengen van 

de hoofdwapening om tot de benodigde verankeringslengte te 

komen. Bij traditioneel beton is dit ook een veelgebruikte 

methode. Om de benodigde verankeringslengte te realiseren 

wordt de hoofdwapening twee maal omgebogen en verankerd 

in de drukdiagonaal. Dit is weergegeven in figuur 4-6. 

Gezien de lange verankeringslengte kunnen vraagtekens 

geplaatst worden bij de effectiviteit van dit systeem. Weet de 

hoofdwapening onderin de wandligger dat deze bovenin 

verankerd is? Hoe groot zijn de drukspanningen ter plaatse van 

de omgebogen wapeningsstaaf en zal het ultra-lichtbeton daar 

niet vroegtijdig bezwijken? Ondanks deze kanttekeningen is 

toch gekozen om deze verankeringsmethode te beproeven 

omdat deze manier van verankeren gebruikelijk is bij traditioneel 

beton. Bij deze verankeringsmethode wordt aangenomen dat de 

horizontale lijfwapening slecht, tot niet verankerd is. 

4.4.2.2 Uitwendige verankering d.m.v. kopplaat 

Een alternatief voor het verankeren van de hoofdwapening is 

deze te verankeren door middel van een externe kopplaat. De 

trekspanningen uit het wapeningsstaal worden via een las 

overgebracht op een staalplaat. Deze staalplaat leidt 

vervolgens de trekkrachten uit de wapening als drukkrachten in 

op het proefstuk. Op deze manier zijn geen lange 

verankeringslengtes nodig. De afmetingen van de plaat zijn 

zodanig gekozen dat de drukspanningen op het beton onder de 

druksterkte blijven en dat sprake is van een nagenoeg 

gelijkmatige drukverdeling. De externe kopplaatverankering is 

weergegeven in figuur 4-7. Een kopplaatverankering aan de 

buitenzijde is bij de toepassing van ultra-lichtbeton als 

zichtbeton niet gewenst. Desondanks wordt deze methode toch 

beproeft. Bij deze verankeringsmethode wordt ook 

aangenomen dat de horizontale lijfwapening slecht, tot niet 

verankerd is. 

4.4.2.3 Inwendige verankering d.m.v. kopplaat 

Een oplossing voor de verankering met de uitwendige kopplaat 

is deze in te storten in het beton. Deze filosofie van deze 

verankering blijft hetzelfde, namelijk de trekkracht uit de 

wapening als drukkracht inleiden in het beton. Voor deze 

inwendige kopplaatverankering zijn meerdere ideeën bedacht. 

Gekozen is voor een verankering door middel van verticale 

wapeningsstaven. De hoofdwapening en horizontale 

lijfwapening zijn achter deze verticale staven gehaakt. Door 

meerdere staven naast elkaar te positioneren wordt de 

oppervlakte van het drukvlak vergroot. Deze verankering is 

weergegeven in figuur 4-8. Bij deze verankeringsmethode wordt 

aangenomen dat ook de horizontale lijfwapening goed 

verankerd is. 

 

  

Figuur 4-6: Inwendige verankering d.m.v. 
verankeringslengte. 

Figuur 4-7: Uitwendige verankering d.m.v. 
aangelaste kopplaten. 

Figuur 4-8: Inwendige verankering d.m.v. 
verticale wapeningsstaven. 
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4.4.3 Hypothese voor de mate van verankering en toe te passen staafwerkmodel 
De gekozen verankeringsmethodes en berekende verankeringslengtes leiden tot een hypothese voor 

de mate van verankering voor de hoofd- en lijfwapening. Bij een goede verankering van de 

hoofdwapening en slechte verankering van de lijfwapening kan gebruik gemaakt worden van het 

traditionele staafwerkmodel. Bij een goede verankering van zowel de hoofd- als de lijfwapening kan het 

geavanceerde staafwerkmodel gebruikt worden. Voor de vier proefstukken wordt nu toegelicht welk 

staafwerkmodel gebruikt is. De wapeningskorven van de proefstukken zijn weergegeven in figuur 4-9. 

4.4.3.1 Proefstuk WL-01 

Voor proefstuk WL-01 (figuur 4-9a) wordt door de hoge aanhechtspanning van het beton, en dus de 

korte overdrachtslengte, aangenomen dat zowel de hoofdwapening als de lijfwapening voldoende 

verankerd is. De hypothese is dat het constructieve gedrag van deze wandligger het best gemodelleerd 

kan worden met het geavanceerde staafwerkmodel. 

4.4.3.2 Proefstuk WL-02 

Voor proefstuk WL-02 (figuur 4-9b) wordt verondersteld dat zowel de hoofd- als lijfwapening slecht 

verankerd zijn door de lage aanhechtspanning, en dus grote overdrachtslengte, van wapening in ultra-

lichtbeton. De hypothese is dat deze wandligger eerder zal bezwijken dan de bezwijklast volgens een 

traditioneel staafwerkmodel. Dit omdat de hoofdwapening slecht verankerd is omdat deze opgebogen 

is en het model aanneemt dat de wapening voldoende verankerd is in de knopen. 

4.4.3.3 Proefstuk WL-03 

Bij proefstuk WL-03 (figuur 4-9c) wordt de hoofdwapening verankerd door middel van twee uitwendige 

kopplaten. Deze kopplaten moeten er voor zorgen dat de hoofdwapening voldoende verankerd is en 

tot bezwijken kan worden belast. Omdat voor de verankering van de lijfwapening geen aanvullende 

voorzieningen zijn getroffen, wordt deze in ultra-lichtbeton als onvoldoende verankerd beschouwd. De 

hypothese is dat het constructieve gedrag van deze wandligger het best gemodelleerd kan worden met 

een traditioneel staafwerkmodel zonder bijdrage van de lijfwapening. 

4.4.3.4 Proefstuk WL-04 

De hoofd- en lijfwapening van proefstuk WL-04 is inwendig verankerd door deze achter verticale 

wapeningsstaven te haken (figuur 4-9d). De trekkracht uit de hoofd- en lijfwapening wordt op de 

verticale staven overgebracht om vervolgens als drukkracht in het proefstuk ingeleid te worden. De 

hoofd- en lijfwapening worden hierdoor als goed verankerd beschouwd. De hypothese is dat het 

constructieve gedrag van deze wandligger juist gemodelleerd wordt met het geavanceerde 

staafwerkmodel. 

De bezwijklast en het bezwijkmechanisme van de diverse wandliggers worden bepaald door middel 

van simulaties met het staafwerkmodel van Alfrink. De materiaaleigenschappen uit hoofdstuk 2 worden 

gebruikt bij de simulaties van de wandliggers gemaakt van ultra-lichtbeton. De materiaaleigenschappen 

voor traditioneel beton en wapeningsstaal zijn afkomstig uit de literatuur. 
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Figuur 4-9: Wapeningskorven voor proefstuk WL-01 (a), WL-02 (b), WL-03 (c) en WL-04 (d). 

Gedetailleerde tekeningen van de individuele wapeningskorven zijn opgenomen in bijlage C. 
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4.5 Verwachtingen op basis van simulaties met het staafwerkmodel 

4.5.1 Gebruikte materiaaleigenschappen 
De materiaaleigenschappen welke zijn gebruikt voor de simulaties met het staafwerkmodel zijn 

gebaseerd op de schaduwproeven van de wandliggers. Met deze schaduwproeven is de gemiddelde 

28-daagse kubusdruksterkte van het proefstuk vastgesteld, evenals de treksterkte en 

elasticiteitsmodulus van de wapeningsstaven. Voor de methoden van de schaduwproeven wordt 

verwezen naar §4.6.2 en §4.6.3. Voor de resultaten van de schaduwproeven worden verwezen naar 

§4.8.2 en §4.8.6. De andere materiaaleigenschappen, zoals de treksterkte en elasticiteitsmodulus van 

beton, zijn afgeleid van de gemiddelde 28-daagse kubusdruksterkte van de schaduwproefstukken. Voor 

normaal beton is gebruik gemaakt van de relaties tussen elasticiteitsmodulus, cilinderdruksterkte en 

buigtreksterkte zoals beschreven in de literatuur. Voor ultra-lichtbeton zijn de verhoudingen 

aangehouden zoals gevonden bij de resultaten van de materiaalproeven uit §2.4. 

4.5.1.1 Normaal beton 

De gemiddelde 28-daagse kubusdruksterkte van de schaduwproeven is 51,82 N/mm² (tabel 4-7 op 

pagina 63). De elasticiteitsmodulus en treksterkte worden nu op basis van de kubusdruksterkte 

bepaald. Voor een kortdurende belasting wordt de elasticiteitsmodulus bepaald met vergelijking ( 4.3 ) 

(Braam & Lagendijk, 2011, p. 30). 

𝐸𝑐𝑚 = 22.000 ∙ [
𝑓𝑐𝑚

10
]

0,3

= 22.000 ∙ [
44,05

10
]

0,3

= 34.325 𝑁/𝑚𝑚² 
( 4.3 ) 

In deze vergelijking is fcm de gemiddelde cilinderdruksterkte. De gemiddelde kubusdruksterkte uit de 

schaduwproef moet dus omgerekend worden naar een gemiddelde cilinderdruksterkte. De 

cilinderdruksterkte ligt 15% lager dan de kubusdruksterkte (Braam & Lagendijk, 2011, p. 27). De 

gemiddelde cilinderdruksterkte volgt uit vergelijking ( 4.4 ). 

𝑓𝑐𝑚 = 0,85 ∙ 𝑓𝑐𝑚;𝑐𝑢𝑏𝑒 = 0,85 ∙ 51,82 = 44,05 𝑁/𝑚𝑚² 
( 4.4 ) 

De gemiddelde treksterkte voor sterkteklassen ≤ C50/60 wordt bepaald volgens vergelijking ( 4.5 ) 

(Braam & Lagendijk, 2011, p. 29). In deze vergelijking is fck de karakteristieke cilinderdruksterkte. De 

karakteristieke cilinderdruksterkte wordt bepaald volgens vergelijking ( 4.6 ). 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,30 ∙ 𝑓𝑐𝑘
(2

3⁄ ) = 0,30 ∙ 36,05(2
3⁄ ) = 3,27 𝑁/𝑚𝑚² 

( 4.5 ) 

𝑓𝑐𝑘 = 𝑓𝑐𝑚 − 8 𝑁/𝑚𝑚2 = 44,05 − 8 = 36,05 𝑁/𝑚𝑚² 
( 4.6 ) 

4.5.1.2 Ultra-lichtbeton 

De elasticiteitsmodulus en treksterkte worden voor ultra-lichtbeton berekend op basis van de 

verhoudingen zoals gevonden bij de resultaten van de materiaalproeven uit §2.4. Een overzicht van de 

28-daagse kubusdruksterkte van de schaduwproefstukken, de elasticiteitsmodulus en treksterkte is 

gegeven in tabel 4-2. Tevens is de gebruikte verhouding weergegeven. 

Tabel 4-2: Materiaaleigenschappen ultra-lichtbeton op basis van verhoudingen. 

Proefstuk fcm [N/mm²] Ecm / fcm [-] * Ecm [N/mm²] fctm / fcm [-] * fctm [N/mm²] 

WL-02 9,53 

4.237 / 8,372 

4.823 

1,182 / 8,372 

1,345 

WL-03 10,89 5.511 1,538 

WL-04 10,80 5.466 1,525 

* Gemiddelde waarden afkomstig uit materiaalproeven §2.4. 
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4.5.1.3 Wapening 

De materiaaleigenschappen voor de wapening volgen uit de schaduwproeven zoals beschreven in 

§4.6.3. Het staafwerkmodel biedt niet de mogelijkheid om individueel de eigenschappen voor de hoofd- 

en lijfwapening op te geven. Om deze reden worden de materiaaleigenschappen van alleen de 

hoofdwapening gebruikt.  

𝐸𝑠 = 200.000 𝑁/𝑚𝑚² 

𝑓𝑠𝑦 = 540 𝑁/𝑚𝑚² 

𝑓𝑠𝑢 = 580 𝑁/𝑚𝑚² 

휀𝑠𝑢 = 25 𝑚𝑚/𝑚 

4.5.2 Resultaten simulaties met staafwerkmodel 
Met de hiervoor beschreven materiaaleigenschappen zijn simulaties uitgevoerd. De resultaten van deze 

simulaties met het staafwerkmodel zijn weergeven in tabel 4-3. Wat  

Tabel 4-3: Resultaten simulaties met staafwerkmodel. 

Simulatie Staafwerkmodel 
Bezwijklast 

[kN] 
Bezwijkmechanisme 

Oplegdruk 
[N/mm²] 

Druksterkte * 
[N/mm²] 

WL-01 Geavanceerd 851 Breuk hoofdwapening 21,28 51,82 

WL-02 Traditioneel 442 Breuk hoofdwapening 5,53 9,53 

WL-03 Traditioneel 442 Breuk hoofdwapening 5,53 10,89 

WL-04 Geavanceerd 856 Breuk hoofdwapening 10,70 10,80 

* Druksterkte uit schaduwproeven. 

Een uitgebreidere beschrijving van de resultaten is opgenomen in bijlage F. In deze bijlage wordt per 

simulatie de bezwijklast en het bezwijkmechanisme beschreven. Daarnaast wordt de positie van de 

neutrale lijn in de doorsnede beschouwd en worden scheurwijdtes, spanningen en rekken ter plaatse 

van de hoofdwapening beschreven. Ten slotte worden de oplegdrukken berekend. 
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4.6 Methode proeven op wandliggers 
In §4.6.1 wordt de methode toegelicht voor de proeven op wandliggers. Vervolgens worden in §4.6.2 

en §4.6.3 de methodes toegelicht voor de schaduwproeven op beton en wapeningsstaal. 

4.6.1 Wandliggers 
De proeven zijn uitgevoerd in lijn met de proeven van Leonhardt en Walther (Leonhardt & Walther, 

1966, p. 42). De proefstukken zijn 1000 x 1000 x 200 mm³ voor ultra-lichtbeton, en 1000 x 1000 x 100 

mm³ voor normaal beton. In totaal zijn drie proefstukken van ultra-lichtbeton beproefd (WL-02 t/m WL-

04) en één proefstuk van normaal beton (WL-01). De hoofdwapening is voor alle wandliggers hetzelfde 

(2R8) evenals de lijfwapening (R6-180). Voor ultra-lichtbeton is de verankeringsmethode gevarieerd.  

4.6.1.1 Proefopstelling 

De proefopstelling is weergegeven in figuur 4-10. Het proefstuk wordt aan de bovenzijde (bij 

benadering) gelijkmatig belast over een lengte van 60 cm. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

hydraulische vijzel met een capaciteit van 1MN en een evenaar om de belasting gelijkmatig te spreiden 

over de twee platen bovenop het proefstuk. De platen hebben een dikte van 40 mm. Tussen de evenaar 

en de vijzel zit een bolscharnier. De opleggingen zijn 20 cm breed. Tussen de staalplaat en het 

proefstuk wordt hardboard geplaatst om piekspanningen bij de oplegging te voorkomen. De oplegplaten 

hebben een dikte van 50 mm. Voor de berekening van de spanningsverdeling onder de staalplaten 

wordt verwezen naar bijlage D. 

 

Figuur 4-10: Proefopstelling wandliggers. 

4.6.1.2 Meetplan en instrumentatie 

Het meetplan voor de proef is weergegeven in figuur 4-11. De verschillende metingen worden nu 

achtereenvolgens toegelicht. Alle metingen worden tijdens de proef iedere seconde opgeslagen. 
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Vijzeldruk (ADC-00) 

De belasting op het proefstuk wordt gemeten met een oliedruksensor. De vijzel bereikt zijn maximale 

capaciteit van 1MN bij een oliedruk van 720 bar. Voor de proef kunnen twee sensoren gebruikt worden, 

500 bar en 1000 bar. Bij de sensor van 500 bar kan de maximale belasting 670 kN zijn. Bij de sensor 

van 1000 bar kan de maximale belasting 1000 kN zijn. De meetnauwkeurigheid van de sensor is beter 

of gelijk aan ± 1 kN. 

Staalrekken (ADC-01 en ADC-02) 

De hoofdwapening is voorzien van twee rekstroken om de rek lokaal te kunnen meten. Om de rekstrook 

te kunnen bevestigen is de wapeningsstaaf lokaal iets afgeslepen om een vlakke ondergrond te 

verkrijgen. Om de rekstrook te beschermen tegen het alkalische milieu van beton wordt een laag 

parafine aangebracht. De staalrekken kunnen omgerekend worden naar staalspanningen door deze te 

vermenigvuldigen met de elasticiteitsmodulus. De rekstroken hebben een meetnauwkeurigheid van ± 

1 μm/m. 

𝜎 = 𝐸 ∙ 휀 ( 4.7 ) 

Verplaatsing ter hoogte van de hoofdwapening (ADC-03 tot en met ADC-06) 

Om de scheurwijdte van de eerste scheur te kunnen meten worden ter hoogte van de hoofdwapening 

vier opnemers geplaatst. Aan de voorzijde van het proefstuk wordt één lange opnemer geplaatst met 

een lengte van 800 mm (ADC-03). Aan de achterzijde worden op dezelfde hoogte drie kortere 

opnemers geplaatst met een lengte van 250 mm (ADC-04 tot en met ADC-06) en een tussenruimte van 

25 mm. De verplaatsing kan omgerekend worden naar rek door deze te delen door de beginlengte. 

Voor de meting is gebruikt gemaakt van SM3 LVDT’s met een meetnauwkeurigheid beter of gelijk aan 

± 1μm. 

휀 =
Δℓ

ℓ
 ( 4.8 ) 

Verplaatsing over de hoogte van de doorsnede (ADC-07 tot en met ADC-15) 

Aan de voorzijde van het proefstuk worden over de hoogte van de doorsnede 10 opnemers geplaatst 

om de verplaatsing te meten. Met deze meting kan de hoogte van de neutrale lijn bepaald worden. De 

bovenste zone van de wandligger zal op druk belast worden, de onderste zone op trek. Bij het 

inscheuren van het proefstuk zal de drukzone kleiner worden en daarmee de neutrale lijn omhoog 

schuiven. De opnemers ADC-07, ADC-10, ADC-12, ADC-14 en ADC-15 worden op dezelfde hoogte 

geplaatst als de horizontale lijfwapening. Hierdoor beïnvloedt deze wapening de meting zo min 

mogelijk. De overige vier opnemers worden verdeeld over de tussenruimtes waarbij meer opnemers 

aan de bovenzijde geplaatst worden omdat de verwachting is dat daar de neutrale lijn gaat verschuiven. 

Voor de meting is gebruikt gemaakt van SM3 LVDT’s met een meetnauwkeurigheid beter of gelijk aan 

± 1μm. 

Verticale verplaatsing van het proefstuk (Mitu_0 tot en met Mitu_2) 

Om de doorbuiging te kunnen bepalen wordt aan de achterzijde van het proefstuk op drie plekken de 

verticale verplaatsing gemeten. Dit gebeurt in het hart van de twee steunpunten (Mitu_0 en Mitu_2) en 

in het midden van het proefstuk (Mitu_1). De doorbuiging kan nu berekend worden door de gemiddelde 

waarde van Mitu_0 en Mitu_2 af te halen van Mitu_1. Voor de meting is gebruik gemaakt van een 

digitale Mitutoyo meetklok met een meetnauwkeurigheid van ± 0,003 mm.  

𝛿 = 𝑀𝑖𝑡𝑢1 − (
𝑀𝑖𝑡𝑢0 − 𝑀𝑖𝑡𝑢2

2
) 

( 4.9 ) 
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Figuur 4-11: Instrumentatie voor- en achterzijde proefstuk. 

4.6.1.3 Voorbereiding en uitvoering proef 

Het proefstuk wordt aan de bovenzijde gecapt om een gelijkmatig krachtsinleiding te waarborgen. De 

belasting wordt met behulp van een hydraulische handpomp aangebracht met een snelheid van 20 

kN/min tot aan bezwijken. Het proefstuk wordt als bezweken beschouwd als de kracht bij doorpompen 

niet meer toeneemt. 

4.6.2 Schaduwproef druksterkte beton 
De druksterkte is bepaald volgens de NEN-EN 12390-3 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2009a). In 

totaal zijn 4 proefstukken beproefd van C30/37 beton en 10 proefstukken gemaakt van ultra-lichtbeton. 

De proefstukken bestaan uit kubussen van 150 x 150 x 150 mm³. Voor de uitvoering van de proef is 

een 4 MN-drukbank gebruikt. De proef is krachtsgestuurd uitgevoerd. De drukbank werkt met een vaste 

voorlast van ongeveer 10 kN. Dezelfde methode is gehanteerd als beschreven in §2.3.3 op pagina 10. 
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4.6.3 Schaduwproef treksterkte wapening 

4.6.3.1 Methode trekproef 

De treksterkte van de wapeningsstaven is bepaald volgens de NEN-EN 10002-1 bijlage C (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 2001). De proefstukken zijn aangeleverd met een lengte van ongeveer 1 meter. 

De staven zijn genummerd; nummers 1 tot en met 6 voor Ø8 mm en nummers 7 tot en met 11 voor Ø6 

mm. Iedere staaf is vervolgens opgedeeld in twee proefstukken met een staaflengte van 45 centimeter 

en gelabeld; code A en B. Voor de uitvoering van de proef is een 250 kN-drukbank gebruikt. De 

belasting op het proefstuk wordt geregistreerd met een meetnauwkeurigheid van ten minste ± 2,5 N. 

De proeven zijn verplaatsingsgestuurd uitgevoerd met een snelheid van 0,5 mm/min tot aan vloeien. 

De snelheid wordt bij vloeien opgevoerd naar 1,5 mm/min. De verplaatsingssnelheden zijn 

weergegeven in figuur 4-13. De rek van de wapeningsstaaf wordt bepaald door de relatieve verplaatsing 

van twee punten op de staaf te meten en door het meten van de bankverplaatsing. De relatieve 

verplaatsing tussen de twee punten wordt gemeten met behulp van een rekmeter met een meetbereik 

van 2 mm en een meetnauwkeurigheid van ± 0,002 mm. De bankverplaatsing wordt gemeten met een 

meetklok met een meetnauwkeurigheid van ± 0,003 mm. De afstand tussen de verschillende 

meetpunten is weergegeven in tabel 4-4. De proefopstelling is afgebeeld in figuur 4-12. De staaf wordt 

aan de onder- en bovenzijde hydraulisch ingeklemd over een lengte van ± 90 mm. De vrije lengte tussen 

de klembekken is 260 mm.  

Tabel 4-4: Meetafstanden per meting. 

Meting 
Staafdiameter 

[mm] 
Kanaal 

[-] 
Afstand 

[mm] 

Rekmeter 6 ADC-06 30 

Rekmeter 8 ADC-06 40 

Bankverplaatsing alle Mitutoyo 260 

    

 

Figuur 4-12: Proefopstelling trekproef wapeningsstaven. 
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Figuur 4-13: Verplaatsingssnelheid trekproef. 

4.6.3.2 Methode bepaling elasticiteitsmodulus 

Op basis van de meetgegevens van de trekproef kunnen de bijbehorende spanningen, rekken en de 

elasticiteitsmodulus bepaald worden. De gemeten verplaatsingen van de opnemers ADC-06 en Mitu-0 

worden gecombineerd met de meetafstanden uit tabel 4-4 om de rekken te berekenen. De kracht wordt 

met de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de wapeningsstaaf omgerekend naar een 

trekspanning. Het spannings-rekdiagram kan nu voor ieder proefstuk gemaakt worden. 

De elasticiteitsmodulus wordt bepaald op een derde van de vloeispanning. Vanuit de oorsprong wordt 

een lijn getrokken door dit punt op het spannings-rekdiagram. De helling van deze lijn geeft de 

elasticiteitsmodulus van het proefstuk.  
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4.7 Materiaal proeven op wandliggers 
Voor de wandliggers is de mengselsamenstelling voor ultra-lichtbeton aangepast. De hoeveelheid 

luchtbelvormer is gehalveerd en de hoeveelheid water is hier ook op aangepast. De aangepaste 

mengselsamenstelling is weergegeven in tabel 4-5. Proefstuk WL-01 is gemaakt van normaal beton. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van Beamix Constructie Beton 100 zoals beschreven in §3.4.1 en 

weergegeven in tabel 3-6. 

Tabel 4-5: Mengselsamenstelling ultra-lichtbeton (Stortdatum: 03-06-2015 en 04-06-2015). 

Component Type Mengsel [kg/m³] 

Cement CEM II/B-V 42,5N 431,70 

Liaver® A LWA 0.25 – 0.50 25,40 

Liaver® B LWA 0.50 – 1.00 38,10 

Liaver® C LWA 1.00 – 2.00 29,20 

Liaver® D LWA 2.00 – 4.00 50,40 

Liaver® E LWA 4.00 – 8.00 61,40 

Water - 199,70 

Luchtbelvormer CUGLA LBV 02 con.5% LBV 3,83 

Totaal  839,73 
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4.8 Resultaten proeven op wandliggers 
In deze paragraaf worden de resultaten van de proeven gepresenteerd. De voorspelde bezwijklast en 

het bezwijkmechanisme worden vergeleken in §Error! Reference source not found.. De ontwikkeling 

van het scheurpatroon is voor alle proefstukken per belasting weergegeven in figuur 4-15. 

4.8.1 Bezwijklasten en bezwijkmechanismen 
De proefresultaten worden vergeleken met de resultaten van de simulaties uit §4.5. Bij de simulaties is 

een verwachting vastgesteld voor de bezwijklast en het bezwijkmechanisme van de wandliggers. Een 

overzicht van de resultaten is gegeven in tabel 4-6. Foto’s van de proefstukken na beproeven zijn 

weergegeven in figuur 4-14. 

Deze resultaten van de proeven komen niet met de resultaten van de simulaties overeen. De 

bezwijklast van proefstuk WL-01, WL-02 en WL-03 wordt onderschat terwijl de bezwijklast van proefstuk 

WL-04 juist wordt overschat. Tevens worden de bezwijkmechanismen niet juist voorspeld. Alle 

proefstukken van ultra-lichtbeton bezwijken namelijk op één van de opleggingen. Het proefstuk van 

normaal beton is bij de uitvoering van de proef niet bezweken. Het was met de proefopstelling niet 

mogelijk om meer belasting op het proefstuk aan te brengen. De scheuren zijn na het uitvoeren van de 

proef afgetekend. Bij proefstuk WL-04 waren voor het beproeven al scheuren zichtbaar. Deze zijn met 

blauw aangegeven. De rode scheuren zijn tijdens het beproeven van de wandligger ontstaan. De 

scheurontwikkeling tijdens de proef is per proefstuk weergegeven in figuur 4-15. 

Tabel 4-6: Vergelijking hypothese met proefresultaten. 

Proefstuk 
Simulaties Experimenteel 

Bezwijklast Bezwijkmechanisme Bezwijklast Bezwijkmechanisme 

WL-01 851 kN Breuk hoofdwapening > 909 kN n.v.t. 

WL-02 442 kN Breuk hoofdwapening 584 kN Oplegging rechts 

WL-03 442 kN Breuk hoofdwapening 686 kN Oplegging links 

WL-04 856 kN Breuk hoofdwapening 555 kN Oplegging rechts 
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Figuur 4-14: Bezwijkmechanismen wandliggers: (a) WL-01 (b) WL-02 (c) WL-03 (d) WL-04. 

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figuur 4-15: Scheurontwikkeling wandliggers.  
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4.8.2 Last-verplaatsingsdiagrammen 
De last-verplaatsingsdiagrammen zijn weergegeven in figuur 4-16. Hierin is de kracht (ADC-00) uitgezet 

tegen de berekende verticale verplaatsing zoals beschreven in §4.6.1.2 op pagina 52. Het verschil 

tussen de proefstukken van ultra-lichtbeton en het proefstuk van normaal beton is duidelijk terug te 

zien. Dit kan verklaard worden aan de hand van de relatief hoge elasticiteitsmodulus van traditioneel 

beton ten opzichte van ultra-lichtbeton. Respectievelijk 34.325 N/mm² voor normaal beton en gemiddeld 

5.267 N/mm² voor de wandliggers van ultra-lichtbeton. De last-verplaatsingsdiagrammen voor de 

proefstukken van ultra-lichtbeton hebben dezelfde trend. De verplaatsing van proefstuk WL-04 lijkt op 

basis van figuur 4-16, vlak voor de bezwijklast, snel toe te nemen. Dit geeft echter een vertekend beeld, 

wat wordt veroorzaakt door een afnemende verplaatsing ter plaatse van de rechter oplegging. Bij deze 

oplegging zal het proefstuk kort daarna ook bezwijken. Voor het last-verplaatsingsdiagram van de 

individuele proefstukken, met daarin de resultaten van alle verplaatsingsmeters, wordt verwezen naar 

bijlage G. 

 

Figuur 4-16: Last-verplaatsingsdiagrammen voor alle wandliggers. 
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4.8.3 Last-scheurwijdtediagrammen 
De last-scheurwijdtediagrammen zijn voor alle proefstukken tot aan bezwijken weergegeven in figuur 

4-17. Hierin is de kracht (ADC-00) uitgezet tegen de horizontale lengteverandering tussen de 

opleggingen (ADC-03). Merk op dat hier dus niet sprake is van een daadwerkelijk last-

scheurwijdtediagram, deze is enkel zo genoemd. Ook hier is een verschil zichtbaar tussen normaal 

beton en ultra-lichtbeton. De bezwijklasten verschillen van elkaar, echter de horizontale verplaatsingen 

bij bezwijken zijn van vergelijkbare grootte. Hier zien we dus geen direct verschil in stijfheid tussen de 

proefstukken. Alleen proefstuk WL-04 laat een kleinere horizontale verplaatsing zien ten opzichte van 

de overige proefstukken. De horizontale lijnstukken in de diagrammen representeren het ontstaan van 

scheuren. De trekkracht uit het beton moet hierbij plots overgenomen worden door de wapening. Deze 

extra rek van de wapening is dan zichtbaar als een extra horizontale verplaatsing. 

 

Figuur 4-17: Last-scheurwijdtediagrammen voor alle proefstukken. 

  



 

PROEVEN OP WANDLIGGERS  62 

4.8.4 Last-staalrekdiagrammen 
De last-staalrekdiagrammen tot aan bezwijken zijn voor alle proefstukken weergegeven in figuur 4-18. 

Hierin is de kracht uitgezet tegen de staalrekken zoals gemeten met de rekstrookjes op de 

hoofdwapening. Opnemer ADC-01 geeft de resultaten voor de voorste staaf van de hoofdwapening, en 

ADC-02 voor de achterste staaf. De resultaten voor ADC-01 en ADC-02 voor de proefstukken WL-01, 

WL-03 en WL-04 volgen een vergelijkbare trend als enkel gekeken wordt naar het onderlinge verschil. 

De rekstrookjes op de hoofdwapening van proefstuk WL-02 laten twee verschillende diagrammen zien. 

De achterste wapeningsstaaf (ADC-02) lijkt hierbij in te snoeren bij 2,75 mm/m. Dit zou tevens verklaren 

waarom bij toenemende belasting de rek in de staaf afneemt. De grootste rekken worden gevonden bij 

het proefstuk met kopplaatverankering (WL-03). 

 

Figuur 4-18: Last-staalrekdiagrammen voor alle proefstukken. 
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4.8.5 Schaduwproeven beton 
De resultaten van de vier schaduwproefstukken behorende bij proefstuk WL-01 zijn weergegeven in 

tabel 4-7. Dit geldt ook voor de resultaten behorende bij proefstuk WL-02 t/m WL-04 in respectievelijk 

tabel 4-8, tabel 4-9 en tabel 4-10. 

Tabel 4-7: Druksterkte schaduwproeven behorende bij proefstuk WL-01. 

Proefstuk 
Massa 

[kg] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

C1 7,708 2.276 1.130,8 50,43 

C2 7,678 2.267 1.163,5 51,88 

C3 7,678 2.267 1.144,2 51,02 

C4 7,692 2.310 1.198,1 53,97 

Gemiddeld 7,689 2.280 1.159,2 51,82 

Tabel 4-8: Druksterkte schaduwproeven behorende bij proefstuk WL-02 

Proefstuk 
Massa 

[kg] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

1.1 2,775 831 208,8 9,37 

1.2 2,818 828 216,8 9,62 

1.3 2,786 841 213,1 9,58 

Gemiddeld 2,793 833 212,9 9,53 

Tabel 4-9: Druksterkte schaduwproeven behorende bij proefstuk WL-03 

Proefstuk 
Massa 

[kg] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

2.1 3,121 926 238,2 10,60 

2.2 3,076 911 244,8 10,88 

2.3 3,131 934 250,1 11,19 

Gemiddeld 3,109 924 244,4 10,89 

Tabel 4-10: Druksterkte schaduwproeven behorende bij proefstuk WL-04 

Proefstuk 
Massa 

[kg] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

3.1 2,930 877 225,0 10,10 

3.2 3,024 905 231,1 10,37 

3.3 3,082 919 253,4 11,34 

3.4 3,029 902 254,6 11,37 

Gemiddeld 3,016 901 241,0 10,80 
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4.8.6 Schaduwproeven wapening 
De resultaten van de trekproeven op wapeningsstaven zijn weergegeven in tabel 4-11 tot en met tabel 

4-13. De resultaten worden per staafdiameter gepresenteerd. Tabel 4-11 en tabel 4-12 laten de 

gemeten bezwijklast en bezwijkrek, en de berekende bezwijkspanning per proefstuk zien.  geeft de 

resultaten van de bepaling van de elasticiteitsmodulus. De last-rekdiagrammen zijn voor beide series 

weergegeven in figuur 4-19 tot en met figuur 4-22. 

De gemiddelde elasticiteitsmodulus voor de staafdiameter van 8 mm sluit aan bij de verwachting van 

200.000 N/mm² welke volgens de norm gehanteerd moet worden voor wapeningsstaal. De resultaten 

die afkomstig zijn van de Mitutoyo meetklok vallen zeer laag uit. Hier is niet direct een verklaring voor 

te geven. 

De gemiddelde elasticiteitsmodulus voor de staafdiameter van 6 mm valt erg laat uit. Dit komt vooral 

door de spreiding in de meetresultaten gemeten met ADC-06. Het was tijdens de proef lastig om de 

rekmeter goed te laten klemmen op deze kleine wapeningsstaven. Hierdoor lijken alleen proefstuk 9A 

en 10A bruikbaar. De metingen met de Mitutoyo meetklok laten minder spreiding zien maar vallen ook 

hier te laag uit bij de verwachte 200.000 N/mm². Hier is net als bij de andere resultaten niet direct een 

verklaring voor te geven. 

Tabel 4-11: Resultaten proef wapeningsstaven 8 mm. 

Proefstuk Bezwijklast [kN] Bezwijkspanning [N/mm²] Bezwijkrek [mm/m] 

1A 30,30 602,79 26,73 

2A 28,62 569,33 35,98 

3A 28,69 570,73 25,89 

4A 29,82 593,16 32,78 

5A 29,04 577,77 31,40 

6A 30,27 602,30 26,01 

Gemiddeld 29,46 586,01 29,80 

Tabel 4-12: Resultaten proef wapeningsstaven 6 mm. 

Proefstuk Bezwijklast [kN] Bezwijkspanning [N/mm²] Bezwijkrek [mm/m] 

7A 17,90 633,25 28,85 

7B 17,79 629,36 37,82 

8A 17,96 635,35 61,54 

9A 18,19 643,45 27,51 

10A 18,14 641,67 20,54 

11A 17,99 636,59 28,76 

Gemiddeld 18,00 636,61 34,17 

Tabel 4-13: Resultaten elasticiteitsmodulus wapeningsstaven 6 en 8 mm. 

Proefstuk 
Ø8 mm 

E-modulus 
(N/mm²) 
ADC-06 

E-modulus 
(N/mm²) 
Mitutoyo 

Proefstuk 
Ø 6 mm 

E-modulus 
(N/mm²) 
ADC-06 

E-Modulus 
(N/mm²) 
Mitutoyo 

1A 190.201 133.816 7A 134.824 152.199 

2A 231.211 105.571 7B 99.858 138.368 

3A 186.427 116.957 8A 147.648 140.148 

4A 206.042 116.401 9A 251.848 139.899 

5A 186.958 119.369 10A 198.286 142.344 

6A 210.175 168.435 11A 144.759 143.435 

Gemiddeld 201.836 126.758 Gemiddeld 162.871 142.732 
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Figuur 4-19: Spanning-rekdiagrammen 6 mm (ADC-06). 

 

Figuur 4-20: Spanning-rekdiagrammen 6 mm (Mitutoyo). 
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Figuur 4-21: Spanning-rekdiagrammen 8 mm (ADC-06). 

 

Figuur 4-22: Spanning-rekdiagrammen 8 mm (Mitutoyo). 
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4.9 Conclusie 
De wandliggers zijn niet bezweken zoals voorspeld met het staafwerkmodel, maar laten een ander 

bezwijkmechanisme en afwijkende bezwijklasten zien. Voor nu kan alleen geconcludeerd worden dat 

de proeven niet gegaan zijn zoals verwacht. Aangezien de instrumentatie ingericht is op breuk van de 

hoofdwapening moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis van de 

meetgegevens. Echter kunnen deze gegevens wél gebruikt worden voor het doen van de nodige 

aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoek. Deze aanbevelingen worden in het volgende 

hoofdstuk uiteen gezet.  
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5 Aanbevelingen 
De resultaten van de proeven op de wandliggers uit hoofdstuk 4 worden in dit hoofdstuk nader 

beschouwd. Het doel van dit hoofdstuk is het geven van aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

5.1 Bezwijkmechanisme 
De proefstukken, gemaakt van ultra-lichtbeton, zijn allemaal bezweken op de oplegging. Als gekeken 

wordt naar de voorspelde oplegdrukken van de simulaties, en deze vergeleken worden met de gemeten 

kubusdruksterktes van de schaduwproeven ligt het niet voor de hand dat de proefstukken als zodanig 

zouden moeten bezwijken. Dit zou hoogstens het geval kunnen zijn voor proefstuk WL-04, deze heeft 

namelijk een unity check van 0,99 maar bezwijkt volgens het staafwerkmodel op breuk van de 

hoofdwapening. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5-1.  

Tabel 5-1: Unity checks voor de voorspelde en berekende oplegdrukken. 

Proefstuk 
Gemiddelde 
Kubusdruksterkte 
[N/mm²] 

Staafwerkmodel Proeven 

Bezwijklast 
[kN] 

Oplegdruk 
[N/mm²] 

Unity 
check 

Bezwijklast 
[kN] 

Oplegdruk * 
[N/mm²] 

Unity 
check 

WL-01 51,82 851 21,28 0,41 > 909 22,73 0,44 

WL-02 9,53 442 5,53 0,58 584 7,30 0,77 

WL-03 10,89 442 5,53 0,51 686 8,58 0,79 

WL-04 10,80 856 10,70 0,99 555 6,94 0,64 

* berekende oplegdruk uitgaande van een symmetrische belastingverdeling over de twee steunpunten. 

 

Merk direct op dat de berekende unity checks voor proefstukken WL-02 tot en met WL-04 niet 

aansluiten bij de proefresultaten, immers de proefstukken zijn bezweken op één van de opleggingen. 

Men zou hier dus een unity check van 1,00 verwachten omdat de maximale drukspanning bereikt wordt. 

Deze resultaten laten dus zien dat sprake is van een asymmetrische belastingverdeling over de 

steunpunten. Deze verdeling valt eenvoudig te verklaren door het feit dat de wandligger een statisch 

onbepaald systeem is. Belasting wordt bij een dergelijk systeem verdeeld naar stijfheid. Deze stijfheid 

kan zijn beïnvloed door een aantal factoren, namelijk: 

1. Inhomogeniteit van het materiaal. Beton is een inhomogeen materiaal. Dit betekent dat de 

materiaaleigenschappen niet op alles locaties in het proefstuk hetzelfde zijn. Dit kan de stijfheid 

van de staven en knopen van de wandligger beïnvloeden; 

2. Excentrische lastinleiding. Het is denkbaar dat de evenaar niet centrisch boven het proefstuk 

heeft gezeten. Tevens kunnen de rollen op de evenaar een asymmetrische positie gehad 

hebben ten opzichte van het bolscharnier. Dit is echter niet waarschijnlijk omdat hier bij de 

opbouw van de proefopstelling en het uitvoeren van de proef expliciet op is gelet; 

3. Excentrische oplegging. Het is mogelijk dat het proefstuk niet aan beide zijden een gelijke 

oplegging heeft gehad. Ook dit is niet waarschijnlijk omdat ook hier extra aandacht aan is 

besteed tijdens het uitvoeren van de proef; 

4. Verdichting. Het kan zijn dat het proefstuk niet overal goed verdicht is geweest. Aangezien de 

druksterkte nauw samenhangt met de dichtheid kunnen er dus sterkere en minder sterke zones 

in het proefstuk aanwezig geweest kunnen zijn. De proefstukken zijn in twee lagen gestort. De 

onderste helft had een zichtbaar betere verdichting dan de bovenste helft van het proefstuk. 

Dit was te zien aan de luchtbellen aan het oppervlak van de proefstukken. Er was geen 

zichtbaar verschil tussen de twee opleggingen; 

5. Scheurvorming vóór en tijdens de proef. Proefstuk WL-04 vertoonde zichtbare scheuren 

voordat de proef werd gestart. Deze scheuren beïnvloeden vanzelfsprekend de stijfheid van 

bijvoorbeeld de drukdiagonalen. Scheuren die tijdens de proef ontstaan hebben eenzelfde 

effect op de stijfheid van het proefstuk. Dit was vooral zichtbaar bij proefstuk WL-03. Bij dit 

proefstuk leek de rechter oplegging te gaan bezwijken en was sprake van aanzienlijke 

scheurvorming. Het proefstuk bezweek later echter op de linker oplegging. 
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De hiervoor genoemde factoren zouden de stijfheid, en dus de inwendige krachtsverdeling beïnvloed 

kunnen hebben. De simulaties met het staafwerkmodel gaan echter uit van gelijke stijfheid van de 

staven en dus van gelijke belastingen in de staven, opleggingen en knopen. In werkelijkheid lijkt dit dus 

niet het geval te zijn.  
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5.2 Scheurvorming 
De scheurontwikkeling tijdens de proef is eerder gepresenteerd in figuur 4-15 op pagina 59. Alle 

proefstukken laten een gelijksoortig scheurenpatroon zien. Het proefstuk van normaal beton (WL-01) 

laat echter beduidend minder scheuren zien, maar dit proefstuk is dan ook niet bezweken en dus kan 

deze geringere scheurvorming mogelijk toegeschreven worden aan het belastingniveau waarin het 

proefstuk verkeert. 

Proefstuk WL-04 vertoonde al scheuren vóór het uitvoeren van de proef. De 

scheuren zijn hiernaast weergegeven in figuur 5-1. De scheuren lijken zich 

vooral aan de zijkanten te concentreren en voornamelijk een horizontale 

richting te volgen. Deze scheuren kunnen mogelijk veroorzaakt zijn door de 

relatief grote hoeveelheid wapening die zich aan de zijkanten van het 

proefstuk bevindt. Deze verticale staven kunnen tijdens de uitharding de 

krimpvervorming van het beton verhinderd hebben, met een dergelijke 

scheurvorming tot gevolg. De scheurwijdtes van deze scheuren zijn helaas 

niet gemeten. Echter lijkt het raadzaam, op basis van dit scheurenpatroon, 

om geen grote hoeveelheden wapening toe te passen bij ultra-lichtbeton, of 

in ieder geval deze niet te concentreren aan de randen. 

Het is opvallend dat alle proefstukken eenzelfde trend lijken te volgen ten 

aanzien van het scheurenpatroon. De verwachting is namelijk dat op basis 

van de simulaties de proefstukken een overdrachtslengte hebben van respectievelijk 60, 128, 127 en 

127 mm. De proefstukken van ultra-lichtbeton hebben dus grofweg een overdrachtslengte die twee 

keer langer is dan voor normaal beton. Merk op dat deze waarde niet overeenkomt met de eerder 

gevonden overdrachtslengtes in figuur 3-25 op pagina 40. Het verschil tussen normaal beton en ultra-

lichtbeton is in figuur 3-25 ongeveer een factor 3,5. Hierbij moet men in acht nemen dat deze waarde 

bepaald is met een vereenvoudigde schematisering van de werkelijkheid. Los van de exacte 

overdrachtslengtes verwacht men een verschil te zien tussen normaal beton en ultra-lichtbeton. In 

figuur 5-2 zien we nauwelijks een verschil in scheurafstanden tussen de verschillende proefstukken. 

Als gekeken wordt naar de locaties van de scheuren en de positie van de wapening in het proefstuk 

valt direct op dat de scheuren samenvallen met de wapeningsstaven. De scheurvorming lijkt dus 

duidelijk te zijn beïnvloed door de wapeningskorf. Bruggeling beschreef al eerder de invloed van de 

positie dwarswapening op de scheurvorming (Bruggeling, 1986, p. 327). De invloed van deze 

dwarswapening volgens Bruggeling is weergegeven in figuur 5-3. 

 

Figuur 5-2: Scheurpatronen en wapeningskorven. 

Figuur 5-1: Scheurvorming 
voor het beproeven van 
proefstuk WL-04. 
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Indien men de scheurvorming in ultra-

lichtbeton wil onderzoeken lijkt het dus 

onverstandig om gebruik te maken van 

dwarswapening. De aanbeveling is dan 

ook om geen dwarswapening toe te 

passen bij dergelijke proeven omdat deze 

de locaties van de scheuren duidelijk 

beïnvloeden. 

 

5.3 Aandachtspunten staafwerkmodel 
De proefresultaten worden in figuur 5-4 met de resultaten van het staafwerkmodel. De staalrekken 

worden met elkaar vergeleken. Voor proefstuk WL-01 en WL-04 is een simulatie uitgevoerd met het 

geavanceerde staafwerkmodel. Herverdeling van krachten is bij dit model mogelijk. Voor proefstuk WL-

02 en WL-03 is gebruik gemaakt van het traditionele staafwerkmodel.  

Met het traditionele staafwerkmodel wordt de stijfheid van het proefstuk onderschat. Dit zien we bij 

proefstuk WL-02 en WL-03 terug in de helling van de lineair-elastische tak en het scheurmoment wat 

eerder optreedt. De bezwijkbelasting wordt ook onderschat door de simulatie met het staafwerkmodel. 

Als gekeken wordt naar de resultaten van het geavanceerde staafwerkmodel valt op dat de stijfheid bij 

proefstuk WL-01 onderschat wordt. Dit in tegenstelling tot proefstuk WL-04 waarbij de stijfheid redelijk 

overeen lijkt te komen met de resultaten van de proef, en zelfs iets wordt overschat. De trend lijkt goed 

te kloppen. Bij proefstuk WL-01 ligt vooral het scheurmoment lager dan bij de proef.  

  
  

  

Figuur 5-4: Last-staalrekdiagrammen met resultaten van de simulaties. 

  

Figuur 5-3: Invloed van de positie van de dwarswapening op 
de scheurvorming. (Bruggeling, 1986, p. 327) 
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Alfrink merkte al op dat de betonbijdrage een duidelijk effect heeft op de resultaten van het 

staafwerkmodel. Een betonbijdrage van 7 maal de staafdiameter onderschat de stijfheid van de 

wandligger. Een betere benadering wordt verkregen door de betonbijdrage te vergroten naar 

bijvoorbeeld 14 maal de staafdiameter (Alfrink, 2015, p. 57). Om deze reden is een extra simulatie 

uitgevoerd met het staafwerkmodel waarbij de betonbijdrage vergroot is naar 10 maal de staafdiameter. 

Deze simulatie laat eenzelfde scheurmoment zien als de proefresultaten maar onderschat vervolgens 

de stijfheid na scheuren. 

Het trekstaafmodel gaat uit van een meewerkende betonconus met een diameter gelijk aan 7 maal de 

staafdiameter. In figuur 5-5 is te zien dat dit voor proefstuk WL-01, met een dikte van 100 mm, niet 

mogelijk is. De maximale diameter van de fysisch mogelijke betonconus is 3,75 x D. Voor ultra-

lichtbeton is het fysisch mogelijk een betonbijdrage van 7 x D te hebben. De maximale betonbijdrage is 

8,75 x D. Bij een betonconus van 14 x D valt een deel van de conus buiten het proefstuk. Tevens 

overlappen de conussen elkaar in het midden van het proefstuk. De betonbijdrage zou dus voor gewoon 

beton naar beneden bijgesteld moeten worden. Voor ultra-lichtbeton is een iets grotere betonbijdrage 

mogelijk. 

 

Figuur 5-5: Fysisch mogelijke betonbijdrage trekstaafmodel. 

De betonbijdrage van 10 maal de staafdiameter is bij de tweede simulatie van proefstuk WL-01 dus 

fysisch niet mogelijk en zou eerder gereduceerd moeten worden. De resultaten van de tweede simulatie 

laten echter wel zien dat een verhoging van de stijfheid van de trekstaaf een betere benadering voor 

de proefresultaten vormt.  

Het trekstaafmodel wat gebruikt wordt om de stijfheid van de trekstaven in het staafwerkmodel te 

bepalen gaat uit van een staaf zonder dwarsstaven. In werkelijkheid zit de hoofdwapening vastgelast 

aan de verticale lijfwapening. Deze dwarsverankering zou voor extra stijfheid kunnen zorgen. 

Daarnaast zou een onderste of middelste trekstaaf nog krachten over kunnen dragen aan 

naastliggende staven door middel van schuifspanningen in het beton. Zie figuur 5-6 hieronder. De 

invloed van een dwarsverankering op de stijfheid van een trekstaaf zou nader onderzocht kunnen 

worden. Hier zou het trekstaafmodel dan op moeten worden aangepast. Tevens kan gekeken worden 

naar de invloed van de verbinding aan naastgelegen staven door wapeningsstaven en het beton. 

 

Figuur 5-6: Trekstaafmodel volgens Bruggeling en alternatief met dwarsstaven en schuifspanning. 
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Het staafwerkmodel kijkt voor het bepalen van de bezwijklast uitsluitend naar de capaciteit van de 

staven. De oplegdrukken of spanningen in de knopen blijven hierbij buiten beschouwing. Het is bij 

diverse simulaties gebleken dat de bezwijklast hoger uitviel dan de maximaal toelaatbare drukspanning 

bij de opleggingen. Het model kan dus niet voorspellen dat het proefstuk bezwijkt op de oplegging. 

Tevens wordt de spanningstoestand in de knoopgebieden niet beschouwd door het model en gaat het 

model uit van een volledige verankering van de trekstaven in de knoopgebieden. Ook hier zou het 

proefstuk in werkelijkheid op kunnen bezwijken. Het model zou dus uitgebreid moeten worden met een 

toetsing van de oplegdrukken en de verankering van de wapening in de knopen. 

5.4 Uitvoering van de proef 
Ten aanzien van de proeven op de wandliggers zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

- Tijdens de proef de scheuren aftekenen zodat deze zichtbaar zijn op de camerabeelden. 

Tevens een nummer bij de scheur zetten die afgetekend is; 

- Geen hechtlassen meer toepassen bij wapeningskorven omdat deze de korven aanzienlijk 

sterker maken; 

- De drukspanning ter plaatse van de oplegging beperken zodat het proefstuk niet meer op de 

oplegging zal bezwijken; 

- Scheuren die ontstaan zijn voor het uitvoeren van de proef opmeten met een 

scheurwijdtemeter. 

5.5 Overige aanbeveling 
De aanhechtspanning van ultra-lichtbeton met wapeningsstaven zou verbeterd kunnen worden 

door de profilering van de ribben aan te passen. Deze profilering zou dan gericht moeten zijn op 

het reduceren van de drukspanningen op het ultra-lichtbeton om verpulvering van het 

toeslagmateriaal te voorkomen. Een dergelijk onderzoek zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen 

worden met een axisymmetrisch eindig-elementenmodel zoals ontwikkeld door Van den Bulck 

(Bulck, Suiker, Salet, & Wijte, 2015). 

De trekstaaf in de wandligger is niet een zuivere trekstaaf maar een trekstaaf met 

dwarsverankeringen. De invloed van deze dwarsstaven op de stijfheid van de trekstaaf zou nader 

onderzocht kunnen worden. Dit zou enerzijds gedaan kunnen worden door het uitvoeren van 

proeven en anderzijds door een numerieke studie met het trekstaafmodel volgens Bruggeling. 

De verankeringsmethoden van wapening in ultra-lichtbeton zouden opnieuw beproefd moeten 

worden om een uitspraak te kunnen doen over de toe te passen methode. Dit kan met vergelijkbare 

proeven op wandliggers, maar zou ook kunnen met balken. 

De proeven op de wandliggers zouden opnieuw uitgevoerd kunnen worden, rekening houdend met 

een asymmetrische belastingverdeling. Hiervoor moeten de opleggingen een grotere capaciteit 

hebben. 

Experimenteel onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden om de exacte betonbijdrage te bepalen 

bij een trekstaaf in ultra-lichtbeton. 
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6 Conclusie 
Experimenteel onderzoek is uitgevoerd om een indicatie te verkrijgen van de constructieve 

materiaaleigenschappen van ultra-lichtbeton. Tevens is de last-sliprelatie vastgesteld voor twee 

verschillende soorten wapening en twee staafdiameters in combinatie met normaal beton en ultra-

lichtbeton. Ten slotte zijn met behulp van deze materiaaleigenschappen en een geavanceerd 

rekenmodel, gebaseerd op de staafwerkmethode, wandliggers ontworpen en beproefd om de 

verankering van wapening in ultra-lichtbeton te onderzoeken. Uit dit onderzoek zijn de volgende 

conclusies getrokken. 

Ultra-lichtbeton heeft, ten opzichte van traditioneel beton, een zeer lage aanhechtsterkte. Door gebrek 

aan dilatantie bestaat deze aanhechtsterkte vrijwel volledig uit adhesie tussen de wapening en het ultra-

lichtbeton. Het gebrek aan dilatantie wordt veroorzaakt door de lage druksterkte van het 

toeslagmateriaal. 

Wapening in de vorm van glasvezelstaven lijkt niet erg geschikt om te gebruiken voor het wapenen van 

ultra-lichtbeton. In vergelijking met traditionele stalen wapening geven glasvezelstaven een grotere 

scheurwijdte en lagere scheurtrekkracht. 

De bezwijkmechanismen worden voor deze situatie niet juist voorspeld met het staafwerkmodel. De 

proefstukken zijn zodanig ontworpen dat breuk van de hoofdwapening op zou moeten treden. Echter 

bezweken alle proefstukken van ultra-lichtbeton op betonstuik bij één van de opleggingen. 

De resultaten van de proeven op de wandliggers geven geen concreet antwoord op de toe te passen 

verankeringsmethode voor ultra-lichtbeton. 
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Bijlage A – Individuele resultaten materiaalproeven 

A1 – Druksterkte 

Tabel A-1: Individuele resultaten 1-daagse kubusdruksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

D1/01 2.504 741,9 102,4 4,605 

D1/02 2.611 773,6 119,1 5,383 

D1/03 2.661 788,4 130,1 5,860 

D1/04 2.550 755,6 120,8 5,441 

D1/05 2.563 759,4 118,4 5,280 

D1/06 2.590 767,4 103,8 4,695 

Gemiddelde (n=6) 2.580 764,4 122,1 5,211 

St. Dev. (n=6) 49 14,6 9,8 0,436 

 Tabel A-2: Individuele resultaten 3-daagse kubusdruksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

D3/01 2.509 743,4 138,1 6,158 

D3/02 2.696 798,8 165,7 7,452 

D3/03 2.620 776,3 155,7 7,037 

D3/04 2.532 750,2 143,9 6,438 

D3/05 2.630 779,3 151,6 6,760 

D3/06 2.686 795,9 160,4 7,189 

Gemiddelde (n=6) 2.612 774,0 155,5 6,975 

St. Dev. (n=6) 71 20,9 9,4 0,441 

Tabel A-3: Individuele resultaten 7-daagse kubusdruksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

D7/01 2.535 751,1 163,8 7,292 

D7/02 2.595 768,9 159,2 7,171 

D7/03 2.678 793,5 168,7 7,561 

D7/04 2.514 744,9 163,0 7,367 

D7/05 2.534 750,8 159,9 7,178 

D7/06 2.792 827,3 181,7 8,143 

D7/07 2.641 782,5 170,4 7,637 

Gemiddelde (n=7) 2.613 774,1 167,2 7,478 

St. Dev. (n=7) 92 27,3 7,2 0,318 

  



 

BIJLAGE A – INDIVIDUELE RESULTATEN MATERIAALPROEVEN  A2 

Tabel A-4: Individuele resultaten 28-daagse kubusdruksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

D28/01 2.494 739,0 171,0 7,677 

D28/02 2.685 795,6 190,7 8,518 

D28/03 2.632 779,9 188,1 8,458 

D28/04 2.537 751,7 181,7 8,198 

D28/05 2.524 747,9 178,7 7,982 

D28/06 2.647 784,3 188,5 8,434 

D28/07 2.807 831,7 192,8 8,641 

Gemiddelde (n=7) 2.618 775,7 186,8 8,273 

St. Dev. (n=7) 101 30,1 7,2 0,317 

 

A2 – Buigtreksterkte 
Tabel A-5: Individuele resultaten 1-daagse buigtreksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

T1/01 3.751 742,8 2,328 1,068 

T1/02 3.762 748,6 2,202 1,011 

T1/03 3.850 762,4 2,205 1,013 

T1/04 3.771 746,7 2,374 1,089 

T1/05 3.799 756,1 2,331 1,069 

T1/06 3.838 760,0 2,331 1,070 

T1/07 3.851 766,4 2,114 0,972 

Gemiddelde (n=7) 3.803 754,7 2,269 1,042 

St. Dev. (n=7) 40 8,2 0,088 0,040 

Tabel A-6: Individuele resultaten 3-daagse buigtreksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

T3/01 3.734 741,3 2,294 1,053 

T3/02 3.763 752,6 2,269 1,041 

T3/03 3.747 756,9 2,287 1,049 

T3/04 3.776 762,8 2,160 0,992 

T3/05 3.795 766,6 2,304 1,057 

T3/06 3.816 767,0 2,077 0,955 

T3/07 3.810 765,8 2,366 1,085 

Gemiddelde (n=7) 3.777 759,3 2,251 1,033 

St. Dev. (n=7) 29 8,3 0,091 0,041 
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Tabel A-7: Individuele resultaten 7-daagse buigtreksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

T7/01 3.687 748,6 1,998 0,919 

T7/02 3.776 759,0 2,204 1,012 

T7/03 3.789 761,6 2,082 0,957 

T7/04 3.772 754,4 2,262 1,038 

T7/05 3.775 758,8 2,245 1,031 

T7/06 3.842 776,2 2,132 0,980 

T7/07 3.768 765,0 2,059 0,947 

Gemiddelde (n=7) 3.773 760,5 2,140 0,984 

St. Dev. (n=7) 42 8,0 0,093 0,042 

Tabel A-8: Individuele resultaten 28-daagse buigtreksterkte. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 
[kg/m³] 

Bezwijklast 
[kN] 

Bezwijkspanning 
[N/mm²] 

T28/01 3.710 742,0 2,461 1,128 

T28/02 3.725 737,6 2,626 1,202 

T28/03 3.686 744,6 2,617 1,198 

T28/04 3.724 748,5 2,668 1,221 

T28/05 3.727 749,1 2,558 1,171 

T28/06 3.741 751,9 2,686 1,229 

T28/07 3.759 755,6 2,390 1,096 

T28/08 3.802 764,3 2,352 1,079 

T28/09 3.731 761,4 2,156 0,990 

Gemiddelde (n=9) 3.734 750,6 2,502 1,146 

St. Dev. (n=9) 31 8,2 0,167 0,075 

 

A3 – Elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt 

Tabel A-9: Individuele resultaten 1-daagse elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 

[kg/m³] 
Bezwijklast 

[kN] 
Elasticiteitsmodulus 

[N/mm²] 
Dwarscontractie-

coëfficiënt [-] 

E1/01 3.553 719,2 31,65 2.937 niet gemeten 

E1/02 3.543 715,8 32,92 3.079 niet gemeten 

E1/03 3.636 742,0 36,61 3.016 niet gemeten 

E1/04 3.611 733,2 35,33 3.501 niet gemeten 

E1/05 3.645 743,9 38,69 3.362 niet gemeten 

Gemiddelde (n=5) 3.598 730,8 35,04 3.179 - 

St. Dev. (n=5) 42 11,5 2,52 216 - 

 

 

  



 

BIJLAGE A – INDIVIDUELE RESULTATEN MATERIAALPROEVEN  A4 

Tabel A-10: Individuele resultaten 3-daagse elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 

[kg/m³] 
Bezwijklast 

[kN] 
Elasticiteitsmodulus 

[N/mm²] 
Dwarscontractie-

coëfficiënt [-] 

E3/01 3.571 728,8 46,50 3.320 0,226 

E3/02 3.522 722,3 46,14 3.620 0,178 

E3/03 3.605 731,9 51,22 3.779 0,240 

E3/04 3.617 741,8 48,78 4.032 0,168 

E3/05 3.636 727,2 52,13 3.973 0,188 

Gemiddelde (n=5) 3.590 730,4 48,95 3.745 0,200 

St. Dev. (n=5) 40 6,5 2,42 258 0,028 

Tabel A-11: Individuele resultaten 7-daagse elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 

[kg/m³] 
Bezwijklast 

[kN] 
Elasticiteitsmodulus 

[N/mm²] 
Dwarscontractie-

coëfficiënt [-] 

E7/01 3.568 720,8 57,19 3.583 0,204 

E7/02 3.548 709,6 48,39 3.922 0,163 

E7/03 3.521 714,9 58,57 4.178 0,168 

E7/04 3.614 726,5 60,77 4.247 0,298 

E7/05 3.636 734,6 62,17 4.171 0,141 

Gemiddelde (n=5) 3.577 721,3 57,42 4.020 0,195 

St. Dev. (n=5) 42 8,7 4,83 245 0,055 

Tabel A-12: Individuele resultaten 28-daagse elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt. 

Proefstuk 
Massa 

[g] 
Dichtheid 

[kg/m³] 
Bezwijklast 

[kN] 
Elasticiteitsmodulus 

[N/mm²] 
Dwarscontractie-

coëfficiënt [-] 

E28/01 3.499 710,4 57,97 3.871 0,216 

E28/02 3.533 706,6 61,40 4.127 0,225 

E28/03 3.526 719,5 66,67 4.335 0,161 

E28/04 3.619 723,8 64,55 4.379 0,230 

E28/05 3.553 721,4 64,64 4.474 0,177 

Gemiddelde (n=5) 3.546 716,3 63,05 4.237 0,202 

St. Dev. (n=5) 40 6,6 3,05 215 0,028 
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Bijlage B – Resultaten trekproef wapeningsstaal 

 

 

 



 

BIJLAGE B – RESULTATEN TREKPROEF WAPENINGSSTAAL  B2 
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BIJLAGE B – RESULTATEN TREKPROEF WAPENINGSSTAAL  B4 
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BIJLAGE B – RESULTATEN TREKPROEF WAPENINGSSTAAL  B6 
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Bijlage C – Tekeningen wapeningskorven wandliggers 

 



 

BIJLAGE C – TEKENINGEN WAPENINGSKORVEN WANDLIGGERS C2 
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BIJLAGE C – TEKENINGEN WAPENINGSKORVEN WANDLIGGERS C4 
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Bijlage D – Berekening spanning onder lastplaten 
De spanningsverdeling onder de lastplaten wordt berekend. Dit wordt gedaan door de constructie te 

schematiseren als een stalen plaat met een puntlast op een elastische bedding. De beddingsconstante 

wordt bepaald voor normaal beton en ultra-lichtbeton. De spanningsverdeling onder de plaat wordt 

berekend met behulp van het programma Technosoft Liggers V6. 

Beddingsconstante voor normaal beton 
De beddingsconstante wordt in twee stappen bepaald. Eerst wordt de elastische verkorting berekend 

van een kubieke meter beton met een belasting van 1000 kN. Met behulp van de gevonden verkorting 

kan, in combinatie met de aangebrachte belasting, de veerstijfheid bepaald worden. Deze veerstijfheid 

is de beddingsconstante van beton. 

Stap 1 - Berekening elastische verkorting 

∆ℓ =
𝐹 ∙ ℓ

𝐸 ∙ 𝐴
 

Waarin: 𝐹 = Kracht  [kN] 
 ℓ = Lengte [m] 

 𝐸 = Elasticiteitsmodulus [kN/m²] 
 𝐴 = Oppervlakte van de doorsnede [m²] 

 

∆ℓ =
1000 ∙ 1

33.000 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 1
= 3,03 ∙ 10−5𝑚 

Stap 2 – Berekening veerconstante 
Voor een translatieveer geldt dat de veerconstante bepaald kan worden met de formule: 

𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑢 ⇒ 𝑘 =
𝐹

𝑢
 

Waarin: 𝐹 = Kracht  [kN] 
 𝑘 = Veerconstante [kN/m] 

 𝑢 = Verplaatsing [m 

 

𝑘 =
1000

3,03 ∙ 10−5
= 33.000.000 𝑘𝑁/𝑚 

Stap 3 – Berekening beddingsconstante 
De beddingsconstante kan nu bepaald worden. De eenheid van de veerconstante is kN/m. De eenheid 

van een beddingsconstante is kN/m³. De belasting van 1000 kN is aangebracht op een oppervlak van 

1 m² (1000 kN/m²). Door de veerconstante te delen door 1 m² wordt de beddingsconstante gevonden. 

 

𝑘𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 =
33.000.000 𝑘𝑁/𝑚

1 𝑚²
= 33.000.000 𝑘𝑁/𝑚³ 

Beddingsconstante voor ultra-lichtbeton 
De beddingsconstante voor ultra-lichtbeton kan nu op vergelijkbare wijze gevonden worden. 

∆ℓ =
1000 ∙ 1

4.237 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 1
= 2,36 ∙ 10−4𝑚 

 

𝑘 =
1000

2,36 ∙ 10−4𝑚
= 4.237.000 𝑘𝑁/𝑚 

𝑘𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 =
4.237.000 𝑘𝑁/𝑚

1 𝑚²
= 4.237.000 𝑘𝑁/𝑚³ 
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Spanningsverdeling onder de lastplaten 
De spanningsverdeling onder de lastplaten is berekend met de hiervoor berekende beddingsconstanten 

en het programma Technosoft Liggers V6. De spanningsverdeling onder de lastplaten aan de boven- 

en onderzijde is berekend voor normaal beton en ultra-lichtbeton. 

 

De rode stippellijn in de figuren geeft de spanning 

indien sprake is van een gelijkmatig verdeelde 

belasting. Te zien is dat bij alle figuren de 

spanning onder de puntlast hoger ligt dan de gemiddelde spanning. De spanning aan het uiteinde van 

de plaat ligt lager dan de gemiddelde spanning. Dit komt door de elastische vervorming van de plaat 

in combinatie met de beddingsconstante. 

De gegevens voor de figuren zijn afkomstig uit de uitvoer van Technosoft. Deze uitvoer is als bijlage 

toegevoegd. De gebruikte waarden zijn karakteristieke waarden voor de grondspanningen. De 

waarden zijn in de uitdraai geel gemarkeerd.  

Figuur D-1: Spanningsverdeling onder lastplaat aan 
bovenzijde proefstuk (normaal beton). 

 

Figuur D-2: Spanningsverdeling onder lastplaat aan 
bovenzijde proefstuk (normaal beton). 

Figuur D-3: Spanningsverdeling onder lastplaat aan 
onderzijde proefstuk (normaal beton). 

 

Figuur D-4: Spanningsverdeling onder lastplaat aan 
onderzijde proefstuk (normaal beton). 

Figuur D-5: Spanningsverdeling onder lastplaat aan 
bovenzijde proefstuk (ultra-lichtbeton). 

 

Figuur D-6: Spanningsverdeling onder lastplaat aan 
bovenzijde proefstuk (ultra-lichtbeton). 

Figuur D-7: Spanningsverdeling onder lastplaat aan 
onderzijde proefstuk (ultra-lichtbeton). 
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Uitdraai berekening Technosoft 

Normaal beton oplegplaat boven 

 

TS/Liggers                        Rel: 6.02 14 sep 2015 
 

Project......: TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel....: Oplegplaat bovenzijde (normaal beton) 

Constructeur.: P.C.P. Marinus 

Opdrachtgever: Technische Universiteit Eindhvoen 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 13/09/2015 

Bestand......: wl-01 oplegplaat boven 909 kn.dlw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

 
 

VELDLENGTEN                                                         Ligger:1 
Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    0.295    0.295 

 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30  1.2000e-005 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid 

Vormf. 

    1 B*H 200*40               1:S235            8.0000e+003 1.0667e+006   

0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     200     40   20.0     0:RH 

X

Z

.295

.295

1

454.5
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Project:  TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat bovenzijde (normaal beton) 

 

DOORSNEDEN                                                          Ligger:1 
sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-

eind 

     1  0.000  0.295   0.295  1:B*H 200*40      0.000  1:B*H 200*40      0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  0.295   0.295  1:Vast   33000000     100 

 

PROFIELVORMEN [mm] 
    1 B*H 200*40              

 
 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Totale belasting     2:Permanent EN1991                           0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Totale belasting                       1 Permanente belasting 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

Last Ref.    Type           Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  

Lengte 

   1         8:Puntlast                   -454.500                0.150 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Kar.    1 Perm   1.00  

  4 Quas.   1 Perm   1.00  

  5 Freq.   1 Perm   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle velden de factor:0.90 

 

VELDWAARDEN                                                  Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   8.160   8.160       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.150  19.859  19.859    -226.19    -226.19     -14.63     -14.63          

   1  0.150  19.859  19.859     228.31     228.31     -14.63     -14.63          

   1  0.295   9.589   9.589       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Project:  TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat bovenzijde (normaal beton) 

 

TUSSENPUNTEN                                                Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   8.160   8.160       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.029  11.122  11.122     -31.51     -31.51      -0.73      -0.73          

   1  0.059  13.983  13.983     -67.36     -67.36      -2.04      -2.04          

   1  0.088  16.618  16.618    -113.11    -113.11      -4.71      -4.71          

   1  0.118  18.442  18.442    -165.23    -165.23      -8.94      -8.94          

   1  0.147  19.748  19.748    -221.42    -221.42     -14.18     -14.18          

   1  0.177  18.845  18.845     176.39     176.39      -9.74      -9.74          

   1  0.206  17.375  17.375     122.16     122.16      -5.10      -5.10          

   1  0.236  14.960  14.960      74.50      74.50      -2.31      -2.31          

   1  0.265  12.334  12.334      34.95      34.95      -0.79      -0.79          

   1  0.295   9.589   9.589       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Normaal beton oplegplaat onder 

 

TS/Liggers                        Rel: 6.02 14 sep 2015 
 

Project......: TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel....: Oplegplaat onderzijde (normaal beton) 

Constructeur.: P.C.P. Marinus 

Opdrachtgever: Technische Universiteit Eindhoven 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 13/09/2015 

Bestand......: wl-01 oplegplaat onder 909 kn.dlw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

 
 

VELDLENGTEN                                                         Ligger:1 
Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    0.200    0.200 

 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30  1.2000e-005 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid 

Vormf. 

    1 B*H 200*50               1:S235            1.0000e+004 2.0833e+006   

0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     200     50   25.0     0:RH 

X

Z

.2

.2

1

454.5
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Project:   TU/e- Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat onderzijde (normaal beton) 

 

DOORSNEDEN                                                          Ligger:1 
sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-

eind 

     1  0.000  0.200   0.200  1:B*H 200*50      0.000  1:B*H 200*50      0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  0.200   0.200  1:Vast   33000000     100 

 

PROFIELVORMEN [mm] 
    1 B*H 200*50              

 
 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Totale belasting     2:Permanent EN1991                           0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Totale belasting                       1 Permanente belasting 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

Last Ref.    Type           Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  

Lengte 

   1         8:Puntlast                   -454.500                0.100 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Kar.    1 Perm   1.00  

  4 Quas.   1 Perm   1.00  

  5 Freq.   1 Perm   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle velden de factor:0.90 

 

VELDWAARDEN                                                  Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000  21.471  21.471       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.100  23.563  23.563    -227.25    -227.25     -11.18     -11.18          

   1  0.100  23.563  23.563     227.25     227.25     -11.18     -11.18          

   1  0.200  21.471  21.471       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Project:   TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat onderzijde (normaal beton) 

 

TUSSENPUNTEN                                                Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000  21.471  21.471       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.020  22.010  22.010     -44.32     -44.32      -1.10      -1.10          

   1  0.040  22.550  22.550     -88.63     -88.63      -2.19      -2.19          

   1  0.060  22.969  22.969    -134.08    -134.08      -4.43      -4.43          

   1  0.080  23.266  23.266    -180.67    -180.67      -7.80      -7.80          

   1  0.100  23.563  23.563    -227.25    -227.25     -11.18     -11.18          

   1  0.100  23.563  23.563     227.25     227.25     -11.18     -11.18          

   1  0.120  23.266  23.266     180.67     180.67      -7.80      -7.80          

   1  0.140  22.969  22.969     134.08     134.08      -4.43      -4.43          

   1  0.160  22.550  22.550      88.63      88.63      -2.19      -2.19          

   1  0.180  22.010  22.010      44.32      44.32      -1.10      -1.10          

   1  0.200  21.471  21.471       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Ultra-lichtbeton oplegplaat boven 

 

TS/Liggers                        Rel: 6.02 14 sep 2015 
 

Project......: TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel....: Oplegplaat boven (ultra-lichtbeton) 

Constructeur.: P.C.P. Marinus 

Opdrachtgever: Technische Universiteit Eindhoven 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 13/09/2015 

Bestand......: wl-03 oplegplaat boven 686 kn.dlw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

 
 

VELDLENGTEN                                                         Ligger:1 
Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    0.295    0.295 

 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30  1.2000e-005 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid 

Vormf. 

    1 B*H 200*40               1:S235            8.0000e+003 1.0667e+006   

0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     200     40   20.0     0:RH 

X

Z

.295

.295

1

343
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Project:  TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat boven (ultra-lichtbeton) 

 

DOORSNEDEN                                                          Ligger:1 
sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-

eind 

     1  0.000  0.295   0.295  1:B*H 200*40      0.000  1:B*H 200*40      0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  0.295   0.295  1:Vast   4237000     200 

 

PROFIELVORMEN [mm] 
    1 B*H 200*40              

 
 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Totale belasting     2:Permanent EN1991                           0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Totale belasting                       1 Permanente belasting 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

Last Ref.    Type           Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  

Lengte 

   1         8:Puntlast                   -343.000                0.150 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Kar.    1 Perm   1.00  

  4 Quas.   1 Perm   1.00  

  5 Freq.   1 Perm   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle velden de factor:0.90 

 

VELDWAARDEN                                                  Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   4.789   4.789       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.150   6.312   6.312    -170.25    -170.25     -12.17     -12.17          

   1  0.150   6.312   6.312     172.75     172.75     -12.17     -12.17          

   1  0.295   5.366   5.366       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Project:  TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat boven (ultra-lichtbeton) 

 

TUSSENPUNTEN                                                Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   4.789   4.789       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.029   5.166   5.166     -30.15     -30.15      -0.74      -0.74          

   1  0.059   5.532   5.532     -61.41     -61.41      -1.96      -1.96          

   1  0.088   5.868   5.868     -95.19     -95.19      -4.30      -4.30          

   1  0.118   6.112   6.112    -130.64    -130.64      -7.72      -7.72          

   1  0.147   6.296   6.296    -167.15    -167.15     -11.82     -11.82          

   1  0.177   6.239   6.239     138.86     138.86      -8.32      -8.32          

   1  0.206   6.118   6.118     102.26     102.26      -4.61      -4.61          

   1  0.236   5.890   5.890      66.83      66.83      -2.17      -2.17          

   1  0.265   5.635   5.635      32.97      32.97      -0.79      -0.79          

   1  0.295   5.366   5.366       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Ultra-lichtbeton oplegplaat onder 

 

TS/Liggers                        Rel: 6.02 14 sep 2015 
 

Project......: TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel....: Oplegplaat onderzijde (ultra-lichtbeton) 

Constructeur.: P.C.P. Marinus 

Opdrachtgever: Technische Universiteit Eindhoven 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum........: 13/09/2015 

Bestand......: wl-03 oplegplaat onder 686 kn.dlw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

 
 

VELDLENGTEN                                                         Ligger:1 
Veld    Vanaf      Tot   Lengte 

   1    0.000    0.200    0.200 

 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30  1.2000e-005 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid 

Vormf. 

    1 B*H 200*50               1:S235            1.0000e+004 2.0833e+006   

0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     200     50   25.0     0:RH 

X

Z

.2

.2

1

343
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Project:  TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat onderzijde (ultra-lichtbeton) 

 

DOORSNEDEN                                                          Ligger:1 
sector  Vanaf    Tot  Lengte Profiel begin    z-begin  Profiel eind     z-

eind 

     1  0.000  0.200   0.200  1:B*H 200*50      0.000  1:B*H 200*50      0.000  

sector  Vanaf    Tot  Lengte Eindcode Bedding Br.[mm] 

     1  0.000  0.200   0.200  1:Vast   4237000     200 

 

PROFIELVORMEN [mm] 
    1 B*H 200*50              

 
 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       0    1    2           e.g. 

   1 Totale belasting     2:Permanent EN1991                           0.00 

 

BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving                          Type  

   1 Totale belasting                       1 Permanente belasting 

 

VELDBELASTINGEN                            Ligger:1 B.G:1 Totale 
belasting 

Last Ref.    Type           Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  

Lengte 

   1         8:Puntlast                   -343.000                0.100 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 

  1 Fund.   1 Perm   1.35  

  2 Fund.   1 Perm   0.90  

  3 Kar.    1 Perm   1.00  

  4 Quas.   1 Perm   1.00  

  5 Freq.   1 Perm   1.00  

  6 Blij.   1 Perm   1.00  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Velden met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle velden de factor:0.90 

 

VELDWAARDEN                                                  Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   8.451   8.451       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.100   8.658   8.658    -171.50    -171.50      -8.54      -8.54          

   1  0.100   8.658   8.658     171.50     171.50      -8.54      -8.54          

   1  0.200   8.451   8.451       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Project:  TU/e - Afstudeeronderzoek Ultra-lichtbeton 

Onderdeel:  Oplegplaat onderzijde (ultra-lichtbeton) 

 

TUSSENPUNTEN                                                Ligger:1 
B.C:3 

            Grondspan.[N/mm2]         Dwarskr               Moment               

Veld   Pos.    min.    max.       min.       max.       min.       max.          

   1  0.000   8.451   8.451       0.00       0.00       0.00       0.00          

   1  0.020   8.505   8.505     -34.08     -34.08      -0.85      -0.85          

   1  0.040   8.558   8.558     -68.15     -68.15      -1.70      -1.70          

   1  0.060   8.599   8.599    -102.45    -102.45      -3.41      -3.41          

   1  0.080   8.628   8.628    -136.98    -136.98      -5.97      -5.97          

   1  0.100   8.658   8.658    -171.50    -171.50      -8.54      -8.54          

   1  0.100   8.658   8.658     171.50     171.50      -8.54      -8.54          

   1  0.120   8.628   8.628     136.98     136.98      -5.97      -5.97          

   1  0.140   8.599   8.599     102.45     102.45      -3.41      -3.41          

   1  0.160   8.558   8.558      68.15      68.15      -1.70      -1.70          

   1  0.180   8.505   8.505      34.08      34.08      -0.85      -0.85          

   1  0.200   8.451   8.451       0.00       0.00       0.00       0.00          
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Bijlage E – Berekening bovengrens bezwijklast wandliggers 
De bovengrens van de bezwijklast van de wandliggers kan berekend worden door middel van de 

beschouwing van evenwicht. De uitwendige belastingen op het proefstuk maken evenwicht met de 

inwendige krachten in het proefstuk. De onderste wapeningsstaaf bereikt een bezwijkspanning van 580 

N/mm². De overige staven hebben een lagere spanning. Deze staalspanning neemt naar de bovenzijde 

van het proefstuk af. 

 

Figuur E-1: Beschouwing van evenwicht van het proefstuk. 

∑𝑉 = 0 ⇒ 2𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 − 2𝐹𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛 = 0 ⇒ 𝐹𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛 = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 

∑𝑀𝑡.𝑜.𝑣.𝐴 = 0 ⇒ 0,4 ∙ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 − 0,15 ∙ 𝐹𝑏𝑜𝑣𝑒𝑛 − 𝑀𝑖𝑛𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔 = 0 ⇒ 𝐹(0,4 − 0,15) − 𝑀𝑖𝑛𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔 = 0 

⇒ 𝑀𝑖𝑛𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔 = 0,25 ∙ 𝐹 

Minwendig kan bepaald worden door de trekkracht in de wapeningsstaven te bepalen. 

Afstand vanaf 
onderzijde 

[mm] 

Hoeveelheid 
wapening 

Oppervlakte 
wapening (As) 

[mm²] 

Geschatte 
staal-spanning 

[N/mm²] 

Trekkracht in 
wapening 

[kN] 

Bijdrage aan 
het inwendige 
moment [kNm] 

951 2Ø6 57 530 (fy) 30,0 1,5 

771 2Ø6 57 540 (fy) 30,5 7,0 

591 2Ø6 57 550 (fy) 31,1 12,7 

411 2Ø6 57 560 (fy) 31,7 18,7 

231 2Ø6 57 570 (fy) 32,2 24,8 

35 2Ø8 101 580 (fu) 58,3 56,3 

Totaal: 120,9 kNm 

 

Met het inwendige moment kan nu de maximale oplegreactie en de totale bezwijkbelasting van het 

proefstuk bepaald worden. 

𝐹𝑢 =
𝑀𝑢

0,25
=

120,9

0,25
= 483,6 𝑘𝑁 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 = 2 ∙ 𝐹𝑢 = 2 ∙ 483,6 = 967,1 𝑘𝑁 
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Bijlage F – Verwachting op basis van simulaties 
Proefstuk WL-01 (normaal beton) 

Bezwijklast en bezwijkmechanisme 

Volgens de simulatie met het ‘geavanceerde’ staafwerkmodel bezwijkt het proefstuk bij een belasting 

van 851 kN. Bij deze belasting bereikt de hoofdwapening een staalspanning van 580 N/mm² en zal dus 

bezwijken. De normaalkrachten, beton- en staalspanningen vlak voor bezwijken zijn weergegeven in 

figuur f-1. 

   

Figuur F-1: Simulatie proefstuk WL-01. V.l.n.r.: normaalkrachten, beton- en staalspanningen voor bezwijken. 

 

Positie van de neutrale lijn 

De simulatie met het staafwerkmodel is weergeven in figuur f-12 bij een belasting van 1 kN, 400 kN en 

851 kN. Tot het ontstaan van de eerste scheur bij een belasting van 177 kN zijn de bovenste twee 

horizontale staven drukstaven. Direct na scheuren wordt de tweede staaf een trekstaaf. De hoogte van 

de bovenste drukstaaf is constant en heeft een waarde van 86 mm. 

   

Figuur F-2: Simulatie proefstuk WL-01 bij een belasting van 1 kN, 250 kN en 851 kN. 

  



 

BIJLAGE F – VERWACHTING OP BASIS VAN SIMULATIES F2 

Scheurwijdtes 

Het last-scheurwijdtediagram voor element 1 is weergegeven in figuur f-3. Het element gedraagt zich 

lineair elastisch tot aan het ontstaan van de eerste scheur bij een belasting van 177 kN. De scheurwijdte 

bedraagt op dat moment 4,41 x 10-2 mm. Deze scheurwijdte blijft constant tot de belasting 245 kN 

bereikt. Vanaf dat punt neemt de scheurwijdte lineair toe met de belasting totdat de wapening gaat 

vloeien bij een belasting van 665 kN. De scheurwijdte is dan 22,63 x 10-2 mm. Het proefstuk bezwijkt 

bij een belasting van 851 kN en een maximale scheurwijdte van 2,07 mm. 

 

Figuur F-3: Last-scheurwijdtediagram voor element 1 simulatie WL-01. 

Spanningen en rekken 

Het last-staalspanningdiagram voor element 1 is weergegeven in figuur f-4. De staalspanning bedraagt 

19,11 N/mm² bij het ontstaan van de eerste scheur. Vanaf dat moment neemt de staalspanning sneller 

toe dan de belasting. Bij een belasting van 245 kN bedraagt de staalspanning 107,71 N/mm². Daarna 

neemt de staalspanning lineair toe met de belasting totdat bij een belasting van 665 kN de 

vloeispanning van 540 N/mm² bereikt wordt. De bezwijkspanning van 580 N/mm² wordt bereikt bij de 

bezwijklast van 851 kN. 

 

Figuur F-4: Last-staalspanningdiagram voor element 1 simulatie WL-01. 
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Het last-rekdiagram voor element 1 is weergegeven in figuur f-5. De rek bij 

het ontstaan van de eerste scheur bij een belasting van 177 kN bedraagt 

9,56 x 10-2 mm/m. De rek in het element neemt bij een belasting van 245 

kN plots toe van 0,35 mm/m naar 0,54 mm/m. Vanaf dat moment neemt de 

rek lineair toe met de belasting tot een waarde van 2,70 mm/m bij een 

belasting van 665 kN. De rek in het element bij bezwijken bedraagt 24,73 

mm/m. 

 

 

Figuur F-5: Last-rekdiagram voor element 1 simulatie WL-01. 

Oplegdrukken 

De drukspanning in het beton bij de opleggingen bedraagt 42,55 N/mm² bij de bezwijkbelasting van 851 

kN. Bij deze berekening van de oplegdruk is aangenomen dat de belasting zich gelijkmatig verdeelt 

over de twee opleggingen. De maximaal toelaatbare betondrukspanning bedraagt volgens de 

schaduwproeven 51,82 N/mm². Dit resulteert in een unity check van 42,55 / 51,82 = 0,82. Het proefstuk 

zou volgens de simulatie met het staafwerkmodel in staat moeten zijn de hoofdwapening de 

bezwijkspanning te laten bereiken. 

 

  

F 
[kN] 

ε 
[mm/m] 

∆l 
[mm] 

177 0,09 0,076 

245 0,54 0,432 

665 2,70 2,160 

851 24,73 19,784 



 

BIJLAGE F – VERWACHTING OP BASIS VAN SIMULATIES F4 

Proefstuk WL-02 (ultra-lichtbeton) 

Bezwijklast en bezwijkmechanisme 

Volgens de simulatie met het ‘traditionele’ staafwerkmodel bezwijkt het proefstuk bij een belasting van 

442 kN. Bij deze belasting bereikt de hoofdwapening een staalspanning van 580 N/mm² en zal dus 

bezwijken. De normaalkrachten, beton- en staalspanningen vlak voor bezwijken zijn weergegeven in 

figuur f-6. 

   

Figuur F-6: Simulatie proefstuk WL-02. V.l.n.r.: normaalkrachten, beton- en staalspanningen voor bezwijken. 

Positie van de neutrale lijn 

De simulatie met het staafwerkmodel is weergeven in figuur f-7 bij een belasting van 1 kN, 250 kN en 

442 kN. De hoogte van de bovenste horizontale staaf neemt af bij een toenemende belasting. Hiermee 

neemt dus ook de stijfheid van deze drukstaaf af. De inwendige hefboomsarm wordt kleiner naarmate 

de belasting toeneemt. De hoogte van de drukstaaf is een belasting van 1 kN 700 mm. Bij de 

bezwijkbelasting van 442 kN is de hoogte deze staaf 35 mm. Deze afname in hoogte van de drukstaaf 

impliceert dat de neutrale lijn van de doorsnede bij toenemende belasting omhoog verplaatst. 

   

Figuur F-7: Simulatie proefstuk WL-02 bij een belasting van 1 kN, 250 kN en 442 kN. 
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Scheurwijdtes 

Het last-scheurwijdtediagram is weergegeven in figuur f-8. De eerste scheur ontstaat bij een belasting 

van 60 kN. De scheurwijdte bedraagt op dat moment 6,26 x 10-2 mm. De scheurwijdte neemt vervolgens 

lineair toe met de belasting totdat de wapening de vloeispanning bereikt. Dit gebeurt bij een belasting 

van 322 kN en een scheurwijdte van 39,49 x 10-2 mm. De maximale belasting bedraagt 442 kN. De 

maximale scheurwijdte is 3,61 mm. 

 

Figuur F-8: Last-scheurwijdtediagram voor element 1 simulatie WL-02. 

Spanningen en rekken 

Het last-staalspanningdiagram voor element 1 is weergeven in figuur f-9. Het element gedraagt zich 

lineair elastisch tot een belasting van 60 kN. De staalspanning neemt dan plots toe van 55,29 N/mm² 

naar 87,52 N/mm². Dit komt door het ontstaan de scheur in de trekstaaf. De staalspanning neemt 

vervolgens lineair toe met de belasting tot de vloeigrens van 540 N/mm² bij een belasting van 322 kN. 

De bezwijkspanning van 580 N/mm² wordt bereikt bij een belasting van 442 kN. 

 

Figuur F-9: Last-staalspanningdiagram voor element 1 simulatie WL-02. 

  



 

BIJLAGE F – VERWACHTING OP BASIS VAN SIMULATIES F6 

Het last-rekdiagram voor element 1 is weergeven in figuur f-10. De rek voor 

het ontstaan van de eerste scheur bedraagt 27,65 x 10-2 mm/m. Door de 

scheur neemt deze rek verder toe naar 43,76 x 10-2 mm/m. Vanaf dit 

moment neemt de rek lineair toe met de belasting tot 2,72 mm/m bij een 

belasting van 322 kN. De maximale rek in het element bedraagt 24,93 

mm/m. 

 

 

Figuur F-10: Last-rekdiagram voor element 1 simulatie WL-02. 

Oplegdrukken 

De drukspanning in het beton bij de opleggingen bedraagt 5,53 N/mm² bij de bezwijkbelasting van 442 

kN. Bij deze berekening van de oplegdruk is aangenomen dat de belasting zich gelijkmatig verdeeld 

over de twee opleggingen. De maximaal toelaatbare betondrukspanning bedraagt volgens de 

schaduwproeven 9,53 N/mm². Dit resulteert in een unity check van 5,53 / 9,53 = 0,58. Het proefstuk 

zou volgens de simulatie met het staafwerkmodel in staat moeten zijn de hoofdwapening de 

bezwijkspanning te laten bereiken. 

 

 

 

 

  

F 
[kN] 

ε 
[mm/m] 

∆l 
[mm] 

59 0,28 0,224 

62 0,44 0,352 

322 2,72 2,176 

442 24,93 19,944 
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Proefstuk WL-03 (ultra-lichtbeton) 

Bezwijklast en bezwijkmechanisme 

Volgens de simulatie met het ‘traditionele’ staafwerkmodel bezwijkt het proefstuk bij een belasting van 

442 kN. Bij deze belasting bereikt de hoofdwapening een staalspanning van 580 N/mm² en zal dus 

bezwijken. De normaalkrachten, beton- en staalspanningen vlak voor bezwijken zijn weergegeven in 

figuur f-11. Merk op dat de alle gevonden waarden gelijk zijn aan die van figuur f-6.  

   

Figuur F-11: Simulatie proefstuk WL-03. V.l.n.r.: normaalkrachten, beton- en staalspanningen voor bezwijken. 

 

Positie van de neutrale lijn 

De positie van de neutrale lijn volgt niet uit de simulatie met het staafwerkmodel. Wel is te zien dat de 

hoogte van de horizontale drukstaaf afneemt na het ontstaan van de eerste scheur. De simulatie met 

het staafwerkmodel is weergeven in figuur f-12 bij een belasting van 1 kN, 250 kN en 442 kN. De hoogte 

van de horizontale drukstaaf is tot een belasting van 66 kN constant en bedraagt 682 mm. Deze hoogte 

neemt bij verder toenemende belasting af tot 32 mm bij een belasting van 442 kN. Door de afnemende 

hoogte van de horizontale drukstaaf neemt de stijfheid van deze staaf ook af. De elasticiteitsmodulus 

blijft hierbij constant terwijl het traagheidsmoment van de staaf kleiner wordt. De inwendige 

hefboomsarm wordt groter. 

   

Figuur F-12: Simulatie proefstuk WL-03 bij een belasting van 1 kN, 250 kN en 442 kN. 

 

  



 

BIJLAGE F – VERWACHTING OP BASIS VAN SIMULATIES F8 

Scheurwijdte en scheurkracht 

De scheurwijdteontwikkeling en scheurkracht van zijn weergegeven in figuur f-13. De eerste scheur 

ontstaat bij een belasting van 66 kN. De scheur die op dat moment ontstaat, heeft een scheurwijdte 

van 6,69 x 10-2 mm. De scheurwijdte neemt nu lineair toe met de belasting totdat de wapening de 

vloeispanning bereikt bij een belasting van 331 kN. De scheurwijdte bedraagt dan 39,30 x 10-2 mm. Als 

de wapening gaat vloeien neemt de scheurwijdte sneller toe. Bij de bezwijkbelasting van 442 kN is de 

maximale scheurwijdte 3,58 mm. 

 

Figuur F-13: Last-scheurwijdtediagram voor element 1 simulatie WL-03. 

Spanningen en rekken 

Het last-staalspanningdiagram is weergegeven in figuur f-14. Het element gedraagt zich lineair-

elastisch totdat de eerste scheur ontstaat bij een belasting van 66 kN. De staalspanning neemt op dit 

punt toe van 55,78 N/mm² naar 91,49 N/mm². Na de eerste scheur neemt de staalspanning lineair toe 

totdat het staal gaat vloeien bij een belasting van 331 kN. De staalspanning neemt in deze laatste fase 

toe van 540 N/mm² naar 580 N/mm². 

 

Figuur F-14: Last-staalspanningdiagram voor element 1 simulatie WL-03. 
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Het last-rekdiagram is weergegeven in figuur f-15. De rek neemt tot aan 

de eerste scheurvorming lineair toe tot 0,27 mm/m. De rektoename ten 

gevolge van de scheurvorming is minimaal. De rek direct na scheuren is 

0,37 mm/m. De rek neemt vervolgens lineair toe met de belasting tot aan 

het vloeien van de wapening bij 331 kN. De rek bedraagt op dat moment 

2,69 mm/m. Bij de bezwijkbelasting van 442 kN bedraagt de rek 24,47 

mm/m. De lengte van het element is 800 mm. Met deze lengte kunnen de 

rekken (ε) omgerekend worden naar verplaatsingen (∆l).  

 

Figuur F-15: Last-rekdiagram voor element 1 simulatie WL-03. 

Oplegdrukken 

De drukspanning in het beton bij de opleggingen bedraagt 5,53 N/mm² bij de bezwijkbelasting van 442 

kN. Bij deze berekening van de oplegdruk is aangenomen dat de belasting zich gelijkmatig verdeeld 

over de twee opleggingen. De maximaal toelaatbare betondrukspanning bedraagt volgens de 

schaduwproeven 10,89 N/mm². Dit resulteert in een unity check van 5,53 / 10,89 = 0,51. Het proefstuk 

zou volgens de simulatie met het staafwerkmodel in staat moeten zijn de hoofdwapening de 

bezwijkspanning te laten bereiken. 

 

  

F 
[kN] 

ε 
[mm/m] 

∆l 
[mm] 

64 0,27 0,216 

67 0,37 0,296 

331 2,69 2,152 

442 24,47 19,576 
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Proefstuk WL-04 (ultra-lichtbeton) 

Bezwijklast en bezwijkmechanisme 

Volgens de simulatie met het ‘traditionele’ staafwerkmodel bezwijkt het proefstuk bij een belasting van 

856 kN. Bij deze belasting bereikt de hoofdwapening een staalspanning van 580 N/mm² en zal dus 

bezwijken. De normaalkrachten, beton- en staalspanningen vlak voor bezwijken zijn weergegeven in 

figuur f-16. Merk op dat de normaalkrachten gelijk zijn aan de eerder gevonden normaalkrachten bij 

proefstuk WL-01 in figuur f-1. 

   

Figuur F-16: Simulatie proefstuk WL-04. V.l.n.r: normaalkrachten, beton- en staalspanningen voor bezwijken. 

Positie van de neutrale lijn 

De simulatie met het staafwerkmodel is weergeven in figuur f-17 bij een belasting van 1 kN, 400 kN en 

856 kN. Wat opvalt, is dat alleen de bovenste horizontale staaf op druk belast wordt. De overige 

horizontale staven zijn direct van het begin trekstaven. De hoogte van de bovenste horizontale staaf is 

constant en heeft een waarde van 176 mm.  

   

Figuur F-17: Simulatie proefstuk WL-04 bij een belasting van 1 kN, 400 kN en 856 kN. 

  



 

F11  ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

Scheurkracht en scheurwijdtes 

Het last-scheurwijdtediagram voor element 1 is weergegeven in figuur f-18. De eerste scheur ontstaat 

bij een belasting van 133 kN. De scheurwijdte direct na scheuren bedraagt 6,66 x 10-2 mm. De 

scheurwijdte neemt na scheuren lineair toe totdat de hoofdwapening de vloeigrens bereikt bij een 

belasting van 621 kN. De scheurwijdte is op dat moment toegenomen tot 39,60 x 10-2 mm. Door het 

vloeien van de wapening neemt de scheurwijdte sneller toe totdat deze maximaal is bij de 

bezwijkbelasting van 856 kN. De scheurwijdte bedraagt bij deze belasting 3,61 mm. 

 

Figuur F-18: Last-scheurwijdtediagram voor element 1 simulatie WL-04. 

Spanningen en rekken 

Het last-staalspanningdiagram voor element 1 is weergegeven in figuur f-19. Het element gedraagt zich 

lineair elastisch tot aan het ontstaan van de eerste scheur bij een belasting van 133 kN. De 

staalspanning bedraagt op dat moment 56,59 N/mm². Na scheuren neemt de staalspanning sneller toe 

maar maakt geen ‘sprong’ zoals te zien bij de simulatie van proefstuk WL-03. Dit komt doordat de 

bovenliggende trekstaven na het ontstaan van de scheur belasting gaan opnemen. Deze extra 

trekstaven zitten niet in het ‘traditionele’ staafwerkmodel. Vanaf 152 kN neemt de staalspanning 

constant toe tot 540 N/mm² bij een belasting van 621 kN. De wapening bereikt de bezwijkspanning van 

580 N/mm² bij een belasting van 856 kN. 

 

Figuur F-19: Last-staalspanningdiagram voor element 1 simulatie WL-04. 



 

BIJLAGE F – VERWACHTING OP BASIS VAN SIMULATIES F12 

Het last-rekdiagram is weergegeven in figuur f-20. De rek neemt lineair toe 

tot een waarde van 27,84 x 10-2 mm/m en het element scheurt bij een 

belasting van 133 kN. Vanaf dat moment neemt de rek sneller toe als gevolg 

van de scheurvorming. De rek bij 153 kN bedraagt 45,95 x 10-2 mm/m. 

Hierna neemt de rek lineair toe met de belasting tot 2,70 mm/m bij 621 kN. 

De rek bij de bezwijklast van 856 kN bedraagt 24,71 mm/m. 

 

 

Figuur F-20: Last-rekdiagram voor element 1 simulatie WL-04. 

Oplegdrukken 

De drukspanning in het beton bij de opleggingen bedraagt 10,70 N/mm² bij de bezwijkbelasting van 856 

kN. Bij deze berekening van de oplegdruk is aangenomen dat de belasting zich gelijkmatig verdeeld 

over de twee opleggingen. De maximaal toelaatbare betondrukspanning bedraagt volgens de 

schaduwproeven 10,80 N/mm². Dit resulteert in een unity check van 10,70 / 10,80 =0,99. Het proefstuk 

zou volgens de simulatie met het staafwerkmodel in staat moeten zijn de hoofdwapening de 

bezwijkspanning te laten bereiken. 

 

 

F 
[kN] 

ε 
[mm/m] 

∆l 
[mm] 

133 0,28 0,224 

153 0,46 0,368 

621 2,70 2,160 

856 24,71 19,768 



 

G1  ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

Bijlage G – Resultaten proeven op wandliggers 
Proefstuk WL-01 
Het proefstuk is belast tot een maximale belasting van 

909 kN. Tijdens de proef ontstonden de eerste twee 

scheuren links en rechts naar de rekstroken op de 

hoofdwapening (ADC-01 en ADC-02). Na deze eerste 

scheuren ontstaan net buiten de oplegging diagonale 

scheuren naar het midden toe. Als laatste ontstaan 

scheuren uit het hart van de oplegging naar het hart van 

de lastinleiding aan de bovenzijde van het proefstuk. De 

scheuren lopen door tot opnemer ADC-09 voor de 

middelste verticale scheur, en tot opnemer ADC-08 

voor de diagonale scheur vanaf de het midden van de 

rechter oplegging. Zie figuur g-1. 

  

Figuur G-1: Proefstuk WL-01 na beproeven. 



 

BIJLAGE G – RESULTATEN PROEVEN OP WANDLIGGERS G2 

Staalrekken 

De staalrekken van de hoofdwapening zijn uitgezet tegen de kracht in figuur g-2. De rekken zijn in het 

begin lineair en voor beide wapeningsstaven gelijk. Bij 330 kN neemt de rek in rekstrook 1 (ADC-01) 

toe. De rek ik rekstrook 2 (ADC-02) neemt tegelijkertijd iets af om vervolgens bij 500 kN snel toe te 

nemen. In totaal zijn vier plateaus zichtbaar, respectievelijk bij 490, 580, 670 en 760 kN. Deze plateaus 

ontstaan door de scheuren die ontstaan in het proefstuk. In figuur g-2 is te zien dat de hoofdwapening 

door vier scheuren heen gaat. 

Volgens de resultaten van de simulatie zou het proefstuk bij een lagere belasting al moeten scheuren. 

Dit is bij de proefresultaten niet het geval. Na de eerste scheur laat de simulatie een lineair verband 

zien tussen de belasting en de staalrek. Bij de proefresultaten zijn duidelijk nog punten in de grafiek 

zichtbaar die corresponderen met het ontstaan van nieuwe scheuren. De maximale trekkracht in de 

wapening is volgens de simulatie 58,31 kN. De werkelijke trekkracht in de wapening is maximaal 21,61 

+ 21,98 = 43,59 kN geweest. De staalspanning is niet groter dan 437 N/mm² geweest. 

Het trekstaafmodel wat in het staafwerkmodel zit berekent een gemiddelde staalrek. De rekstrook op 

de wapeningsstaaf wordt beïnvloedt door schuifspanningen in het beton en is dus afhankelijk van zijn 

locatie vanaf een scheur.  

 

Figuur G-2: Kracht-staalrekdiagram proefstuk WL-01. 

  



 

G3  ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

Betonrekken 

De gemeten verplaatsingen van opnemers ADC-07 tot en met ADC-15 zijn omgerekend naar 

bijbehorende rekken en uitgezet tegen de kracht in figuur g-3. De opnemers ADC-07 en ADC-08 laten 

een negatieve rek zien en worden dus op druk belast. Opnemer ADC-09 slaat rond 580 kN om van 

druk naar trek. De overige opnemers gedurende de hele proef een positieve rek zien. De wandligger 

wordt hier dus op trek belast. Rond 770 kN neemt de verplaatsing van opnemer ADC-15 toe. Opnemers 

ADC-10 tot en met ADC-14 laten echter een afname van de verplaatsing zien. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is de diagonale scheur die rechts naast de opnemers ontstaat. Het beton waar de bovenste 

opnemers op zitten ligt links van de scheur en kan zich daar dus enigszins ontlasten wat zich vertaald 

in een afname van de rek. 

 

Figuur G-3: Kracht-betonrekdiagram proefstuk WL-01. 

  



 

BIJLAGE G – RESULTATEN PROEVEN OP WANDLIGGERS G4 

Scheurwijdtes 

In figuur g-4 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de opnemers ADC-03 tot en met ADC-06 

evenals de cumulatieve waarde van ADC-04 tot en met ADC-06. Opnemer ADC-05 laat twee plateaus 

zien. Deze plateaus komen overeen met de twee scheuren die zichtbaar zijn aan de achterkant van het 

proefstuk tussen de twee meetpunten van ADC-05. De scheuren lijken niet tegelijk te ontstaan maar bij 

500 en 770 kN. Na de eerste middelste scheur ontstaat zowel links als rechts een scheur bij 600 kN. 

Dit is terug te zien aan het enkele plateau van ADC-04 en ADC-06. Het plateau van ADC-04 bij 770 kN 

laat zien dat tegelijkertijd een scheur ontstaat met een scheur in het midden. Deze scheur is echter niet 

zichtbaar op de foto’s van de proefstukken.  

De resultaten van de simulatie onderschatten de stijfheid. Dit is te zien aan de grotere verplaatsing en 

lagere drukkracht waarbij de scheur ontstaat. De resultaten van de proef laten na scheuren slechts een 

kleine toename zien in de verplaatsing. Ook zien hier weer meerdere plekken in het diagram zichtbaar 

waar scheuren ontstaan. De maximale verplaatsing van de simulatie bedraagt 19,78 mm. Voor de 

leesbaarheid van de grafiek is deze waarde niet weergegeven. De maximale verplaatsing bij de proef 

bedraagt 2,6 mm. 

 

Figuur G-4: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-01. 

  



 

G5  ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

Doorbuigingen 

In figuur g-5 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de drie meetklokken aan de achterzijde van 

het proefstuk. De drie opnemers laten tot ongeveer 120 kN hetzelfde gedrag zien. Dit komt door het 

indrukken van het oplegmateriaal. Vervolgens lopen de metingen boven de oplegpunten parallel aan 

elkaar en neemt de doorbuiging in het midden van het proefstuk toe. De doorbuiging wordt hierbij 

gedefinieerd als het verschil tussen het gemiddelde van Mitu_0 en Mitu_2, en Mitu_1. Bij 910 kN 

bedraagt de doorbuiging in het midden van het proefstuk 1,36 mm. 

 

Figuur G-5: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-01. 
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Proefstuk WL-02 
Het proefstuk is bezweken bij een belasting van 584 kN. 

Het beton bij de rechter oplegging begon vlak voor 

bezwijken verticale scheuren uit het hart en rand van de 

oplegging te vormen waarna de oplegging bezweek. De 

overige scheuren begonnen in het midden van de 

oplegging waarna meer scheuren zich dichter naar de 

oplegging toe vormden. Vervolgens ontstonden 

diagonale scheuren uit het hart van de oplegging naar 

het hart van de lastinleidingsplaten bovenop het 

proefstuk. De scheuren lopen door tot opnemer ADC-

08 voor de middelste scheur en tot ADC-07 voor de 

buitenste diagonale scheuren. Zie figuur g-6. 

  

Figuur G-6: Proefstuk WL-02 na beproeven. 



 

G7  ULTRA-LICHTBETON VOOR MONOLIETE GEVELCONSTRUCTIES 

Staalrekken 

De staalrekken van de hoofdwapening zijn uitgezet tegen de kracht in figuur g-7. Tot 100 kN lopen 

beide staalrekken tegelijk op totdat de eerste scheur ontstaat. Beide wapeningsstaven rekken uit 

waarbij de rek van ADC-02 grofweg 2 keer groter is dan die van ADC-01. De staalrek van ADC-01 blijft 

lineair oplopen met korte plateaus. De staalrek van ADC-02 neemt na 320 kN af. De enige verklaring 

hiervoor is dat de wapening in het proefstuk lokaal beton heeft kapot gedrukt en de ruimte heeft 

gekregen om te ontlasten en dus te verkorten. 

De simulatie laat een onderschatting zien van de stijfheid, zowel voor als na scheuren. Het 

scheurmoment treedt bij de simulatie ook eerder op dan bij de proef. De bezwijkrek heeft eenzelfde 

orde van grootte. De totale trekkracht in de wapening is bij de proef 23,66 + 16,22 = 39,88 kN. De 

simulatie geeft een maximale kracht in de wapening van 58,31 kN. 

 

Figuur G-7: Kracht-staalrekdiagram proefstuk WL-02. 

  



 

BIJLAGE G – RESULTATEN PROEVEN OP WANDLIGGERS G8 

Betonrekken 

De gemeten verplaatsingen van opnemers ADC-07 tot en met ADC-

15 zijn omgerekend naar bijbehorende rekken en uitgezet tegen de 

kracht in figuur g-9. Kenmerkend voor dit diagram zijn de diverse 

rekafnames die te zien zijn bij ADC-15, ADC-13 en ADC-14. Deze 

rekafname is alleen mogelijk als de belasting op het betreffende deel 

beton ook afneemt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een scheur buiten 

de meetpunten om scheurt. 

In het diagram zijn drie kenmerkende plateaus te onderscheiden 

waarbij alle opnemers een aanzienlijke verplaatsing laten zien. Het 

eerste plateau is rond 230 kN, daarna bij 320 kN en tenslotte bij 420 

kN. 

Opnemer ADC-08 laat in het begin een negatieve rek zien wat 

impliceert dat deze opnemer in de drukzone zit. Rond 420 kN slaat 

dit echter om in een positieve rek en bevindt de opnemer zich niet 

meer boven de neutrale lijn maar eronder omdat hij op trek belast 

wordt. Dit laat zien dat de neutrale lijn inderdaad gedurende de proef 

omhoog verschuift. 

 

Figuur G-9: Kracht-betonrekdiagram proefstuk WL-02. 

 

 

Figuur G-8: Scheuren rondom 
rekmeters proefstuk WL-02. 
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Scheurwijdtes 

In figuur g-10 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de opnemers ADC-03 tot en met ADC-06 

evenals de cumulatieve waarde van ADC-04 tot en met ADC-06. 

De cumulatieve waarde volgt de meting van ADC-03. De eerste scheur wordt gemeten met ADC-05 bij 

100 kN. De eerste scheur van ADC-06 wordt bij 200 kN gemeten en bij 230 kN voor ADC-04. Op de 

foto’s zijn vier scheuren zichtbaar. Deze corresponderen met de vier plateaus van ADC-03 bij 100 kN, 

230 kN, 320 kN en 420 kN. De twee scheuren die aan de achterkant van het proefstuk zichtbaar zijn 

bij ADC-05 corresponderen waarschijnlijk met de plateaus van 100 en 320 kN. 

De simulatie laat een overschatting zien van de verplaatsingen ter plaatse van de hoofdwapening. Dit 

betekent dat de stijfheid onderschat wordt.  

 

Figuur G-10: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-02. 
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Doorbuigingen 

In figuur g-11 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de drie meetklokken aan de achterzijde 

van het proefstuk. De drie opnemers laten tot ongeveer 100 kN hetzelfde gedrag zien. Dit komt door 

het indrukken van het oplegmateriaal. Vervolgens lopen de metingen boven de oplegpunten parallel 

aan elkaar en neemt de doorbuiging in het midden van het proefstuk toe. De doorbuiging wordt hierbij 

gedefinieerd als het verschil tussen het gemiddelde van Mitu_0 en Mitu_2, en Mitu_1. Bij 580 kN 

bedraagt de doorbuiging in het midden van het proefstuk 1,51 mm. 

 

Figuur G-11: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-02. 
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Proefstuk WL-03 
Het proefstuk is bezweken bij een belasting van 686 kN. 

Figuur G-12 laat het proefstuk zien na bezwijken. De 

linker oplegging is bezweken. De rechter oplegging liet 

vlak voor bezwijken van de linker oplegging ook de 

nodige scheurvorming zien. Tijdens de proef ontstaan 

de eerste twee scheuren in het midden. De volgende 

twee scheuren net naast de twee opleggingen en de 

laatste scheuren vanuit het hart van de oplegpunten 

naar de lastinleiding aan de bovenzijde. 

Staalrekken 

De staalrekken van de hoofdwapening zijn uitgezet 

tegen de kracht in figuur g-13. Beide rekken lopen 

nagenoeg gelijk met elkaar op. Naar het eind van proef 

toe lopen ze wat bij elkaar vandaan. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat ze niet op exact dezelfde locatie 

gezeten hebben en dat de ene rekstrook dichter bij een 

scheur heeft gezeten dan de andere. De meting van 

ADC-02 laat vier plateaus zien: bij 65 kN, 160 kN, 310 

en 320 kN. Dit komt ook overeen met de vier scheuren. 

 

 

 

 

Figuur G-13: Kracht-staalrekdiagram proefstuk WL-03. 

Figuur G-12: Proefstuk WL-03 na beproeven. 
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Betonrekken 

De gemeten verplaatsingen van opnemers ADC-07 tot en met ADC-15 zijn omgerekend naar 

bijbehorende rekken en uitgezet tegen de kracht in figuur g-14. Bij 320 kN is duidelijk een plateau 

zichtbaar waarbij alle opnemers een aanzienlijke verplaatsing laten zien. Vanaf 320 kN laten alle 

opnemers een lineair verloop zien tot aan bezwijken van het proefstuk. Opnemer ADC-15 laat bij 65 kN 

een significante toename zijn maar loopt bij 190 kN weer terug. De uiteindelijke rek van ADC-14 is 

groter dan die van ADC-15. 

 

Figuur G-14: Kracht-betonrekdiagram proefstuk WL-03. 
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Scheurwijdtes 

In figuur g-15 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de opnemers ADC-03 tot en met ADC-06 

evenals de cumulatieve waarde van ADC-04 tot en met ADC-06. De eerste scheur wordt geregistreerd 

bij 60 kN door ADC-05 en ADC-03. Na deze scheur zijn nog twee plateaus zichtbaar die kort na elkaar 

optreden. Dit gebeurt omstreeks 300 kN. ADC-05 lat ook duidelijk twee plateaus zien. Op de foto’s zijn 

echter vier scheuren zichtbaar.  

 

Figuur G-15: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-03. 
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Doorbuigingen 

In figuur g-16 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de drie meetklokken aan de achterzijde 

van het proefstuk. De doorbuiging bij de bezwijklast is 1,524 mm. De toename van de doorbuiging is 

gelijkmatig en volgt een parabolisch verloop. De opnemers boven de meetpunten (Mitu_0 en Mitu_2) 

lopen parallel aan elkaar. 

 

Figuur G-16: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-03. 
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Proefstuk WL-04 
Het proefstuk is bezweken bij een maximale belasting 

van 555 kN. In figuur g-17 is het proefstuk te zien na 

bezwijken. Het proefstuk was op diverse plaatsen al 

gescheurd voordat de proef gestart werd. Deze 

scheuren zijn met blauw aangegeven. De rode 

scheuren zijn ontstaan tijdens het beproeven. De rode 

scheuren gaan hierbij soms over in de blauwe scheuren 

en andersom. Het proefstuk is bezweken bij de rechter 

oplegging. Vlak voor bezwijken ontstond een verticale 

scheur aan de rechterkant van de oplegging. Deze werd 

gevolgd door meerdere verticale scheuren vanuit de 

oplegging.  

Staalrekken 

De staalrekken van de hoofdwapening zijn uitgezet 

tegen de kracht in figuur g-18. Beide rekstroken 

gedragen zich lineair tot 110 kN. Vanaf dat punt nemen 

de rekken redelijk gelijktijdig toe. In totaal zijn vier 

plateaus zichtbaar bij 170 kN, 250 kN, 270 kN en 370 

kN. Deze komen overeen met de scheuren welke 

zichtbaar zijn op de foto in figuur g-18. 

 

 

 

Figuur G-18: Kracht-staalrekdiagram proefstuk WL-04. 

  

Figuur G-17: Proefstuk WL-04 na beproeven. 
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Betonrekken 

De gemeten verplaatsingen van opnemers ADC-07 tot en met ADC-15 zijn omgerekend naar 

bijbehorende rekken en uitgezet tegen de kracht in figuur g-19. Opnemer ADC-11 zit bovenop een 

scheur. Dit geldt ook voor opnemer ADC-15. Alle opnemers laten vanaf 400 kN een redelijk lineair 

verloop zien tot aan bezwijken. Tevens is er een plateau zichtbaar bij 240 kN en 370 kN. De eerste 

grote verplaatsing van ADC-15 is bij 110 kN. De opnemer laat dan tot 300 kN zelfs een negatieve rek 

zien. 

 

Figuur G-19: Kracht-betonrekdiagram proefstuk WL-04. 
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Scheurwijdtes 

In figuur g-20 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de opnemers ADC-03 tot en met ADC-06 

evenals de cumulatieve waarde van ADC-04 tot en met ADC-06. Tot aan 240 kN wordt het gehele 

scheurgedrag geregistreerd door opnemer ADC-05. Deze correspondeert dan ook voor dit deel van de 

proef met ADC-03 en de cumulatieve waarde. Bij 240 kN ontstaan scheuren bij ADC-04 en ADC-06. 

Bij ADC-06 zijn zelfs twee plateaus zichtbaar die elkaar snel opvolgen. Het volgende plateau is 

zichtbaar bij 370 kN. Ook hier scheuren zowel ADC-04 als AD-06 en laat ook ADC-05 een aanzienlijke 

verplaatsing zien. Het lijkt er dus op dat dit proefstuk een mooi symmetrische scheurontwikkeling 

vertoont. 

 

Figuur G-20: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-04. 
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Doorbuigingen 

In figuur g-21 is het kracht-verplaatsingsdiagram te zien van de drie meetklokken aan de achterzijde 

van het proefstuk. Doorbuiging bij 500 kN bedraagt 1,12 mm. 

 

Figuur G-21: Kracht-verplaatsingsdiagram proefstuk WL-04. 

 

 


	Samenvatting
	Abstract
	Symbolen
	Griekse en Latijnse symbolen
	Romeinse symbolen
	Afkortingen en overige

	Figurenlijst
	Hoofdstuk 1 - Inleiding
	Hoofdstuk 2 - Materiaal ultra-lichtbeton
	Hoofdstuk 3 - Wapening
	Hoofdstuk 4 - Proeven op wandliggers
	Hoofdstuk 5 - Aanbevelingen
	Bijlage D – Berekening spanning onder lastplaten
	Bijlage E – Berekening bovengrens bezwijklast wandliggers
	Bijlage F – Verwachting op basis van simulaties
	Bijlage G – Resultaten proeven op wandliggers

	Tabellenlijst
	Hoofdstuk 2 - Materiaal ultra-lichtbeton
	Hoofdstuk 3 - Wapening
	Hoofdstuk 4 - Proeven op wandliggers
	Hoofdstuk 5 - Aanbevelingen
	Bijlage A – Individuele resultaten materiaalproeven

	1 Inleiding
	1.1 Achtergrond en aanleiding
	1.2 Doel- en vraagstelling
	1.3 Opzet rapportage

	2 Materiaal ultra-lichtbeton
	2.1 Inleiding
	2.1.1 De ontwikkeling van ultra-lichtbeton door Yu, Spiesz en Brouwers

	2.2 Materiaal
	2.2.1 Toeslagmateriaal
	2.2.2 Cement
	2.2.3 Luchtbelvormer
	2.2.4 Mengselsamenstelling

	2.3 Methode
	2.3.1 Mengvolgorde
	2.3.2 Stort- en opslagmethode
	2.3.3 Onderzoeksprogramma
	2.3.4 Druksterkte
	2.3.5 Buigtreksterkte
	2.3.6 Elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt

	2.4 Resultaten
	2.4.1 Druksterkte
	2.4.2 Buigtreksterkte
	2.4.3 Elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt

	2.5 Discussie
	2.6 Conclusie

	3 Wapening
	3.1 Inleiding
	3.2 Traditionele wapening en glasvezelwapening
	3.3 Methode
	3.3.1 Methode proeven fase 1
	3.3.2 Methode proeven fase 2

	3.4 Materiaal
	3.4.1 Beton
	3.4.2 Wapeningsstaven

	3.5 Resultaten
	3.5.1 Resultaten series normaal beton (8 mm)
	3.5.2 Resultaten series ultra-lichtbeton (8 mm)
	3.5.3 Resultaten series normaal beton (16 mm)
	3.5.4 Resultaten series ultra-lichtbeton (16 mm)
	3.5.5 Vergelijking proefresultaten met M. Baena et al. (2009)
	3.5.6 Vergelijking proefresultaten met El Zareef (2010)

	3.6 Scheurvorming
	3.6.1 Inleiding
	3.6.2 Scheurwijdte
	3.6.3 Trekstaafmodel
	Totale kracht direct voor het ontstaan van de scheur
	Staalspanning direct voor het ontstaan van de scheur
	Staalspanning in de scheur direct nadat de scheur is gevormd
	Overdrachtslengte
	Maximale scheurafstand
	Maximale scheurwijdte

	3.6.4 Resultaten trekstaafmodel

	3.7 Discussie
	3.8 Conclusie
	3.9 Aanbevelingen

	4 Proeven op wandliggers
	4.1 Inleiding
	4.2 Verantwoording voor de gekozen proef
	4.3 Staafwerkmodel
	4.3.1 Traditioneel en geavanceerd staafwerkmodel
	4.3.2 Minimum-vormveranderingsarbeid
	4.3.3 Stijfheid van de staven

	4.4 Verankering van de hoofdwapening
	4.4.1 Benodigde verankeringslengte
	4.4.2 Verankeringsmethode
	4.4.2.1 Inwendige verankering d.m.v. verankeringslengte
	4.4.2.2 Uitwendige verankering d.m.v. kopplaat
	4.4.2.3 Inwendige verankering d.m.v. kopplaat

	4.4.3 Hypothese voor de mate van verankering en toe te passen staafwerkmodel
	4.4.3.1 Proefstuk WL-01
	4.4.3.2 Proefstuk WL-02
	4.4.3.3 Proefstuk WL-03
	4.4.3.4 Proefstuk WL-04


	4.5 Verwachtingen op basis van simulaties met het staafwerkmodel
	4.5.1 Gebruikte materiaaleigenschappen
	4.5.1.1 Normaal beton
	4.5.1.2 Ultra-lichtbeton
	4.5.1.3 Wapening

	4.5.2 Resultaten simulaties met staafwerkmodel

	4.6 Methode proeven op wandliggers
	4.6.1 Wandliggers
	4.6.1.1 Proefopstelling
	4.6.1.2 Meetplan en instrumentatie
	Vijzeldruk (ADC-00)
	Staalrekken (ADC-01 en ADC-02)
	Verplaatsing ter hoogte van de hoofdwapening (ADC-03 tot en met ADC-06)
	Verplaatsing over de hoogte van de doorsnede (ADC-07 tot en met ADC-15)
	Verticale verplaatsing van het proefstuk (Mitu_0 tot en met Mitu_2)

	4.6.1.3 Voorbereiding en uitvoering proef

	4.6.2 Schaduwproef druksterkte beton
	4.6.3 Schaduwproef treksterkte wapening
	4.6.3.1 Methode trekproef
	4.6.3.2 Methode bepaling elasticiteitsmodulus


	4.7 Materiaal proeven op wandliggers
	4.8 Resultaten proeven op wandliggers
	4.8.1 Bezwijklasten en bezwijkmechanismen
	4.8.2 Last-verplaatsingsdiagrammen
	4.8.3 Last-scheurwijdtediagrammen
	4.8.4 Last-staalrekdiagrammen
	4.8.5 Schaduwproeven beton
	4.8.6 Schaduwproeven wapening

	4.9 Conclusie

	5 Aanbevelingen
	5.1 Bezwijkmechanisme
	5.2 Scheurvorming
	5.3 Aandachtspunten staafwerkmodel
	5.4 Uitvoering van de proef
	5.5 Overige aanbeveling

	6 Conclusie
	Literatuur
	Bijlage A – Individuele resultaten materiaalproeven
	A1 – Druksterkte
	A2 – Buigtreksterkte
	A3 – Elasticiteitsmodulus en dwarscontractiecoëfficiënt

	Bijlage B – Resultaten trekproef wapeningsstaal
	Bijlage C – Tekeningen wapeningskorven wandliggers
	Bijlage D – Berekening spanning onder lastplaten
	Beddingsconstante voor normaal beton
	Stap 1 - Berekening elastische verkorting
	Stap 2 – Berekening veerconstante
	Stap 3 – Berekening beddingsconstante

	Beddingsconstante voor ultra-lichtbeton
	Spanningsverdeling onder de lastplaten
	Uitdraai berekening Technosoft
	Normaal beton oplegplaat boven
	Normaal beton oplegplaat onder
	Ultra-lichtbeton oplegplaat boven
	Ultra-lichtbeton oplegplaat onder


	Bijlage E – Berekening bovengrens bezwijklast wandliggers
	Bijlage F – Verwachting op basis van simulaties
	Proefstuk WL-01 (normaal beton)
	Bezwijklast en bezwijkmechanisme
	Positie van de neutrale lijn
	Scheurwijdtes
	Spanningen en rekken
	Oplegdrukken

	Proefstuk WL-02 (ultra-lichtbeton)
	Bezwijklast en bezwijkmechanisme
	Positie van de neutrale lijn
	Scheurwijdtes
	Spanningen en rekken
	Oplegdrukken

	Proefstuk WL-03 (ultra-lichtbeton)
	Bezwijklast en bezwijkmechanisme
	Positie van de neutrale lijn
	Scheurwijdte en scheurkracht
	Spanningen en rekken
	Oplegdrukken

	Proefstuk WL-04 (ultra-lichtbeton)
	Bezwijklast en bezwijkmechanisme
	Positie van de neutrale lijn
	Scheurkracht en scheurwijdtes
	Spanningen en rekken
	Oplegdrukken


	Bijlage G – Resultaten proeven op wandliggers
	Proefstuk WL-01
	Staalrekken
	Betonrekken
	Scheurwijdtes
	Doorbuigingen

	Proefstuk WL-02
	Staalrekken
	Betonrekken
	Scheurwijdtes
	Doorbuigingen

	Proefstuk WL-03
	Staalrekken
	Betonrekken
	Scheurwijdtes
	Doorbuigingen

	Proefstuk WL-04
	Staalrekken
	Betonrekken
	Scheurwijdtes
	Doorbuigingen





