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Voorwoord 

Ee"" ben ik het met een archileCt die vooruitstrevend wil zijn op een manier waarbij hijlzij de 
ver",hillel1ÓC diM:ipJines mmul~rt en uitdaagt tol ~mieuwende mogelijkheden en de evenlucle 

beperkingen waardeert en inpa!>!. Onem. ben ik het met de architecten die hun wenoen willen 
realiseren met oogkleppen op, om maar niet geconfronl<:erd te worden met de OO/l",qucnties van hun 

wenllell. Het tot Kaod komen VIJl cen ootwerp i. bet gevolg van venchillcr.de be~gredenm en 

be.lu;ten vanuit ~rdere discipline •. Naar mijn mening zijn er drie disciplines die in het alll"mttIl 

ZOf'lIen voor een goed doordacht bouwkundig omwerp. Door een goede interactie tussen cooiUuctief 

ontwerpen. archile<:luur en installatietechnoloaie kan een bouwwmr worden neergezet wat een 
opIimale vertalingg""f! van het concepl. Een bouwwer~ zal dan oot alleen dan geslaagd zijn wanneer 

de v=hillende randvOOIWaarden. eisen en W<:lISI!Il van alle partijen opIimaal ve,werlt zijn in het 

ontwerp. Ik ben dan ook van lIX'fIing dat ondooJdachte tocp.nsing VIJl vnnicuwelllk mogclijkho:len 
en onbeperkte vormvrijbeid niet zal leiden tot cen goed ontwerp. 'sky i. nol !he limit', 

Van de drie gcooenm di",iplines gaat mijn voorkeur uil nur het vakgebial CooslruCtid' ontW<'rpen 

en gut mijn int~rc • .., dan oot uit naor constructief ondn:z""t w3l1eidt tot innovatie in)w,t vakgebied 

constructief OOIwerpen voor de !Ioowruoo", w ..... door de grcn~ van constructieve mogelijkheden 

=lelld On worden en de ;nu.a;rati~ met andere di<eipline. en de mogelijkheden van de~e disciplines 

>erhoogd wordt. 

En ja. Naar mijn moning i. het geJutt om tijdens mijn afsluÓeerondcrwc:k rnidckl. analyth.:h en 

experimenteel ondcrz""k aan te lonen dal het mogelijk i. un bffiJnnen sandwich t"" te passen als 

lichl vloersysteem en het zeter de """,iu. waard i. venler ~k te verrichten naar de 

mogelijkhoien van dit .yst~. Ik ben er terdege van bewust dat nog veel onderzoek w moeten 

worden ""nicht en nog vele obstakel. moelen worden overwoonen, voordal het sy~1CCrn 

daadW<'rkelijk kan worden t""gepast, maar de ur:<le $!lip i. gezel! 
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Samenvatting 

In de samenle~ing blijven en zeker nu. aandaclH<pnnten a ls licht en milieuvriendelij k bouwen en hn 

!ltmven naar een zo !toog mogelijke benuuingsgraad (duunaam bouwen) van grondstoffen populair en 
bolangrijk. Ook dilonderzocL. WOOn een rntwoord wordt gezocht up de vraag of hel rno:>ge!ijk is oen 

5Ilr>dwkhcon,truct~ opgebouwd uit !><tonnen ""Millen en...", kem van isolatiemateriaal toe te p .. oen 

al. licht vl""",yme.,m voor de gesta['C'1de uti~",itsboow. dat voldoet aan de eisen gesleId in bet 
bouwbesluit. kan in bo",n.ta;ux\e categlllY worden geplaat", 

De huidige betoovl""ren bobben '""" ",l .l~f hoog eigen gewicht en dragen meer zich ulf dm de 

daarop aangrijpende belasting . Door eeD .andwichele"",,,, opgebouwd uil betoonen schill en en een 

kern van XPS toe te passen als licht vloel'lly<l..,m hn een vloer worden l""ge~. die aanzienlijk 

lichter is dan de huidige belOOvloeren. Uil dit onderzoek kan wurdrn geooncJ\.Id«rd dal het mCJiC'lijk 
moel zijn een kantoonuÎmte te ov=p;mncn vaD 5,4 m met een SlUldwichvlocr opgebouwd Uil 

betOOneJl schillen met een dikte van 40 mm en een kern van XPS II\Ct een dikte van 140 mmo waarbij 

wordt voldaan aan de sterkte- en stijÛleideisen en dynamische eisen. Om te voldoen aan de eisen l.b. Y. 

brandwe",ndheid moeten extra maat"'gden of aanpas";ngen worden getroffen. Er he!IWUI een aantal 

mogelijkheden om de brandwerendheid Vilil lid .ystttm te ""rhogen. ~ bo""n$laande """"nstelling 

van de beton""" sandwich ~ft een e igen gewicht van ongevo.r 200 kg/m'. Dit gewicht i. hcduidend 

minder dan bijvoorbeeld e<:n " .... lplaat hetonvloer (3SO kg/m' """" ..,n zelfde draagcapaciteit). 

Vergeet hiabij niet dat bijna de helft van bet gewicht YIII1 een gebouw in de vloeren zil. Du, de 

hetonnen saOOwicb leven niet alleen per YeTdiepingwloer gewkhtsreductie <lp. ook de verticale 

hoofddraagconMIUctie eD de fundering On wooIen gen:.:!uc..,rd. Voor het hele gebouw i. minder 

materiaal. materittJ CD tr.nspnrt henodigd wat leidt tOl: een ""daging YIII1 de ko.ten CD de 

milieubela$ling. 

Met behulp van analytisch en experimen~l onderzoek wordt het ma:hanisçh gedrag YIlII een 

s.andwichelement met 'dunne' en 'dikke' schilien besproken. Te""n. wordt analytisch en 

experimenteel onderzoek verricht mw het dynamisch. en Immdgedrag van een sandwichelement 

opgebouwd uit betonnen schillen en een kern YIlII XPS. Met de "" rga:o.~ kenni. kM zo worden 

aangege\lfll of bet mogelijk i. om een betonnen sandwich \Oe te pas""o al. licht vlDeJSylIleem voor de 

gesta~lde ntilitei!Sboo.w. HieJbij moet worden opgemerkt dat IMge<1uur..,ffecten als kruip en 

eventuele milieu..,ffecten op de hechtlaag Vilil lid gcstone beton op bet XPS niel worden 

meegenomen . Het ondenoe1: be~rkt zich (Ol: statisch bepaalde constructies. 

-,-
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Sandwichelemen~D met 'dille' schillen gulragen zich anders dan undwichelemenu.n met 'dunne' 

schillen. Bij sandwichelementu met 'dikke' schillen gedragen de ""hillen Jedragen zich niet langer 

als f1e1ibele IIYmbranen, maar al. schillen met oen signifJCante eiJell buigstijfheid die niet IDCIer kan 

worden vcrww:loosd. Deze eigen buigstijfheid viIll de schillen beeft effect op de 

dwarshachtwtvorming van de kern. Zo lang de kem u de ""hill"" aan elkaar gekoppeld zijn wot<kn 

de ""hillen gedwongen te vervormen met oen kromming gelijk aan die van de kern. Door de 
signifICante eigen buigstijfheid van de schillen bieden de ochillen weerstand u.gen dele 

dwmkrachtvuvorming van de kern en ~orJen mor een reductie van de dwarskrachtverV1lf1Iling en 

schuifspanning in de kern. Echter gaat dit wel u.n loste van het introducc= van bijkomende 

buigmornenten en dwmkrachten in de schillen wal ec.n ""rhoging van de nonnlals.panning en 

schuifspanning in de schillen als gevolg beeft. De mate waarin de schillen de dwankracht""rvorming 

van de kern beÜlvl""den hangt af van de verlIouding tussen de afschuifstijfheid van de kem en de 
invloed VJ./I de eigeu buigstijfheid. H"" aroter de ei~n buigslijfheid van de schillen al I>oe kleiner de 
afschuifstijfheid van de kern des te gmter i. de invloed van de ochillen op de d"''UWachtvervorming 

van de kem. 

Met behulp van vierpunU buigpJ""""D wordl de d= schiltheorie (Timosbenko sandwichtheorie) en 

de dille schiltheorie (Allen) gevtrifieerd. Om deu ""rificatie goed uil te kultllCn voeren is het van 

belang om te .....,ten Wal de glijdingsmodutu. (G) van het k<!l11materiaal is en wat de 
elaotidteitsmodulus (E) van de schillen is. Met behulp van afschuifproe""n op XPS "" vÎer]lUnu 

buiJPfOC'ven op sandwicllelementen opgebouwd uit XPS en dUJllle stalen 8Chillen is de 
,lijdingsmodulus van het XPS bepaald. Met de vierpunts buigproeven i. een gemiddelde waude voor 

G gevoOOen van 10.23 Nlmml. 

De 'dunne' en 'dikke' schilthwrie beschrij""n beide een liR<'air gedrag. Aan de hand van vi<:rpunt!; 

buigpr""''''' uitgev""rd op sandwichelemc:men opg~boowd uit XPS en dunR<' stalen schillen kan 

gecoocludterd worden dat de 'dun",,' ~n 'dikke' schiltheorie de $pIll1ningen in een sandwicllelement 

en de doorbuiging van een sandwichelement met dunne schillen goed beschrijven. Aan de hand van 

vie'pJDts buigproe""n uitgeVOl'rd op undwichele""'nten opgebouwd uit XPS en 'dikke' schillen van 

KERTO kan gec(llJCludcerd wortlen dat de 'dunne' schiltheorie het oonslruClieve Jed"'g van een 

... ndwichelement Ill<'t di~ke schillen niet goed en onveilir beschrijft. De dikke schiltheorie beschrijft 

l>etlineaire JedraJ van een sandwicllelemenl met 'diUe' oebillen redelijk goed. zIe afbeelding I. Zo 
laog de saodwichcoruinuc-tie zich lîneo.ir gedraagt, beschrijft de 'diU~ ' schiltMorie de doorbuiging 

goed "" de normaalspanning in de ",hillen niet nauwkeurig genoeg, maar geeft wel ""ilige waarden 

voor zover de krncht--<panning relatie van de proefstu~ken een lineair ged.ag vertoont. Vanaf een 

bepaalde dwama-acht gedraagt de sandwichçonwuctit zich niet lineair veroor>.aal<t door het niet 

lineaire gedrag van het XPS bij dWuWlIChtvervQl"min,. 
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Vkrpunt. buigproeven lijn uitgevoerd op oaoowicllelememen opgebouwd uit schillen van beton mei 

""n dikte van 40 mm en een kem van XPS meI een dikte van 100 mm, zie afbeelding IJ. Hierbij is 

OnderscMid gemaakt in wijle van prOOuctie (ge.ronlverlijmd) en bet toepas""" van weVgeen 
wapening_ Jn afboelding 111 l. bel F-w diagrnm voor loc&!ie 4 voor alle gewapende proef.rukken 

weergegeven. Hierin i. teV<'n. hel F-w V<'rloop volgens de dikke schiltheorie weergegeven, waardoor 

duidelijk wordt dat bij ""n nono"me van &....... 10000 N/mm' en G""" = 10,0 Nlmm' de berekende 
doorbuiging in bet lineaire tr~ject redelijk goed oV<'"",nkomt mei de priliijk, 

• 
M - dikt< ",Ioi_i< 

.. -
"""-'<I(1Î"Il JJI: .... .., <Ii.~ ... ", ... . 110: ,~.pond< 

prottMull.to "_ Ioaoli< 4 

ln het dynamisch ooderzoek i. van een betonnen sandwichcoostructÎe de modale ma.", en de eer,te 

eigen frequentie .,..lytisch bepaakJ en de demping i. bepaold"an de hond van..., hornenest, waarbij 
de V<'rsneUing van een proefstuk opgdegd op tw"" steunpunten i. gemeten. Het onderzoek wijst uit 
dat bel .alldwicbe~ment v""l minder dempt dJn voor~f werd verwacht door de toepassing von 
i5Olatien-...teri",,1. Uil bet onderzoek blijkt ""hter wel dat de belonnen sandwichvloe, minim",,1 kan 

worden ingedeeld in de kb • .., voor kontoorvloeren betrrlt trilling.gevoeligbeid. 

Met behulp van ~e braooproeven. waarbij de tempero.ruur op veT<chilleude k~ieo in de door,~ 
io gemeten en de vervorming van """ ... ndwicllelemem opgebouwd uit betoonen schil~n en XPS i. 

,emeten ,«lurende een brand vol,en' de Slandaard brandLromme W!lfdI duidelijk dat llIO 5 l 10 
minuten het XPS g ... t ontbranden en er geen 1WIdwichconi<lructie meer wordt gewaarlxIgd. Kijkend 
naar de huidige priliijk. waarin m~"ieve betonvloeren daar waar mogelijl< lichter worden gemaJkt 
door het plaat""" van poly!>lyreen bJoU.en. i. een belangrij1<e .oodu.ie uit de proeven dat er rekening 
moet worden gehouden met een aanzienlijk hogere lemperatuur van Mt beloo en wapening ,", plaatse 

van het poIyoly"",n, wa! invloed heeft op "" materÎllll~igenscha~n van MI beton en .taal. 

• 11 . 
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1. Inleiding 

In dit inki<koo., ov~rzicht wordt allereerst beknopt de ontwikkeling en het principe ~m <k 

sandwichcO/lSlruct;" ~,.;:hre~. In pllrllgraaf 1.2 wordt de 1WI1~iding ~~""n w ... rom """ 
oo<kl'l""k te ~errichten nur <k mDg"lijkMden Vim een sandwic~lement opgebouwd uit relatief 
dikl;:~ ~tonnen ,.;:hillen t"" te p<!<<en als licht ~l"""y<~m. Vervolg~n< wordt .ange~ven ('f' welke 
Wijle <k ""fllChillende d.oelslellinj:en w(lfden aangepakt en wordt het ooderz""k afgebakend. TOl <lot 
wordt de opbouw ~an het rapport weergegeven. In de literatuurstudie [van de Wouw, 2OCl9] wordt de 

ootwiklreling van de sandwicllcoo<tJUÇtie uitgebreider besproken. Het hoofdóoel van het <chrij~en van 
dil rapport i. aantoneo dat er mogelijkheden be,taan voor het toepa>sen van saodwkheleme!llen 

op~bouwd uit betoooen ""billen en ..... kem ~m i.olatiematerinl.h lkhl vloersysteem. 

1.1 Ontwikkeling sandwicbconslructie 

AI ver voor <k tweale Wereldoorlog lijn snndwichconstruct;", t""gepast. Het idee om 
saodwichcoostructie< toe te p .... YIl i, door ""k ing~n;"\1I':'l Uil ""rschil"'oo., tijden aang~hllald, zo 001< 
door Uooardo da Vind. W. Fairbairn ontwikkelde in J849 ais eerste ""n concept voo< 
.. ndwichcoo<tmctie< en be,.;:h=f dil ook in ""'n van zijn boektn [Fairbaim, J849]. Echter Wordl het 

~liegtuig "MosquilO" uit de ~de wereldoorlog al< ee<!óle op grote sehu l t""gepa<le 
..oowichcoo,llUCtie ~7.ien [Allen, 1969]. De <andwkllcoo<tnJCtie van de ''MO<Q\IiIO'' i< op~bouwd 
uil een k~m ~ao bal ... bout Cl] schillen van muhiplex. VlIlaf cIe tweede Wereldoorlog i, de 

ootwikkeling en loepa5'ing van oandwichcoostructies eoonn toegenomen. 

In de ""rste t""pa<.<ingen werd de kern gemaakt van kurk en rubber. Later zijn bal"" hout, licbtbetoo. 
j:eprofileerd staal (afb. L 1.e), aluminium honingraat (afb. 1.l.b) en verochillende kunststoffen, 
wa.romler EPS. XPS en PUR (afb.1.1.a), aan het licht gekomen. Laat<t genoemóe kunst<to[fen 

vannen ""0 po<~nslructuur ""-"\ stilstaande lucht. Door de stilstaande lucht i. het uitstekend j:e>chikt 
11. ioolltiemateriaal en door het geringe ei~ gewkht i< het teven. uitennate ,eschikt al< tem in een 
.aodwichcoostructie. 

. I' . 
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Stlal, multiplex en later gipsplatm waren <k eer<le materialen die .I~ schiJ ~rden locge]Xl$l_ De 
luiste ontwikkelingen zijn schillen van poly"sterharo (vliegruigen) en hogeSlmle beton. AI in de 
jaren 20 van de twinti,.te eeuw worden in N~erland de eente Mingen ondernomen tot prefabricage 

van bou~lemenlen. In de jaren zeslig doet de smdwichconstructie hau intrede in de 

geprefabriceerde bouwdelen_ In de huidige bouw worden s.andwichconstru<;tie. loo:gep ... I.I. wond- en 

dalelementen. Theo A.M. SaJet g ... ft in zijn promotieonderzoei [Salet, 1990] aan dat de 1ocpa.'<Sing 

van smdwichpanelen mei """ kom van ioolatiemateriaal tot op dal I~nt bep".kt i. gebleven tot 

wand- en dakeIernenten. ÜOf"La:Il hiervoor i. volgens Mm de ,.,chte brandbestendigheid en kruip bij 
langeduur belasting van bel sandwicbeJement. Echter door vele 'Y'leem- en productontwikckelingen in 

de afgelopen twintigjur zijn de mogelijkheden veranderd. 

In !Iel. verleden zijn verschillende onderzoeken verricht n.ar de constructieve w..,king van 
oandwicheons\nlCties. De onderzoeken verschillen in aanpak.: experimenteel, analytisch of numeriek, 

en uitgangspunten. In de IiteraUJurstudie [van de Wouw, 2009] womt een overzicht gegeven van de 

belangrijksie onderzoeken, De aanpak. en uitg;mgspunten worden met elkaar vergeleken en een alIltaJ 

worden uitgebreid..- geanaly,...,ro, Hieruit blijkt dat in de m ••• ,;te analyti",be studies Uil bet verleden 

de buig:.;hjfheid van de kern niet meegenomen wordt voor het bep~len van de <lijfbeid van het element 

eNof wordt in de ~ al~ uitgegaan van 'dun"" ",hillen', In de analyse Vln [All en, 1969] wordt 

wel ",kening gehouden ,""t de invloed van de buigstijtlteid van de kern en de dikte van de schillen. 

Voor dit onderzoek: wordt dan <JoOl,;: gebruik gemaakt van de sandwichtbeorie uit [Allen, 1969]. Aan de 

hand Van deze theorie wordt in hoofd'tuk 2 van het abtudeerrapport analytb.:h de constructieve 

wening van een sandwkhçoostructie onderzocht. Om een aueóe beschrijving te lmn""u geven van 

het çoo,truCiieve gedrag VlIl ""n ...oowichelernent bei<laonde uit ""n kern van iKllatierrutleriaal is hei 

noodzakelijk naaM de ofschuifMijfheid ViII het iKllatiemateriul ook de buigstijfheid van het 
isolatiellló\leriaal iu rekening te brengeu. De invloed ViII kruip eu krimp van de kern hn namelijk 

all""n wordeu bestudeerd "",nno.r uolrna'l.hpanningen en buigspanningen van de kern in rekening 

worden gebracht. Verder ui uit dit ooderz""k hlijken dat de dikte van de schillen wel zeker de 
"'ijfbeid en de S(erl:te van het ... ndwkhelement be'invloeden, 

Balktheoricl'n V<XJTJeJl in de mee,ie gevallen de basis VlIl de ootwikkelde 'lIIdwichthOl<Iieën, Drie 

balktheorieën zijn ontwikkeld opJop.nd in nauwkeurigheid, Alle""'fht de Euler-Bemoulli tbeorie, 
Deze theorie, die VlIIlIf bet .. !>de van de I if ""UW na toep."",n op o,a, het ontwerp van de Eiffeltoren 

oen zee, belangrijke theorie iI; geworden voor de gehele ingenieurswe",Id, beso;;hrijft alleen de 

vervorming loodrecht "'I' de lengteri<:hting van de balk door buiging. Na de Euler-Bemoolli theorie i, 
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in he! beiin van de W' eeuw de Timos~nko ballcrh~ ootwikuld. Timoshenl<o neemt naa,1 de 

buigvervorming oot het effect van vervonning- dwars op de lengterichting door afschuiving mee, 

"",n:e wordt '=W;wloosd door Euler-Bemoulli. De derde orde balktheorie volgens Reddy and 

Bickford breidt de Timo,~nko balktheorie verder uit door niet uil te gaan van een coostante 

schuifspanningverdeling over de doorsned",. In de literatuurstudie [voo de Wouw, 2009] worden de 

drie genoemde balkthcorietn uitgebreid be<proken. 

1.2 Principe s3ndwichcunstructie 

Bij een op buiging bela,te ma""ieve doorsnede wordt alleen het materiaal in de uit=e veul volledig 

benut, terwijl de volkdige doorsnode bijdraagt aan bet gewicht De massieve doorsnede kan worden 

g-eoptimaliseerd door !>"t materi.ul wat niet volledig womt benut te '=Wijderen (principe van een 

stalen I-pronel) of te vervangen door een materiaal ~ een zeer laag eigen gewicht. VaU brengt dit 

ook met zich mee <bI het nieuwe materiaal minder goede mechanische eigenschappen beval don hoe! 

materia"J in de uit"",te veul. De coostJ'UÇtie die op deze manier ontstoat wordt een 

sandwichronstructie genoemd. Een .andwichelement be&taat uit twee stijve «eru dunne schillen met 

daartu=n een ",latiefz""."l,Ie dikke kern met em lage dichtheid. 

In een "lIIdwlchconwuctie toegepast als ligger of vloer wordl het buigend moment opgenomen door 

de dunne ,dillen met een ",Iatief hoge stijfheid en hoge trek- en druhtertte. De dwar,kr""ht wordt 
opgenomen door de t em. De tern moet de schuifkrachten oveJb",ngen van boven- naar onderschil. 

Naast de buigvervorming die altijd wordt meegefl{)[llen in de be",kening moel de vervonning ten 

gevolge vlD af!IChuiving (dwarskrachtv""vonuing) in <leu .• iruatie 00\: worden meegenomen, ornd.:>t 

de afschuifstijfheid hier wordt gewaarborgd door de zwakke kern met een lage glijdingsmodulw G. 

De schillen kunnen op meerdere manieren met de kml worden verbonden. De wijze van verbinden 

heeft effect op de Mijfheid van het sandwichelement.ln hoofdstuk 2 wordt dit verder besproken. 

Met behulp van een eenvoudig .uenvoorbeeld (1.1) kan women ",,"getoond wal bet v""schil is in 
effocientle rus..,n een m .. ,ieve holk (bijvoorbeeld beton) en een ".oowicbelemenl van betonnen 

schillen en een kml van isolatiemateriaal. In ~ide varianten wordt een gelijke hoeveellieid beton 

toegepaM en wordt voor de berekening vln de stijfheid de eigen buigstijtheid van het isolatiemateriaal 

verwaarloo!;d en oen 100 'l ,:ur.enwerking- verondersteld . 

. l~· 



Retenvooroeû d 1.1: 

~ . 28500 N/mm' (B2!i) 

d l · d:! • 25mm 

~ • lOOrum 

e, " e, • 62jmm , • 300mm 

'( )' I . ... . , '- -i2b d, +d, .E-
12 

. 3OO ' ;)\f _ 312.~ · JO mm 

. , _ • 1 ~ bdu,' . 2 + Ae'~ . 2 • 39.06· \0' · 2 + 300· 2.'i . 62.5' · 2 • 78.12 ·10' + 511.'1. 9 ·10' ~ 593, 7 ·10' mm' 

\ 
.... .~,,~,~, ,~,~(). · l(Xl~ 5.3'1l 
. . 5937,·10' 

I I 
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• • 
Met een gelijke hoeveelheid beton bedraagt de buigstijfheid van de betonnen ligger 5'1l van de 

buigSlijfheid van het ...oowichelement Met andere woorden; Door de hoeveelheid beton uit de balk 

toe te passen al. schillen van een sandwichekment wordt de buigSlijfheid bij dt=IOO mm, 20 x 
V1:rhoogd. 

1,3 Aanleiding 

Door ei5ell zoal. licht en milieuvriendelijk bon""," en het streven naar een zo hoog mogelijke 

henuuingsgraad (duurzaam bouwen) van grondstoffen blijft de populariIC;t nn sandwicl>conSlIu>:tjes 

groeien en worden woel onderzoeken mIlT oand" .. icl>constNctÎeS uitgevoerd. 

In de bouw wordt ge=fd IIIW inICgrale en IkhIC bouwelementen. waardoor oen ZO laag mogelijke 

milieubelasting wordt gecre&.rd. Een integnJe boowwijze leidt vaak tot ... n lI><'eJ"Waarde voor het 
gd>.1e ontwerp. Door sandwichelementen al!; vloerelementen toe te pa_n kan een vJo.r worden 

toegepast die unzienlijk lichter i. dan de hnidige hetO/lvJo.",n. Uchte vloe .. ySlemen hebben als 

V<l()f"(]e.,1 dat voor het totale gebouw een lichtere en dus goedkopere honfddraaj;coosltuCtie en 

fundering hn worden toegepast. Niet alleen de kosten worden gedrukt Voor het hele gebouw is 

minder bouwmateriaal benodigd wat de belasting op het milieu reduceert. Tevens is er voor ""0 

lichter gebouw minder transport nodig wat ook weer de kosteo en milieubela>ting reduceo:n. De 

huidige betonvloeren bebben een relatief hoog eigen gewicht en dragen """"" zichzelf dan de daarop 
aangrij pende ver~nd<!rlîjke bela.ting. Op dit moment heeft een staalplaat betonvloer ongewoer een 

gewicht van 350 kg/m' voor een ov«>paoning '".ui 5,4 meter. Met een .andwichvJo.r moet het 

hoalbur zijn om deze overspanning te construeron met ""n gewicht van OIIgev""r 200 kg/mI. 

Gebouwen moeten tege~woordig energiewi~il zij~ en tegelijkenijd oen aezond el' comfortabel 

verblijfsklimaat bieden. Een goede methode om deze tw"" doelen IC bereiken i, een integrale aanpak.. 

Met behulp van oen sandwichvloer bestaande uit oen kern van iS!:llatiema!eriul en 'relatief sterkere 

materialen ' in de i'lChillan in 6!n conoept worden voldun aan de consuuctieve en bouwfysische 

eisen. Door de relatief sterk materialen UD de buitenzijde van de constructie te plaatsen en deu te 

. " . 
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verbiOÓCl1 met een relatief lkht en zwakker materiaal wordt zO eff..:i<\nt mogelijk gebruik gemaakt 

van de materialen. 

Kijkend naar de huidige bouw i. het door de technologische ontwikJrclingen ook zeker geeD noodzaalr;: 

meer om Zwaar te bouwen om zo te .oIdoen aan de ei",n VlIl comfort en geluidsi.olatie (zie 

hoofdstuk 6). Denk UIl \lIijhlIlgende plafonh en z,"""vende dekvla.ren. Te""", IIo'CJI"Ó<n door 

produçtonlwikkelingen de ma:hanische eigenschappen Vl\ll norde isolatiema~ialen voorulurend 

""~. In de hoofdstukJren 3 en " worden de malerilJlleigenschappen van re&peetie""lijk 

(s ..... l""zcl)beton en isolatiematerialen uitgebreid besprol;en. 

Naast bo""ngenoemde aanleidingen zijn de bevindingen Uil een onderzoek Dalll" de mogelijkheden van 

bet loopas",n Vlll een sandwicoconSlnJCt;" opgebouwd Uil een tem VlIl isolatiemateriaal en schillen 

van beton [van de Wouw, 2WI] zodanig positief dat gezegd kan ",·orden dat het lOeP"$scn VI\ll een 

o;.aodwicbeon.stnJCt;" met betonnen schillen al. vloersysteem voldoende mogelijkheden biedt. In het 
OI1ÓerLOek zijn een aantal baI1dwicnproefSlukken met eeD doorsnede VaD XPS al. kem en betonnen 

""hillen geteSi in een vierpunts buigproef. 001< i. in een artikel [Hegger. Zeil; HOIstmann. 2oo8J over 

textiel gewapend betoo. een op buiging belast .. ndwicbelement al. voorbeeld genomen om aan te 

lonen wat de consIruclieve mogelijkheden zijn van dunne ""billen textiel gewapeoo beton. 

1.4 Ouderzoeksopdracht 

Probleenutelling: 

Kan een sandwichelemem opgebou"," Uil een kern van isolaliemateriaal en schillen van betonllo'CJl"Ó<n 

loeKepa$! al. licht vloersySieem voor de gestapelde utiliteitsbouw. dat voldoet aan de eisen geSleId in 

bel bouwbesluil. 

Deelvr~n : 

• Wat zijn de materiaal eigcnschappm (die van bellIlg zijn Voor bet beantwoorden .1II de 

probleemstelling).art het toe te pas ..... isolatiemateriaal en schillen? 

• Wat is het mechanisch gedrag en het draagv=nogen VlIl een sandwichekment? 

• Wat is de heçhting tu<Sell iJ;oIati~materiaal en beton? 

• Wat i5 het hraoo- en lrillingsgedrag van het sandwkhdemcnt en hoe kan deze voldoen aan de 

eisen volgen~ het bouwbesluit? 

DorMd lingt'n : 

• Mechanisch gedraK van een op buiging belut sandwicbelement analytisch omschrij,..,n en 

experimenteel toel.'iell; 

• Brand- en trillingsgedrag van .<;andwichele""'nt e~perimenteel toetsen; 

• Experimenteel en analytiscn aantonen dat een sandwichdemem met betonnen schillen kan 

worden toegepa.>t als vloersy;teem VOO{ de gestapelde utiliteitsbouw. 

1 . .5 Aanpak 

Met de kenni. ver9Chaft uil de literatuurstudie wOl"dI aan de hand van een gekozen oandwichtheorie 

lAllen, 1969J de constnlCtie"" weJking van een ...oowicbcrnstructie vero.r gelIlal)'3eerd. M~ behulp 

.an experimenteel onderzoek hn de ontwikkelde ... ndwichlhMrie WOl"den ~everifl«rd cn worden 

aanKetoond wal de conSlru<:tieve mogelij~n zijn van een .<l.oowkhelemcnt met betonnen !oChillen 

·lt . 
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toegepast als licht vloersysteem. Alvorens wordt aan de hand van literatuur en experimenteel 

onderzoek de constructieve eigenschappen van de toegepaste materialen bepaald. Naast de sterkte en 

stijfheid van het sandwichelement wordt ook het trillings- en brandgedrag analytisch en experimenteel 

onderzocht. In het sandwichelement heeft het isolatiemateriaal zoals eerder aangegeven een 

constructieve functie. Het isolatiemateriaal waarborgt de samenwerking van de twee schillen. Met 

andere woorden wanneer het kernmateriaal wat erg gevoelig is voor brand, tijdens brand vroegtijdig 

verzwakt of wegsmelt, gedraagt de constructie zich niet meer als een sandwich, maar slechts als twee 

dunne afzonderlijke schillen. Verder is algemeen bekend dat voor lichte vloeren het trillingsgedrag 

maatgevend kan zijn. Om deze reden wordt dan ook het trillingsgedrag van het sandwichelement 

meegenomen in het afstudeeronderzoek. 
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2. Analytsich onderzoek 

2.1 Inleiding 

In de literaruurMUdie [van de Www,2OO9]zijnzoa.l.inparagraafl I aangegeven drie baJkthwrieën 

he.proken. o.ze balkt:heofieën zijn de grondslag voor de mee<le .... ndwichtheorittn. Zo !lOl: ,'00[ de 

s.andwich~ van [Allen, 1969J. Jn dit hoofdstuk W<JId( met hehulp nn de sandwichtheorie van 
Allen do. constructieve werijng vOJI ... n statisch bepaald <andwiche~melll geanalyseerd. Voorafgoand 

worden in deze paragraaf kort belangrijLe poramete" besproken. 

1.1.1 Z"aartelijn 

Om de buigstijfheid te kunn.:u bepalen moet de lo""tie vnn de lw~dijn van de doorsnede bekend 

zijn. Voor bet bepalen van het zwaartepunt van de doorsnro. dient het staliKh moment ten opzichte 

van tw ... OIlafhmkelijke lijnen genomen te worden. Vergelijking [2.1] geeft de zwantepuntlfstmd 

weer. 

• 

'" 
-• 

I ' • 
~I 

• 
" b 

',W 
AlI>«ldi", 1.1, B'P'l<n ..... rt.lijn ,·OI doon""de 

[2.1] 

De ligging van het zwaartepunt , .. u samenge.telde elementen i> afuankelijk van de doors""de grootte 

en de elasliciteitsmodulu$ van & verschill<nde onderdekn. In velgdijking [2.1] worden voor het 

bepakn VOJI hel zwaartepunt ,oen a.'pectm al. ~hting m wijze ,'lIl verbioo.n rnecg~nomen. M~t 

lIIder~ wooru.:n. de l<XII/ie van bet zwaartepunt in enl ... "",nges~lde <Ioor>;nede is niet afhankelijk 

VlII de mate van .arneDwerkinjl: ruSlle1l de veI'<chill eoo. lagen. 

_ 2.1 _ 



2.1,2 In,·IO«I vnbindilll: yon lag~n 

Wan~ lagen nin zUn ""rbonden en er dus gef'n samenwerking bestaat lUssen de verschillende lagen 

(wrijving wordt verwaarloosd) beS\.aat de buigSlij theid ~lll bet sandwicbelcment enkel en alleen uit de 

eigen buigstijfh<:id vin de lagen afzonderlijk. Als de lagen schuifvast met elknr zijn ""rbonden 

be.taat cr een ~ollcdige ... menwerking tuw:n de v."""hillende lagen en moa voor de berekening van 

de huigstijfheid naast de eigen buigstijfheid van de lagl'n afzon<!"rHjk ool:: de buiglitijfh<:id t.g.v. de 

'Regel van Steiner' worden "-""'genomen. lie vergelijking [2.2] . Het rechter deel van vergelijking 2.2 

i. alleen geldig wanneer de samenwerking IUS8eIl de verschillende lagen van de .andwicocoostruc:tie 

100 "" bedraagt. Garandern de verbinding geen 100 % """"nwerking moar ef'n gedeeltelijke dan 
vernndert vergelljldng [1.2J in vergelij king [2.31. In deze ""rgelijkiIlg wordt de buigstijfheid t.g.v. de 

·Regel van Steiner' gem:luettrd door een $3JIIenwtrking.factor T. 

Go:o:n samenwerking 

[" ' . ' . 1 EI.,. K - bel -E, +-hl, -E,. +-bd, -E, 
12 I 12 12 

100 % s.amenwerking 

[2.2] 

Gedeeltelijke samenwerking 

[2.3] 

'f" samenwerkingsfactor tussen lagen 

Bij o:o:n verlijmde ""winding tu""",,, de lagen klJl een ... rnenwerking van I{X)% worden nngtoomen. 
Naast verlijmen lijn er oog vet.. mde", op1~. mogdijk om de deshet",ffende lagen met elkaar te 

""rbinden. Zo tu"",," betoanen schillen tegen het isol~lnatmaal (met of zonder aangebracht ",Iil!f 

th_v_ deu",,".-erking) worden ~0It. Voor del:e ""windingen is bet echter lastiger om te bep.tlcn wat 

de samenwerking is lussen de lagen . Zo i~ bijvoort>cekl n;"1 bekend wat de e~acte hechting,waarde is 

VIII! beton aan isolatiemateriaal. In het ""nlerc verloop van hel ;malyti""h onderzoek wordt 

aru!@enomendalereen I()()<l, samenwerking bestaat tu"""n de ver!lChiliende lagen. 
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2.l.3 ACsc:huifstijfbeld 

In '>UI voorkomend. coostructies wordt vaak niet gerä""d me! de afschuifltijfb"id van hd materiaaL 

Bijvoorbeeld w~ de vervorming van ligge .. ~.mande uil beWn, Slaal of hoot is de vervorming ICn 

gevolge van dwarskracht vaak nihil. De glijdingsmodulus van deze materialen is namelijk dermate 

groot dal de vtrv<Kming ten gevolge van dw.",kmcht kan worden w:rwurloosd. Zie bbc12.I voor 

... ....roen van de glijdingsmodulus voor ver&Ohillcnde malCrialcn. Voor ""0 .Imke betonnen ligger 

(C2<V25) met """ over"Jl'lIlning van 3,6 met.,,- bda!!: door 0= gel ijkmaTig ve~Ide ~1lS1ing 

bedraagt het aandeel van de dwarskrachtvervorrning van de totale vervorming oogevox, 1,0 % (zie 

reLcnvoo!'beeJd 2.1). Jn de praktijk wordt deze ve .... onning niet meegenomen in de berekening van de 
vervorming in de bruilbaarheids gren.roestand. Alleen de vervonning ten geVlllge van buiging wordt 

berekend. MeI andere woorden de berekening van de vervorming i. geba"""rd op de hypOO!c."" van 

Enlfi.Bemoulli. 

R~uMWJOrbuld 2.1: 

E, ~ 25((l+SSOO·(lI, ~ 25((l+SSOO·I,O ~8!XXl Ntmm' (CWt 2S) 
E 800) 

G = .. 3333 Nlmm ' 
2(1+\0) 2(1+0,20) 

b=l00mm 

h =3O"J mm 

L_3600mm 

' .. (1/12)'100 JOO'_22!'i,O · I(f mm' 

A=3O,0·IO' mm' 

SqL' qL' 
wo--<--' 

384El SOA 3&4 

5 3600' 3600' 
gooo . 22S,O. 10' q+ g.30,O.lO' .3333 q '" L2ISq +0,0162q 

0,0162 . 100= 1,3% 
0,0162+1.215 

De k.m van een .andwicheoostructie bestaat normaliter ~proken uil een licht matcriau wat vaak 
een lage glijding.modulus beval. D il geldt ook voor de isolatiematerialen die vaM in 

.. ndwi~belemcn(U worden toegepast, waardoor de vervorming !Cn gC\'olge van dwa.n,l::'acht niet 

1tlOI" kan .... orden verwaarloosd. Voor een Sll1isch bepaald sand .... ichelement met dunne _<chillen Van 

bijvoorbeeld XPS en SIaa.i met een lengte van 3,6 meter en 0= gelijkmatig ve~lde belasting 

bedraagt het aandeel dwarskra.chlvervonning 54 % Vin de totale vavonning en lan dus niet meer 

worden verwaarloosd (zie reken~oorbeeld 2.2). Hierbij i. als ~itgangspunt gcllOrlleJl dat de buiging 

wordt opgenomen door de schillen en de dwarskracht door de kem. De hypothese van Euler·Bernoolli 
;" in dit afstudceronderzoel dus niet geldig. 10 de berekening moet dao ook rekening worden 

gehouden met dwarskrachtvervonning (hypothese van TilIlOShenko). 



Rd~~"'''Jfbt:eld 1.1: 

E..-,. = 210000 N/mm' (Staal) 

0 .. . " 14 Nlmm' (Styrofoam HO 300f-X) 

b=lOOmm 

h ... =100 mm 

h_ = 2mm 

L=3600 mm 

1_ .. 2·~·100·2J +2((100' 2)'~1')= 1041·]0' mm' 

" A-... = 10,0,10' mm' 

~L' L' j.36OO' 3600' 
•• -'-'-.-'-.. q+ CJ .. IO,OOq+ll.57q 

J84El 8QA 384·210000·1041·]0' 8· 14 ·1!L0·]0' 

=~,,','~7~ .100 =54% 
10,00+11,57 

2.1.4 "er."onnlng van sMisclt bepaalde en onl>epaAldc sandwkhronslrudi .. 

Voor CCD ligger met een homogene doorsnede waarbij de hypothese van Euler-Bcmo\IlIi geldig i. 
wordt de stijfheid alkm afhankelijk van de buigstijfheid ~"'teld. Bij cm !I.'lfIdwkbconSiruclie i. 
roals ~.proken in paragraaf 2.1.3 de .tijn.,jd echter niet all...., afhankelijk van de buig!ilijfbeid maar 

oot van de afschuihtijfMid. Boven,u ... ~ con,tatering heeft gevolgen voor het h<:palen van de 

vervurmingen Van SI.ti.<ch onbepaalde sandwichconstruclie" 

Een coostructic i. wtioch bepaald al. de krocht.werking in de constructie door enkel gebruik te 

mabn van evenwichlsvergelijkingen betd.end kan wO<den. De klacht,verdeling in de constructie i. 
onafhankelijk van de stijfheid. Een ligger over meer dan twee .tcuopuoten is ""0 voorbeeld van een 

uti5Ch OIlbepulde conMnlctie. Uit de liter.o.ruur [J3I\SSft\. 2006; Jamsen 20081 blijkt dal bij statisch 

bepa.illde COIlsuuctieS de dwarskrachlvervonning en de buigvervorrning gesuperpotlttrd mogen 

worden (zie afbeelding 2.3). Met andere woorden: Ik ""r;orming ten geV<llge van dwarskracht en 

buiging rwgen orulfhankelijk nn elk .... worden berilind en vervolgens worden opgeteld. Hierbij 

moet: worden vermeld dal dil alken geldt "oor oandwichoon-rlUcties me! 'dunne schillen'. Later in dit 

hoold,;tuk wordt de tem 'dunne .chilicn' nader toegelicht. 



"""""'" p*k& AIllJdor '!emu,"," Ni"*:t'I!I!I!!t1!! wA A ... WWo"", 

GA'" "" 

EI '" "" 

GA+EI 

In vel<' meçh."ica dicwen [Jan..m, 2006; Jan...,n 2008[ en """'lIenboeken [B"",,; Kcmps; Peters, 

2007] zijn 'vergfflmenkljcs' rer\lH te vinden voor vervormingen van starisch onbepaald. liggers 

waarvoor d. hypothese van Eulcr,Jkmoolli gf'klig is. De mec$t toegepaste methode VOOf her 

analyseren van 5la1i!ICh oobepuld. undwich<;oostructies WIlIdt beschreven door [Bemer. 1998]. Een 
recent afgestudeerde stud.nt aan de ru/e ]de Groo!. 2007] heeft mer behulp van 'vergeelmenkljes' 

CCD methode mlI.-<;chreven vOOl' het bepalen van d. vervorming van een stltisch onbepaalde 

smdwichcoostructie. In dit afSludecrrapport wordt allccn ooderl.Oek verricht mw stati",h bepaakle 

sandwichcon.tructie •. 

Vaak WQfd! er in =e instantie vanul! gegaan dl! er geen kromming plaauvindl in hd Yl,vlak. 

Wanneer d. ligger ~mal is kunnen de rekken van de ""hillen in y,rir;ht;ng vrij plaat.svinrJen ronder dat 

er gro(e ""huifrellen in her y,z vlak van de kem ontSll\lJl (zie afbeelding 2A). Bij een brt:<J<, ligger 

(b>>h) kunnen de rekken van & ""hillen in y,rir;hting niet vrij ~ doordat deze worden 

verhinderd door de kern. Dett kan namelijk Ceen grote dwarskrnchtver;ormingen in het Yl,vlak 

ondergaan. In dit geval i. hel redelijker Om aan te nemen dat de rUktn in y,richting 0 zijn. Dil i. 

mer de yerstandigste aanname wanDCCr de ligger oneindig breed is, zoo,l. bij vloeren. In dit 

<l!ld<noek worden dan ook d. spanningen in y,richling ""rwaarl~. 

2.2 ClQ.'l'iificalie sandwichoonslructie 

Md behulp van eenyoudill<' vergelijkinll<'n {2.4 tlm 2.6] kan .nel een beekl wonlen gevormd wat de 

invloed is van de verschillende lagen op d. buig, en afschuifS!ijtlleid van de sandwich<;oostructie. 

Hierbij moet worden opgemerkt dal er geen rekening WIlIdt ll<'1Iouden met de grootte van de 

glijding>mOdulu. van de kern. Met andere wOOJden er wordt geen rekening ll<'houden me! de uacte 

verhouding tu .... n de hYigstijfh.id van hel Wldwichel<'mem en de afschuibtijfhcid van de ko:m. Do 

male van invloed van d. vel'llChill<'nde lagen bepaalt de 'soort' van de sandwich<;on~tructie. Zo is er 

bijvooroceld een euenli«l \/Cl'SChil WS$eII sandwkhconsrructies mel dikke schill<'n en 

$lIl1dwicbeonSUUCties mer dunne schillen. In paragraaf 2.4 wordt dit uitgebreid be&prOk.n. Wanneer 

niet "odeu is vermeld is de door<nede van het sandwichdernenr waar de vergelijkingen op zijn 

-:7 _ 



g~rd symmetrisch opgebouwd (zie afbeelding 2.4). De gWlll"trle en de materiaaleigenschappen 

van de tern en de scbil boven de lwaartelijn zijn gelijk aan de geometrie en de 

materiaaleigenschappen VIJl de kern en de schil onder de zwalrtelijn. 

~---

" 
De eerste twee !«men uit vergelijking [2.21 beschrijven de e igen boigstijfheid van de ""hillen. de 

derde term de eigen buigSlijfheid van de tem en de v~rde en vijfde temt de boigsl;jfheid van de 

schillen volgen, de 'Regel van Ste;ner' . ~ 1_ twee termen zijn moestal dominant bij 

",ndwichco"'truct~ ... De bijdrage van de eigen boigslijfheid v.n de schillen uit ver,elij\.:ing [2.2] is 
minder dan ttn procent van de bijdrage van de boigstijfheid ,'olgens de 'Regel van Steiner' als geldt: 

; .(-,-)' > '00 
d,,, 

[2.4] 

Sandwichelementen met dunne schillen. bijvoorbo..'<!ld vu staalplaat of spaanplaat. voldoen vaak aln 

de.le verbouding. 

De bijdIllge van de eigen boigstijfheid van de tem uit vergelijking [2.2] i. minder dan ~n procent VlI/1 

de bijdrage van de buig"ijfheid volgen. de 'Regel van Steiner' al. geldt: 

Indien wordt vold ... n""" de vergelijtingen [2.41 en [2.~] tan dus de eigen buigstijfbeid van de kern 

en de schillen worden verwaarloosd. Met behulp van een rekenvoorbeeld (2.3) kan deze stellÎIli 

worden bewezen . Hinbij speelt de bn:«lte van het <andwicbelement geen rol. 

Rdenw>orbuid 2.3 

E ... = 25,0 N I mrn ' (Slyrofoam HD 300F-X) 

E_ = 210!XX1 N 1 mm' (Staal) 

e=lOlmm 
d. =100 mrn 

d~,=2mm 

b ,, 300mm 

'" '00' EI .. -.3((1 . ·2tOCOJ+-·3((I·t ·2S0+2 · 3((I·2·~1' 
.. ~ 12 . 
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EI .. _ 2_3002_51'-210000=6,55452·10" Nmm' 
kern) 

"11""" ... , !t:&.tI _"_ 

(romkr eigen boig'tijfheid ",hillen en 

Het boven<taande Jle=ntage houd! in dat de bijdrage van de eigm buig",ijfbeid van de ochillen en de 
kem 0,1 'I. bedraagt van & toW. buigstijfbeid. Met ond= w!lOlden de bijdr.tge is dusdanig weinig 

<bt deze kan worden verwaarloosd_ 

Ik muimale en de minimale schuif,panning in de kem wijken niet meer dan 1% af en kunnen dul 

over & gehele hoogte van de kem coostont worden aangenlXneJl al, geldt: 

[2.6] 

Bij oen volledige samenwerking !U$S(:n de lagen kan "" schuifspanning in de kern met ~hulp van 

[2.11 worden bepa1lld. Met deze vergelijking wordt de werkelijke schuifspannÎlli gerepregetlt«rd (zie 

afbeelding 2.~.1). 

V LE,S, 
, - -l;',--

b ÏE,I, -
Voor"" ",huifspanning in de kem van de doorsnede geldt: 

Waarin: 
z,. afstond VllII plaats in kem lOt zwaartelijn 

[2.1] 

Indien wordt volda.n aan vergelijking [2.6] kan de vergelijking \0'001" he! bepnlen van de 

scbuifspanning eenvoudiger worden gefOllIluleerd [2.8]. 

[2.S] 

Met deze verg<:lijking wordt oen constante ",huifspanning in & kern aangenomen (zie afbeelding 

2.~.b). Met anden:: woorden wannor:r et:n kern dusdanig zwak i< d:>t deze genl . ignifkante bijdrage 

aan de buigstijfbeid van het .andwkllelement kan leveren, kan de schuifspanning over de hoogte van 

de Jcem als con.tant worden lWlienomen. 

Met ~hulp van oen rekenvoorbeeld (2.4) kan deze stelling worden onderbouwd. Dezelfde doorsnede 
eigenschappen worden aangenomen als in rekenvoorbeeld 2.3. 

Re!e""oorbuld 2.4 

4. E,n .~ . ...!'...=4. 210000 .2... 102 = 685 > 100 
E, d. d. 25,0 100 100 

'·' 1, I I 
~E\ =_.30(1. 2 ·210000+-· 300·100 . 2S.0+2·3O(I·2· SJ'· 2t()()()) .. 6,Sti161 JO" Nmm' ti' 6 12 
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't'" }()()·2·102)OO (H. )(H. ) L.E..5,. _ 210CXX) · +25,0 ' _ ' - - 0 -+0 .. 643j·llf NIWD 
• 2 2 2 2 

.~""~ _ 0, )269 N I mm' (sct.uifspannilll in midden van kern) 

.n .. 
- ·lOO _ 99.K .n .. 
Hel bo~ perc:enuce houd! in dat he!: YnXhil lusserI Ik mui......, eJI de minjmo)e 

Klluif!lJ'*llli:na iQ .. kenI 0.2 .. bedrugI. Met andefe WUClIdm; bel ",""""bil is dusdanil wrinit: dM dil 
kan wordm YCfWaUIoosd en de lChuifspanning CClH3IlnI 0YeI" de boosle van de tem kan uoorden 
aongcll(lfl"Cll. 

(.j (b) (oj 

AfIlHIdinc M: Sd>ldfWo~ 11'1 .. OIIl"k .... letnt.l ' 
I ) ... rl .. lijI< .. po"";n .. l'ff~: 
hl ..... I>uIM>lUn..Id k<m~: 
t) ~ ~J,jllorid ... t.iJI. .. .., k .... _ .... _ 

H.c ..".""hil!\llieQ Ifbetklln,l.S.b en l.S.c Is dal in de Iaalsl a<'noemde de dp bYl,Slijfhcld yin de 

""hillen nid """JfdI rneeaenome" in de btrd~inl van de ""hu ifspanning. VCIlciijking [2.9[ kan dan 

\II'Ofden toegq!l$lllOOl' lid bepaJen VUl de !lCh\lif5pllllli~ 

['-9[ 

2.3 SaltdwiliH:kmmt 'twakkt kt m tD dulIOl' lIdJiBm' 

• Dunne x hillen -t vrrgelijkin, [2.-41 is ~klit! 
• Zwakke kern ..... ver,cli.ikinl;cn [2.5) en [2.6} zijn addig 

De IChuif~ en de buiplijfheid kunnen mei fnpe<lócwlij< ""'E<'lijking [2.9) en [2.10J wQf\kn 
opgelost. 

EI .. . 2· bdv,e~, ' 8.., 
, V 

'f. I - W -

O "'" 

-.-

[2.10) 

l2.lIJ 



De t(l(ale vervonning knn worden opgedeeld in een buigvervorming en een dwarskrlOChtvervorming_ 

De buigvervormina tan worden berekend me[ behulp van de Euler-Berooulli balktheorie. Afbeelding 

2.6.b geeft de buij:verv<lmling weer van een och.mierellli opgelegd sandwichele,,-..,nt met een puntla,t 

F. Ik punten 1.2.3 •.... liggen op de zwaartelijnen van de ochillen en de doorsneden 11,22.33 ... 

roteren, maar blijven loodrecht op de x-as van de vervonnde ligger_ Vergelijking [2.11] geeft het 

verband weer \\I.oen de ocJlUif,pmning en de ""huifrrUen. De schuifreUen zijn net al. de 
schuifspanningen gelijk. over de aehele hoogte van de kern. Deze ",huifrekken leiden 101 een andere 

vervorming dan de buigvervonninj:, zie afbeelding 2.6.c, ook "",I dw.,-,;luachtvervorming genoemd. 

Ik punten 1,2,3, .... verplaati<eJ\ niet borizontul mUf vertkaol aangeduid al, W,. Ik door.ucden 

11,22,33, .. <laan oot niet meer Ioodreocht op de x·a:; van de liUer. In afbeelding 2.7 wordt de 

dwan.trachtvervorming Vlm een .andwichelement weergegeven. De vervormingen zijn relatief klein, 

waardoor met vergelijking [2.11 J gerekend mag worden. In vergelijking 12.12] wordt aebruik j:emaakt 

van een verhouding tU'i<eJ\ twee driehoeken, ti bef er\ ti ade (zie afbeelding 2.7). Door deze 

verhouding mee te nemen kan vergelijking [2.12] compacter worden omschreven door een constante 

A (zie vergelijking r2.12]) ó\aJI te nemen. GA i. de at.chuifstijfheid van het ... IIIiwichelemem . 

• l 

GA=~ 

ol El = '" 

dj GA+Fl 
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Met: 

dw dVdV 1' '' .::.::.1. _ 1' • .:1 ,. -- ~ __ 
d. e Gbc e GA 

bo' A __ 

'. 

[2.12] 

De vervorming door dwarskracht, wl kan worden bepaald d()(){ ernmaal vergelijking [2.12] te 

integl"<'l"<'n. VOOf een sandwichelement sdwnierrnd opgelegd op twee steunpunten met een puntlast F 

in het midden bedraagt de dwarskracht V voor het link.". dccl van de ligger +Fr2. Integr=n Vlll 

""rgehjking ]2.12J geeft: 

1 F 1 FL w - --·-L _ _ _ 
~+ ZAG Z 4AG 

A! .--
48El 

'" '" 
w _ __ , _ _ 

,., 4SET 4AG 

De dwankrachtvervorming komt """reen met het bekende ""rgeetmenietje volgend uit de theorie VUl 

Timoshellko. Op x .. U2 is de veTVUfming maximaal. M ei het vergeetmenietje volgend uit de theorie 

van Eul.".-Bemoulli voor de lTWI.imale buig,·erv«rning kan de loIa1c vervorming worden beschreven. 

De totale vervorming is gelijk UIl de vervorming gevonden met belmlp van de Timo<benb> 

sandwichtheorie. 

0. Ti!llQ~henko sandwkhtheoric is afgeleid van de Timoshen.l;o lxdkthoorie. De vervorming ten 

gevolge van buiging, w, wordt opgenomen door de schillen en de \'tt\Iorming ten gevolge van 

dwarskracht. wl d()(){ de kem. Belangrijk uitgangspunt van de Timoshcnko sandwichlheorie i! dal de 

'·ervormiIIi vaD de verschillende lagen onafhankelijk van elkaar wordt gezien. Met andere woorden 
de lagen verhinderen e lkaar niet in vervormen. Wanneer een sandwichelement opgebouwd i. met oen 

kern van i",lItiemateriaai en betonnen schillen (dille schillen schuifvasl verbonden oan kern) kunnen 

volgen. de TiJOOwn.I;o sandwichtheoric de betonnen schillen te allen tijde zooder w""rstand te 

biedm met de dwarsha.chtvervorming van de kern mtt ""rvormen. In puagraaf 2.4 u i duidelij k 

worden dat er ",," ""rschil bestaat tuJSen sandwichekmenlCn met dunne schillen en 

sandwichelementen met dikke schillen. 

L C.' Cx' Cx L 
w(x) .. 24ET -~-~+c,x+c. +i?i- ZGA 

qx' ex' Cx C qx .(xJ .. -_.:::l::.... _=+C, +....::L _ _ 
6EI 2EI Fl GA GA , 

M(X) ~ -~ +C,x+C, 

V(x)_-qx+C, 

q(x)*q 

[2.13 ] 

[2.14] 

[2. 15] 

[2. 16] 

[2.17] 

In de vergelijkingen [2.13] tlrn [2.17] voor de Tim""henkO sandwic hthwrie omvat A enkel de 

~laJcte van de kern en vertegenwoordig! EI de eigen bui,~tijlheid '·m de schillen en de 
buigstijfheid t.g.v. de ·Regel ' ·an Steiner· . De dwar~~racht wordt volledij opgenomen door de kern m 

het buigend moment \l()lledig door de schillen. Essenti""l v()(){ bet valideren van de R~ge l van Steioer 

is dat de kern permanent de schillen met elkaar koppelt (l<Xl% samenwerking). Met andere woorden 

de vervormingen van de kern en de schi llen zijn UIl elkaar gekoppeld. 



~ druk-, m.k- en buigspanningen in de "",hillen verdelen ~ich conform de bijdrage aan de tL41e 

stijfheid. 

~ druk- en !rekspanningen verzorgen 2 • deel van de opname van het moment 
,d,","(,d~. è"d,"" 1,- dv,' .,--, " 
2~ 

~ buig.panningen ""rrorgen 12 deel van de opname van het moment 
d.,(d, + dU1 )' +2d",' 

, " 

Schil 

Schil 

+ 

v'" 
"ek .t:::J 

Afh<orldiDl; 2.3: Nor""",t'fl/lIllliDR.wltti"l in OC'IIIlIu ._ .. "" ... !<belen .. nt _ .... kk< kun .. du .. 
.. ioiIk"o 

~ oonnaalspannina: in de ,..,hil !en volgt uit vergel~kin8 12.181 en de 5Chuifspanning in de kern volgt 

uit vergelijking [2.19], zie ook vergelijking 2.9. "t~ <laat voor de normaahpanningen in de ochilien 

ten gevolge van de 'Regel van Sleiner' en OI"".\Ua( voor de normaal.panningen in de schillen t.g.v. 

de eigen buigstijfheid van de schillen. De maximale normaal",anning wonIt in de uiterste vezel VOII 

de schillen gevonden t.o.V. het zwaartepunt van het sandwichelement. 

[2.1S] 

V 
'1" ... = [oe [2.19] 

Zie afbeelding 2.~ voor gegevens die in de vergelijkingen worden gebruikt. 

2A Sandwichelement 'zwakke keen en dikke schillen ' 

~ volgende kenmerken gelden voor deze .ituatie: 

• Dikke schillen -4 vergelijking [2.41 ;" niet geldig 

• Zwokke kern -4 vergelijkingen [2.~] en [2.6] zijn geldig 

• J3 . 



iIf'"&","""," W.AA , .. de 11"""", 

De sch~ifspanning kan over de gehele hoogte van de kern als constant u.{Irden aangenomen , 

Vergelijking [2,4J is met meer gddig, De ... hillen gcdJagen zicb namelijk niet langer "Is flexibele 

mc:mbranett, loal. bijvoo~1d spaanplaat (wordt toegq>a.,t in sandwich dak""""len), maar al. 
schillen met een .ignificante eigen buig."ij~id die niet m«r tan worden verwaarloosd. Dele eigen 

buig:;tij~id van de schillen heeft effect op de dwarskrachtvervorming van de kern. Zo lang de kern 

en de scbillen aan elkaar gekoppeld lijn worden de schillen gedwongen te Verv\){men IllC't een 

kromming gelijk iL'In die van de kern. Door de .ignifJCaDte eigen buigstij~id van de ... hillen bieden 
de schillen weer.tand tegen de vervorming van de kern ten gevolge van dwmlkracht en lOIgen voor 
een reductie van de dwarskmchtveJ'VOI"rning en ",huifspanninjl in de kern. Echter gaat dit wel ten 

koste van het introduceren van bijkomende buijmomenten CD dwarskrachten in de schillen. Dit 

mechanisme kan volgens [Allen, 1969] al. volgt WOIdcn bc..:lueven: 

Beschouw de glijdingsmodulu. van de kern G. eerst als oneindig en neem een belasting q,. Dit geeft 

een vervorming w, die bepaald tan worden met behulp van de Euler·Bemoulli balktheof"ie. 

Waarin: 

G, - .. 
-Q, _ EI ... ; _ E(I-I,.,) ... ; +EI,., ... ; 

, _ 2 . beItG' _ bel",' 
., 12 6 

bd ' bde' I _ .:::!!L +.=!(I:.... . , 

[1.10J 

De ccrstc term oan de rechterzijde uit vergelijl<ing [2.101 representeert de dwm;laacht opgenomen 

door bet sandwkbelement al. gehccl ("Regel van Ste~'). De boven- en onderschil ondergaan 

",spectievelijk uniforme druk en trek zonder lobJe buiging. Hiervoor gekit een 

schuifspanningvcrdeling ZOil~ in afbeelding 2.~.c i. weergegeven. De eerste term aan de Icchterûjde 

uit vergelijking [2.20J bil dus Inden worden gd"m1U~rd wat vergelijkinjl [2.211 als re:o;ultaat geeft. 

E(I - ~,,)w, " ",--wc 
-Q, =-tbe+ EI,., w," [1.21] 

Voor q. V en M kan voor het belasting geval buijin, de relatie ..... orden gelegd zoal~ in ver,elijking 

[2.221 i . weergegeven. 

q, _ - V,', v, . M,·, M, __ Elw, ' [2.22J 

Door optredende ..:huifspanningen ondergaat de kern een ~huifrek (11< • TIG) wat een 

dwarskrachtvCJV<)(ming w, al. gevolg heeft . De schillen voelen dele vervorming ooi< omdat ze 

gekoppekl zijn aan de kern. nu.. de schillen onder,aan naast qt, V t en M, ook een q" V, en M,: 

q, _-V,', V, _ M, ', M, _ _ E"., ... ,· [2.2J ] 

Voor ccn ligger op twee stcWlpunten (Slatisch bepaald) geldt nu voo.- de totale belasting, dwarskracht. 

moment en doorbuiging bet volgende: 

q - q,+q, 

V ", V, +V, 

M=M,+M, 

w=w, +w, 

[2.24J 

[2.25] 

[2,26J 

[2.27] 



De vervorming die een nndwicbelement Ofllkrgaat ~.roal du.' uit twee Ikl~n, w, ~n WJ. De """te 
represtnl""rt Ik Wel van Bemooilli (buigvervonning) met een dwarskrllcht V, die wordt OPg<'11<)IfIet1 

door de schillen en Ik kern (vergelijking [2.21 D. De tw~ede repre""nteert de dwarskrachtvervorming 

VIII de kern ten gevolge va" V,. Door de eig~n buigslijfheid VIII Ik 5Chill~n leveren de schillen ook 
een bijdrage ... n w,. Zo OIIlStMt er een extrJ. dwarskracht V" De .<om van V, en V, i. dan de 

dw.,."kroc.bt wniend op bet sandwichelemenl De relatie lUssen de 5Chuifrek!;.,n in "'" !;.,rn en de 

extra ",rvorming w, volt;! uit afboeJding 2.7. Uit vergelijking [2.12] volgt vergelijking [2.28] en 

[2.29]. Door substituties en het omschrijven van vergelijkingen kan een differenliaalvergelijking 

(vergelijking [2.36]) voor V, worden ~eformulttn:l. 

, 
~ "G'"(, .. G· w,-,

• 

dwe . 0 e '"( _= _ _ w - _ '"(_ 
• dxd. 'd, d. 

. , b·e' .. . -v, _ ---ct>e+El,.,w, =-G· w, --+EI,.,w, _ -GA· w, +El,.,w, '. 
w ... .ï+~+lw; .. -Bw; + HI+lw; = -EIW· (l-~J=~(l-1±..J 
'AGAGAGAGAGIIAGI 

V = V, + V, = V, -H",W; 

Twee maal differentiëren vergelijking 2.31 geeft: 

Waarin: 

w· ~~(l-.kJ 
' AG 1 

V=V -EI V; (,_ .... J 
t ,+1 AG I 

.,., ~(l_kJ-v =-V 
....... 'AG 1 1 

ffi (1-.!w..J ,., I . 
_-'c,--'-Lv, -V, =-V 

AG 
•• • VI- a V,=-aV 

_ Jl _ 

12.281 

[2.29] 

[2.30) 

[2.31] 

[2.32] 

[2.33] 

12.141 

[2.35] 

[2.36) 

[2.37) 



Ik lerm .' ~I""rt de "",houding Iuosen de afschuifstijfheid \/lUl de kern en de invlom van de 

elgen buigslijfbeid van de schillen op de IDlJ.le buigslijfheid. Ik lNIe waarin de schillen de 

dwan;.knchlvervonning vaD de kern be"(nvlocdcn han~ ar VJ.Il de waard<: van a' en de lengte villl de 

O~Ding. Hoc ifOIer a' cD de overspanning des Ie kleine, i~ de invloed van de eigen buigslijfheid 
van de ochi!!en op de dwarskracht""rvorming. Me! behulp Villl a' kan w,' compacler WOJden 

omschreven . ls; 

w '.~(I_ .!w.) , AG I 

El '-~(I-~)El ,.,w, - AG I .. , 

El (1 ~.,.) I.' I 
EI,.,"',' . V, 

. V, El,.,"',_, • 
AG 

[2.381 

0. normaalspanningen in de uiterste vezel van de schillen I.o.v. he! zwaartepunt van hel 

sandwichelemenl worden berekend meI behulp van verge lijking 12.39.o:J. 

M. - -EIw, · [2.39 .• ] 

M, _ _ El,+,w, ' [2.39.b] 

1 1 
-d, +d", - dlll 

(J __ =M, 2 +M,l....:: 
I I,+, 

[Z.39.c] 

Bij een sandwichelemenl mei een 'zwakke kern en dikke schillen' is de spanning.verdeling in de 

schi llen duo niet meer conform afbeelding 2.8, mur conform atbttlding 2.9. ()ok in deze atbttlding 

wordl g<' lijk ...., de WKlwichelemenlen me\ oen 'zwakke kern en dunne schillen' mei 0, de 
normaalS]»UIIling in de schillen len gevolg<' van buiging beschcrevcn. waarbij u, is onder Ic verdelen 

io 0, ... dat de normaalspanning<'n io de schillen len ~evolge van de 'Regel van SlCiJlC'r' beochrijft en 

u,~ dal de normaalspanningen in de schillen t.g.v. de eigen buigstijfheid van de ""billen beschrijft. 

u, beschrijft de nonnaalspanningl:o in de schillen teo gevnlge villl bel buigend momenl wal wordl 

opgenomen door het wee'otand bieden van de schillen legen de dwarskrncblvervomting van de kern 

als gevolg wn de eigen buig. tijfbdd van de schillen. 

In parag"",f 2.8.1 wordt me\ behulp van een praktijkvoorbeeld hel uilwendig en inwendig evenwichl 

geconlmJee'd. 

Schil 

+ + 

Schil 



Ah j W""P"rl WM "".!!'on 

2.4.1 SdlHrnltRnd oPJ:tJe~ SIIndwicbdemtnt met symmtlrlscbe puntlast F 

Uit symmetrie overwt"gina i. het mogelij k alleen het rechterdeel van de ligger in be!IChQ\lwing te 

nemen. In doel AB (zie afbttlding 2.10) mel x vanaf A bedraagt de dwar<kriCht -FI2. 
DifferenliaJ.lvergeiijking [2.36] wordt door [Allen. 1969[ opgelost met een probeerfunctie (zie 

""rgelijking [2.40)). In deze probeerfunctie i. "a' zwl. in vergelijking [2.37J i. be!IChre""D. In 

verge1ijkina [2.20] i. weergegeven dat gekit: -V, '" EI"';. Door de probeerfunctie van vergelijking 

[2.40] drie maal te integuren kan de ""rgelijking voor EJw t worden gevooden (""rgelijking [2.41]). 
Op dezelfde wiju: klIn met behulp van vergdijking {2.Jó] een vergelijking voor EI j • l",: (vergelijking 

[2.42J) ",orden afgeleid. 

Deel AB: 

-V, "'Aj cosh{u)+A, ' inh(u )+~ [2.401 

~.()~ () W1'1 , EI .... , .. , .mh u + ,eoJb u +~-+-A,1 +A,x+A, 
.. .. 12 2 

[2.41] 

A, ()A, .()F -EI,.,w, =~, cosh n + ~, ,mh u +-, +A, 
.. a 2a 

[2.42] 

r cJ cJ 

~ I J A 
•.. ' C 

A C 

y , LI '" " 
Voor doel BC van de ligger uil afbeelding 2_9 i. de dwarskracht gelijk aan 0 en kunnen voor deel BC 

de volgende vergelijkingen ",orden gevonden voor EIw, eo EI",,,,,: 

1)0,1 BC: 

- V, '" B,cosh(u) +B,.inh(u) 

Eiw, • .!t&inb("")+ B; cosh(u)+ ! B,1' + B,1 + B, . . , 
~. ()B, I) - El,.,w, ~ , .inh U +~J cO$h n +B, 
• • 

(2.431 

[2.44] 

[2.4~] 



Ik 12 onbekende coi!mci~(~ in vergelijking [2.40] t1m [2.4S] kun""n met behulp van 

randvOOfWaarden wOfÓen opgeloSl_ Voor bet op[o.<''ien VIII de vergelijkingen zie bijlage A.I. Wanneer 

de warnlen voor de ~hillc:nde coëfficiënten worden inge""ld kun""n de: vergelijkingen voor w, 't, 

en (1 al. functie van x worden gttOfYIp!eteen.l , Voor deel AB geld!: 

Waarin: 

'[ ' ] ( ]'[ 1 W1 L ... WL I, 21 2 _ 
.. -~- 2- - -~ ,-= ---(I1M(U)+1.\ (l-cos.h(t .. ))) 

24EIL4AGILaL j 

.inb(9) - (1 - cosh( 9) ) W1h( t) .al. 
P, - .inh(lI)tanh(+)+rosh(B) · 1I~2' t=aL, 

t= - L (I-kLJ(I-coM (ax)+1I. $ioh(n)) '''' , 
[( " '( . IJ d ." 1 '- - -- 11 coffi(u) - .mh(ax) .' 111 + 

FL Lal' 21 

0',[ , d 1 -lP, cool! (ax ) _ slnh (u.)) . ..JiL 
al. 21" , 

]2.46] 

[2.47] 

12.48] 

0. maxiJ1\llIc: waarden voor w, ~ en 0 worden in deel AB bereikt op respectievelijk x • w. x .. 

(1Ia)tonh·1p, en x '" O. Wanneer Lo. '" 0 (overstek ligger) wonIt in deel AB de ma:<;malc: w:wrlc voor t 

bereikt op x = l.J2. In ",rgelijking [2.4\1] t1m [2.5 J 1 zijn de "'r",lij kingen voor de maximale ~n 

voor W, t en cr Wtc'rgegeval. 

.joh (e) +11, ([ - .osb (e)) 
rnct'l',= l - ti [2.491 

]2.50J 

[1.!i 1] 

De va-ge~jkingen voor lil WOtden kleiner dan I wanneer ij..; 20. Dil ootSlut wao"""" Iengtdboogte 

kern verhouding (lid,) klein i5 en wlIlnoer de ahchuifstijfh.,id V"" de kern I.o.v. de eigen 

buigslijfb.id van de schillen Lug iJ. Dil is dus lid geval bij een zwakke kern (bijvoorbeekl 

polystyreen) en dikk schillen meI een lage slij fh.,id. Verge1ij"king [1.~1] geeft de verhouding weer 

voor O ..... lIen geeft aan dal hoe kleiner de .. -.arden VlUI lil (d ). des te meer de schillen van het 

S<lndwichelement zich al. twee apute balkm gedragen. die niet zijn gekoppeld dool" de kern. Voon.l 

de waarden voor 111 behorend: bij w en a worden kleiner bij ij..; 20. Waarde V"" '" i5 altijd po!óitód". 

De achterliggende gedachte van een s.a""wichelcment is lid minimaliseren van dil effect door een 

kern loe te pasoen die ûch Slijf geoocg gedraagt, zodat de ene schil druk en de .ndere schil llek 

opneemt. Sandwichelementen met waanlc~ voor 0 veel kle in ..... dan 10 zijn "<lIgen. Allen dan ook 

in.ffic~me toepassingen. 

( ~11 

., 



1.4.2 Sc:harniCn'nd opg~Legd sandwich~~m~nt m~t gelijkmatig v~rdi'dde hdasltng 

Uit 'ylIl/Jletrie overwegingen wordt alleen het rechterdeel Vin de ligg~r in beschoowing genomen. In 

dttl AB (zie afbttkling 1.11) met x vanaf A bedraagt de dwarskracht --<jx. 

<' ~ <' ~ 
• I • I 

l A ~c t Bf C 

q • " " " 

Voor dttl AB en deel BC worden re~pectieVC'lijk de vergelijkingen [2.53] en [2.54] als probccrfunctie 

toegepast. 

-V,. ~ cosh(a. )+A,linh(u) + q. 

- V," B, cosh(v.)+ R, <inh(v.) 

deel AB 

""1 Be 

[2.531 

[2.S4] 

Zie bijlage A.U voor de: afleidi ng van de: W:'llelijkingen [255] tlm [2.57]. De vergelijkingen [2.55] tlm 
[2.51] beschrijven voor dttl AB van de: ligger respectievelijk de doorbuiging van bet elemenT. de 
normaaillpanning in de uiter,,", vezel 'Il\Il de schil en de sehu ifspanning in de kern. 

w _ _ ~ 3-_ - _ 1_.:lli. -+.!:I::..(I-CI.I$h( .. )) "'1.'[ "'] ,( 'l'[" ,c' 1 48B1 L' AG I 2 48 

[2.561 

[2.51] 

Waarin: 

2.4.3 Sdlarnlen:nd opgt'legd sand .. lchelement met symmetrische puntlasten 

Tussen de twee puntlasten""" een vierpunts buigproef wordt een ligger op zuiw:re buiging b<last 

(V=O) met een constant moment. Voor een op buiging ~laste ligg .... geldt de Euler_Bemoulli 

balktheorie. Deze theorie geeft de volgend< ~kc:nde ",lotie: 

M 1 ----m , 

••• 



Door deze relatie geldt bij ""0 constant momeot. zoal. bij ""0 vierp'mt. buigJlroef tu~ de twee 

puntluen. en ""0 gelijkblijvende doorsnede over de lengte van de ligger n":II con.tante kromteurul 

van de 1IeTV<)mting (vervormina • cirkelvormi,). In afbeeldin, 2.12 wordt het middetJdec,f van mi 

ligger wcergegevC'n. E en F zijn punten die op gelijke aISlMd van midden A af liggen. Onder invlOtd 

van een COOSlaot buigeDd moment M ""r>armt dit deel van de ligger io de vorm van een cirkelboog 

met ""n kromming van IIR = -MIFl. Met andere woorden de vervorming is alln":ll afhanlelijk van de 
bui,Slijfheid en het uitwendig moment. Door ru .. ",n de twee puntla.~en op drie locaties de 
doorbui,in, te meten kan de bui"tijfheid Van n":II .andwichele""n1 wordoen bepaald. Er treedt ,,,,,n 

dwarskracht op in dit gebied van het &andwichelemenl waardOOf er geen dwarsl::rachtvervonning kan 
ontslaan en al!""n ver>ooning ten gevolge van buigin,. Dit geldt echter alleen voor 
sandwichele .... men met dunne ""hillen en Slijve kernen. Wanneer cr Splak!: i. van dikke ""h illen eo 

een zwakke kern is liet voorgaande niet meer geldig en ;.. de vervorming van het gebied N~ de 

puntlasten niet meer cirkelvormig. 

, ___ ~-~-~-~--~-~-~--~~~~~--~ïA~A~~--~~~-~-~--~-~-~--~_~ ___ F 
B 

R R 

Uit symmetrie overwegingen wordt alleen !let rechterdeel van de ligger in bellCfloowilli renomcn. In 
deel BC (lie dbecldiog 2.13) mei x vanaf B bedraagt de dwuskrachl-F. Voorde delen AB en CO is 

de dwanlracht O. Hel e igen gewicht van de ligger wordt verv.urloosd. 

, , , 
f-+ f-+ f-+ 

t I 
ct , , 

" .. " 
Voor deel AB. BC en CD worden respect;"velijk de vergelijkingen [2.S8] , [2.59J en (2. 60] al. 

probeetfUDCt;" toegepast [Allen, 1969]. 

-V, _A, oosll(u)+ A,. jnll(u) 

-V, '" B, cosh(ax)+ B, 'i nh (ax) + F 

- V, = C, cD<h ("") +C, sinb (v:.) 

"'" AB 
deel BC 

deel CD 

VeJ"8e lijkiog [2.611 bellChrijft yOOf deel AB van de ligger de doorbuigiog van het element. 

Waarin: 

w ~ _ FL" ~+K..(I-<mb(U))(I-.kl 
2 EI a'E".. I 

sinlt ( oL, ) - ,inIt (a (L, + L, J) 
p,~ coo.h{a(L,+L,+L,J) 

Zie bij la,e A.m voorde verdere uitwert:ing van de yergelijkingen 2.~8 tlm 2.61. 

[2.S8J 

[259J 

[2.(0) 

12.61] 

D 



2.5 Sandwiehelemenl met schillen nm ongelijke dikte 

Nu geldt d, ~ d" waardoor de ""rg~lijkingen voor I en ,,., nu Il!lders moeten worden ~formul«rd 

(afmetingen ~olgcn~ afbeelding 2.4): 

Ij"=I~(d,'+d,l ) 

1_ I~ {d,' + d,'} + bd,e,' + bd,e, 1 

NaaSi de twee hierboven be!oproken \IW\I1deringen blijven de -.ergcHjkingco in de paragrnfcn 2.3 rn 

2.4 onveranderd. AG blijft gerepr<:scnteerd door AG _ Gbe' . De vm\eling van de normaalspanningen , 
in de $Chilkn i. afhankcHjk va!l de dikte van de schillen. Allen """ft hiervoor [Allen, 19691 een (abel 

en een vergelijking opgesteld. 

2,6 8ezwijkmechanismen 

Bij een op buiging belast &andwkhclemen! kunnen de volgende 4 bezwijkmechani.men opIreden: 

1) Btl;"rijktn """ """,,.,., Jehil door buixing: 

2) Bez"rijktn MIl urn door afJchuiving; 

J) HoriZOlllalt l'uschuiving Je/lil (llorizonral .Iip); 

4) Plooien V<lI:I <U op dl1lk bl/aste zehil el! indn<llm Val! U rn iJt combi/Ulrie mtr inltitien 

Villl ~Iasting, 

~ 'W ___ ••• _ . , , . 
• • : : • 

----.: I ~ 
,-----, 

kj • • , • , 

L. , , 
+--i I . , "----_. • 

, , , 

1, Bezwijktn "an onderstt schil door buiging 
Het maximale buigend moment wat kan opU'eden in het sandwichelement wordt bepaald door de ",k 

upaciteit van de ",hillen in Kspec1ievelijl< druk en trek. Met figuur I in ~lding 2.14 wordt het 

bezwijkpatroon weergegeven, waarbij de trrl;:stet1<te van de ~hil wordt oversch~n. Bij ~ 

stltisçh bepaalde ligger met een gelijkverdeelde belasting treedt het grooISIe III(}ft1mt op in het midden 

van de over<panning. 

2. B~zwiju" Vall Urn door qf.chui .... "g 
Bij sandwichelemenleD moet vOO( de maximale vertÎ<:al~ belasting Kuning worden gehouden "",t de 

zwakke kern. Isolatiemateriaal heeft nIlII\elijk relatief g .... ien gem hoge afllChuif.terkte. De lJl.3Ximak 

dwm;kracht die kan wonkn opgenomen i. afhankelijk. van de afochuif.tet1<te van het 

isolatiemaleriaal. De grooIte van de sçhuihpanning in de kern hangt af van de verhouding tuS$Cll de 
eigen buigSlijlkid van de schillnI en de afschuifSlijlkid Vln de kern' {E, I,+E, IoYAG. Hoe aroler de 

invloed van AG des te groter de schuihpanning in de kern. De grootste .schuifspanningen ten gevolge 
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van de ""!tic.1e Ixlasting treden op rood de 'teunpunten. Figuur 2 van a1beekling 2.14 geeft bet 

Ixzwijl;.patroon weer in de kern. 

3. Horiwntak vuschuMn8 ~I (horizontol ~lip) 

Bawijkmochani.me 3 uil ~kling 2.14. hori7.0nul .Iip i. «n typisch bezwijk mechanisme voor 

wnengestelde elementen. Dit bezwijkmechanisme is 0.'. ontdekt door [Zerjeski .1982; Partoo, 1'182] 

voor saDdwicbelementcn 1x,1aande uit betoocornpooentcn. Wanneer g""n stalen elementen in de kern 

worden toegepast voor het koppelen vlll de twee schillen WOIdl de kan. op horiwntal ,lip vergroot. 

Horuootal .lip vindt plaal!i bij de steunpunten. !)e normaalkracht ~end in de ooven.<le pi ... , N~ 

moet in de kern worden o=gffiragen over de lengte COC (zie albttlding 2.15). De grooue van Nol is 

afhankelijk van X:! en de lilrootte van de exteme Ixla.:;ting. 

",n,..Jdi .. 1.1~: tkori.-..t dip (31 

De lengte COC is afhankelijk van Xl en van de boek waaronder de nonnaaJkrxht zich vet"5prcid. 

Bezwijken van het sandwichelemenI door horizootal slip treedt op lang. COC wanneer N~ > f_ II b 
II IC-Cj. Hoe groter bet ...,=bil lu5sen de t",ksterktc van de O!Idcr,;te betonnen plU! cn de 

ahchuifsterkte van de kem de. te groter wordt de hno op bet opm:den van horilootal .Iip. 

4, Ploo;m ,'{J:II dt op d"," ~k,,'e schil m indruHill/l mn Atm in CCJt7Ib;nutit ~t i"leitkn van 

~1(JSti"g 

Bij 5I.ndwichelernenten "",t dunne schillen Un het Ixzwijkmochani.me plooien (figuur 4 in 
albttlding 2.14) .... n de schil opIfeden, Het belwijkmechani""" wordt verooruakt door een 

combinatie van de aanwezige drukspanninll en de plaatselijke inleidilli van de belasti",. ~ 

Ixlasting kan een ilClie- of reacticr.n.:ht zijn. Wanneer de kracht die wordt ingeleid niet voldoende 

WOIdl venp<eid over het proef.tuk zal dit belwijkrnechani,,,,,, optreden. Fact"",n die hierbij een rol 

spelen zijn de dikte en de breedte van de op druk belaste schil en de oppervlakte van het lasrvlak. Hoe 

dUll!lCf de schil en hoe kleiner het ~<;(vlak des te groter bewal de hn. bestaat dat de OJI druk Ixlaste 

schil lal JIIooien. Hierbij kan de kern ool:: nog indrukken wanneer deze niet VQldoende weerstand 

biedt. !)e Un' op dit mechanisme wordt ool:: groter naarmate het I"tvlat kleiner wordt en de schil 

dunner. 

2.7 Vergelijking sandwichclcmeot dunne schillhwrie - dikke schiltheorie 

2.7.1 Sandwkhel eJ11('nt met dunM schillen ~n ~n lIelijkmatJIL verdeelde belasting 

Als uitgangspunt wordt een overspanning gCllOfJlOn van 3600 mmo In tabel 2.2 wordt een overzicbt 

J!:<'geven van de aangenomen belasting. afmetingen en materiaalgegeven .. De schillen hebben een 

dikte van 1 mm en een elasticiteit.modulu. van 2HXXKl Nlmm1 (staal). De l em heeft een dilte van 

100 mrn en een glijdingsmoduln. van 10 Nlmrn'. Verder hooft bet ... ndwichel.-ment een breo1te van 

300 mm.!)e gelijkmatig verrleelde belastinglxdraagt2,O lN/m. 

_ 41 _ 
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In hel midden von de overspanning ",«den de beretende waarden vOO< de doorbuiging en de 

nonnaaj,;panningen in de uilerste vezel van de ..:hil met behulp nn de ~nne schillheorie en de dikke 

schill~ met elkaar vergeleken. Boven de SleUnpunlen wordt de berekende waarde voor de 
schuifspanning in de kem met behulp nn de dunne schiltheorie en de dikke scbiltheorie mol ell<aar 

vergelelen. Zie ook afbeelding 2.16 voor de locaties waar de waarden met elk ..... worden verge~ken . 

• 

• 

In tabel 2.3 zijn de berekende waarden opgenomen voor w. Cl en "t mol de twee verschillende 

sandwichtheorid:n. In de la.alSle kolom van tabel 2.3 wordt het pr~nt\LC1e verschil weergegeven 

lUosen de twee m.orietn. waarbij de waam. berekend meI de dunne schi llh eorie al< referenlie .... aarde 

wordt be..:hoowd. Er i, DlIgenoeg geen verschil « 1,0 %0) in waarden lU~n de tWee theorieën. De 
dikke schiltheorie geeft net Wat hogere waarden vOO< Cl en net wat Ueinere waartkn voor w d"" de 

dunne schiltllrorie. Met andere woorden voor SIUIdwicbelementen met dunne schillen geven de dille 

en dunne schih:heorie ge lijke waarden voorw, C1en"t. 

2.7.2 Sandwic .... lf:lMnt met dikke ..,hillen en een gelijkmatig verd...,lde belaslin~ 

De aanname van de belasting. materiaalgegevens en afmetingen van het sandwichelement i. gelijk "on 

de aanname in paragrW 2.7.1. Eoig verschil i. dat de dikte van de schillen nu geen I mm is, !Maf 40 

mm en de elasticiteitsmorlulu. van de schillen i. gewijzigd in 10CXXl N/mm'. De locatie, waar de 

berekende waarden voor w, Cl, en t met behulp van de dikke en dunne .<chiltheotie met elkaar worden 

v"rgeleken zijn ,.Iijk aan die .... n paragraaf 2.7.1, zie ook a1beeldina 2.16. 

In tabel 2.4 worden de berekende waarden gege""n voor w. Cl en t lnel de twee ver!iChillende 

,.,oowichtheorieën. In de laatste kolom van tabel 2.4 Wordl hel procenrue~ verschil weergegeven 

rus",n de cw... tllrorietn. waarbij de w.unle berekend met de dunne schiltheorie . 1. referentie waarde 

wordt beschouwd. Met behulp nn de dikke so:hiltllrorie wordt duidelijk een ho,.re waarde gevooden 

voor de normaalspanning dan mei behulp van de dunne schilthcorie (+ 24.5 %0). Daarentegen wordl 

• 4J • 



Ma hry""""!!'.AA. "". w .... 

met behulp van de dikke s.cbilthcorie ~oor de vervorming (- 23.S Ol) en de schuifspanning (- 22,2 Ol ) 

duidelijk UD Iage,e waarden ge""""'n dan met de dunne ochiltbeorie. Voor een sandwichclement met 

dikke ochillen ge~n de t~ beschouwde theorid'n dus Diet dezelfde waardm ~oor w,,, en '1". Voor 

bIUldwicllelementen met dikke schillen is de dUMe schilthoorie dan ook niet meer geldig. 

~- DdW>doi_ ,-
w_ 1I.~ - '" - • 1,61 - ,~ • 
0 - 1,. 1 - ". - "~ - '" • - '''' - 'm - .,'" "- - 11,1 • 

2.7.3 Sarnh.ic""II'IIHDt met dunne scltillft1 en u n s)'1IUIIetr~ \'ifrpunts ""IMsting 

De aanname ~an materiaala:egevms en afmetingen ~an het s.andwicllelement is gelijk aan de aanname 

in paragraaf 2.7.1. Hier wordt dus oen sandwicbclemmt met dunne <ehillen beschouwd. Enig verschil 

is dat al. belasting geen gelijkmatig verdeelde bela.ting van 2.0 kNlm wordt alJlgenomen. maar twee 

puntlasttn VIJl S.O kN op U4 van de ~teunpunten . De berekende waarden voor w." en t met behnlp 

van de dunne en dikke schiltheorie worden meI elJ<aar ~rgeleken op dezelfde locaties als in paragraaf 

2.7.1. Tevens wordt de bereItende waarde met behulp VlIl d~ dunne: en dikke schiltheoric voor de 
normaalspanning in de uiter* vezel ~an de schillen onder de puntla>1en me! duw ve,geleken. zie 

0010 afbeelding 2.17. 

, w 

In tabel 2.S zijn de berekende waarden opgeOOllltn voor w, " en t met de twu verschillende 

sandwichtheocietn. In de laalste kolom van tabel 2.S wordt het procenIllCIc verschil weergegeven 

tussen de twee ihwrictn, wumij de waarde berekend met de dunne schil1heorie als referentie waarde 

wordt be",houwd, 

Gelijk aan paragraaf 2.7.1 moet e, nageoo<g guo veT3<hil in wurden zijn lu,..,o de twee theoriei'n. 

Dit geldt ook voor w en 't, mlW nid volledig voor" (zie tabel 2.S), ~ berekende normaalspanningen 

in het midden vertonen nagenoeg geen ver5Chil. De berekende normaal,panningen onder de 
punTlasten echter wel. Me! behulp van de dikke ",hillheorie wordt duidelijk...,., hogere waarde 

gevonden voor de normaalspanning onder de puntl"slm dan met behulp van de ~ ""hilt~ (+ 

97,6 \I> J. Er wordt etD piekwunle gt vondcn onder de puntslaslen, zit oot afbttlding 2.18. 
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Voor .andwichclcmcmen met dunne schillen geeft de dikke schihheorie dus ondrr en rond de 

puntl~en onjuiste waarden voor de oormaalspanning in de ""hil"'n. Deu loh'" ongeldigheid van de 

dikke schiltheCJfie worot verOOl7aal:! dOOf de g"kOlen probeerfuoclie. Mei behulp V&l1 vergelijking 
[2.62) kan de normulspannina volgens de dikte !lChilllloorie or.der de puntlasten en io hel midden 

van de Qverspanning wotden berekend. 

............... 1 " ............. I 

cr = -~,inh(U~~OOsh(ilX) +A,) . ld, +d~, +\Ä'inh(H ~.&oosh(U)) . Zd", 
~~ :. 1 "11.: a I 
_ ............ : ....... ," ••• 1 

.0 . 0 

Wanneer voor x = 0 wordt ing" \lUld in vergdijking [2.62] wordt de nonnaalspanning in ~ midden 

van de overspanning berekend. Wordt voor x = 1)4 ingewld, dan wordt de normaalspanning ondrr 

een puntlast berekend (z ie a~lding 2.17). De dikh schilu.,orie geeft dus bij bepaalde waarden voor 

x voor de oonnaalspanning in de schill~ ioc~ waaro.,n. Met andere woorden de lokale 

ongeldigheid moe! " 'ookn gezocht in ll. De coMf"lCifnten A, tlm A,. do. dl/lo I en a ZÜn onafhankelijk 
van~. Verder ,ddt A, .. O. De ongeldigheid moet dus wOfden ,a_ocht in oosh(u). ln atb«ldinc 2.19 

is weergegeven datcOfih(u) IXn piekwaarde geeft bÜ ~ .. U4. 

- ---.-.- I --
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Volgens de dikke schiltheorie wordt ook bij sandwiche~menten met dikke schillen (d", = 4Q mmo 
met El = I!XXX) N/mm' ) en een symmetri.d~ vierpunB ~Iosting onder de puntlaS/en de mnimale 

waarde ge ~<llKkn voor de nonn" .. bpanning in de uiter~te vezel van de schillen . Echter is de piel: niet 

ZO abrupt al.o bij sandwichelememell met du",,", schillen . In "f1xclding 2.20 wordt het verloop van de 

nonnaal~panning in de uiterste ""7.e1 van de schil over de len~ van de ligger weergegeven voor CCD 
sandwichelcment met de dOOf~nede eigenschappen gelijk UIl het sandwichelerornt uil paragraaf 2.7.2 . 

•• 



De belmingalJlmune blijft zoal. vermeld in deze paragraaf. twee puntlast~n van ~,O kN op U4 van de 

.teunpunten . 

. '" ... ... -' ... ' .. .... _---.-
A1botIdlng l-~ ; v.l1oop _""po",""", t. <It uite",t~ YueI , .• ~ do KbM "".r 

... "'-r;t~ "'" doli2.o. ''''''' .. od", .... Jem.DI nwt dlkk. ",bilI< .. 

Waarom de normaal,panning niet abrupt verloopt. i. ook terug te zien in de waarde VIJl cosh(axj in 
deel AB. Cosh(ax) geeft namdijl< geen piüwaarde bij x = U4 (zie afbeelding 2.21). Aan de hand van 

deze informatie kan echter nog niet worden geconcludeerd dat de ben;unde normaalspanning met de 

dikke schiltbeorie ..,n juiste w=gave i. VIJl de wen-elijkheid. Verder i. op te merken dat de 

1>Ot1t1aaJspanning volgens de dunne en dikke schiltbeorie in het midden vIJl de overspanning voor 

deze ,iru.tie nagenoeg IIJl elkaar gelij k zijn. Met andere woorden; in het middel! van de overspanning 

le=eo de schi llen nagenoeg geen weerstiUld tegen de dWllrsluachtverV<lnning van de kern. Dit is ook 

logisch. omdat in dit voorbeeld de boel; van de vervorming bet klein.! ÎIl in bet middeu van de 

overspanning. 

" • • • • • • 
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2.7.4 In,lord dikte schWeu 

Om de invloed vou de dikte van de ",billen op w, o. en .. te bcplkn word! gekeken Wit de berekende 

waarden zijn met bebulp van de dunne en dille schi ltbeorie vcx. de maAimaJe nOfJlla3.lspanning in de 

uitmte vezel van de schil onder de puntslasten. de maximale vervonning in het midden van het 

"",dwkbelemmt en de maximale schuifspanning in de urn bij verlOChi llende dikte van de ",hillen. 

De lIrlllame ..... n de belasting, materiaalgegevens en afmetingen van het saOOwkhele=nt is gelij~ IIln 

de aanname in par~f 2.7.3. Enig Yel'SChi l i. dat de di~te ..... n beide schillen geen 40 mm ;~, maar 

varieert van 3 tot 100 mm. Voor de elasticiteitsmodulus van de so:hillen iJ 10000 Nlmml 

aangehouden. In afbeeldingen B.I tlm B.3 in bijlage BJ worden de waarden V(X)J respectievelijk 

w_. 0_ .. en "- bij ..... schillende dikte voor de SCbiJl~D in grarleun weerg~geve"- Hoe groter de 

dikte ~an de so:llillen des te &rQ(er wordt de in~loed van de ei~ buig stijfheid op de totale 

•• 
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buigstij~id. Bij dln = ~ mm bedraagt de invlom nn de cigen buig.<lijtbeid op de toIak buigSlijfllc:id 

0.08 % en bij dl/2 '" 100 mm, 7,69 '-'. Bij dl/l- 21 (~ie zwarte 'I'l'rticak lijn in afbttldingen B.l tlm 

B.3) bedraagt de invloed van de eigen buig:;lijfbeid van de schillen op de totale buigstijfheid voor 
deze situatie 1 %. Hoc dunner de schillen. dus boe kleiner de invloed van de eigen buigstijfheid op de 

totale buigstijflleid des te kleiner worden de verschillen lUssen de waarden voor w, 0 en 'I ~rekend 

door respectievelijk de dUDlIC en dikke ""hilthcorie. Omgekeerd; hoc dikker de so;billen des te groter 

worden dc ver<;chi llen tu= dc waarden voor w, er CD t ~re~end door re.pectievelijk de dunne en 

dikke <;chiltheorie (zie tabel B.l en afbeeldingen B.4 tlm B.6 in hijlage BJ). Voor het bepalen nn bet 

ve"",hil wordt de waarde ~rekend met dc dunne <;chillheorie als referentie waarde be<;chouwd_ De 
invloed nn de schilleD op de dwardrachtYCIvorming van de kern wordt gro1Cr. naarmate de <;chillen 

dikker woro.n. De invloed op de vervorming neemt ongeveer lineair toe. Voor de ""huif.panning 

geldt tot d ln = 40 et:II meer dan lineaire toename VlIl de invloed. Na d'n = 40 "",loopt de toenamc 

lineair. De invloed op de nonnaalsp<>nning nttmt minder dan lineair toe. 

Er W1Ildt gc.proken over verwaarl= nn de eigen buigstijfbcid van de <;cn illen wanneer deze 

minder dan 1% VlII de totale buigslijtbeid bedJaagt. Waarden gevonden met beide thcorictn moeten 

bij d lll = 21 mm dus nagenoeg aan elkaar gelijk ZijD. Voor de maximale ""huifspanniog en maximale 

vervorming wordt dit ook gecOllstateerd, voor de rnaximale nonnulspanoing geldt dit ochter niet. 

z,;"u, eerder is aangegeven in pOI"llgrw 2.7.3 wordt dit YftOOlzaokt door de gekozen probeerfunctie. 

Het 'I'l'r<;chil Voor w. eren t bed"..gt namelijk respec!ievclijk -9, 79 en _1 % bij d ll, _ 21 mmo Wel kan 

worden gediscussieerd 0'"" de grens VlIIaf waar de invloed von de eip buigstijfbeid van de <;chillen 

t.O.V. de totale huigstijfbeid kan wonlen verwaarloosd. 1& een verschil van 0} % namelijk te 

verwaarlozen? 

er, stijgt meer dan lineair naarmale de invloed van de eigen huigsl:ijtheid van de schil~n t.o.v. de 

tota~ buigstijfheid kleiner wonlt, zie oJbeelding R2 in bijlage BJ_ Verwacht zoo worden dal erl 

kleiner wordt naarmate de invloed VlII de eigen buigstijtheid minder wordt. Echter naarmate d,., 

" 
lineair afneemt wordt de absolute waarde van w," groter en 001: ~ wordt groter. Jn ""rgeHjking I,,, 

" .~ er, =-E1",w, kan de invloed van El,., wnnIen genegeerd. omda.t de vergelijking voor het 
\., .. , 

berekenen van w, de term (EII+2Y bevat. 

2.7.3 Invk>rddiktekern 

Op dezelfde wijze al$ in paragraaf 2.7.4 wordt de invloe<.l van de dikte van de kern op w. er en t 

bepo.ald. Enige velliChil i. dat de dikte van de scbillen niet varieer!. mur de dikte vaD de kem van 2 

tot 150 mrn. De dilr.te van de schillen bedraagt 40 mmo In de afbeeldingen B.7 tlrn B.12 en tabel B.2 in 
bijlage Ril \\'tlI"den de waarden en ve",,,billen voor respecticvolijk w_. er_. eD '1__ bij 

>=hillende dikte voor (\< kern weergegeven. 

Naannate de dikte van de kern groter word~ WOfdt de invloed van de eigen bui&:stijthe;d van de 
<;chilleD kleiner. De invloed van de schillen op de dw.u"Skracbt'l'l'rvonning van de kern wordt duo 

kleiner. De gevonden waarde voor de ..:huif,panning en de \"CIVOl1lIing volgens de dille en dunne 

schiltheorie gaan dan ook naar elkur toc naarmate de kern groter .... ordt. Ook de waarde voor de 

oormaalspanningen zoodcn naar elkaar t"" moeten lopo1. Echter het tegcoovergestelde gebeurt. Bij 

d,.-2 mm bedraagt bet vmlChil voor (\< normaalspanning 6 'I en bij d,: 1S0 mm 127 %. De oorzaak 
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WOIdt gevonden in het feit dat bij ... " gro!cre dikte v:m de kem heft effect van de 'Regd viII! Steiner' 

wordt "",groot:, waardoor"l kleiner wordt en bij ... n groIere dikte van de kern wordt de invloed van 

de afschuif~tijfhc:id VOJl de kern vergOOI. Wat als revolg heeft dat w,..,n ~re invloed beeft mei als 
gevolg dat de invloed VlIn 0, ook wordt vergoot. Aandeel 0, wordt kleiner, aandeel 0, wordt groter. 

Het ""l"!lChil tu .... n de berekende waarden voor de normaalspanning met behulp van de dikke en 

dunne ,.;hiltbeorie wordt groter. 

2.7.6 In>1oed lellgk ">'usp:lO ning 

Wan""er de lengte van de o",,'~panning wordt gevarieerd en de puntlasten op 1)4 van de Meunpunten 

aangrijpen i$ zichtbaar dat naarmate de overspanning &fOIer wordt de invloed van de dwarskracht 

kleiner wordt. In de afbeeldingen S.l3 Um S.18 en in bijlage B.III worden de waarden en ver5Chillen 

voor respectievelijk w_ .. 0_ .. en -r-. bij "","chillende over'JWIningen Wttrgegeven. ~ 

,.;huifspanning berekend volgen. de dunne schiltheorie is onafllankelijk van de lengte van de 

overspanning en i$ dan 001: constant. ~ sçhuifspanning bepaald volgens de dikke schiltbeorie gaat 

naarmate de lengte gro!er wordt naar de w.arde toe bepaald volgen. de dunne schilthoorie. Vanaf oen 

overspanning van ongev ... r 3IXXJ mm i. de !IChuifspanning voor de aangehouden. samenSielling van de 

doorsnede (m paIlIgraaf 2.7.2) .... g.".,.,g gelijk. [k bijdrage van 0, """mt af n .... m.te de 

ovtt'ópanning grtXer worrlt. Daarentegen wordt de bijdrage van 0, a:rote' naarmate de overspanning 

toeneem!. Met andere woorden. de invloed van buigin, "",rot groter n .. rm ate L toeneemt. Vanaf L '" 

1200 blijft het verschil tussen de waarde van de normulS\XUlr1ing bepaald volgm$ de dunne en dikke 

schiltheorie gelijk. Vanaf deze lengte wordt bij de dilli schihheorie <f>. de noonaalspanning \en 

gevolae van de .... 'eerSland die de sçhillcn bieden teren de dwarsl<rachtve",orming van de kern niet --
2.7.7 Invlot<! rlasticitritsmoouh,,, eu glijdngsmodullt'l 

Zoals eenIc, v..",.,ld representeen de term al de ""rhOllding tussen de afschuifstijlheid van de kern en 

de invloed van de eig<'n huigstijlheid van de schillen op de 101ale huigstijfhc:id. Hoe kki!l<'r a' des te 

gtole, is de invloed van de eigen buigstijflleid van de schillen op de dwarskrachtvervorming van de 

kern. Hoc ,roter de elasticiteitsmodulus vln de schillen des te kleiner WOIdt al. dus hoc iJ"OIer E des te 

aroter de in~loed van de schillen op de dwarskrachtvervonning van de kern. Hoc groter de 
aJijdingsmodulu. van de kemdes te groter wordt .1, dus hoe groter G des te kleiner de invloed van de 

schillen "'I' de dwar,laachlvervorming van de kern. 

Om analytisch goed te kunnen VOOfllP"llen hoc een sandwicbcon.ouctie zich gaal gedrngen is het 
belangrijk om nauwkeurig te weten wat de glijdingsmodulUl van hel kemma/erinl i. en wal de 

~ Iasticileit.rnodulu. van de schillen is. Hoe gtoler de spreiding in materiaal~igenschappen van het toe 

te p" .. en materiaal de., te moeilijker wordt het een gorde voorspelling te runnen g<'ven van bet 

constructieve gedraa van de sandwichconstructie. 

_u _ 



2.8 Praktijkvoorbeeld 

Aan ~ band von """ praktijl<voorbeeld kan worden aangetoond hoeveel gewicht p"r m' vloer 

bespaard kan worden ~n opzichte van Ik huidige botonnen vloe"ystem.m. Voor dit praktijkvoorbeeld 

zijn voor ~ doorsnede bcllooden. de dikte """ de kern dezelfde gegevens aangehouden alo in 
paragraaf 2.7.3. Voor de dik~ van Ik kern wordt "'n hoog~ aangel>ooden van UO mmo Ah 

ovenp:mning wordt een leng~ getlOlll<"'n van 5400 mmo de verar.derlijke beluting bodrugt 3.0 kNIm' 

en de p"'rrnaneJJte b.la,ting 2.0 kN/m'. Voo< de berekening van Ik normaalspanningen en 

schuifspanningen wonlt Ik veranderlijLe b.la,ting vermenigvuldigd met ..,n belastillisfoctor van 1.~ 

en de permanente bolasting met ..,n belastingsfactor van 1.2. 

De doorbuiging in Ik eindtoe"and mas volgen. [NEN 6702] niet groter zijn dan 0,004 x L. Voor dit 

praktijkvoorbeeld geldt dan «n eis van 21,6 mmo Met behulp van de dikke ochiltheorie word! voor 
w_, ..,n wamle gevonden von 18.7 mmo Het sandwkhelement wldoel dus lIln de stij~id (18.7 < 
21,6). 

De berekende muinule schuifspanning ..... i. 0,12 N/mm' en i. kleiner dan de af5chuifcapad~it van 

ver.<chiller.de i.o;o/aIiematerialen. De ofschuifcapaciteit van HD 300F-x i:s volgens prodUClspociflcatje 

0,5 Nfmm' (>.ie voor materiaalgegeveJIs van HD 3OOF-x bijlage C.N). De berekende 

oonnaalspanning in het bdoo un Ik zijde van de ovorgaog na", Ik kem bedraagt 2.21 N/mm' en de 

bereken~ normaalspanning in Ik uiter.<le ",ui van het =>dwichelemmt bedraagt 5,38 Nlmm' . Dit 

komt neer op een normaalkracht van F. 19020 N in Ik belOOnen ochil. Dil kan worden opgeoomen 

do<x 2 , 6. A, . 56.5 Nfmm' > Ao... De vereiste minimale dekking bodraagt volgens [NEN 67201 15 
mmo WilllDOer de vloer in beide richtingen overspant wu een schiJdikte van 40 mm net. niet voldoen ( 

2 x 1~ + 2 x 6 = 42 mm). Dit kan women opgelost door de w'p"'ning niet in het midden van Ik 
betonnen ochil te plaatsen, maar iet. meer riáting het i",latiem.teriaal. 

F " 5.38-2.21 ':,IXI·40 _ t'1020 N , 
19020 , A. - - - .. " 3.7mm 

'" A ... =0.15%·300 · 40~18.0 mm' (C2G'25) 

A _ .. 1.38%·300·40 _ 165.6 mm' (C2lJ;25) 

Met e>en gewkht van 200 k~mt voldoet een =>dwichelement dus aan de sterkte- en stijfbeid""isen 

om een ruimte van 5400 m al. kantoor~loer te overspannen. Wanneer dit llereali"",rd wordt met ""n 

sta.lplaat betoovloor heeft de vloer minimaal een gewicht van 3~ kg/m'. 

2.8.1 Control~ n~n"kht dikke ~iltheorÎe 

De dikke .'lChiltheorie voldoet exact aan het uitwendig ~venwicht. M, en M, (zie vergelijkingen 

[2.39.a] en [2.J9.b] zijn hij elkaar opgeteld over ~ gehele lengte van Ik ligger gelijk. aan het 
uitwendig moment. Met behulp Van vergelijking [2.29] wordt de ochuif.'panning volgen. de dikke 

schilthecrie in de k~rn bepaald. Door het verwaarlou" van de buigstijfheid van ~ kern i. de 

schnifspanning over de hoogte van ~ kern constant. Vergelijkilli [2.29] kan worden llecontrol«rd 

door de schuifspanning in de kern aan de hand v:m het evenwkht te bt:jXllen. zie afbeelding 2.22 en 

vergelijking [2.62]. Het inweooig evenwicht wordt n.genoeg exact benoodc:rd. Over de gehele 1en&te 
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van de ligger geven vergelijking 12.29] en [2.62] lot lwee cijfer1l achter do komma. dezelfde waarde 

voor de "",huifspanning in de kern. 

r ·· .. .... 

2.&.2 Verloop oormaalspanning In'U de hooett YaU de schil 

[2.62] 

In afbeelding 2.23 wordt het verloop van de normaal.panning over de hoogte van de "",hil 

W«Tg<'geven vol~ns de di"e t1I dunne so;hilt~e. (I, is de normaalspanning in de "",hillen ten 

gevolge van buiging t1I (I, is de normaalspanning in de ""hillt1l ten gevolge van de weerstand die de 

""hillen bieden legen de d"'vskracht""rvorming VlJI de kern. a , i. bij de dunne ""hiltheorie 

onderverdeeld in Ob en 0';01>- "b staat voor de oonnaalspanning in de ""billen len gevolge van de 

'Regel van Stei""r' en o'aIo staat voor de normaalspanning in de schillen l.g. v. de eigen buig"ij~id 
van de "",hillen hareft buiging. Dit geldt ook voor de dikke schiltheorie, alleen is in afbeelding 2.23 

.Je.e splitsing niet weergegeven. Dool (1, wordt in de uiteme vezel van het s;mdwichelemcnt bij de 

.JiJde ilChillheorie CCn hogere trek. of druk.spanning gevoodrn dan bij de dunne r.chiltheorie. Bij de 

overgang van ochil naar kern treedt in de uiterste vezel van de schil het tegenovergestelde op. Daar is 

ten gevolge Van 0, de waarde Van de trek.spanning in de oodc:rschil I drukspanning in bo""nschil. 

volgens de dunne ""hiltheorie hoger dan de dikke schiltheorie. Bij kleinere ,,~ingen wordt 

volgens de dikke !iChiltheorie zelf> eeD drubplJIoing gevonden bij de overgang van ""hil Dur kern in 

de onderschil t1I een trekspanning bij de """I'!!ang van ""hil naar kem in de il<>wnsçhil. na.,. waar de 

dwarskracht vervorming VlIl de kern de grootste hoek maakt i5 (I, het grootst. Op de locatie WUI voor 

0, de m.:uimale waarde WIlfdt ~voodtn. in dit geval in het midden van de ,,>erspanning. viOOt de 
spanning,wissel al. laalllte plaats over de lengte van de ligger bij een verandering io het aandeel van 

a, op o. Mee andere woorden hoe groter het oandeel w, en hoe grofer de invloed va" de eigen 
buigSlijfheid van de schillen de, te grokr het a.ooc:el 0,. 

• • . L!o".-~ 
.rr.,~.,,-;,. -.! ... t .... 
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Dunne schiltheorie 
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2Jl Conclusie 

.0" kx:atic van hel zwaartepunt in een samengestelde dOOlNlede i, niet afhankcJÜk van de mate van 

... menwerl<ing tu"<o:n de verschilJ..nde Jagen. 

De buigstijlheid van een sandwichelement bestaal uit de eigen buigOIijlheid van de ~en afzooderlijk 

en de buigstijlheid I.g.v. de 'Regel van Steiner·. Dc grootte van de buigstijtbeid t.g.v. de 'Regel van 

Steiner' is naul de geom.tlie en de materiailleigenschapp..n van de \"erscbi lJen<le Jagen afhankelijk 

van de mate van samenwerking tussen de verschillende lagen. Deze mate van "~mmwerking wordt 
bepaald door de hechting ru.sen de lagen. Besaat er geen 100 % satllellwerking tu.sen de 

verschillende lagen dan moet de buigstijfheid van het sandwichelement, ontleend ILln de 'Regel van 

SteÎller' , worden vermenigvuldigd met eeD samenweoong.factor")'. 

De vervorming van een saJldwichc1etllffit bestut uit een buigvervorming en een 

dwmkrachtvervorming. In ~raaf 2.1 i. aangetoond dat de dwarskrachtve.....,.",ing t>ij 

sandwichele menten met een kem van isolatiema\eria.al niet kan worden verwaarloosd. 

Bij statisch bepaalde sandwicbcoostructies met 'dunne scbillm' mogen de vervormingen ten gevolge 

van dwarskrocht en buiging onafhankelijk van elkaar worden bercli:end et! vervolgens worden 

opgeleid. Dit geldt niet voor statisch onbepaalde sandwichcorutructies en sandwicbcoostructies met 

dikke schillen. 

De mate van invloed van de vm;chHlende lagen bei"'l-It de 'soort' van de sandwichconstructie. 

Wanneer gebroik gemaakt word! van de vergeliJ"kingen [2.4] tlm [2.6] uit par.graaf 2.2 voor het 

kwalificeren van de sandwichcoostructie, dan lnoet men erop attent vjn dat in deze kwalifICatie geen 

rekening wordt gehouden met de grootte van de glijdingsmodulus van de kern. 

Sandwicbelemen\en, samengeMeld uit 'dunne' ""hillen met een eigen buigstijfheid minder dan 1 % 
van de totale bYigstijfheid van het sandwicheJement kunnen worden berekend met behu lp van de 

hypothe"" van Tirnoshenko. Hierbij moet worden VffiJ\Cld dat de I 'It Cteru! een arbitraire waarde is. 

Omdat de eigen buigstij~id van de schillen in verbooding tot de totale buig.tijfheld zo klein is, kan 

worden aangenomen dat de verschillende lo.gen met elkaar mee vervormen zonder dur weerstond 

tegen te bieden. Bij 'dikke' ..:hillen kan de eigen buig<tijfbo,id VlIU de ..:hillen niet worden 

verwaar\oo!;d, De schillen gedragen zich namelijk niet langer al. flexibele membranen, mlLlr als 

schillen met ecu .ignifICan\e eigen buigOIijlheid die niet kan worden verwaarloosd.. Dele eigen 

buig5lijlheid van de ..:hillm """ft effect op de dwlltSkracbt~ervorming vlIJ de kern. Zo IlIJi" de kem 

en de schillen UIl elkaar gekoppeld zijn worden de schillen gedwoogen te vervormen met een 

kromming gelijk lLlII die van de kern. Door de signifIcante eigen buig5lijfbo,id van de schillen bieden 

de schi llen weeman(! tegen deze dwarskrachtvervnrming van de kem en zorgen VOOI"een reductie van 

de dwarskrachtvervormiTli en ochuifspanning in de kem. Echter gaat dit wel \en koste van het 

introduceren van bijkomende bYigmomenten en dwarskrachten in de sch illen wat een verhoging van 

de normaalspanning in de sc hillen d, gevolg hoxfl ~ mate waarin de ochillen de 

dwatlibachtvervorming ~ln de tem beiwloeden hlIlit ar van de "erhouding (u.sen de 

afl;chuifstijlheid van de kern ~n de iD"Joed van de eigeD buiistij fheid. Dit i. ~ terug te zien in 

vergelijking [2.29J en de probecrfuncties. 
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[2.29] 

Hoe groIer .. de. t~ kleiner i5 de in~1oed van de eigm buialólijllleid van de schillen op d~ 
dwarskrachlvervorming_ Hoe groler G en hoe kleiner E d~ te kleiner is de in~loed van de ilChillen op 

de dwarslmichlvervorming van de kern. Hel Î$ echt..- niel eenduidig aan t~ g~ .... n wal de invloeden 

zijn van v~randeringm in de doorsnede (zi~ paragraof 2.7.4 m 2.7, 7). Bij~oorbceld, wanneer de dikte 

van de k~rn wordl vergroot beeft dil invloed op de afschuifstijfheid, maar 001< op de lOIale 

buigSlijfh~id van het """,,wichd~ment ('Regel van Steiner·). De dikte en de glijdingsrnodulus van de 

k~rn ~n de e1astidt~it<rnodulus en de dikte van de <ehi11en hebben invloed op de verllouding. 

In hel verdere verloop van hel afsllKleerondenoek womt de sandwichlheori~ waaroij g""n rekming 
wordl gehouden met de eigen buigstijfheid van de ",hiJl~n (Timoshrnko """,,wichtheorie) de dunn~ 

schillheolie genoemd en de """,,wichtheorie waarbij wel ",kening wordt gchOliden met de eigen 

buig stijfheid van de IIChiI1~n (Anen) d~ dikke ochiltheorie renoc:md. 

Uil paragraaf 2.7 blijkt dal over het a1rernec:n de dikk~ en dunM scbiltheorie gelijke waarden geven 
voor het coostructÎCve gedrag van sandwicllelemcnten met 'duDl\e ' IIChill~n. Alleen onder ~n rood 

puntlasten geeft de dikke schiltbeorie andere waarden voor de nonnaal.paaning dan de dunne 

schillheo1ie. De dikk~ schiltheor;. geeft h;'r l'i<'kwaarden, ""rOOl"ZaakI door & 'soon' van de 
~rfullCtie die is aang~nomen, Voor ... ndwicheJemerilm met 'diku' schillen g~ven de dunne ~n 

dil<t~ schil1heori~ nkt dezelfde waarden voor ""I construclieve gedrai. MeI behulp van de dildc 

IIChiltheorie Wordl duidelijk een hogere waarde gevonden voor " dan met behulp van de dUDM 

schiltheorie. D~ntrg<'n wordl met behulp van de dikke ilChil\heorie voor w en ~ duidelijk lagere 

waarden ge~ooden dan met de dunne ilChiltheorie. Voor sand ... ichelementeJI met 'dille' ""billen i. de 

dunne schiltheorie dan ook niel meer geldig. Bij sandwicheiernenten mei dille schillen ontstaal er 

rond en onder de puntlasten ook ..... piekwaarde voor de normaalspanning. echter is deze niet zo 

abrupt .ls bij .and ... icbelementen met dll/llle schillen. De dikke schiltbeorle maakl euct ui~ig 

evenwicht en nagenoeg exact inwendig evenwicht. 

Hoe dikker de schillen, dus hoe gr<>(er de in~)oed ~an de eigen buigstijfheid van de schillen op de 

tl)(J.le buigstijfheid, de, te groter worden de \l(r:o;chilkn tus"en de dUDne en dikke schil1heorie. De 
~r:o;chillen russen de gevon<\en waanJen VOOf w en • volgens de dikke en dunne ilChil1heorie worden 
steeds kleiner naarmate de dikte van de kem 1OCne~m~ Voor de nocmaalspannilli wordt hel venehil 

russen de dunne en dikke schiltheorie JfOICr naarmate de dikte ~an de kern loeneemt. 

De invloed van de dwar>knchtvervorrning op de lota'" ,'ervorming wordt minder naarmate de 

o~ing groter VI'Or<!t. De schuifspanning be",kend volgens de dunne schlilbeorie is 

onafhankelijk van de Jengt~ van de ov~rspanning. De ""huifspanning bepaald volgens de dikke 

ilChi1t~ gaat naarmate de lengte groter wordt naar de waarde toe bepaald volgens de dunne 

schiltheorie. De bijdrage ~an " l neeml af naarmate & overspanning groter wordt. Daarentegen wordl 

de bijdrage van '" ~ naarmate L toeneemt. Vanaf een bepaalde L blijft het ven"hil tussen de 
waarde van de IIOl1lIaIllspanning bepaald volgeos de dunne en dikke ilChiltheorie gelijk. Vanaf deze 

lenate wordl bij de dille ochil1hoot:ie Ol. de nonnaalspanning ten gevolge van de weerstand die de 
8Chillen bieden tegen de dwml;rachlver.-orming van de kern, nkt meer groter. 

Om analytiiICh aoed hel aedrag van sandwichconSWClies met dikke schil"'n te kunnen VOOI"llpellen is 

""t van helang om tJauwkeurig te weten wal de alijding..-rKldulus van de kern ia en ... al de 
elasticiteitsmodulus van de schillen Î$. 

_ ~2_ 
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De maximale druk- of ~kspanning wordt io de uiterste vezel van de schillen to.V. de z .... undijn van 

het sand .... ichelement gevonden. De maximale drnkspanning in de bovenschil en de maximaJe 

rrekspannina in de onderschil. Wanneer het ~l (1, maar gTOOl genoeg i5 bil bij de ov<:rgang van 

schil "'or kern in de bovrnschil trek ontslaan en in de ondeTllCh il druk. 

Bij een op buiging belast sand .... icbelement kunnen de volgende 4 bez .... ijkmcchanismcn optreden: 

1) Bn:wijk~" VllII ondersu schil door ovuschrijding van buiglrd.rtut.le; 
2) Bti;l<'ij~" van ktm door m-uschrijdi/tfl van tifschuif.ruht; 
J) Horj"lf}/tlU~ ""rschuldn! ICIoiI (Ioori"lf}/tI<lI,lip): 
4) Plooitn van de op druk lHla.rte schil en il!d",llen ",m ltm in combinatit _I inleiden 

VOJI bellU/ing. 

Bez .... ijk!net'hanisme J is een typisch bez .... ijkmechanisme voor 51Ut1<'ngeSlelde elementen. 

BezwijkmechanisOle 4 is een typisch bez .... ijkmechanisme voor s.and .... khconstruc~. met dunne 
schillen met "'"" pun!last. 

[n pamgraaf 2.8.4 i. aangetoond dat een oand .... icbelemcnt met een ge .... icht VJ.D ongeveer 200 kglm' 

voldoet IWI de Merkte- en 51ijfheidei""n voor het overspannen van oen minne van S,4 meter al. 
hntoorvlDl'I. Het ge .... icht i. beduidend minder dan een 51.ul!'1aat betonvloer (350 kgIm' mei dezelfde 

d/aagcapaciteit). 

. lJ . 



Betonnen sandwich als licht vloersysteem Afstudeerrapport w.A.A. van de Wouw 

- 54-



3. Schilmateriaal 

3.1 Inleiding 

Om analytisch te kunnen bepalen hoe het sandwichelement .ich mechanisch gedraagt en wat de 
capaciteit is van een sandwichelement, moet zoals \o'Olgt uit hoofdstuk 2 o.a. de eigen bui&:stijfheid en 

de buigtreksterkte van de schillen bekend zijn. In dit hoofdstuk worden iIóUI de hand VaD ... " 

literatuur,tudie eolof een experimentele studie van eeD aant.ll materialen de male,;""lgegevens die 

voor dit af,tudeerondermcl: Vll!l belang zijn be>prokeo. In paragraaf 3.2 wordr .taalvezelboton 

behandeld om na te gaan of lid zinvol is slaalvezel. ~ te p .... n in de bd olll"'" schillen van een 

sandwichekment. LVI., La.mina~ Ven ... , Lurnbu, wal in parngr .... f 3.3 wordt be""roken, wordt 

voor dit oodel'loel: t""gepao;! om aan de hand van experiment..,1 oodel'loek hel Malytisch on<k~k, 

de dikke sc hillheorie, te toetsen aan de praktijk. In paragr .... f S,2 wordt dit verder besproken_ In 
paragraaf 3.-1- wordt de belOnsamenstelling besproken die is (""gepas! voor het experimenteel 

onderzoek om .aD te tonen watde lIKIieiijkheden zijn. 

3.2 StaaJvezelbeton 

In de literatuurstudie lVllll de Wouw. 2009] i. de invloed van .tulv=b op de .ter.kte van l>etoo 
be,proken. De belongrijkste vOlJldeJen van staalvezelbelOn worden hier herhaald; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Grote na,;cheurtuiheid (doctiliteit); 

Grot~ veJ"Vorming""apaciteit; 
Verbe(~ring krimpg.-drng van hd ui(g~haJ-d., beton; 

s"tere scbell"",rdeling en beperl:ing van scheurwijdt~; 

Verhoging van de brarodhest~ndigl>eid; 
ToenlJnC' van de trehterkte (mi~ voldoende len~ en hoeveellleid vele1s) na 

scheurvorming. 

[n dit afstu<ko"proi"ct is ~loek v~rricht naar 'lllalve,.elbdon md Cnglatoomortel. Zie hijlag~ C.I 
voor bet prodllcthlad van de 'staalv~zelmort~1 slllJldaard' van Cuglaton. Hierin wordt opgeg~ven dat 

volgen. ISO 679 nl 7 dagen de buig(Jeksterke. 0".. :> 20 N/mm2 en volgens CUR 24 de 

staalvezelmortel in sterlcrekla."" K80 kin wIJlden ingedeeld. Md behulp van een vierpunu. buigproef 

bil de opg~geven buigtreksterkte experimenteel worden gev~rifl<'erd en kan Ew., worden bep"ald. De 

Slaalv~zel . (ZP J()~ Orumex) in do. slaalvezelmortel hebben een kngte van )(J rum en een diameter 

. Sj . 
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van O,SS mm, De hoeveelheid Slaalvuels bedraagt 7S kg/m' belOnmorteL Uitgaande van een 
betongcwicht Vin 2400 kg/m' lOOIt dit neet op 3.1 ':t van het betongewicht. 

Vooral door het ror:p.o. .. ",n van kunst'tofv.,,,,, I. kan de brandbeSiendighcid van betonsoorten met een 

hoae SleI1r.te en een zeer goede verdichting WQrden vnhoogd. De snel wegsmeltende kUJlSlStof""zel. 

amen ontsnappingslanaal~ voor de ~oom die bij snel oplopende temperaturen bij brand door 

""tdamping van vocht in de por;;;n Vin het beton OntSlUt. Ook de gevoeligheid vOO< af.patten vln 
beton bij bruid womt hierdoor vero.terd, In de pIO"fsrukken voor de brandproef. besproken in 
paragraaf 7,4 zijn dan ook polypropylttn""zel. t""gepa.\I, 

],2,1 EJa>.ticitf itsmodulus 

Md behulp van «11 vidpomts buigprocf kan eXl"'rirnent",,1 o,a, de elasticiteitsmodulus onder buiging 

("-l van het &lJ,a1""zelbetoo ,.,orden bepaald, In afl>e..lding 3.1 wordt de opstelling van de vierpunt. 

buigproef .IlCbematisch weergegeven. De overspanning L van het proefstuk is 4SO mmo DlWbij i ~ de 

o..:rsrà van het proefstuk bij beide steunpunten ongeveer 60 mmo De puntlasten arijpen aan op U3 

van de steunpunten. De procfstullen zijn aeStori in zelfgemaakte bekistingen van betonplex met een 
dikt., van i3 mmo Voor het Storten is de bekisting behondeld met belistiogolie. De staalvezelmortel is 

vanaf de bo""nzijde in de bekisting geston, zie afbeelding 3.2. De proefstuklen zijn 8 dagen na 

Slorten beproefd. Voor de omgevingsconditie. tijden. de pr""""n zijn geen ntra maatregekn 

ge(foffen; de proeven zijn uitgevoerd in het laboratorinm waor een temporatuur httrsr van 20 gra.<kn 

Celsius. Als wlte'<ement verhouding is 2,22S L w3ter per 2S kg mortel aangeilQuden. Dil valt in de 

waterbrandbrecdte opgegeven door de producent, Ik bijlage C.I. 

Ln - \1;0 

W 

An-tdi,. 3.1: 8<kmi"ll 

[1) - 16(l 

L - 410 

" j 

[1) _ t6(l 

'" --
eh Verp1......m,:opucn .. 

• 

0. prod wordt uitgevoerd met <k 100 kN drukbank in het Pieter VJ.n Mussd",nbrod: laboratori um 

van de TUk. Met behulp van registratie apparatuur wordt de krncht-<loorbuiging relatie vastgelegd. 

De kracht die wordt afgelezen wijkt maximaal 100 N af van de werkelijk aangebrachte kracht. De 

vervormingssDelhà! tijdens de proef io COOSionl door de ""f\lorming ge.ruurde proefop!ltclling en 
bedraag! 0,2 mmfmin. De kracht .... ordl door middel van ma15;eve .rakn rollen _t een doorsnede van 

- 0 



30 rnrn op dc ,tortzijde ""n het proerSluk ingeleid. Om oocffenbedc:n uit Ie vlaUen en de 
krachtintreding gelijkmatig over de breedte te verdelen ligt tussen de ,talen rollen en het proef.ruk een 

SloJm strip en een Wip van ieper.! hout (zie l fbeelding 3.3). In afbeelding 3.3 i. ~n van de twee 

.teunpunten zichtbaar. De ~teunpunten beSlaan ook uit een massieve sllllen rol (, 30 mm) met daarop 

een "talen !\trip. De strip van gepen! !>oot is hier achterwege gel:tlen. omdat door de ki.t hel proef.tuk 

aan da..: ,hod en eaaal genoeg ... Het "lCIInpunt bij meting BI (zie afbeelding 3.4) i. een ",hamier en 

hel steunpunt bij mcting B2 een roloplcUin,. 

In afbeelding 3.4 wordt in een bovenoanzicht de locatie. weergegeven waar de afmetingen van het 
proefstuk ,.ijn gemeten, De lengte en breedte van de proefstukken zijn re'Jl"Ctievelijk 6(X) en JO) mm; 

de dikte van de procf.tukken i. oogevecr 40 n,m. De waarden VlUl de exacte afmetingen voor de dikte 

zijn in tabel 3.1 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat er oen relatief grote spreidÎIli 
be.tut in de dikte gemeten binnen !!én plaat en tussen de platen. De grooISte gevonden waarde voor 

de dikte bedmagl43, 79 en de kleinste waarde 39,89 mmo In (lfOC"nten uitgedrukt komt dit neer op een 

verschil van 9%. In de afbeeldingen 3. 1 en 3.4 wordt met w .. '" en W .. ,l de locaties van de verplaat.ing 

opnemers wcc'iCgeven. Deze zijn in het midtkn vln de overspanning ander de linker_ en rochter>.ip. 

van hel proefstuk geplaatst. De rncctonnauwkeuri&lIcid van de vcrplaat.sing opnemers bedraagt 0,00 I 

mrn. 

J\QV'''''. 'rlÎ<b< 

AfhHldi"ll 3.-4 : B ........ llZickt •• d,oon.....Jo pcoft5tuk 

Voet het bep<llen van de cllsticitei~.modulus wordt hel lineaire deel van de cu"", bcschoowd in een 

hacht-<loorbuiging diagram (a1bcclding 3.5). Dit geldt voor proefstuk C-lIUS!ien 1,0 kN en 4.5 kN en 

voor de proefshlUen C-ll1m C-6 tussen 1,0 en 5.0!<N. Op de verticale as i. de i;n,cht F ofte lezen en 

op de horizontale as de bijbet.orende doorbuiging w, zijnde de gemiddelde waarde van de gemeten 

dooIbuigingen met behulp van twee verplaabing opnclllCl:'l op de locatie, W""A en W.,B (zie afb..:lding 

3.1 en 3.4). Met behulp van vergelijking [3.11 kon cr eert verband worden gelegd tU'<SOl de opo-cdendc 

kracht en de elasticiteit.modulu. (zie afbeelding 3.6). Voor het bepalen van de elasticiteit.moduln. 

worden de metingen tor F = 1,0 kN n;'t meegenomen in verband met mogelijke onnauwkeurigheden 

van de proefopsteJiing bij bet begin vl n de ]ll"ocf. Na ... t een gemiddeld,., waarde gevonden uit de , ... 

proefstukken bn met behulp van ISO 2602 (zie bij1llie DJ) de karakteristieke waarde worden "'_. 
_ .\1 _ 
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Waarin: 
F = o~1Ide kracht in IN1 

L ~ o,,",rspanning in 11IUIl1 
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Waarin: 
s = SWldaard deviatie 
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[3.1] 

Voor liet lineaire deel van de curven in afbttldin, 3.~ moet een constante E w<xden gevonden met 

behulp van vergelijkilli [3.1] in afbeelding 3.6. Dit ",Idt nagenoeg voor alle proefstukken. Hkrbij 

moet wel worden .-ermeld dal de gemeten doorbuiging bij bezwij ken klein io, wal dan ook een n:lat~f 

klein gebied geeft voor het bepalen vaD de eWliciieltsmodulus. De langzaam afbuigende CUrven in 
afbttlding 3.5 geven de relat~f hoge buigtaaibeid van .taal.-eze lbeton ,...,.,r. Met: andere woorden. de 

bestendighe id tegen bn::uk bij kleine pllL'\ti~he ~ormingen i$ relot~f g'OOI. Door toevoeging van 

$taruvezd. nt", dus worden aongenomen dat de t!uctj]jteit van beton toenttmt. In tabel 3.2 wordt E,.. 
en de hrakterist~ke waarde voor E..., weergegeven van het lineaire traject. De ge\o"llOÓen gem~lde 
waarde voor E..,. • 10303 Nlmm' . De spreiding i< tlein en bedraagt 549 Nlmm' . Dit is 5,3 % van 

E.-- De kan.kte,iSliàe waarde Et.. = 9127 N/mm'. 
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3.1.1 Bulgtreksterkte 

Vierpunts buigplYH'f 
Met behulp van de vie!pllnts buigproef kan ook de buigl",k,terlcre worden bepaoJd. HiervOOl zijn op 

vier punten rond de ""hal, de dikte van de pi ... ! gemeten (zie label 3.3). Met boholp van vergelijking 

[3.2.a] bn "'" buigtrüsterkte worden bep ... ld. 

I I 
- F· - L cr _ 2 3 

• w 

Waarin, 

M 
~-

w 

F = opuedendehacht in [N] 

L = over:o;panning in Imm] 

W • wuntand.mo"...,nt in ]mm'] 
M • op!redend ,na"",n! in [Nmm] 

[3.2.al 

In de krocht-<I<xIbuiging diagrammen (afbeeldingen E.} tlrn E.6 in bijlage E.I) wordt een [ahte lijn 

getrokken evenwijdig aan het rechte gedeelte van de curve die de hEht-doorbuiging ",lotie 

weergeeft, na hn beginl'lnt V'D het lineaire traject en op een afstand van 0,05 mm van dil lineaire 
deel, zie ook afbttlding 3.7. ~ krocht bij bet aoIslMII van de eerste ""beur word! gelijkgesteld ... o de 

waarde van de kracht voordat (voo< de "" .. te toer) een afname van de lacht opIreed~ Ijnks van de 

getrokken rechte lijn in de grafiek. 100;"0 geen afnam. nu de hl>chl optreedt linh van de getrokken 
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lijn. wordt de buigtrebterklc gelijkgesteld aan de ~ van de krnchl bij tw.1 snijpunt van de curve 

met de getrokken "",hte lijn. 

In tab.l 3.4 wordt een overzichl gegeven van de gevonden gemiddelde en karakteristieke 

buigtreblerkte. De gevoo<len gemiddelde waanle voor """ " S.08 Nlmm' , de spreiding i. klein en 

bedraagt 0,22 Nfmm' , Dit i. 4,3 % van a ... , W<)f'dl deze gemiddelde buigtrehterkte "eTgeleken met 

bekende waanlen voorde bui~hteTkte van beton uil de literntuur dan kan worden opgemerkt dat de 

stuIvezels voor deze loepassinr niet zorgen voor eeD hogere buigtrebterkte. Zo heeft beton uil 

sterkieklas", C9Il'IOS (hbusdrukslm«: vergelijkbaar met beton ""mengesleld uil '.taalvczclmortel 
standaard' van Cuglalon) voliens NEN 6no een buigfIcksterkte van S,l NJmm' . Dal de staahuel. 

geen effect t.cbben op de buigtreh\el'kte kan wonlen veroorzaakt door de afmetingen van bet 

proefstuk io verhouding lot de grootte van de stuh'ezels. De schillen van de sandwichelementen zijn 

ongeveer 40 mm dik. De relatief lange v.:zel. tw.btw.n in deze situatie geen effoxt op microscheuren en 

leveren dus geen bijdrage aan een verhoogde buigtrek<tmte.!-kt i. mogelijk, dal wanneer in 'dunne' 

beton ... n schillen met een dik«: van 40 mm relatief kom IiWIh'ezcls in combinatÎc met wapeninr 

wordt toegepast. piOS bij een hogere belasting scheuren zichlbaar wonlen dan wanneer alleen wapening 

wordl lOegepa:!t. 

Opv~llend iIi dot de gevonden buigtrebt..xte ycr onder de waanle ligt, die wordt opgegeven door de 

producent (5.1 «20 Nfmm'). 111 afbeelding 3.8 iIi een overzichl opgenomen van de proefstukken na 

tw.laslen. De scheur horende bij bezwijken ligt linh en rechts van bet midden. wal aangeefl dat de 

proefopstelling geen voorkeur heeft. Hij de proefstukken Cl en C3 is «: vroor gestopt met belasten. 

waardoor er geen scheuren zichtbaar zijn ; dil zegl wel weer wat over de ,dalief hoge buigtaaiheid van 

staalvezclbeloo. 



DtûpunlJ bl<igp,oeJ 

In hel producthlad van Cllglaton wordt verwezen naar ISO 679 voor het b.palen van o.a. de 
huiilrek$lertte. In ISO 679 wordt een driepunt. buigproef uitgevoerd op m<>rtelprisma·s met een 

afmeting van 160x40x40 (Ixhxh). Dele proef is ook voor dit af<tud""rondet7.oek uitgevoerd. In 

afbeelding 3.9 wordt de op>telling van de dfil,pun!S huigproef sch<=atisch w""rge~ven. De 

overspanning L van het proef,;tuk i> 100 mmo Daarbij zijn de overstekken van het proefstuk hij heide 

steunpunten onge""", JO mmo De puntlast grijpt aan op J.J2 v:m de steunpunten. 

, 
I 

• • 
L_ 100 

De omgevingsconditie., waaronder de morteIJlfi.ma·s C7 tfm CJ2 zijn geproduceerd en b.proefd i. 

gelijk aan die van de proefstukken Cl tIm C6. Enige =schil is dl>!. de proefswkken lijn ge8l01t in een 

Mand.ard bekislinj (zie afbeelding 3.10). Voor het stO<ten is de ""ki8ling ""handeld met 

bekistingolie. De proefstukken worden ""last op Un va1\ de zijden ten opzichte van de stOl"tSituatie en 

zijn getest in ... n dmkbrnk (zie afbeelding 3.11) in het Pieter v:m Musschenhloek loboralO<"Îum. In 

ofbeekling 3.12 zijn in een boven""""icht de locaties weergegeven w"'" de afmetingen van het 
proefMUk zijn gemeten. De Jen~ van de proefstukken i. 160 mmo De breedte en de dikte v:m de 
proefMUkken rijn heide oogeveer 40 mmo De waarden van de exacte afmetingen 'IOOr de dikte en 

hreedte zijn in tahel 3.5 opgenomen. De proefstukken zijn 8 dagen na sto<ten beproefd. 

·6\ . 



A/b ... d diJljt; 3.1': 
Sta...w.ro beki>til\j\ 

l'O<If" _rt.I,,","'" '. 

AfbetoIdi,. J.1I: Prorfopol.Ui"ll 

Met behulp van ""rgelijking [J.2.bl bil de buig~hlerl:le worden bepaald . 

". 
.!. fl· .!. L , , M 

W W 
[3.2.b] 

In label 3.6 wordl een overzicht gegeven von de gemidd.lde en karokteristieke buiglr<'ksterl:te De 
gevonden spreiding i. groot en bedraagt 2,51 Nlmm' . Dit i. 25,6 % van 0".._. De gevooden 

gemidoklde waaro.. hmraagt9,81 N/mm· . Dit is 49 % van de opgegeven wande door de IXoducent. 

Het i:rOle verschil blijft duo aanwezig. Ook bestaat er ""n groot verschilrus .. n ~ .... gevooden met 

de driepunts buigproef en 0,.,. ..... gevOlXkn met de vierpunts buiWfOCr. VIJ(Jf dezel.aat>1 genoemde 

bedrlllll!t "1<0-_ 5,08 Nlmm'. Dit is 52 .., van "1<0-_ gevooden met de driepunt. buigJXO"f. De 

OOlZaak van dit grote verschil wordt gevooden in de breedte vnn de IXoefsmkken. De hoogte van de 
proef.rukken i:i bij beide blJigproeven gelijk en heef\. dan 001< ~ invloed op de optredende 

verschilkn. In de 'kkine' proefstukken C7 tlm Cl2 met een breedle van 40 mm worden de .uwvezel. 

meer gedwongen in ün bepaalde richting te liggen. Wannoer de staalvezeJs in de richting liggen VIJl 

de ove""",nnini zullen hogere waarden woWen gevOfld",n voor "'" en lagere waarden wanneer de 

~taaJvezels in de breedle richting liggen. Mgaand op het feit dat voor de driepnnll< buigproer de 

hoogste 0".. is gevonden hn worden geconcludeerd dal de staalvezel. in de meeste mortelpri,ma', in 

de richting van de overspanning hebben gekgen. Door de breedte van 300 mm worden de Slaalvezels 

in de proef.tukken Cl tlm C6 veel minder of zelt. niet gedwongen ~n bepaalde richting in te liggen. 

Dit i. ook terug Ie zien in de lage spreiding van 0,22 N/mm' (4,3 % van 0...,). Bij de proefstukken C7 

tIrn Cl2 worden de staalvezel., ooonlat deze proefsrukken relatief.1IIlIl zijn, eerder ge<lwoogen ém 

·62· 



bepaalde richting k kiezen tijdens Mt storten, wat ... n ~ spreiding in de materiaaleigenschappen 

van de ver""hillende proefstukken oplevert. De buigtreksterkte gevonden met ~hulp van de vierpmn 

buigproef kan dan ook al. em bclrouwbare waarde worden be~houwd. Door de ~ spreiding geldt 

dit echter niet voor de gevooden waarde met de driepunh buigproef. 

3.3 LVL 

KERTO i .... n ooort LVI., LaminatOO Veneer Lumber, en io gdamineerd fineerhout vervaardigd uit 

origineel Fm. "-, ,,,nhollt. De 3 mrn dille f""",rlagen worden onder hoge temperatuur en druk 

verlijmd met em bruine fenol.tructuurlijm. Vervolge", worden de lagen ""mengevoegd met 

verspringende IasS"n. In a~lding 3.13 wordt het productieproce, van het KERTO ""bem.tisch 

weergegeven. Volgens de producent Finnfore"" zijn iml"'rfecties die zich natuurlijkerwij s kunnen 

voordoen bij het drogen van hout, zOOII, kromtrekken, splijten, ~heluwtrekken en ve,vormen bij bet 

product KERTO niet aanwezig. KERTO is sterker, rechter, lichter en veel stabieler dan traditioneel 

z.ao.g- en timmerhout. Er beSWUt op dit moment twee varianten ; KERTO-S en KERTO-Q. Bij 

KERTO-S liggen alle r""",dagen parallel en bij KERTO-Q ligt 1/5 van de fineerlagen in 

dWlll"8l"ichting. KERTO-S h ... fi ... n hoge'" buigrreksteIkte dan KERTO-Q. Voor dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van KERTO-S. 

Volgens de productspecif",atie va" Finnforest (zie bijlage c.J1) heeft KERTO-S een karakteristieke 

buigtrek.terkte van 50 Nlmm' en een gemiddelde elasticiteitsmodulus, 1'(, (evenwijdig aan de 

vezelrichting) van 13800 Nlmm' . Door de vele lagen en de vezels allen gelegen in dezelfo;le richting 

keot KERTO·S weinig spreidiIli in de mechanische eigenschappen. Voor bet bepalen van de 

elasticiteitsmodulus Vin hout Cl! houtachtige materialen wordt het materiaal tot maxi"","1 40 % van de 
sterkte belast WilalOOor het tev"",, mogelijk i. om van KERTO·S in een vierpunts buigproef de 

elasticiteitsmodulu. te bepalffi in het linearr-elasti",h gebied en vervolgens 'ongeschonden' nogmaa" 

te gebruiken om sandwicheJemeuten te maken en te beproeven. Het grote voordeel hierwn is dat 

"'<acl de elasticiteitsmodulus van o;Ie ~hillen bekend i. wanneer deze worden verlijmd aan het 

isolatiemateriaal. 
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3.3.1 Elasticiteitsmodulus 

Met behulp VlIl een v~rpunts buigf>l"O"f wordt eIp"'imen!eel de elasliciteit:>modulus evenwijdig met 

de ve:r.elrichting van KERTQ..S bepüld. De proefstukken worden ongeveer tot 40 % van de 

opgegeven kar'lkteri!.l:ieke buigtreks!erkte belast. In afbeelding 3.14 wordt de op.,telling van de 

vierpynts buigproef .. dlernati ... h w"",rgegeven. De over.<plII1ning L van het proefwk i~ HSO mmo 

DaaJbij zijn de overstellen v;m het proefstuk bij beide steunpunten ongeveer 50 mmo De puntlosten 

grijpen "10 op U4 van de .<leunpumen. 

m 

I , , 
._----- ----------------- -----------------,-----_. -, 

A,'b<eldÎtlIi 3.14, Opo;l<llior; .!ft"po .... boi~"""" 

In atbeekliog 3.15 wordt io """ bovenaanzicht de locat~. w=gege""n waar de afmelingen van de 

proefstukken zijn gemeten. De proefsrukken hebben een leng!e van 1250 mm; de dikte en de breedte 

VIII de proefstuUen is respo;:tievelijk onge""", 39 en 300 mmo De waarden van de exa<:te afmetingen 

voor de dikte en breedte en het gewicht van de proef.,rul:ken i~ opgenomen in t<>be13.7. Teven. zijn in 

de afbeeldingen 3.14 en 3.16 met W], w, en WJ de locuti"" v;m de verpla.u.ing opoemers aangeduid. 

Er i. gekolen om de doorouigilli <la., te meren w= geen . prole meer i., VIII invloed door de 

krachtsinleiding (zie atbeelding 3.14). 



Ik """,tonnauwkeurigheid ~an de verplaatsingopnemer~ bedraagt 0,001 mm. Ik OIInauwkeurigheid 

~an de aan te brengen krachl bedraagt 100 N. Met behulp ~an registratie awaratuur wordt de kracht

dooot>uiging relalie ~astgelegd. Ik vervormingMnelheid van het proefstuk i~ con~t door de 

~ervorming gestuurde proefop,~lIing en bodr""gt 1,5 mm/min. Ik proef wordt uitge~oerd met de 2.50 

kN drukbank in hel Pieter ~." Musschenbroc:k laboratorium ~iIJl de TUle. De kracht wordt door 

middel ~OJI stalen rollen (~ 30 rum) op het proefstuk ingeleid. 0.. steunpunten zijn op geJijke wijze 

gedetailleerd, zie ook afbeeiding 3.17. Aan beide zi~n steun( het proefstuk op een stalen rol. Het 
steunpunt bij meting BI i. een ""hamier en het steunpunt bij meting H2 een roloplegging. De 4 st~len 

rollen hebben allen direct contact met hel proef.tuk, Voorafgaand aan de proef hebben de 

proefsrokken """,r dan 2",u"" in het Pieter van Musschenbroek laboratorium gelegen waar ook de 

proe~en hebben plaatsge~OIIden. Voor de omgevingsconditie:! van deze proe~en zijn geen utra 

m:tatregelen getrolTen; de proeven lijn uitge~oerd in het laborntorium waar een temp"ratuur heer.1 
von 20 graden Cel.ius, 

Voor bel bepalen ~an de e1astidteitsmOOulu~ wordt het lineaire deel ~an de cu"",, beschouwd in een 

kracht-<loorbuiging diagram, zie albeeldilli 3,18. Dit geldt ~oor alle 12 proefstukken. In afbeekling 

3.18 i. ~oor alle proefotulken de doorbuiging in het midden w, weergegeven bij een bepaalde k~bt 

F. Op de \-'Mieale ., i. de krnchl F af te lezen en op de horizontale", de bijbehorende doorbuiging 

w,. Met behulp van de ,,,,,tingen tu""n F = 2,0 kN en F = 10 I:N wordt de e1a"1icitciNnodulus 

bepa.ald. Zoals ~ermeld in paragraaf 2.4.3 wordt htt dttl ~an de ligger Ime""n de twee puntl""ten bij 

een vierpunts buigproef belast op luivere buiging. Md andere wClC>l'Okn, de vervorming i. in dit deel 

aJJoen afhrnkelijL~;m de buiistijt1leid. Door tus,'\en de twee puntla'ten op drie locaties de doorbuiging 

te mekn (afbeelding 3.14) bn de buigstijfheid van een ligger worden bepeald. Er i~ ~oor gekozen om 

de dOOlbuiging da.r Ie meten wan geen sprake mccr i. ~an invloed door de kraçht.inleiding (zie 
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afbeelding 3.14). Met behulp van vergelijking [3.3] hn dan de ElaSlicileitslTKl<lulus worden bepaald 

(zie voor de afleiding bijlage AW). 

~. 
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[3.3] 

In tabel 3.B wordt een overzicht gegeven van de gevonden ela.ticiteitsrnodnli per proefsruk en de 

daaruit volgende gemiddelde el."ticitcil.lTKI<lulus. De gevonden gemiddelde waarde voor &, is 14109 

Nlmm'. De gevonden spreiding i. kiein en bcdrugr996 Nfmm'. Dit is 7 % van EJ. ...... Wordt deze 

g~middclde elasticit~itsmodulus vergeleken met de waarde opgegeven door de produ<:ent dan komen 

~e goed OYerttn. De gemeten gemiddelde w.urde HJt 309 Nfmm' boven de OJIgegeven waudc van 

13I:l00 Nfmmz. Dit komt neer OJI een j:lI"OCe!1tueel venochil van +3 %. 

3.4 Beton 

De betoomortel die i$ toegepa.t voor bet maken van de proefstul;ken. sandwichelementen met 

betoona ",hillen, is afkomstig van hel bedrijf Van Nieuwpoolt Groep. De proefstul;ken zijn remw1 

bij de Goudse betoocentraic in Gouda. Het betreffende beton behoon tOl lJasse C6<Y7~. Bij een 

gedeelte van de proefstukken zijn polypropyi«nvezels met een hoeveelheid van 2,0 qJm' un het 

beton toegevoegd. In bijlage C.III wordt een overzicht gegeven van de zeef'llJ.lyse en de 

betoosamenMelling. Tweema"l i. beton gestort en bij beide storten io in het Iobontorium van Van 

Nieuwpoort Groep de kubuodrukot~rktc en de buigtrek.ten:te van het beton bepaald. In tabel 3.9 

'. 
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wordt ..,n overzicht gegeven van de bepaalde waarden voor bet geproduc..,rde beton met en wilder 

poI)1lfOpyl..,nvezeJs. Zonder de polypropyleenvezels worden bij ~ide 'It~n hogere waarden 

gevonden voor de druksterkte. Hel toevoegen van polypropyleenvezels verlaagt dus de druksterkte. 

0" invloed van de polypropyleenvezel . op de buigtreisterite" klein en niet eenduidig. Zools eerder 

Yermeld in dit hoofdstuk hoeft het toevoegen Vllll poIypropyleen""zel. wel een p<>6itief effect op de 

bnmdbestendigheid van het beton. 

WIlll1leer de gevonden waarden uit tabel 3.9 worden gemiddeld don wordt voor hel betoo ronder 

poI)1lfOpyleenvezeb de volgende gemiddelde waarde gevonden voor re"P""llevelijk de 

kubusdrubterkte en t>uigtreksterkte: 
F·.. = 78.4 N/mm1 

f... =8.1Nlmm' 
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3.5 ConclUllie 

Sr=lve;:dbef(){! 
Uit ~xperimenteel ondevoek blij~t dat door toevoegin~ Vllll Mal.lv",,~I. voor beton een [~Iatid bog~ 

buigtaoiheid I ductiliteit wordt gevonden. 

Met de 'brro.' ~sruk~~n, lxbxh = 6OJxJOOx40. beproefd in om vietpUnls buigproef wordt weinig 

spreiding gevonden voor &... ~n a"". Daar~megeo gevM de =ultaten voor "'"' voor de '""",lk: ' 

proefstukken. Jxbxh .. 16Ox4Ox40, he~fd in om dn.punt. buigproef wel een grote spreiding. 0. 

oorzaok van deze spreiding wordt gevonden in de breedte van de proef<tuk~en. De hoo~re van de 

prnefsrulàen i. bij beide buigproeven gelijk en beeft dan ook geen invloed op de oplrro.nde 

verschillen. In de ',malle' proefstukkm, lxbxh = 160x40x40, met een breoote van 40 mrn worden de 

staalvezel s moer gedwongen in 6kl bepaalde ricbting re liggen. Wan""er de . taal""zd. in de richtin~ 

ligg~n van de overspanning zullen hogere waarden worden gevonden voor Ot.. en lagere waarden 

wanneer de slaalvezel. in de !>radre richting lig~. Door de breedte van 300 rnrn worden & 

SllJllvezels in & '~' proefstukken v ... l minder ofzeJfs niet gedwongen in <!én hepaalde richting te 

liggen. Dit i. ook terug re zien in de l:tg~ spr~iding. De resultaten gevonden met behulp van de 'brede' 
proef'-tllkken heproefd in ..,n vierpunt. buigproef kunnen don ook als betrouwbaar worden 

beschouwd. Door de hojI;e spreiding geldt dit ochter niet voor de gevonden waarden met de ',rnalle' 

proefstulàen heproefd in een driepunts buigproef. Vanaf welk~ exacte !>radre kon wOJden 

aang~lKlmen dat de Slaal""7.els niet meer worden ~edwongen in <!én sJl"Cifoàe richting in te ligg~n i. 

niet precies duide~jk en wa. ook niet het doel van de proef. 

Uit de vierpunt. buigproc""n volgt voor Eo... en a", een ~middekle waarde van re,.pectievelijk 

10303 N/mm' en ~,08 N/mm' , De gevonden spreiding i:s ""'" beide klein en bedraagt voor E.. .. 549 

N/mm' (~,3 'lol en voor ..... 0.22 N/mm' (43 '.lol. Wanneer de gevooden gemiddelde buigIreksterkte 

vergeleken wordt met bekende waarden voor de buigtreist~rkte van beton uit de literatuur dan kan 

worden opgel11l'tict dat de sloalvezeb voor deze toepassing niet zorgen voor ... 0 hogere 

buigtreksterkte. Zo hoeft beton uit oterkleklas." C<WlO~ (kubu5drubl~rkte vngelijkbaar met 

'staa[;.:zelmortel standaard' van Cuglaton) volgens NEN 6720 ..,n ooigtrebrerkte van .'i,1 N/mm' , 

fut de staalvezeh geen effect hebben op de !>uigtreb,terkre kan worden veroorzaakt door de 

af""'tingen van hel plOdstuk in v~rhooding tot de grootte vin de staalvezels. De schillen van de 

sandwichele"",nren zijn ongeveer 4() mrn dik. De rdatief longe vezels bebben in de, ... ituatie ~en 

effect op microscl~uren en leveren dUli geen bijdlllge :uo een verhoogde buigtreksterkte. Er word! 

dan ook geko'.en om geen staalv""els loe re passen in de schillen van bet sandwichde mont 

opgebouwd uit betonnen schillen en ecn kern van XPS wal wordt toegep ... t als vloersysteem. Het i. 

mogelijk dat w.oneer in 'dunne' betonnen schillen met ..,n dikte van 40 mm Sloalv""el. in combinalie 

met staafwapening wordt toe~e""Sl pas bij ..,n hogere belasting scbeuren zichtbaar wOfden dan 
wanneer alleen staafwapening WQTdt toegep:a.q. 

Opvallend i. dat de gevonden buigtreksterkte vcr onder de waarde ligt, die wOfd! opgegeven door de 

producent (3,1 «20 N/mm2). 

VOO<1II door het toepassen van kunstqofve,.els kon de brnndbestendigheid van hetonsoorten met..,n 

hoge sterke en een zeer goede verdichting wOfden verhoogd. De =1 weg=lrende kunststof.,."zeJ. 

CrMen ontsnappingskanaaltjc:s voor de ~t""'" die bij <nel oplopende tem~ra!uren bij brand door 

verd:unping van vocht in de porien ,'an het beton ootSla>.t. Ook de gevoeligbeid ,'oor afspanen ,'an 

beton bij brnnd wordt hierdoor verbeterd. 
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KERW-S 

KERTO·S i~ uitermate geschikt om te dienen als 1!Chilmaterillll voor ha veriH" ",n van 

sandwichtheorieën alIl de hand ""n experimenteel ooderz""k. Door de ""'~ l.g~n en de vez~l. allen 

gelegen in dezelfde richting kent KERTO-S weinig .preiding in mochanische eigenschappen. Voor 

het bepa.,n van de ela..ticiteit.modulu. van hoot en houtachtige 11U\teria~n wordt bet materi ... l tot 

maximaal 40 % van de ~terkte belbt waardoor hel leve"" mogelijl< i. om van KERTO-S in een 

vierpum~ buigpr""f de elastidteit~modulus te bepalen in bet liooair-elastisch gebied en vervolgen. 

'Ollieschooden' nogmaaI. te ~bruiken om .. !ldwichelementen te nW;:~n en te bepf""""n. Het grote 

voordeel hiervan i, dat exact de ela.ticileil.modulu. van de schi l.,n beke!ld i~ wann«' deze worden 

""rlijmd aan bet isolatiematerillaL Uit het experimenteel onderzoek. b."proken in paragraaf 3,3 volgt 

voor de ela!iliciteitsmodulus Eu een gemiddelde waarde van 14109 N/mm'. De gevonden spleiding i, 

k~in en bedraagt 996 Nlmm', Dit i~ 7 % van E.,;_ , De gemeten gemiddelde waarde ligt 309 Nfmm' 

(3 %) boven de waorde opgegeven door de producent VOll 13800 Nlmm' en komt dus goed overeen_ 

Bmm 

Uil het experimenteel onderz""k op de hetonmonel die gebruikt wordt voor het samenstellen van de 

sandwichproefstukken, besprol<en in parllgraaf 3.4 blij];t dat het toev""gen van polypropyleen""",l. 

een negatie"" invloed hoeft op de druksterkte van betoo. De invloed vlln de polypropyJeenvezel. op 

de buigtreksterkte i~ klein en niet eenduidij, 
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4. Kemmateriaal 

In hoofdstuk I i, aangegeven dat bij C<'n op buiging ~la,te ma"ieve door.nede .11C<'n het materi ... l 

in de uitente ""zei vollodig wordt benut, terwijl de volledill" doorsnode bijdraagt aIln lid gewicht. 

Ikze ma,';"ve doorsnede bn worden geoplimaliseenl dOOf het materiHal wat niet volledig WOIdt 

~nut te vervangen door een materiaal met ccn ,eer laag eigen gewicht. GoOIde producten hiervoor 

zijn isolaliematerialen. Ikze zijn licht en hebben hel voordeel dat ze over goede isokrende 

eigen.chappcn heschikken. 'liJ kon "",t behulp van een ""ndwichvl".". bestaande uit een kern van 

ioolatiemateriaal in 6.'n CCI<"oC"pI: w~n voldaan lWI constructieve en OOuwfY"i~he ei..en. Echter e..'Il 

~l is wel dat producenten van i<o1aticmateriak-n vaak ""Ie com;tructieve eigen.chappen van het 

ioolatiemateriaal niet bekend maken of _ten, omdat het o""rbrengen van krachten door 

isolatiemateriaal niet al. hoofdfunctie wordt ",zien. maar het beperl.:en van de overdracht van 

thermische energie tu= twee zijden VIII 1>..1 materiaal of de coo<llUCtie. In de volgende paragrafen 

zal blijken.w niet alle mecll:mische gegevens VIII het isolatiemateriaal ~kend >.ijn, die nodig zijn om 

de t~tre,ulmten uit de viezpun15 buigproe""n v.n de """dwichdemcnten te veraelijken met het 
analyti.",h onderzoek. Met b.hulp VIII experimenteel onderzoek worden de oobekende 

materiaaleigenschappen van bet isolatiemateriaal daarom olsnog b.paa.ld. 

4,1 Inleiding 

In de literatuurstudie [van de Wouw, 2OCI9] zijn ",rschiller.de i.o;olatiemateri,len met elkaar 

verge1elren. O.a. EPS (geë:<.pandcenl polysty='Il). XPS (gel!x\lUdeerd poly.<ty"",n) en polyurethaan. 

Aan de hand v~n de hieronder drie opgeoomde kwalincatic$ i.! in de genoemde studie de keuze 

gemaakt om XPS toe te passen al. kernmateriaal in ec'll sandwichelement' 

• Volumieke ma ...... ; 

• KO!.ten: 
• Mechanische eigenschappen; 

Alle drie besproken i.o;olatiematerialen zijn verkrijgbaar in """",hillend<: kwaliteiten. Ik mechani<ehe 

waarden van XPS en polyurethaan md een hoge 'coo.tructie", kwaliteit' zijn relatief goed te l1<JCmcn 

voor i""laticmaterialen. Verder is bekend dat ~ide over ""n goode isolerende werking beschikken en 

beide hechten aan b.ton. &n uacle waarde van dn.e hechting i. niet ~kend. Met hoogwaardia 

polyurethaan kUDIlCn voor isolatie beirlppen de be.<te ~hani<ebe eigen<ehappen worden bereikt. 

Bijkomstig nxleel i. wel dat de volumicl<e massa van hoogwaardig poIyu~thaan dusdanig hoog is dat 

niet m...r ge.<prOken Iun worden VIII ""n licht matenaal, wOW i""latiemalCriaal om bekend .<laat, 
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waardoor het VO<>I"<IttI van het u:.:.pa=n van ioola1~ wordt opgehevm. Zo is bijvoolboeld het eigen 

gewicht van PUR 300, 300 kg/ml. PURENIT i. zelh verkrijgbaar met eeu eigen jl:ewicht van 700 
kglmJ

• Houtsoorten al. Noord-Europee. vuren hebben een lagere volumieke ma",,"- VIII 472 kglrnJ 

lWi ... liu,," 200lJ. Te""ns zijn de kosten van hoogwurdig polyurethaan ""Ie malen hoger dan 
hoogwaardig XPS en heeft hoogwaardig poIyureth.lan ook minder goede isolerende e igenschappen 

dan hOOjl:waardig XPS. 

Om analytisch te kurrnen bepalen hoe het sandwicllelemenl zich m«hanisch jl:t'draagt. moet ZOi\J. 

volgt uit hoofd,mk 2 O.L de afscbuifstijfheid nnllel isollUiematerirn bekend zijn. Voor het bepalen 

van de bezwijkcapaciteit op dWll"Skrncht moet oot: de ,.,huifst.n.te van het isolatiemaleriaal bekend 

zijn. De mate van Ilechtlug van beton op XPS wordt in dit onderzoek niet met een waarde 

jl:CkwalirlCeerd. Voor de COttSlnlCtleve samenwerking van de schillen is bet van bel;mg dat bel 

iso1at~maleriaal bij brmd niet ,""",glijdig velZwakl enJof wegomelt. Gebeurt dit wel dan uI hel 

sandwicbelement zich niel """" gedrngen als een sandwicocOll"ructie en ,""",glijdig bezwijken. De 
brandbestendigheid van XPS io een .amengeste1de <Ioorsooie wordt in hoofdstuk 7 be!;proken, 

4.2 XPS 

lu dit afsrudeeronde:rzoek wordt XPS, 'lyrofoam HO 3<XJf-X van de fabrikani DOW IJ. kemmateriaal 

toegepast. XPS, geëxtrudeerd polystyreen. is vlll <><nJlrIlD8 bedoeld als isolatiemateriaal en kent 

daarin nog .teed. haar g1Ool>le loe!""sing. Met behulp van een bla.a5J':3' worden polY"yreenkom:l. in 

een continu cxtru.ie~. omjl:Czet n.ur i!!Olatieplaten md een ge.10len cclslructuur. Zie bijlajl:C CN 
voor het prod\ICtblad van HD )(lOF_X. Hierin wQf"l\m voor E, G en ~ respecl;':""'lijk de waarden 25, 14 

en 0,3 Nlmm1 opgege""n . In het produetblad van DOW wordt Voor de waarde van de 

jl:lijdingsmodulus .., schuifSl.rbe verwezeu naar [EN 12090[ en voor de waarde van de 

elas\iciteilSmodul~s onder druk en !Rlr;. nUf respectievelijk [EN 826[ en [EN 1607[. De 
oppervlaktehuid vIJl HD 300F·X i. bewerkl voor oen beleJe llechting mei beton. De oppervlalr.tebuid 

i, opgeruwd en bevat dunne sle uwm parallel aan de ricbting van de o=spanning (zie afbeelding 4.1). 

Wat de eUcte kwalitatie"" invloed van deze oppervlakte be" ..... king is op de hechting van beton op 

het XPS is niet bek~nd. 

In de 1iteraruurstud~ [van de Wouw, 2Q09[ i. aanjl:Cgeven dat er ""rschill~ e:(perimenteJe 

OIIderzoeken bestaan voor het bepalen van de jl:lijdiugsmodulus en dat de ~hillen lussen de 

resultaten van deze melhoden groot zijn. In het prod\ICtblad van DOW worol voor de waarde van de 

jl:lijdingsmodulus verwezen naar [EN 12090[. Volgens [Jungbl~tb: Berner. 1986] wordt mei deze 

afschuifproef ongeveer ccu 2 x zo lage waarde vO<I de glijdingsmodulus gevonden dan bij een 

vierpunt. buigproef. De ","uitaten uit een vierpunts buiSP""'f met harde isolatiematerialen worden a1> 

betrouwbare resultaten beschollwd. Tevens lijkt deze buigproef ook hel meest op de wijze wlW"Op het 
isolatientateriaal wordt belut in oen "",dwichelement toegepast all vloersysteem, 



4.2.1 Elasticiteitsmodulus 

Vegen. rEN-8261 kan door ... n vierkant t..stelement loodrecht te belasten en de rekken en de 

vervormingen te meten. de druksterkte en de elasticiteit,modulu , van bet i.olatiemateriaal worden 

bepaald. Wanneer goen bezwijken opireedt voor een rellilieve vervorming van 10% wordt de 

druksterkte bepo.ald uit de kracht die op bet testelement «aat w~nn..,r een relatieve vervorming nn 

10'1; wordt bereikt. 0. spanning-rek curve die gevonden wordt laat een niet lineair verbar>d z.ien. 

Typisch is dat schuim niet-line.ir kan vervonnen ZOI"lder of te ""heuren, Vandaar dal de spanning die 

hoort bij 0,4% rek wordt IllIIlgenomen als 'vloei.paaning". De elasticiteit.modulWi wordt bo.paald uit 

het lilleaire deel van de spanning-rek cu,""", Op deze wijze wordt volgens product"(leCific:llie voor HO 

3<XlF-X een ela..ticiteitsmOOulus ,ev~n van 23 Nfmm'. 

Op gelijke wijze al. in paragruf 3,3.1 wordt middel .... n vierpunts buigproef experi""'nteel '"" 
ela..tidteitsmodulu, v." HO JOOP-X bepo.ald , Door andere afmetingen van bet proefMUk en andere 

locaties wa.,. de doorbuiging wordt gemeten en andere locatie, van de pIIntlosten (afbeelding 4.2l1'm 

4.3) moet vergelijking [3.3J worden omgezet in vergelijking [4,1], zie voor de afleiding bijlage A.V. 

De overspanning L van bet proebruk l. 1130 mmo Dall!bij rijn de overstekken van bet proefstuk bij 

beide ,1eunpunten OOievcer 30 mm, De puntlasten grijpen l.Vl op 11 U46 van de steunpunten. Met 

behulp van stalen rollen wordt de belasting op bet proef, tuk IllIIlgebrncht. Op gelijke wijze wordt het 

prod'1uL onde.-steund. Tussen de rollen en het proefstuk ligt een ~len strip. 

tlW""' l 
w,-+w,_ 34648 R ' 

2 33729472 EI 
E [4.1] 

i.l 
, 
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Voorafgaand alll de proef hebben de proefstukken met:[ dan 2 weken in het Piet.er van 

Musochenbrocl: laboratorium VIII de 1lJ/e gelegen waar ook de proeven hebben plaalsgevonden. In 

afbeelding 4.2 wordt de opstelling van de vierpunl:! buigproef scbemati""h w ... rgegc.en en in 

afbeelding 4.3 wordt in een bovenoanzkht de locatie . weergegeven waar de afmetingen VIII de 
proefMUkken zijn gemeten. In afbeelding 4.2 en 4.4 worden de locatie,.-.n de verplaatsing opnemer. 

aangeduid. De kracht wordt handmatig en zo geleidelijk mogelijk ""ngebrEht met een 

vervonningosnelheid van onge.eer 3 mmfmin, 0. proefstuktet1 hebben..,n lengte WIn 1230 mm~ de 

dikte en de breedte ,'an <k proef,wUen zijn respectievelijk ongeveer 100 <:Il 300 mmo De w""rdet1 

""" de exacte afmeti ngen voor <k dikte en breedte van de proefstukken i. opgenomen in lllbe14.1. 

- 7.\-
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Voor hel bepalen van ~ ela.<lidteltsmodu lus wordt lid lineaire deel ~an de CU1'\'c bes.:hOllwd in een 

k~ht-doorbuiging diagram, zie af1x:elding 4.6. In afbeeldillll 4,6 is voor alle proefstuklen de 

doorbuiging in t..! midden w,~rgegeven bij een hepaakle krachl F. Op de veticale as i~ de kracht F 

af te Ie:zen en op de horizontale as de bijbe"""'rxle doorbuigilli "'l. Aan de hand van de metingen 
tulio5ell F" O,s kN en F. 1,0 kN wordt de clastici tcilsmodul u" bepaald met behulp V3lI vergelijking 

[4.1]. In ~14.2 wordl een oYa"lichl gegeven van de gevonden elasticiteitsmoduli per JKll"fwk en 

de daaruit "",Igeode gemiddelde waarde voor de elasticiteitsmodulus. De g~n gemiddelde 

waarde voor E = 23,77 Nfmm'. De gevonden "JIfciding 00Iraag1 3,1 Nfmm' en i< gelij" aan \3 % van 

E... Dit kon worden vel'OOf"l.llakt door de ",Ialid gt'IU vervormingen die optreden tijdens de proeven. 
Wordt de gemidcklde eiasticite;tsmodulul vergeleken met de waarde opgegeven door de producent 

dan komen deze goed o""reen. De getrll'ten gemiddelde waarde ligt 1.23 NJmm' onder de opgegeven 
waarde van 2!i N!mm'. Dit tornl neer op een procentueel ver,;chil van -5 % . 

• • 
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4.2.2 (; Iijdingsmodulu. cn sdtnffi,u,d ,tc 

In deze paragraaf worden aan de hand van rw ... bepaling.unetllod..n de schuifsterlae en de 

glijdingsrnodulus van XPS k,pro<cen. 

EN 12090 
In een e~perimenteel onderzoek l~;m de Wouw, 20(7) i! met behulp ~a1\ [EN 12090] een 

afscbuifproef uitgevoerd. met proef.rukken van het maleriaol XPS 7OO-A. De mechani..:be 

eigen..:happen >'.ijn ~lijL aan die van HD JOOF-X. Enig ~erschil i. de oppervlaktebewerking. In lEN 

12(90) wordt lWIiegeven hoe de schuifsteme r en de glijding..modulw G van ... n isolatiernateriaru 

bn worden bepaald. Hierbij moet wel wor<k:n opgemerkt dat de proeven die deze norm v<ICJf"SChrijft 

~n zuive,.., af<chuiving w ... ~ven in ~erband met <k: eAcenmciteit die kan optreden. Deze onISiaat 
d(lCJ!"d:;t de paral..,lle knlehten in de proef nooit 100% parallellijn en de proefopstellilli nooit 1 (X)% 

symmetrisch i •. In de proe~en volgen. IEN 120901 worden <k: .ffecten gemeten van twee 

tegenovergestelde krachten die op de vlakken ~an het proefstuk werken. In afbedding 4.7 wordt de 

proefopstelling w ... rgegeven zoal. deze .. ui{ge~oerd in [van de Wouw, 20071 . 
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Het XPS ~n de betootriplex platen worden met elkaar ",,!bonden door een Leer sterke twee 

oom~nt~nlijm. De lijmverbinding i •• terker dlll de ochuibtcrkte van XPS en ~ ... t uit ... n PoIy

Pox Lijm 700 en een Poly·Pox harder 355 (zie voor productspecificatie bijlage CV). Het kracht· 

zakking diagram ,eeft bij alle proefstukken een lineair "",loop lot bezwijken. Hierbij wordl met 

zakking. de zakking van de betontripiex plaal bedoelt. waar nol; de belasting Ilni,jjpt. Oe gevonden 

g~middelde waarde voor G = 9,11 Nfmm' en voor T is dit 0,16 Nfmm'. De gevonden spreiding voor G 

en ~ is respectiev~lijk 0,81 en 0,056 Nfmm', Dit is re~pectievdijk 9 en 2l % wn de gemiddelde 

waaTÓl: . G .. = 9,84 Nlmm' en ' ... 0.20 NImm'. Worden de gemidddde waarden van G en , 

vergek:lcn met de waarde opgegeven door de producent dan is er een redelijk groot verschil te 

ooostatcren. 0. gemden gemiddelde waarde ligt voor G, 4,89 Nfmm' onder de opgegev<:n waarde 

van 14 Nlmm' en ok gemd~n gemiddelde waarde voor ~ ligt 0,14 N/mm' onder de opg~geven waarde 

van O,~ Nlmm' . Dit komt MeI" op een procentueel ve,ochil van ",specti~v~ lijk ·35 % ~n -52 %. 

Vi~rp""/J buigproef 
Een ondcre me1hode om de gJijdin8"modulu~ te IJepaJen is mei behulp van een vier]Xmts buigproef. 

Hiervoor wordt bet eXJI"riment ... l onderz.o.k in parngruf 4.1.1 hOlbaak!. Het grote ve,ochil is dat de 

HO 3OOF·X po-oefsrukken nu worden voorzien van ... n onder· en boven~hil bestaande uit $1»1 met 

een dikte van O,7~ mm en een elasticitcit~modulllS van 2,1 x 10' Nhnm'. De Slaalplaten zijn verlijmd 

aan het XPS middels een PIJ lijm PS 125 van Poly8avice. l!1 bijlage CVT zijn productgegevens 

afkorru.1ig van de producent opgenomen. Hierin woo:ll n.a. aangeven dat de .chuifste.xte van de lijm 

minim ... l ~ Nfmm' bedraagt. De ",huifste,kte VlIJ! het XPS ligt daar ve, onder (zie bijlage C.lV). Het 

proebruk z.al dan ook niet bezwijken np de lijml ... g. l!1 afbeelding 4.g wordt de opbIelling van de 

vlerpunB buigproef wee'gegeven. De o"" ... panning L van het proefstuk is 1150 mm. Daarbij zijn de 

o"",stek);ffl van het proefstuk bij beide steunpunten ongeVff' 50 mmo De pumlaslffl grijJl"n aan op 

U4 van de ~teunpumen. De proefstukken I tlm TV zijn beproefd met de 250 kN drukbank en de 

proefsrukken V en VI in een opgebouwde opstelling in het Pieter van Muuchenbroek laooratorium 

van de TUle. De ""rvormingssnelileid von liet proefstul il constant door de vervorming gestuurde 

proefopstelling en bedraagt on~veer 1.0 mmlmin. De kracht wordt door middel van ma!iSÎevt\ stalen 

rollen met een dooniocde van 30 mm ingeleid. Het proef,;tuk wordt door gelijke ma"";'",, stalen rollen 

ooden;tcWld, enerzijd, al. scharnier en anderzijd, al. roloplegging. Om ter plaat.., van de opleggingen 

en aangrijJl"n van de helasting. lowl bezwijken te voorkomen ligt: rus..,n de otolen rollen en het 

proefsrul een stalen strip en ... n .trip van geperst hout om de k"",hten gelijkmalig te ""rdelen (zi~ 

afbeelding 4.8). 

• •• 
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De locaties .... aar de afmetingen zijn geme(efl is aelijk un de posities aangegeven in afbeelding 3.15. 
De proefsrulken hebben een lengte ~an 1250 mm; de brecd!e van de.wen schillen is 301 mm C1l ~an 
het XPS on,:cveer 300 mm; de dikte van de "",Jen schillen en het XPS i. ongeveer respectievelijk 0.75 
en 100 mmo De ",.arden van de exaCte afmetingen YQOf de dikte en breedte VOD de proefstukken en de 

"",""ustelling van de sandwichel.menten iJ opgenomen in bijlage f,J. In tabel 4.3 wordt een overzicht 

gCgeV<'D van de &"middekk af""",ing"" Vil!! de proefsmkken. In de beràening i. uitgegaan van een 

breedte van de sandwkhelcmenten van 300 mmo Dit i. een t\ein en Ie""n. \IO'Waarioosbaar ver.;chil 

met de werkelijkheid. Voor de dikte van de schillen i. in de berekening de gemiddelde dikte van de 
twee schillen nn hel betreffende sandwichelement aangenomen. In de afbeeldingen 4.8 en 4.9 zijn de 
locaties van de verplaat/jing opnemc:D weergegeven. 

, , 

De dOOfbuiging nn de oandwichelementen i. samcnpeld uil een dw""",,,rachtvervorming en eeJI 

buigvervorming. MeI behulp van de dunDe schilthwrie en de bekende materiaaleigenschappen van hel 
staal i. de buigvervorming over de gehele lengle van de overspanning te bepalen. Met dil gegeven h~ 
op de locatie> wau de doorbuiging Woodl gemeten met behulp van de dunne schiltheorie de 
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glijdingsmodulu$ voor HD 3OOF-X worden bopaald. zie hiervoor vergelijking [4.2] . Om dezelfde 

rWen at. g~geven in paragraaf 3.3.1 wordt de doorbuiging niet precies onder de JlUntlast gemet"". 

mau kIS verder nau het midden toe om zn gem invloeden ~an de krachtsinleiding te meten. 

Voor w, geldt: 

11 FL' I FL 
w ~--.--_ , 768 EI 8AG 

[4.2] 

Voor het bepalen van de giijdingsmodulus W<lrdt het lineaire deel van de curve beschouwd in cm 

kradll-OOorbuigina diagIIDl. zie afbeelding 4.10. Dit geldt voor olie proefstuklen tussen F a 3.0 kN 

en F '" 13 kN. In afbeelding 4.10 i. voor alle proefstukken de doorbuiging in het midden w, 

Wttrgeg~ven bij een bepaak\c kracht F. Op de verticale as i. de kracht F af te k:zen en op de 
horizontale as de bijbehorende doorbuiging w, . Voor het bepalen van de alijdingsmodulus worden de 
metingen tot F a 3,0 kN niet m«genomeo in verband met mogelijke onnauwkeurigheden van de 

proefopstelling bij het bogin van de prod. 

. , , . . . . , . . -.... Ç+f fP _ 
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In tabol4.4 wordt een overzicht gegeven van de gevonden glijdingsmoduli per proefstuk op de drie 

gemeten locaties en de da=iit volgende gemiddelde glijdingsmodulus. De gevonden gemiddelde 

waarde voor G '" 10.23 NImm' . De gevonden spreiding i. klein en bedraagt 0,43 N1mm1. Dit i. 4 ~ 
van G_. Wordt de gemiddelde glijding$l1lodulu., vergeleken met de waard/: opgegeven door de 

procIocent dan is er een redelijk grtl<)( verschil ~ constateren. De gemeten ge>niddeldc waarde ligt 

voor G. 3,8 Nlmm' onder de opgegeven waarde van 14 Nlmm'. Dit komt neer op een procentueel 

~mchil van -27 %. Het ver!lChil tussen de waarden voor G bepaald met de vierpunIS buigproef 

en met de afschuifprocf volgens [EN 12090] is echter wel klein. namelijk 1,12 N/mm1. Wanneer 

G. _ _ als referenticwaarde wordt aangenomen komt dit neer op een procenluecl ven.:hil van 

11 %. In eeD studie van [Jungbluth; Berner, 19861 worden de resultaten van o.a. een vierpunts 

buigproef en eeD afschuifproef volgens [EN 120901 voor bet bepalen van de glijdingsmodulu. van 

harde illOlatic: materialen met ~Ikaar "ergel<:l<en . In deze studie wordt met de afschuifproef een 2x zo 
lage glijdingsmodulu. gevonden dan met de vierpunt.' buigprod_ In dit onde.-zo<:k wordt dit grote 

~mchil dus niet gevonden. De resultaten van de afschuifproef en de vierpunts ooigproef liggen zelfs 

rc:delijk dicht bij elkaar. 
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Alle proefstukken lijn bezW<'ken I"" gevolge Vllll het 101< ... [ aangrijpen van de bela>tinj: op de 

bovenochil Vllll het »an<lwichelement (be.lwijkmechani.me 4 in paragraaf 1.6). tie voor verdere 

w.lichting poragmaf ~.l. HeI}(PS heeft du, minimaal een schuifsterkte gelijk aan de schuifspanning 

die b.rekend wordt bij de ~vooden belwijkla.1 van de proefstukken met b.hulp van vergelijking 

[2.191 waarbij 10 gelijk ge;1eJd wordt aan d ..... In tabel 4.6 zijn & berekende schuifspiIlningOl bij 

bezwijken Vllll alle proefstukken opgOlomen. De kleinst gevonden waarde is O,JO N/mm' . Met andere 

woorden de schuifsterkte van HD J.OOF-X is volgend uit de vierpunts buigproeven zeker hoger dan 
0,30 Nlmm' . De gemiddelde ilChuifsterkte gevonden met de afo.chuifproef volgens [EN 12090] (0,26 

Nlmm' ) is minimaal 1,4 x zo k" in d .. ., & gemidol..kJe minimale ""buif>lerkte (0,35 Nlmm' ) bepaald 

met de vieIp.mts buigproef. Voo< de schuifsterl<te zoo & stelling von [Jungbluth: Berner, 1986) duo 

wel juist kunnen zijn. f eit blijft dat et \\)Ot het bepll!en ViII & ilChuifsterkte van XPS een groot 

verschil bestaat tu",,"u de verschil Jende bepaHng'll'n"thoden. 
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4.3 Conclusie 

Uit de vierpunt. bnigproeV<'n mla:t voor HD 3OOF-X een gemiddelde waarde voor de 

elasticiteitsmodulu, w.n 23,77 Nlmm2. De gevonden spreiding i. behoorlijk en bm~ 3.1 Nlmm2 

(13 %). Dit kan worden veroorzaokt door de relatief grole vervOl1llingen die optl?<kn tijden. de 

PfO"ven. De gemeten gemiddelde wnaro. ligt 1,23 N/mm2 onder de opgegeven waarde van 25 

N/mm2. Dit koml n""r op een procentue.I verschil van _~ %. Gemeten en opgegeYen waarde komen 

du~ goed OVelttn. 

Er bestaan ver",hillende e"perimentele onderzoebmethockn voor het bepalen van de 

glijdingsmodulu. en scbuifsterkte van ioolatiematerialen. In fJungbluth; Berner, 1986] worden ""n 

annlal van deu methcxkn mei elhar vergeleken, waaronder de afschuifprocf mlrens [EN 12090] en 

een vierpunts buigproef. In de studie van [Jung-bluth; Bem.r, 1986] wordt beweerd <bt met de 

aIschuifproef een 2x zO lag<' a:lijdingsmodulu, en schuif.reIkte wordt gevonden dan meI de vierpunt, 

buigproef. In paragraaf 4.2.2 i~ de sc!>uifstm:te en de glijding-smodulu. C>:.perimenteel bepaald van 

HO 300F·X mlgens de afschuifproef [EN 12090] en de vieIpunts buigproef. Met de ahchuifproef 

worot een gemiddelde glijding,modulu. gevonden van 9,1 I N/mm' en met de vierpunt. buigproef een 

gemiddekk glijding:;modulu. van 10,23 NImrn' . Het venehil tu .. ""n beide bedr""gt zeker geen factor 

2 en is zelfs redelijk !Jein te noemen, namelijk 1,1 2 N/mm' , Wanneer G~ ......,.,. ah 

referenliewaartk wordt aange~n komt dit rw.er op een p<OCenmeel veT-';chil Van 11 '1.. 

Alle proefstukken zUn bezweken ten gevolre van bet lokaal aangrijpen van de belasting op de 

bovenschil """ het sandwicbelement (bezwijkmechanisme 4 in paragraaf 2.6), rie voor verdere 

toelichting paragraaf ~.l. Ou. met behulp van de vierpunts buig-procf kan \teen IIIIOximale schuif,terite 

van !Iet XPS worden bepaald. Wel kan een minimaal gemiddelde worden berekend bij de gevonden 

bezwijklasten. Deze waarde lomt neer op een minimale gemiddekk ",huif,lerk!e van 0,3~ N/mm' . 

Di! i:s II 1,4" groler dan de gemiddelde schuifsteIkte (0,26 Nlmm') bepaald me! de af.",huifproef. 0" 

,telling dat met de rn.chuifproef een 2x zo lage waarde word! gevonden voorde ",huifsterXte den met 

de Vicrpunlli buigJl'oef rou dil.< plausibel kunnen zijn, maar in dit onde~k kan daar geen 

duidelijkheid over worden verschaft, 

De re.,ulwen Uil ""n vierpunt. buigproef met harde isolatiematerialen worden al. betroowbaar 

be",hooJ.wd met als belangrijke reden dat deze wijze VIUI beproeven de mee,te overeenkom,ten beeft 

met de wijze waarop het materiaal wordt belast in een ~dwichelement !oeg-epast . 1. vloersyst ... m. 

De gevonden gemiddelde waarde voor G i~ 10.23 Nhnm'. De gevonden spreiding is Uein en bedrugt 

0,45 N/mm'. Dil is 4 % vlUl G_ . Wordt de gemiddelde glijdingsmodulus vergeleken meI de waarde 

opgegeven door de producent dan i. el een I?<klijk groot verschil Ie constateren. De gemeten 

gemiddekk waarde voor G ligt voor 3,8 N/mm' onder de opgegeven waarde van 14 N/mm' . Dit komt 

n«r op een ","""nrue.! ver",hil van -27 Ik. 

De oppervlaktehuid van HD 3OOF_X is bewerkt voor een hetere hechting meI beton. 0" 

oppervlaktehuid i~ opgeruwd en bevH dunne sleuV<'n parallel .an de richting vIn de overspanning, 

Wat de exaçte kwalitatieve invloed van deze oppervlakte bewerking i. op de hechting Vin beton op 

het XPS is niet bekend. 

- I I _ 
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5. Experimenteel onderzoek 

Aan de hand van vierpunt5 buigproeven kunnen de dunne ,..hilthwrie en de dille !lChilllleorie, 

besproken in IIoofd.ruk 2, worden g~tst. In olie paro.grafen behoroode bij dit hoofdstuk wordt hel 
experi"",n=l onderzoek uitgevoerd met behulp van een '.tand.ald' 'lierpunt. buigproef met een 

overspanning van 1150 mm, waarbij de !!oaIl<!wicbelementen bij beide steunpunten ongeveer 50 mm 

uitkragen. De ]Xln~asten grijpen IL'ln op U4 van de steunpunten. ~n Meunpunt i> .ls roloplegging 

gedetailleerd en de ander als scharnierende ondersteuning. In paragraaf 5.1 worden met behulp van 

een sandwichdoon.nede opgeboowd uit iiChilien van $\.03.1 en een kern van XPS de t\\'tt 

sandwichtbeorieèn getoetst voor ",ndwicbelementen met 'dunne schillen'. In paragraaf 5.2 worden 

met behulp van een sandwichdoormode opgeIx:wJwd uit ""hillen van KERTO-S en een kern van XPS 
de twee ... ndwichtheoriei'n !;"t!ldM voor sandwich.lementen met ·dille schillen'. In paragraaf S.3 
.... ordt met behulp van experirnen=l ondenoek aangetoond wat de mogelijkheden l.ijn van een 

""ndwichelement opgebouwd nit betoonen iiChillen en een kern van XPS. Het toetsm wordt 

uitgevoerd door op verschillende locatie, de ",Uen en de doorbuiging van het sandwichelement te 

meten in een vierpunu buigprod. Voor hel XPS .... ord! HO JOOF-X toegepa>ot. De 
materi;mleigenschappen van HO 3<XlF-X .... orden aangehouden zoal. bepaald in paragraaf 4.3. Voor 

her KERTO-S wordt per plaat de elasticiteitsmodulus aangehouden be(llll.ld in paragraaf 3.3. In 

paragraaf 3.4 zijn de materiaalei!;"nschappm van het toe!;"pa.te beton vermeld. In tabel S.l is een 
overzicht opgenomen van de materiuleigenschappen van de betreffende materialen. Wurden zonder 

opmerking zjin eXJ"'rimemeel bepaald. 

.. volgens productblad en norm 
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5,1 Sandwichelement met dunne schillen 

Met de vierpunts buÎJllf(:leven, uitgevoerd op de sandwichek"",ntm uit parag,oaf 4 .2.2 zijn MOS( bet 

bepalen VOJl de glijdingsmodulu. Viln HD 300F-X ook de tWtt .<l.oowkhtheorieen, de dikke en de 
dunne schiltheorie gd""llit 'lOOf ""ndwiohelement~n ""'t 'dunne ~hillen'. In tabel 5.2 i. een overzicht 

g~g~""n van de af""'tingen en materiaaleigenschappen van de pr""fstull~n. Voor de 

glijding.modulu.' van de kern wordt de waarde genomen per prod.rul< bepaald in parngruf 4.2.2. 

Voor de stalen schillm i. een elasticiteitsmodulus oang~nomen v~n 2,1 x 10" N/mml. In de 
berelening is ,,,,,Is in paragraaf 4.2.2 uitgegaan van een breedte van de sandwichelementen Vin 300 

mmo Dit i. o.n klein en tevens verwaarloosbaar verschil ""'t de werlelijkheid. Voor de dikte ""n de 

schill~n is in de berekening de gemiddelde dikle VIII de Iwo. schillen van bet bet,~ff~n<k 

sandwiche1ement aangehouden. 

" 

De kJcatie van de verplaatsing "P""""'''' is wee'gege""n in ofb.~ldjng 4.8 en 4.9. Aan de onderzijde 

van het sandwichele""'nl zijn op ze. locaties mi<klel, ,üstJ'Oken met o.n kngl<: van 30 rnrn rekken 

gemeten. De locatie van de rekstroken zijn in de overspanning.nchting gelijk aan de positie van de 
verplaat,ing opnemen>, locatie 2,3 ~n 4, voor de prodstull~n r Urn N. Bij de proefstukken V en VI 

zijn de relstroken g~plaatsl op de locaties 1,3 en ~. ~r po.'itie, gelirn in ovenpanning><richting, zijn 

op tWtt positi~s over & breclte van bet sandwichele""'nt rekstrole.o gelijmd, beide op onge'lr:ef 50 

rum van de rand (zie afbo.lding ~.I en ~.2). Locatie 3 i< het midden van & over>pmning en de 

locatie, 1 ~n ~ lijn de loclI!ie< waar de belastinlj' aanirijpt. 

I 10<"'"' _-, 
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De gemeten rekken wordell met ~hulp van de 'wet van Hoot;:~ ' (0- ~ E'E) OOIger~l~od naar 

'panningen. ~ tw.., ",ndwichlbeorieën worden getoetsl door d~ ~meten doorbuiging ~n de 

gemiddelde .pllliningen op de verschillende locatie. I~ verge1ijlen met de ~rekel1Óe waarden vol~n, 

de dunne en dikl:~ schillheor;", Hi~rbij wordt alleen !>et lineaire deel van de proef be.cllouwd, Dit 

g~klt voor alle proefstukken 111<= F = 3,0 kN ~n F = 151:N, z;" a~lding 4.10, Voor !>et toebm. 

VOD de tboorieën worden de metingen tot F • 3,0 kN VQOr de doorbuiging nid ""'~geoomen In 

verband met mogelijl:e onnauwkeurigheden bij het begin van de proef. 

In tabel 5.3 en 5.4 i • ..,n ov~rzichl opgenomen von!>et gemiddekk verschil in waarde en percentag~ 

1II<""n de tw.., theorieën ~n de gemeten wa.roen tussen F • 3,0 kN en F • 15 kN, waarbij de 
meetwaarden al, mer~nli~waarden worden ~houwd. In deze tabellen .tut 'dun' voor dunne 

schiJlheorie ~n 'dil:' voor dikk~ schiktbeorie, De doorbuiging van de proefsluU~n berr~~nd volgens 

de diUe en dunne oc hillheorie zijn 0,",,' de gehe'" lengte Vil!! de ovonpanning nagenoeg UIl el~aar 

gelijk. Opcemerkt ~an worden dal de wn.roen voor de doorbuiging uit de vierpunl. buigproeven en de 

Iw.., ....oowichtheoriei!n goed overeenk""",n. Bij alle meetpunten voor ane prodstuUen i. bet 

verschil tu""", de vierpunts buigproef en de tw« ,nndwichlhooriti'n verwaarloosbaar klein, namelijl 

-lof -2 %. Tbeoretioch wordt voor alle proefsrukken een i~t' klei ne", doorbuiging g~vooden dm 

experimenteel. 

De wOMden voor de nonnaalspanningen in de schillen uit de vierpunts buigproef en volg~n., I>cld. 

theorietn k",""n md.elijk ov~reen. Voo, de meetloc.tie. 2,3 en 4 wordt met de dikke en de dunne 

schilt:heorie nagenoeg dezelfok nO<lDllalspanning io de schillen berekend. Voor de nonnaaJspanninj:CO 

in de schillen in hel midden van de ovenpanning. in ok proef n=tlocalie 3, ligt het verschil voor alle 
proefstukken russen de gemeten wa.roen ~n de be",l:el1Óe waar<l,.,n volgen., beide theorieën lu.""n de 

3 en 14 % en zijn de ~rekende waarden met de twee sandwichtbeorietn altijd hog~, dan ok g~meten 

waarden uil de proeven. De spanning op m«tlocalie J uit de proef en de theorie tomI d", ltIdelijk 

o=~m. Dit gekit ook voor de meetlocaties 2.., 4. M..,tlocatie. 2 en 4 'ijn net al . meetlocalie 3 aan 

de onderzijde van bet ."oowichelement te vinden. 100,5 mm naar het midden toe vanaf hel aangrijJlffi 

van ru, puntlaS/en (zie oot;: ofbeelding 5.1). De gevonden verschillen kunnen zijn ""roor,aakt door 

onnauwkeurigheden in de PfO"fopstelling en kleine afwijkingen In de aangenomen 
materiaaleigenschappen. De normaalspnnningen op "",etlocat;" I en 5 (meetlocalies onder de 

pumlasten) uit de PfO"f komen redelijk over..,n met de dunne schiltheorie, maar abs.oluUl niet met de 

dikke schillhoorie. Voor de meetloeaties I en 5 g..,ft de dunne schiltheorie lag~re waarden dan 

gemeten in de vierpums buigproef. Bij de proefstukken V en VI, waarbij op dez~ locat;"., l, g~meten 

wordl een verschil geVOllden van respectievelijk -8 en -4 %. Met de dikke ochiltheo<ie worden v~le 

hog~", waankn gevonden dan g~meten in de vierpunts buigproeven en i. !>et verschil respectievelijk 

227 en 245 %. 

_ 15 _ 
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Gewocilldecrd Un worden dat beide lheorl«<n. de dille eo de duone IIChiltheorie. het 
normallispaoningsverioop UIl de onderzijde van het ....oowichelemen( tu...:n de pumlasten redelijk 

beschrijven, vrijwel oonform de werkelijkheid. Onder de puntlasten geeft de dunne schiJtbeoric: voor 

de oonnaal~ing io de ochillen ooveilige waanl.n en de dille schilt:heoric veilige w~n dan de 

werk.lijk optr~nde. Over welke leng~ onder de puntlasten dil pm:;ies geldt wordt aan de hond van 

dit orJd<,noek niet duKklij};:. Wel is duióelijk dot deze afstand zeker niel verder loopt dan 100,5 mrn 

naar het midden I.,.,. 'Theormsch is bij een vierpont~ buigproef het momenl over de gehele leng~ 

russen de puntlasten JC'lijk en WIl dus over deze JC'hele lengte een oonstanle spanning gevonden 
moeten worócn. Echter in het e>;perimenleel onderwei meI de vierponl. buigproeven wDJdt onder de 

pumlasteo een hogere DIIfIfWOlspanning gevonden dan in het midden. Hoogstwaanchijnlijk wordt dit 

veroOrzaakl door het lokaal arngrijpen van de pumlasten en de d;wuil volgende dwarskracht. Door 

het zojuist genoemde is de ben:kende normaalspanning onder de puntlasten volgens de dunne 

schiltheorie niet hoger maar lager don gemeten in de vierpunt. buigproeven. Echter het etkct van het 
10bJII aangrijpen van de o.l."ing i. niet enorm groot, waardoor de berekende tlOIlIWIlspanning met 

de dullOe schiltheorie en de gemeten normaalspo.nnin&: in de vierpunl' buigproef nol;: onder de 

puntlru.ten redelijk overeenkomt. In puagraaf 2.7.3 i. vermeld dat de dikke schiltheorie een soort van 

'piek'-spanning &eeft onder de puntlasten in de boven- en ood..schil veroorzaakt door de 

aangenomen probeetfunctie. Deu stelling wordl o.vestigd door het vinden VIJl grote verschillen (227 

% en 245 %) voor de IIOIIIW.lspanning op meetlocatie I en 5 lu .... n de dikke schiltheorie en de 
~ierpunt~ blligproc:f. 'Zie ter verduidelijking het kracht-spanning verloop op de !TIeet1ocatje., I. 3 en ~ 

voor proefstuk VI in afbeekling 5.3. De dikke schiltheorie geeft wel veili8" waarden, maar deze 

komen duidelijk niet ove=n met het experiment. 

Beide t~ ~ven over de gehele lengle van de HU" een goede beschrijving VlD de vervonning 

van een .andwichelemeol met 'dunne schillen', zie tabel ~.3 en afboelding 5.4,0. De vervorming is 

volgens beióe the<.cieën weliswaar net wat kleiner dan de werkelijkheid. &hter ~ ve1!ichillen zijn ZO 
]Jein dat dit accepl;lbel is. 
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Ter verduidelijking ill in afbeelding S,4 voor proefstul I het krachl4:>orbuiJ!:ing diagram en het 

haebt-spanning dia.gram met .... aarden behorend bij locatie 3 volgen. beide lbeorietn en uit de proef 

w...rgege""n. Hierin is zichtbaar dal in het lineai,., <Je"l, hel verband ru.sen blleht en 

spanning/doorbuiging volgens beide theorietn en expmmenteelnagC'noeg aan elkaar gelijk Lijn. Ook 

is in .~lding SA het krach!_ spa/mina diagram van proef:;.ruk I .... eergegeven voO< de meetlocItie. 

2,3 en 4. Op alle drie locaties wordt nagenoeg heuelfok verloop en waarden gevonden vOO< de 

norm ..... l.panning, wat de valt"telling uit paragr ..... f 204.3 veriroeert, dat russen de ptlntla.teo zui..,,., 

buiging optreedt, Dit geldt 001;: VOOl" de overige proefstukken. Zie bijlage E,n VOOl" ""0 g~heel 

overzicht van alle meetresultaten van de sandwichelement.t:n opaebouwd uit sta.aI en XPS beproefd in 

een vierpunts buigproef. 
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Alle proef:;.rukken zijn bezweken !en gevolge vat! het lokaal aangrijpen van de belasting op de 

ooveDschil van het sandwichelement (bezwijkmechani.,ne 4 in paragraaf 2.6). Afhankdijk van de 

positie van de stalen rol ten oplichte van de strippen plooit het staal eo/of word! de kern gedeeltelijk 

ingedrukt. WaJUleCT de . talen rol centrisch aangrij pt op de strippen lJeftIt all..". pl~n van ok 

bovensch il op ten gevolge van de drukspanning in de ""hil en de lokale puntlas!. zie hel 
belwijkrnechanisrne van proefstuk IV in o.fbeeldiog S.S. Wanneer de stalen rol niet centri,.,h aangrijpt 

op de .trip treedt nlost het plooien van de hovenschil 001;: indrukking van de kern op dOO<dat de 

allIlgtijpende belasting niel gelijkmatig over de ,trip wordt verdeeld, tie het bezwijkrnechanisme ,..." 

de Pf1l"f,rukkenl Vm lil, V en VI in a~ld;ng S.S. 

lkzwijken treedt plotseling op. In a~lding 4.10 ill een grafisch overzich! gegeven van de gemeten 

doorbuiging in het midden nn alle pttleven. Hierio i. zichtbaar dat al~ proof, rukken nagenoeg tol aan 

bezwijken lineair elosti""h verVormen en voor bezwijken nagenoeg niel pla<tisch ..,rvormen maar 

plots bezwijken. 
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I'MeI'stuk IV 

5.2 Sandwich element meI dikke schillen 

Op gelijke wÜU' al. in paragraaf 5.1 worden in <Jeu paragraaf de = sandwkhtheocietn get<XI!ó! 
voor sandwichelementen mei 'di kke schillen' , Enig Ye~hjl ;$ dat op andere locaties de rdj;:en en de 
doorbuiging van het sandwichelement zijn gemeten, zie afbeelding 5.6. Naast ",kSlroken aan de 
ondoeuijde van de schillen zijn voo,- deze proeven ook rekstrol.:cn aeplaalSl aan weers;tijden van de 
ondoerllChil zo dicht mogelijk bij de overgang van schil naar kern . In abeclding 5.6 zijn de localies van 
de verplaatsing opnemers en relMroken .... eergegeven. Een 0 of zal • .ubscrip( bij de o.aDduiding VlII 

de "",ellocalle. vn" de '''''stroken 'IIaal re'!"'clievd ijk voor onderzijde en zijde. De rckstrol<en hebben 

een lengte van 60 mmo Bij de prod'srukken I t/rn N zijn op de local ... \,4 en 7 de reUen getlYlen en 

op de loct !;"" J." en 5 de doorbuiging. Bij de pro.rsru kken V en VI zijn op de locatie. 2,4 en 6 de 

reUen en dedoorbuiging ,emeten_ Tevens is bij de proefstukken V en VI gebruik gemaak! van ESP!. 

ESPI is een op interierrometrie ~basefl'd mectprincipe en is een hooggevocJig meelsystoem YQOI" hel 
me~n van zee, kleine vervormingen en reU:en. De re.ultaten von ESPI worden be_proken in 

paragraaf 5.2.1 . De belasting &rijpt via .talen rollen direct aan op het oppervlok van het proef.ruk. Dit 

geldt ook voor de oplegpunlen. zie afbe..lding ~.6 . 

. U· 
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In label ~ .3 jo een o;'erzicht opgege""n van ~ .fmdingen en maleria.ald genochappen van de 

proefMUkkrn opgebouwd uil schillen van KERTO-S en <'en kern van XPS, HO 3((IF.X, De schill en 

WOfÓel1 middel ~ eell PU lijm PS 125 (tHjlag<' C.VI) met elkaar verlijmd. Voor het KERTO-S zijn de 

proefstukken gebruikt uil paragraaf 3.3. Yoor de elasticiteitsmodulu . n n de schillen wordt dan ook de 

waarde genomen p." JIfOd.tuk bepaald in paragr .... f 3.3. Voor het bepalen van de spanningen Uil de 

re1<rnetingen wordt do. gemiddelde elu ticiteitsmodulu . van de lW ... ",hillen genomen waor het 

de~treffe~ sandwichelemem uit i. opgebouwd. Voor ""I bueke",," van de doorbuiging mfi de 

(woe tlleorietn i. voo< de dikte en de el.stidlei(smodulu ~ van de schillen 001: het gemiddelde von de 

twoe schillen ~nomen "'aar het desbetreffende sandwichelement Uil i . opgeboowd. Voor bet 
berekenen van de ,ponningen met de twee theorieën i . voor 0, de gemiddelde dille en 

elu ticiteiumodutu. v.n de twee schillen aangenomen en voor IJ, oot de gemickklde 

el ... ticiteil.'HIIodulu. van de twee ""rullen, maar de dikte ,'<UI cIe cIe.betreffende schil. Voor cIe 
glijdingsmodulu. V<UI de kern wordt de .........roe ,'<UI 10,23 NImm' aangeltouden bepa.Jd mei de 

vierf',mt. buigpr""f beschreven in parag,aaf <1.2.2. ~ at""'tingen van cIe kem zUn op gelijke wijze 

bepaald al . in para"a.r 4.2,2. Tn cIe berekening i. uitgegaan van een breedte van de 
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53J1dwic/"'lemenkn VIII 3(X) mmo Dit is een klein en ("""ns "VeI"Waarloo.b.ur """"hi! met de exacte 

afmetingen. 

In de berekening i~ retetling gehouden met een overstel van SI) mm wat zorgt voor een opbuigend 

moment. Wordt de overstek niet meeg""",""n in de b.rekening dm zal er een groten: waarde voor de 

doorbuiging en ""lIIning worden gl'vonden. Md andere woorden de berekening zonder overstek is 

conservatiever en geeft dus iP"O«'re verschillen met de werkelijkheid. Bij de berekening zooócr 

overstek wordt het verschil met de vierpunts buigproef 6 l 10 % JfO!er voor de spanning en de 

ooorbuiging dlIl bij de beretetling met o",",_lek. 

In afbttlding ~.7.a en 3.7.c is respectievelijk lid kracht-<loorbuiging diagram Voor locatie 4 en het 

l<r&cht_spanning diagram voor locatie 4;0 opgenomen voor alle pr""fstukken. In b.ide a/bttldingen is 

zichtbaar dat in de n=tresullllten weinig .preiding wcocdl geVOll<!en. In l/bttlding 5.7.b is n .... 1 de 

~meten doorbuiging op localie 4 oot;: de doorbuirilli volgens de dikke en de dunne schiltheorie 
weerge~ven voor proefstuk 11. Hierin i~ duidelijk zichtbaar dal ongeveer na F • 20 kN een niel 

li""oir da. ti""h verband wordt geVllllden voor de laacht-<loo<buiging relatie VIII de proeütull:en. 
Teruggekoppeld mw ofbedding 5.7 ... geldt dit voor alle proef_tukken. De b.rekende maximale 

schuihpanning in de kern. ""Igen. de dikke schilthro,k i. bij F = 2O!<N. 0.13 N/mm' . Voor de 
toetsing "VlIO de lhrorie;;n wordt het deel rus..,n F = ~ I:N en F = 40 kN n..schouwd. 0. verschillen 

aevonden md de vierpunts buigproef zijn door het niel_lineaire g.drag van de prod"srukken bij F. 5 

kN dan ook anders dan bij F = 40 kNo In tabel 3.6 en 3.7 is een overzicht opgenomen van hd 

gemiddelde ""rschil in waarde en percentage russen de twee theoricl'n en de ~meten waarden lUSsen 

F.5 kN en F. 40 kR waatbij de meelwaarden als referentiewaanlen worden beschouwd. o.x.: hel 

tijdelijk verlagen van de vervormingssnelheid voor het maken vIII afbeeldillien met ESPI woolen bij 
de proefstukken V en VI sprongen gevonden in de kracht-doorbuiging- en de kracht-,pannilli relatie. 

Er i. een groot verschil rus..,n de waarden voor de doorbuiging en de normaalspanningen lIettkend 

met de dun"" schiltheorie en de gemden W>.mlen \lit de vi~n1-' buigproeven. Met de dunne 

schiltlleorie word! ""n meu don lx 7.0 grote vervorming gevOllden dan met de viezpunt. buigproeven. 

zie ook !ln..1 3.6 en l/bttlding 3.7.b. De t.e",kende spanningen met n..hulp van de dunne schiltheorie 

zijn daarentegen ongeveer 40 % van wat met de proeven wordl gemeten. zie ook tan..] 5.7 en 

afbeelding 5.7.d. De dunne schiltheorie i""fj dus voor de doorbuiging oojui,te moOI veilige waarn..n 
en voor de oterkte onjuiste en onveilige waarden. Gecooclude.rd kan worden d..t de du"",, 

ilChil!heorie lid constructief gedrag van ""n .andwichelement met ·dille "chillen· niet goed en 

onveilig n..schrijft. 
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v 00f de doorbuiging ligt h<:t gemiddelde vCr.lChil russen de metingen uit de vi"'P"nll buigproev~n '"" 

de dik« .chiltheorie lUssen de -2 en -10 ~. De dikke schililleorie beschrijft WI lineair ellL"i5Che lijn. 

Tot ongeveer 20 kN: de ooonaalspanoini in de uilaMC: vez.el van de schillen is op dat moment 

ongeveer S,O Nlmm', zijn de berekende waanIrn volgens de dikke schihbeorie en de gemeten waarde 



voor de doorbuiging nagmoeg gelijk. zie afbeelding ~.7 .b. Uil de vieJplmt~ buigproeven blijkt dal na 

ongeveer een bela'iing van 20 kN de I"oefsrukken geen lineair go:lrag meer vertonen voor de 

doorbuiging (z;" de diagrammen in afbeelding ~.7), .... aardoor de berekende doorbIIi~ing met de dikke 

schiltheorie niet meer overeenkomt met de gemeten dOOfbuigiDi_ hel relat;"f kleine vel1iChil van 

maAimaal 10 % Voor bet Iraject lussen F .. 5 kN en F .. 40 kN kan .... mden gerompcnseerd door V(I(){ 

het hepakn van de doorbuiging ... n gero:i""""rde el .... ticiteitsmodulus aon te houden. De kleine 

ver.\Chillen die optrffien voor de hel""iing van 20 kN kunnen zijn ""roonaakt door 

onnau .... keurigheden bij het hegin van de proef en kleine afwijkingen in de aangenomen 

materiaaleigenschappen. Het is aannemelijk om te conçluderen dal hel niet ]ineai", gedrag van het 
sand .... ichelement opgebouwd uit KERTO en XPS VffOOCZaakt wordt door het n;"t lineaire ,000rag van 

XPS bij d .... arst.rachtvervonning (afschuiving). want bij de vierpunb buigproeven op het KERTO (zie 

paragraaf 3.3) vertonen de l"""MuUen bij een berekende normaalS(WIning van ongev= 19 Nlmrn2 

(zie vergelijkin, [5.1) in de uiterSle vezel van het KERTO.,.", li~ir-clastisch gedrag. Eerder i. 

aan,e,even dal sand .... ichelcmenten opgcbouwd uit KERTO en XPS een niet lineair ,edrq: vertoncn 

bij een berekende normaalspa.nning in de uiterste vezel van de schillen van oogeveer 5.0 Nmmz. 
Bovenstamde conçJusje kan verder worden bevestigd door het feil <bI de gemeten reiken van de 

schillen tot ongeveer een hellSting van F ~ 50 kN een lineair ,~ ""nonen. De m;uimale 

normaalspanning onder de puntlaslen is bij F ~ 50 kN volgen., de dikke schiltheorie ongeveer 19 

Nlmm ' (z;" afheeldln, 5.8). Bij F ~ 20 kN (belasting, vanaf hel sandwichelemenl een niet lineair 

gedra, vertoont door het iso!a1iemateriaal) is de mnimale schuifspannin, (boven de steunpunten) 

vol,ens de diLke schiltheorie in de kern 0.14 Nlmm'. Het is du~ mogelijk wanneer de aanwezige 

scbuif"PlIlDing groter i. dan 0, 14 Nlrnm2 bet sand .... ichrlement ricb niet lineair gedraagt. 

[5,1) 

Om hel niet li~ir ellStisch ",drag van de 5a11dwicheletnenten te verduidelijken "'orden de resultaten 

van proefstuk 11 uitgelicht. Bij een helasting F van JO kN i ~ hel ver:<chil voor de doorbui,ing tus.'<eIl 

praktijk en dikke schiltlleorie 1 %. Bij een F VIII! 40 kN is dit verschil-13 %, Dit verschil neemt toe 

naarmate de belasting groter wordt. Met andere woorden. naarmate de belasting groter .... ordt neem! de 

.ujfhcid van het 5a11dwichelement af en vertoont het sandwichelement niet lM!eI" een lineair 

vervorming.gedrag, zie ook figuur b van afbeelding 5.7. In eente iD5lanUe neeml de <tijfheid wn het 
5a11dwicheJement, l.OI.t. .1 eerder aangegeVet\. af door bet af""""n \'lID de glijding.modulu. van het 

XPS. 

Voor de norm;oalspanningen in het midden van de overspanning in de uiterste vuel VlJl de onderschil 

ten opzichle van de zWaaJlelijn van het sandwichelement ligt bet gemiddelde ve"",hil luSlleJl de 

v;"rpunts buigproef en de dikke scbiltheorie w"""" de 8 en 17 % met oJ. uitsch;"lel proefstuk V d;., 

een gemiddeld verschil geeft van 40 %. De dikke schiltheorie beschrijft de normaalspanningen niet 

nauwkeurig ",nDei, maar ,.,.,ft wel veilige waarden 101 .,.", bepaalde belastin,. Oorzncn voor het 
vel1iChil kunnen zijn; het verschil lu!lSetl de aanname van de ,lijdînpmodulus van bet XPS en de 

werkelijke ,lijdingsmodulus van het XPS en onzuiverheden in de proef- en meetopstelling. Ook VOO< 

de sponning geldt dat bet verscbil tu,,;en het experimenteel onderzoek en de dikke schiltheorie 

gedurende bet oplopen van de bellSting ""randort. Zo .... ordl voor de normaalspanning in het midden 

van de over.lpanning aan de onderzijde VlJl het 5a11dwichelement voor proefsruk 11 W",""n F ~ ~ kN en 

F ,. 40 kN een gcmiddeld verschil van 14 % gevonden, lI\lW" i. hel ver.;chil bij 5 kN 17 % en bij 40 

kN 9 %. Door bet niet-lineair Jo:Irag van het .andwichekment, dat vanaf on,eveer 20 kN "",rdt 
veroorzaakt door het niet li~ire go:lrag VIII! bet XPS bij dwarskrachtvervorming (afschuivina), 

neemt de normaalspanning in de ochillen meer dan lineair toe naarmate de hela'liDi toc:l"leem1. De 

." 



normaalspanning in de schillen !leem! """'" dan linea.ir loe, onxbt de d" .. arskrachtVffVOrming van de 

kern, waar de schillen weer~ tegen bieden vanaf 20 kN meer dan linulr toen«ml. Het niet· 

lineai", gedrag van het .andwichelement heeft al. gevolg dal lol ... n bepaalde belasting het verschil 

Ius",n de gevonden waarden van de normaalspanning in de schillen met de vierpun!. buigproef en de 

dikke ,.,hHtheorie afneemt, zie afbeelding '.8 .... V.nl.f de belasting wolWbij het ve...::hil 0 bedraagt 

tu • .eo de gevonden normaalspanning met de dikke IIChihheocie en de vierpunts buigproef, wordt het 

ve...::hil naarmate de belasling toeneeml groter en zijn de waarden van de theorie lager dlIl de proef 
en duo onveilig. Voor de nomtaal.panning in het midden van de overspanning geldt di! bij proeforuk 

rr ongev ... r bij F = 60 kN, zie afbeelding '.S.a. Bij een gemeten spanning v;o,n ongeveer 30 Nfnlm' 
onder de puntlasten (Ioçalie WUI" muimum 'f""lning optrttdt) isde berekende spanning gelijk aan de 
iemcten nOfffiaalspanning . 

.- • , ! , . , • 
' ~ M • • " •• " . "" ." .-

b. K ... dd...,.Doiqdi.~ .. ~"k VI 

De trend van de ,;panningen volgens de diUe schillheorie .lomlovereen met de ",,,,,ltaten uit de 

vierpunn buigproeven. Gelijk aan de metingen in de vierpunb buigproef wordt een &antal mm onder 
de overgang v;o,n <>IJodcnchil n;aar kern met behulp van de diUe schiltheorie een drubpwming 

gevonden in de <>IKImi<:hil. Iie ook. de diagrammen in afbeelding 5.9. Di! geldt voor alle meetloca~. 

over de lengte van de overspanning bij alle proefstullen. Ook wordt volgen. beide. dikke schiltheorie 

en uperimenten, de mui male spanning in de uiterste velel van het sandwicbelement over de lengte 

v;o,n de ligger onder de puntlasten gevonden en niet in het midden van de overspanning bij een 

vierpun ... buigproef, zie oot. afbeelding S.g en 5.9. 10 dele afbeeldingen is nog eens dllidelijk te zien 

dat de dunne schilthe<:ric een $IUldwichekment met dille schillen niet goed en O<lveilig beschrijft. Zo 

wordt met de dunne schiltheorie geen druhpanning gevonden rond de ove[g""8 v"" schil n;aar kern in 
de ondeHchil. "he bijlage E.JJJ voor een geheel overzicht van ;olIe meelJesultaten van de 

sand .... îcbelementeo opgebouwd uil KERTO en XPS beproefd in een vierpunts buigproef. 
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In paragraaf 2.7.3 is vcnneld dat de dikke ""hiltheorie ... " SOOft van 'piek' -spanning ,,,,,ft ooder de 

pund.,u:n in de bovcn- en onderllCbiL Voor sandwic~l",,",nten met dl1/lIle schillen i. in paragraaf ~.l 

aangetoond dat deze 'pieló.pallningen niet opIrm.,n. Wel is aangetoond dat de spanningen ooder de 
puntl,,'ten bij sandwicllclementen met dunoe schillen iets groter zijn dan in bet midden van de 

overspanning; hoogS/waarschijnlijk word! dil verOOlZ.akt door de UD.\WZige dwarskri'ICht ten gevolge 

van het inleiden van de belasting. Net als bij sandwichelcmenten meI dunne ""hillen geeft de dikke 

",hiltheorie voor sandwichclementen met dikke ""hillen onder de JIllntlastert grotere "",,,,billen voor 

de "fl3IUIingen in de uiterste """"I IUd de vicrpunts buigp"",f dan in het midden van de over.;panning. 

Zo i. het gl'rnid<klde versçhil ru...,n de vlcrpums buigp"""f en de dilli schiltheorie voor spanningen 

in de uiterste vezel van de ondenchil bij de p!'O"fsrullin I Vm N onder ""n puntlas! 34 l 39 'Ai en in 

het middm tussen de 8 en 17 'it. In afbeeld ing 3.8 i, dit verschil ook zichtbaar. llierbij krul \V'der 

woro.n "Pilemerl;t dat de $preidin~ voor de resultaten onder de puntlao;ten kleiner is dan in het midden 

van de o~eTSJl'U1Iling. Bij proefstuk VI (in verband mei niet Ie .'erllaren verschil voor de spanniTlJ! in 
het midden van de nverspannilli worot proefstuk V builen beschouwing gelaten) i$ niet onder de 

punillst, maar 70 mm naar bet midden de spaItniTlJ! bepaald. Het vt'fSChil tu ....... dikke schiJIheorie en 

de vierpunts buigproef i. op deze locatie 26 %. In bet midden i. bet ~",schil bij proef'lUk VI II Ol. 
Onder de puntlasten is het ~",schiJ in JlOrJIIaa.lspanning lUs..,n theorie en eXp",iment groter don op 70 

mm ~r Raar het midden. 

Geconcludeerd kan worden dat de dikke schilthMrie de spannin~en het nauwkeurigst beschrijf! in het 
midden van de overspannin~. lloe verder uil het middea van de overspanniTlJ! des Ie gro(er wordt het 

verschil voor de spanningen lUssen lbeorie en vierpullls buigproef. Een eenduidige oonaak. is aan de 

hand van de uitgevoerde proeven niet Ie geven. Het oplopende verschil hn worden veroorzaakt dool 

do: gekozen ~rfunctie (vergelijking [2.~8 tIm 2.601 in panograaf 2.4.3) en do: in~loed nn de 

kracht.inleidiTlJ!. Door do: geloun vierpllnts buigproef zal de invloed van do: eigen buigstijn...id van 

de schi llen op de dwarskracht""rvormi ng van de kern niet over de gehele "'ngte van de ligge, gelijk 

zijn, nua, u.l deze onder de puntlasten groItr zijn dan in het midden, w als nok beschreven met de 

dikke schiltheorie. Echter UIl de hand van de gevonden verschillen tussen de gegevens uit de proeven 

en de dikke schiltlleorie kan het mogelijk zijn dat de ~ekOlen probocrfunctie dit niet helemaal ,eed 
beschrijf!. Aanbevolen wordt om de dikke schi ltheorie ook aan de hand van een sandwichcJemeot 

bel,,, met ... o gelijkmatig verdeelde belastiTlJ! e>;perÎmeot",'te loe!sen. VCJWacht wordt dat bij deze 

proef de "",,,,,hil"'n tussen eXp"riment en theorie kleiner zullen zijn. 

Vier van de zes proefstukken, proefstukken t 11. IV en V. bezwijken 000r ovenchrijdiTlJ! van de 

t,.blerkte van de O!lde3"schil. Zoal. "",meld in hoofdstuk 2 vindt de grootste trekspannin~ in de 



uiterste vezel ViII de onderschil ten opzichte van de zwaartelijn van het sandwichelement bij een 

vierpum. buigproef onder & puntlasten plaats. Op deze locatie is het KERTO dan od: bezw~ken door 

het iiCheurenlbreken van de oodeme fi"...,rlaag. zie afbeelding 5.IO.c. Bij proefstuk III en VI i. in bet 

midden van de doorsnede de onderschil rond het steuupuut iu twettn g""~{en, zie afbeeldiug 5.IO.b. 

Dil rzwijkmechani,;me is ontstaan len ,evolje van het overiiChrijden van de ""huifsterkle van de 

o!ldefschil. 

Door de 'zwakke Rrn' tmedt bij alle ze. de proefstukken het mechanisme horizon!>.l slip op wal 

besproken is in paragraaf 2.6, zie afbeelding ~.1 O.d. De CJ!llredende horizontaJ.. vervorming bestaat uit 

een elastisch en een pl.stioch deel. De verYO!l11illi is VOOt hel gr<:I(U(e doel ela<tisch. Na ontla'ten is 

de vervorming d.'ln ook voor bet grootste deel verdwenen. 

Alle proefstukken vertonen een veili, bezwijkg.-drag. In afbeelding ~.6 is zichthaar dat vanaf een 

bepaalde belasting de proefstullen duidelijk meer Y<'rVOl1l"len dan daarvOOt, waardoor de constructie 

""" wailf!iChuwing afgeeft voor ze daadwerkelijk bezwijkl. 

Ten gevolge van""" nid constante cr, over de lengte van bet elemont (zie afbeelding 1.20) ontstaat er 

een schuifsp.mning t, in de !dillen. (Jz zijn norml.lllspanningen in de schillen len gevolge van het 

buigend moment wat wordt opgenomen door de schillen ten gevolge van !>et weerstand bieden leien 

de dwarskrachtvervorming van de leem . 1, gevolg van de eigen buigstijfheid ViII de schillen (zie 

afbeelding 2.9). Over de hoogte van de schil wordt de maxim.1e schui6;po.nning in het midden van de 

schil gevonden. In hoofdwk 2 i. "'MS ailllgegeven dat waar de dwankrachtvervonning van de kern 
de grootste hoel "",aLt 0., hel ~ is. In dil ~val is dat onder de puntla."en. MeI behulp van de 

dille ""roltheorie wordl hier ook de Jl'OOWe schuif""anning in de schil gevonden met,,"" waarde van 

2,13 Nlmm' (zie .tbeelding ~.12) voor proefstu~ III en VI bij bel maximum van de gevoroden 

bela'1ing per proefstuk. De schuilsterkte van KERTQ S is volgens producWpgave 2,3 NI mm' (bijlage 

C.U). De berekende optredende schuilspanning bij bezwij~en en de schuilsterl;:te Ilggen niet ver van 

elkaar en bet i. dus mogelijk dal proefsruk IJl i. bezweken door overschrijding van de schuilsteàle. 

In label ~.8 wordl een overzicht gegeven van de berekende en gemeten oormaal- en schuifspanningen 

in de onderschil. onder een p.1nlla" van een vierpunts buigproef, van de proef~n bij F .... 



Me! beh~lp van evenwicht en de dikke schil!becrie word! bel =Ioop van de schuif"J'lIlIling in de 

""hil over Ik lengte van bet sandwichelemon! bij bel maximum VlIn de gevonden belasting voor 

proefstuk III Wttrgegeven in a~Jding ~.ll..a . In de be",kening i~ voor de elll5liciteitsmodulu, en Ik 

dikte van de schillen de gemidde11k waarde van Ik onder. en bovenschil aangeboulkn. De locatie en 

vorm van bezwijken, scheur loopt van pun(]a..t lot aan uiteinde. lom! ov= mei het 

schuifspannings"-'Tioop volgens de dikke schiltbeorie Wttrgegeve" in afbeelding Hl ... De 

schuifspanning in bel midden van de onderschil is bepaald meI behulp van vergelijking [S.2J en de 
schuifspanning in de kern met behulp van vergelijking [2.29J. In vergelijking 3.2 ~ijn ", en " _ 

bepaald met de dikke schiltbeorie: 

, , 
-d +du• -fiv, 

a, =M,2 'I +M,.L..::. ',., 

M I en M) worden bepaald met behulp van vergelijkinaen [2.39 ..11. en 2.39.I>J (dikke schiltbeorie). Zie 

voor locatie .<uhscriplen e "" m en ter verduidelijking afbttlding S.II . 

[3.2J 

~ 5.11: "rrloop .. o "O"'''''/s1'''1IIIÏ.1IIl ia ~ o .... 1b. 

In pangroaf 2.2 is met behulp vOJl afbttlding 2..'5 bel schuifsjl3IlIIingsverloop over de hoogte van..,n 

...oowicbelemenl besproken. In deze par3&l"w WOml aangegeven d3t voor de IoChilIen de maximale 

schuifspanning wordt ",vonden hij de overgang nur de kern. Dit i. echter niel JUÎllt voor 

sandwichelementen met dikke ""hillen. Dool" de invloed van de eigen buigslijfbeid Vin de schillen op 
de dwmkrachtver;orming van Ik kern .... ordt de JllMimaJe scbuifspanning in het midden van de ",bil 

aevond.en. Zie ter verduidelijling bet V{Jlledige .chuifspanningsverloop 0= de hoogte van proefstuk 

m V{Jlgens de dikke schiltbeorie in afbeelding ~.12.b. Voor oen unta.llocaties is met behulp van 

vergelijking IS.31 o..er de boogte van de doorsne<k <Ir IoChuif.panning be",kend in <Ir loChi!. Deze 

locaties zijn aangege""n met zwarte punten in afbeelding S.l1.b. Th...,n deze punten zijn rechte lijnen 

getrokken om oen globaal beeld!e geven van het schuifspulDingsvrrloop. In werkelijkheid lopen deze 

lijnen voor '" en lz niet lineair. In vergelijking ~.3 worden M I en M, bepaald md behulp van 

""rgelijldn~ [2.39.a en 2.39.bJ (dikke IoCbiltheorie) en zie voor de locatie van sub&cripl e afbeelding 

5.11. '"1 i. Ik .chuifspanning in Ik schil ten gevolge van "1 en "tl is <Ir IoChuifsp:mning in <Ir schil ten 

gevolge van "1. Tl vennoot het karakteristieke verloop .... al boon bij .and .... ichelemc:nten mei dunne 

schillen. Het verloop van lz loa! zien dal de schil zich voor een groot deel als halk gedraagt ((:n 

ge V{Jlge van <Ir ",""rstand die deze hiedt tegen de dwarskrachtver;orming van de kern . 

•• 



[5.3) 

wamn: 
z = I()cal~ in de schil ten opzicht~ ,'all de uite"te vezel viUI de ""hilto.v, de ~w=telijn van bet 

WJdwichele~nt 

,. 
,. 
o • .. 

r" -•• -- ",. ,, '" ••• 

"Ë"'===;;=~= .. - ,-
.. Schllif. putnillli>.n..op anI" do 1rAt;t. 'aD bot 

.. 'od"icJoe ...... nt yo!& .... de llin. dik ....... 

](cm (1 .... 

t=~=~~,~':::==:=:::, 2,]) 

ScJuoif,,,,,DDiJll!:>orluop • • 01" do.; h<>ot;!t " •• 
b.t "'Dd .. icloi.'lt .... 1lI oodor .... ponIbo.t 
"011:'" de ,nt ... ~lItlleorir 

, 

" 

De gemeten builltrehterkte i~ hoger dan de ~kende buigtrekslerkte ""'I de dikk~ schnt~ie hij 
bezwijken. Het V<'fflÇhil. met de cemeten waarde ab referent~ waarde, bedraagt voor de prOl'fsrukken 
l il en IV respe<:t~Y<'lijk -32, -36 en -41 %. Door hel al eerder be8pfOl.:~n niel-line= gedrag van hel 
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sandwichelemenl geeft de dikke schillheorie lagere en onveilige waarden voor de bezwijhpanning 

dan de dalldwenelijke oplmlende .panning bij bezwijken. Me! andere woorden in de berekening 

volgen. de dikke ""hiltheorie wordt bij de bellSling die hoon bij bezwijken. gedimemiooeerd op een 

ma~imale normaal"flM'ning die \ajler i. dan de "",rkelijk optredende. 

De gemeten bezwijkspMllingen geVfll een hogere bezwijblerkte dan opgl:ge'lt1l in de produclopgave. 

In de productopgave wordt een Lu-akleriMieke 95 % ondergren~ waarde opgegeven van 50 Nlmm2. 

Het v."schil, met deze opgegeven waarde al. referentie waarde, bedraagt voor de proefstukken!, 11 en 

N respecri<velijk 22, J2 en 36 %, 

5.2.1 t<:Sl'1 

ESPI i5 een op inlerferrometrie gebaseerd meetprincipe en i. een booggevoeliJ! mec:lIlysieem mar het 
meten van zeer kleine vervormingen en re)(kn. Het i. mogdijk om verplaatsingen te meten vanaf 10 

MI eo rellen vanaf 1 lunlm. De beperldng hierbij is dat relatief grote vervQnningen en rellin door 

ESPI niet goed worden weerge&C'It1l. ESPI meet de verplaatsingen van een oppervlak en is door de 

hoge nauwkeurigheid gevoelig voor trillingen. Me! ESP} kan maximaal een oppervlak van 200 ~ 200 

mm worden gemeten. Door het geringe aanlal proefstukken waarbij ESP! i~ toegepast kunnen de 

besproken opmnicingen alleen al. illdicatiefworden beschouwd. Dil geldt rol voor de bespreking van 

de a~eldingen mei ESPI in paragraaf 5.3.1. 

Gedurende de vi<fPJnIS ooigproeven op de proefstukken V en VI i$ een aantal keer de 

""rvormingssnelhcid van de drukbaok nagenoeg slOp geZel om afbeeldingen van de langszijde te 
maken met ESPL Bij proefstuk V zijn afbeeldingen gemaakt boven de oplegging en bij proefstuk VI 

zijn at"boeldingen gemmt onder een pumla'1, zie .tbeelding 5.13. Beo oppervlak van een 

sandwkbe1e ..... nt bestaat uit meerdere materialen die verochillend rdkcteren. Een uniforme 

belichting van lid oppervi"" i. hi<r<!oor niel mogelijk wal nodig is voor het maken van goede 
afbeeldingen met ESP}. Door tw.t oppervlak in Ie spujt~n met een tw.paalde 50011 11k wordt dit 

probleem verholpen (afbeelding 5.13). 

J 

-
Protfslwk V 

De dwarskrachtvervormina van het XPS wat ~ichtbaar i. op de foto (afbee lding 5.10) i. ook lerug te 

zien in de rek· en verplaatinas..afbeeldingen in ~-rkh(ing. zie afbeeldingen 5.14.a tlm 5.14.d. De 
afbeeldingen 5.14.a.b en S.14.c,d zijn respocticvelijk genomen bij F. 49.6S kN en F. 75,75 kN. 

Voor beide aeJdt dat tijde"" de opname de krachl laog~aam toeneemt. Het ene: deel van tw.1 

isolatienweriaal ",,/"SChuift naar links (blauw) en het andere deel venchuift naar rechts (rood). De 
o""rgang tussen deu twee gebi"""" i. duidelijk zichtbaar (groen) en hn de afschuinijn worden 

genoemd. De afschuiflijn bevindt zich ongeveer in het midden van het isolatiematerioal, wat 

overeenkomt met de locatie waar de rtW;imale &Chuifspanning in het XPS wordt verwacht I berexend. 

Doordat bet isolati<materiaal aan de onderzijde moer gedrukt wordt door en rood de oplegging cn 
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afschuiving van vlakken or><b dru'" moeilijker i. dan .f""huiviog vOJl vJalleo zonder drul of !rel<, 
loopt de afschuiflijn van ha midden nu r ~ bovenzij de VIllI ru,t i""lat~lIlllteriaal boven ha .teunpulll. 

De afschuiflijn breidt zich van de opleuing uil naar !let midden !Oe, Door de ifOIe vervonningen van 
het i"""'tiern~teri""l geeft ESPl bij F .. 7~,75 kN geen goed beeld van de horizontale verpiaalSing van 

de schillen. Mer de dille ""hiltlleorY wordt gevonden dat de ",hillen 0 ..... 1 hun bijdrage aan het 

moment als 'lko7-en' (Regel van Steiner) ook ..,n buigend ~nt """"""'" door het w,,"/'Sland 

bieden legen de dwarskrachtvervorming van de kern al. gevolg van de eigen buigslijfheid van de 

schil len. Deze is in de vierpWlt. buigproeven zejf, zo ~root dat er yolgeru! de theorie en de gemeten 

rekten md de rehlroken tt" (ekeowi .. ",) ont<lL'lt in de ""hillen. 0."" tekenwis,.,l i. oot terug te zle n 

in afbeelding 5, 14,0. ZIJ i. bijvOOl'beeId in afbeelding 5.14,11 een verplaalsirli naar links 7-khlbaar voor 

de ~ijde van de bovr:nschil en vernndert deze naar de bovenzijde VaD de ""hiJ in een verplaatsing 

nnr r hl •. 

b. ~_nk; F • 4~. 65 kN 

d. ~·rtll:; ~ = 7~,7~ kN 

Afho<IdiJIr; ~.14: Verplo,IsiDl! e:D ...,k io x·dcktiq >ao prod".tuk V .... 'Vl<.en mrl ESP! 

• •• 
-
•• 

-
•• 

•• 
•• 

•• 

Am de uiteinden van de JlfO"fstnkken tr~ed! tUl<SI'n de l>o~nschil en d~ kern ooth..:hting op, zie 

afbeeldilli ~.l~.b. De len&;te van dele ootl\echtilli wordt groter naarmate de belasting weneeml In 
afbeelding ~.l~.a is zichtbaar dat aan de uiteinden de schillen efl de kern ver~hillen in venkale 

verplaat,ing wat inhoudt dat de ..:hillen en de kern op die locatie" niet meer met. elkaar verbooden 

zijn. Non het midden toe i. de v.IpI"abin~ VOD de ""hillen en de kern wel geJijk wat aangeeft dal op 

de", locatie. de lagen ""huifva,! aan elkaar zijn verbonden en een l(x)% hechting ~rt"""n. In 
rlbeelding 5.1~.b i. aan de onderzijde van de oo<Ierschil een indrukking zichtbaar ten gevolge van de 

opl~gging. 



I ..... ~, _'" 

P,.,qm.1 VI 

In .fbroo,ldinJ S-16 il de VUPLaauiIll en de JdJt.m ..... bel prodMuk zichtNar bij F . lS.3 W. Hiftin 
i. de ilKlrukki.., van de rol op de bo",nochil zichtbaar. 

",,,,«Idi,. !.16: \ '..". .. ..s,.. ........... .....,. ... VI .a .... ' .... ...c &<;Pf 

.5.3 Sudwlchdem""1 ~oa • xps . Bet .. 

Op gdijte wijze all in puaaraaI' ' .1 M)Iden de WId..n;hc:Iementen, opgtbouwd uil beton m XPS 

beproefd in em vieJpun15 buitpn)d'. %ie Ilbcrldi"l 5.17 . 

• 
~. . ---

.I - - ... 

De "'..,ht \IIordt door middel VIIl SlIJen rol len (. 30 mm) op do: .ronzij<k van hel: prodSlU~ ingele id. 

De r.lwnpuntrn lün op ,elljke .... iju lC'klail lttrd, zie ook afbeelding 5. 18. Aan beide zijden 5IWnt 
bel proefstuk op een stalen rol. Etn OpIcAin, ;1 een $clwn ic1" en de.nd= is een roIopIeUIIlfl. Om 
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oneffenheden uit te vlakk"" en de krachtintrn:ling gelijkmatig o,,"r de brttdte te ",rdel~n ligt ru.""n 

de .t.Jen rollen en het proefstuk een rubberen strip. 

Voorde proefstull.en 1 tlrn VI wordt het beton. t>e.chreven in jXlragraaf 3.4, vanaf de bovenzijde in 

oen kiM op het XPS g""tort. zie oot afbeelding H9. Wanneer bet beton;" uitgehard wordt dit ~ 

herhaald door het element om '" draai ... en wordt de lIIdere hetomlm ",hil vanaf de bovenzijde op 

het XPS ge.to<t. De beton""n schillen van de prodsru1den Vli tlm IX zijn oe"t Joo ge.wn in listen 

en na uitharden en ontkis!en op het XPS verlijmd middel, een PU IUm PS 12'5 (Bijlage CVD. 0.. 

.chillen van de proefstukken T en VI tlrn VIII zijn gew"IXrod met In de lengte richting 3 '" 6 ~ 

st ... lkwaliteit FeB 500. De drie staven liggen gelijkmatig verdodd over de brttdte in het midokn """ 
de betondoor,nede. A1Jeen op de "",lijmde ...oowichelemenlen zijn rehtroken geplaatst. Bij de 

prod.rutken VIII en IX zijn ",htroten op de o!lder:schil gelijmd en bij proefstuk VII op de 
bovenschiL De locat;", van de ",rpllllltsing op""~' "" de rehtrot;:en zijn zoals aangegeven in 

afbeelding ~.6. Bij de proef'tukken I tlrn IV, VIII en IX zijn op de locatie, 1,4 en 7 de ",kken gemeten 

en op de locati"" 3,4 en ~ de doorbuij:ing. Bij de proefstukken V t/m VIT zijn op de locarie. 2,4 en 6 

de ",kken en de doorbuiging gemeten. Bij de proefstillen VI en VII i. gebruik gemaakt van ESP!. 

0.. ", ... ltatm vOIl ESPl worden besprot;:en in paragraaf ~.3.1. 0.. proefstillen I tlm IV, vm en IX 

zijn Tproefd met de 250 kN druld>ank en de proefstukken V tlrn VIT in ecn opaebouwde opr.lelling in 

het Prter van MUSl>Cheobroek laborllroriurn van de TUle. 

Op gelijke wijze ab in .tbeelding 3.15 en 4.3 zijn de afmetingen ViUI de venchillende lagen bepaald. 

In t:>bel ~.9;" ""'" overzicht opgenomen vOIl de afmetingen en de eigenso;;happco van de proefstukken. 
z;" bijlage Eli voor oen gedetailleerd overzicht. Voor de glijdingsmodulus vOIl de kern wordt de 

g~rniddelde waarde van 10,23 Nlmrn' aangehooden bepaald ma de V;"'l"mt. buigproeven besebreVM 

in paragraaf 4.2.2. De ... n~ voor !Ie elasticiteit.modulus van het beton wordt indi",ct bepaald door 

de proefrewltaten uit paragraaf 3.2 en de gegeven infonnatie in de paragraven 3.2 en 3.4. De 

sterkteklasse KSO vOIl de ><taaJvelelmortel in paragraaf 3.2 kan vertaald worden naar een beton 

sterktekla,.,., vOIl C9UIl05 en bet beton in pan.graaf 3.4 kOIl in beton slorkteklasiiC C6CV75 worden 

ingedeeld. Met vierpunts buigproeven i, voor !Ie staalvezelmortel een E.... gevonden van 10303 

Nlmm' . Er vanuit g:lólDde dat de .lalIlvez.el, in de vie,,..mt. buigproeveo van paragraaf 3.2 acco 
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iovlood hebben op ~ ho met de volgende bereuning ... n globale aano""", voor Eo..!, worden 

gedaan voor de bdon"""",nste1ling besproken in paragraaf 3,4, die wordt toegepast voor de 
sandwichelementen met betonnen schillen: 

E ~&..c""' 10303=3891Xl 
.... &.. """"" 40 I 00 

-,. I'ft'IijO>! ,.-
w · _«IIIri>do< ~,(J .&) 

10303 ~~ Nlmm' ~ lOOCKJ Nlrnm' 

, , 

Analyst plW/Slutit~ zotUkrw~;ngsUlW!~ 

[5.4] 

In afbeelding ~.20.1 tfm ~.20.e wonIt het verband Wttr~gevcn tussen de optredende helasting en de 

doorbuiging op de gemeten locaties VaD de proefstukken 11 tlrn V en IX. Tevens wordt in deze 

afbeeldingen de kracht-doo<buiging relatie voor het midden van de proefstukken weergegeven 
volgens de dikke schiltheorie. Hiemij zijn de afmetingen aangehouden aangegevcn in tahel ~.9 en 

voor de aanname Van de clil.'iliciteitsmodulus i. uiIgegun van een oogescheurde hetonnen dOOJSDe<le 

met E..,. " 10CXX) (l.Îe heldeening [~.4J). In afbeelding 5.20.t i. een ovenichl gegevcn Van de 

gemden doorbuiging in lid midden van de proefsrukken ronder wlpming_ Tot de eerste ,.;beur 

( ... rste grote .tDall><' in diagrammen) neemt de buigstijfheid Vin de procfstukken iet. toe bij toename 

van de belasting. Zoal. waameernbur in afbeelding ~,20 Huen de stijfheden van de vcrsc:hillende 

proefsrukken in dezelfde orde van grootte en komt de dikke .chiltheorie aardig Overeen met het 

e~perimenteel onderwek. 

I 

.......... ', ,, ,, ..... .. ........ .. . -
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In tabel 5.1 0 j~ een overzicht opgenomen van de claslicitcit,;rnoouli die in de berekening van de dille 
schiltbeorie worden aangehouden, wlIloocr de dikke schillhe<xie ... 0 zelfde verloop g..eft voor de 
dC>O<buiging in het midden van de overspanning .Is gemeten in de v;erpunlll buigproef voor ~en 
güozen traject. In tabel 5.10 en in de .fbeeldiogen 5.W.a tIm ~.2{).e wordt per proefstuk het gekozen 

tnI~ct aangegeven. Het ve,,,,hil in doollHJiging ru • ..,n begin en eind, voor dit najoot, ;, dil. bij de 

aangegeven E in tabel 5.10 volgen. de dilli schillheorie en de meting uit de vÎerpunts buigproef 

a;elijk ..... n dkaar. Hierbij wordt wel ~1, uitgang'pIlnt ~"""",n dal _11e andere eigenschappen, zoals de 
a:lijding<modulllO van lid XPS voor alle proef<rukl:en nel1elfdc zijn. Uit tabel HO bn worden 

opgemerkt dat hel saDdwicheiement waarbij de .chillen op het XPS zijn ge"too zich stijver gedra:ogt 

dan het ..mdwichelement waarbij de scbi llen op het XPS zijn ""rlijnxl. Dit kan inhouden dat de 

gebruikte lijm niet de lDC'eM ge""hikte i. vOO( deze toepai<lling. Hierbij moet wel worden opgement 

dat maar ~ proefMulr; i. beproefd wa.roij de ongewapende ",binm zijn ""rlijmd, waardoor 
vOlXga:mde opmerking all ... n ter indicatie geldt. Voor twee ~an de vier geslor!e proefstullen i, de 

aangeuorr...n "-""t wat hoger dan de E in tabel ~.1O. Bij de andere tw ... i, de aanget\{)men &..0. 
ruim la~r dan de E in tabel ~.lO. De ge,tone proefsrukken gooragen ziçh dus niet eenduidig stijver of 

. lapper dan berekend met de dikke .cbiltheorie. De gevonden minimum w,..,ro" voor "- (9(0) 

N/mm') i. niet v ... l lager dan de aanname van 1((()() Nlmm', wat aangeeft dat ~oor een ... "te 

indicatie een &... van 1((()() N/mm' geen .lechte aanname i, voor het bepalen ~an de stijfheid en dat 

naar alle wÜil/"SChijnlijkheid kan worden aru!genomen d~t er een goed. becbting bestaat ru.""n de 

""rschillende lagm mi~l, stOlTen. Dat de t:heo<ni",be doorbuiging niet exact o"",..,n komt met de 
gemfien waarden in de vlerpunta buigproeven kan behoo.Jd<n< de onduiddijkhcid over de exacte 

waam. van de ela..tidteitsmodulus van het beton worden ve'oorzaakt door het verscbil tussen de 
werkelijke en de aangenomen waarde van de gHjding<modutu, van het XPS. De grote ..preiding 

(ussen de lIevonden waarden voor E in tabel 5.10, rr...t al. uit""hieter de waarde van E bij proehrullV 
Lu! worden veroouaaL! door de onnauwLeurigbeid van de proefopstelling. De dikte van de betoooen 

",hillen is Die! gelijk en relatief grillig """r de lengte VOD de proefMLlllin (zie bijlage F.II). Per 
proef,ruk ver",hilt bd contact tussen de stalen rollen en bet ruwdongelijkmatige opperVlol van de 
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betonnen schillen. Ook de aangenomen glijdingsmodulu. kan iets verschillen met de werkelijke 

glijdingsmodulus van de kern. 

Tabtt !.IO: W .......... [ In t..",ktDi". .n dikb J< .. lIh«Jrio ......... r ,,_ l'-"d;":b ..... p<ri ....... ftI 

~ .. ijl zijll .. O .. bar 

De sandwichelemenlen w ..... bij de schillen op bet XPS zijn ge, ... n. zijn allen bezweken door 

"""rschrijding van de I",kslerkte van de <:>nderschil. Zoal. bekend uil ""r<be pang .... ""n ootstu.t de 
groolste trekspanning in de uiterste vezel van de ondcfflChii t.o.v. de zwaarteUjn van hel 

sandwichelcment onder de puntlasten bij een vkrpunts buigproef. Dit is ook terug te zim in de 

bezwij.kmechanisrnen van de proefstullen 11 tlrn V v=:uneJd in afbeelding 5.21. Eerst ontstaan er 
scheuren in de ondencbil oodt:r de puntla>.1en. Vervolgen. bezwijkt de ""bil op de"" loco/ie dat 

bezwijken van bet XPS al. gevolg heeft. Bij bet ""rlijtn<!< proefstuk (proef.ruk IX) i. het beton niet 

onder de puntlasten maar in hel midden van de ove. spanning bezweken door overschrijding van de 
lrd::sterl:te. De oorzaak kan mogelijk de kwalileil van de lijmverbinding zijn. Over de gehele lengte en 

bceedte van de proefsrukken i, vi:rueel geen oolhedten van de schillen ziehtbaar. 

Schitl ... F"DrlopXPS Sdlil.", ""'ijrm op XPS 

ProdllUk II Pnx:hl"" tV Pnx:f"uk V I'ro<fstuI: IX 

Bij het analy5eteJl vlul de capaciteit van de sandwichelemenlen wordt hel verlijmde proefstuk 
vanwege een onduidelijk bezwijlunechanisme buiten bel.>;;houwiog gelaten. Om de lDiIJ<imale ootstane 

trekspanning in de proefstullen 11 t/m V bij bezwijken Ie be",kenen met de dikke schiltbeorie wordt 

voor de elaSlicîteitsmodulWi per proefstuk de waarde aange~n uit tabel 5.10. Verder worden de 
aangenomen afmetingen weergegeven in tabel 5.9. In tabel 5.11 wordl een ovnzicht gegeven van de 

bezwijklast en de bijbehorende be",kende mnimale trekspanning in de uiterMe vezel van de betonnen 

schillen. De ben:kende ma~imale lrekspanning voor de proefstukken is beduidend minder dan de 

buigtrekSlen:te van bet belon bepaald in paragraaf 3.4 (cr .... g, I Nlmm1. 

Tobtl ! .II: s.... .. ijkl.,t m bij"",,,>T~_ ,",muoabpu1lÎn;:l. «hit <ot,_ do diU, ocWt, ...... ;" i. P'"od'st""~t" 
tt liJrJ V 
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A""lyse p,(J('J'tl<lltn ""'I ... ~ningsll1l'tn 

In afbeeldina ~.22.a tlm 5.22.d wordt het verband wt!ergegeven ru.sen de opITedende belasting en de 

doorbuiging op de gemeten localies van de proefsrullen met wapenina: I en VI tlm Vlll. Tevens 

wordt in deze afbeeldingen de kracht-doorbuiaing relalie voor hel midden van de proef<lukken 

wurgegeven volgen. de dikke .cbiltheOlie. Hierbij rijn de afmetingen aangebouden d;" zijn 

opgegeven in tabel 5.9 en voor B..J" = 10000 N/mm' a:mgenomen. In afbeelding 5.22.e i. een 

overzicht gegeven van de aemelen doorbuiging in lid midden n n de proefsrukken I en V tlrn VIII. 

Hierin i. zichtbaor dat bet verloop en de waarde van de doorbuiging voor alle proefstukken ~lijk 

aan elk ..... gelijk zijn. De kracht..<Joor\>uiging relatie ""n \0"00{ alle aewapende proefstukken worden 

onder.·e~1d in drie trajecten (z;" ook ofbeelding 5.22). In het eerste traject, wat voor de 

proefsrullen I. VI. VII en Vlll ongeveer loopt tor respoct;"velijk 28,5; 17.5; 22 en 12 kN vertonen 

allen een lineair ela.tisch verloop voor de doorbuiging. In het twecle traje<;t, w~t voor de 

proefstull.en I. VI, VII en VIII ongeveer loopt tot re.pecl;"velijk 41 ; 40; 44 en 27 kN vertonen de 

~fstukken VI en Vill nagenoeg een lineair verloop voor de doorbuiaing en vertooen de 

~f<tukken I en VII duidelijk een n;"t"lineair verloop voor de doorbuiaing. V()Or alle proef'tukket1 

is de .tijfhtid in traje<;t 2 ten opricbte v:m traject 10fgenomen. Deze afname van de stijflleid wordt 

hooastwaarschijnlijk veroorzaakt door lid niet-lineaire materiaalgedrag van het XPS bij 
dwor..trachlvervocming (afschuiving). Met :wIere woorden bij een toename van de belasting 1 

dwantrachlvervooning D«mt de glijding.modulu. vnn XPS bij belasting op of""buiving af. In het 

derde traject i. bij alle gewapende proefstukken de afna".,. VM de stijfheid Vttl groter don in bet 
tweede traje<;t. Dit kan inhouden dat naast het niet·lineaire aedr.g VIll1 het XPS door ""heuren in de 

beto/U",n ""hillen oot de bijdrage van de betomen schillen Wl de stijfheid wordl aereduceerd. Ook in 

do. eerste twee trajecten kunnen .cbeuren optre<Ien in de belonnen schilien. echter zijn do.ze nog nin 

dusdanig aanwezig dat dit eell reductie van de bijdraae van de betonnen d~ oplevert. In 

afbeelding 5.22 i. ter pb,at,.. van do. overgong tu=n de aanaegeven trajecten volgens de dikke 

schiltheorie de mnima le schuifsplll1ning in de kern boven de .1eunpunten en de IllIIJI.imale 

normaalspannina in de ui~rste vezel in do. schillen onder do. puntlasten weergegeven. Hierbij i~ voor 
de e1asticiteit.mOOulus van de betoo~n schill<n 1(00) N!mm' aangenomen. De ungegeven 

maximale oonnaal.pannina vindl lokaal onder de puntlasten plaats. Zoo.l. al eerrler aangegeven in 

~graaf 5.2 is deze waarde berekend met de dille schiltheorie !>oger dan wat er werkelijk optreedt. 
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Bij alle proefsl~kken koml de doorl>uiging in het lineaire IrlIject berekend met de dille schiltheorie, 

waarbij voor de daSlicitcitsmOOulus van de betoonen schillen 10000 N/mrn' is aangenomen , allJdig 

Overeen met de gemeten waarden uit de vierpunt. buigp,..,.,f, wat ook hier aangedi: dat de aanna"", 

voor de elasticiteitsmodulu. von de betonnen schillen VlIIl I CXXXl Nlmm' ~n ,,,"chtc aanname is. Op 

gelijke wijze al. bij de proef.tukken zonder wapening i. in ~l ~.12 een overzicht gegc\o'et1 van de 
elasticiteitsmoduli die in de berekening volgen. de ditu schiltheorie moelen wonkn aangehooden, 

wanneer de dille ,;chiUheorie een ulfde verloop g..,n voor de doorbuiging in het midden als gemeten 

in ~ viorpunll< buigprll"f voor een gekDun lra~L Voor alle 4 de proefstukken is het lineair 

elastische trnject gellOlllOn. In ~ borekening met de dikke schiltheorie is dan oot; ~itgegaan ~an """ 

OOjescheurde hetondoonnede. Duidelijk wordt <bt het verhogen of verjagen van de 

eJa.liciteitsmOOuJu. YI1I de ""hiJlen weinig df",t h.dt "" ~ beJrl:"oo., waarde nn de doorbuiging. 
In de gr~fIeken loopt de theorie in bet lineaire tra~t bij een ,aImime voor E van J(XXXl N/mm' 

nagenoeg gelij!< met de gemeten waarden, m ... r moet bijvOCJ<beeld bij proefstuk VII voor E 4300 

N/mm' worden allllgehouden om er voor te zorgen dat de dikke schihheorie een zelfde verloop voor 

de doorbuiging in het mid~n geeft al. gemeten in de Yierpunts buigproef. nat de thoo<etische 

doorbuiging niet exact overeen komt met de gemeten waarden in de vierpuntl. buigproeven lan 
behOU<l.n. ~ ooduidelijkheid over de e~lCte waarde nn de elasticiteitsmoduJu, ~ao het beton 

worden verooruakt door hel verschil lu~ de werkelijke en de aangenomen w;wde van ~ 

glijdingsmodulus ~an bet XPS. Voor de prnefMulleo met wapening wordt II""n duidelijk verschil 

gev<mdeo tunen eeD verlijmde eo een gestorte verbinding. De resultaten van de ",od'.rukken met 

w~pening vertonen minder spreiding dan de reoultaten Vin de proefstukken ronder wapening. Door de 

allllwezigheid van wa~ning wonlt de optredende kracht waarr<ehijnlijk beter verdeeld over de --
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Oot voor de pro!'f.tukken met wapening geldt dat de sandwichelerMnt"" waarbij de schillen direct op 

bet XPS zijn ge.ton.. bezweken rijn door overschrijding van de trekster>:te van de onderschil onder de 

puntlasten. Dit i. ()(Ä' terug te zien in de ontstane bezwijkrn<:chani.men van de proefswkken 1 en VI. 

ve=unell in afbeelding ~.2J. Het verlijmde p~fstuk VU i. op gelijke wijze bezwe\=l, Bijvoorbeeld 

bij prod,tuk VI wordt de eerste scbeur .on de ondenijde van bet ""oowicbelement on<ltoc de 

puntlasten zichtbaar bij een belasting VOIl ongeveer 11 J:.N. Door de hogere bela.ting op de gewapetxle 

pro!'fsrukken ""totaan er door de invloed van de eigen ""igstijfheid van de schillen op de 

dwarskrachtvervorminjl van de kenl en de hogere belasting die lan optrtrlen door het toevoegen van 

wlll*ning hogere trekspanni ngen aan de ondenijde in de boven",hil onder de puntbsten. waardoor 

ook daar scbeuren ontstaan. Normali~r duidt een kleine verspringing in de kracht-<loorbuiging 

diagmnmen vlul afbeelding ~.22 op scheuren in het bet"". Dit geldt echter niet oltijd bij de 

pro!'fsrukken VI en VII. doordat bij deze proeven Voor het maken wn afbeeldingen "",t ESPI de 

Uacht.w.name n.genreg wordt stopgezet wat ook sprongen in de kracht.doorbuiging diagrammen 

bn veroonaken. 

Bij proefswk VI wordt bij F = 17,~ kN ~ grote sprong voor de doorbuiging in bet midden 

gecons.tateerd. Op dit moment SoChen" en kraakt bet bet"" oot, wat het bovensmande kan vertlaren. 

Echter de andere twee meet10catks vertt:Jn<n deze spr""g nkt of v."l minder wat kan betekenen dat 

de verplaatsilli opnemer in bet midden door het kraken en l!Ch<uren ergens 'I<IMf is geschoven in 

verband met het ruwe oppervlak van de bet"",,"n .<ehil. 

Ebt VlD de twee verlijmde proefstukken bezwijkt nkt wals verwacht. Bij proefstuk vm bezwijlcr bet 

i50latkmateriaal ""deoc de puntlasten als eerste bij een belasting van OIIgeVttr 10 kN door 

overschrijding van de trekst.rkte en breekt dal[ ook in twcct'n. zk atbeelding ~.23 en ~.24. Dit 

bezwijkmechanisme lm duiden op ."n slechte hechtina tussen beton en XPS waardoor te v."l 

buiging wordt opgeoomen dooc bet z:wille XPS. Wanneer bet XPS ;" gebroken is nkt precies 

bekend. Voor het bezwijken van het i",latiemateriaal venoonl het beton nauwelijh lol geen scheuren. 

Het lokaal bezwijken van het XPS houdt niet in dat bet oandwichelement is bezweken. Het 

sandwkhelement bezwijkt bij een kracht von 36 kN door scheuren in de onderschil IOIId de oplegging, 

zie :rlbeeldinc 5.24. Waarom het beton op deze locaIk bezwijkt i.' niet duidelijk. Noar alle 

wThijnlijkheid W(l[dt dit veroorzaakt door de onbekende he<:htina- van de lijml""g tno. .. n het bet"" 
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en XPS. Da.artntcgen lijkt de hec hting tuSliell de verschillende lagen Vin proefstul VII wel goed te 

zijn. 

Door de 'lwokke urn' en de ",Iaticf hoge belasting d;" gchaald wordt bij de proefstukkcn I, VI en 

VII treedt bij deze pn.>efstuUen ""I ~hanii""" horizontal slip (afbeelding S.2S) op wat besprol;cn is 

in panlgraaf 2.6 en ook optreedl hij alk proefstukken opgebouwd uil KERTO-S en XPS. 

Dooc de trek die oot!ilUt in de onderschil en de daaJbij optredende scheuren 1cveren de gemeten 

rekken bij de proefstukken VllI en IX geen duidelijke en ccoouidigc resultaten op. Bij proefstuk VII 

zijn de ",Ucn van de bo"cnschil ge"""ten. ric afbeelding S.26.a. Ik mcctlocatic. zijn conform 

afbeelding S.6, ",hter betreft het hier niC! de onO.-rschil mUl de bovctI5Chil. Dit is in afbeelding S.26 
ook aangegeven met subscript b. Gelijk aan de dikke schil!heor;" wordt een aantal mm boven de 

overgilllg van bo",,"schil naar kcm in de vicrpunts huigproef een trekspanning gcvonden in de 

hovenschil. De rekken gemeten in de uiterste vezel van de bovenschiJ t.O.V. de zw:wt<:lijn van hel 

iaoowkbclcment vertonen negat;cve waarden en geven dus aan dal daar drukspannillien optreden 
zO<'.I5 ook meI de di~ke sc hiltheorie wordt gevonden. In afbeelding 5.26.b wordl de lrachl·spannings 

relatie """,rgegeven voor de locaties a, ... a... en 00; .. 00II: is in dit diagram IIeI kracht·spannings 

ve,1oop ~cge""n volgcns de dikke schilthwric, waamij voor de ela~licitcit~modulus een waarde 

is oangcflOOlC!\ van llXXlO Nlmm'. De herekende spanningen mei de dik~e schiltheoric komen niel 

overeen met de spanningen gemeten met de mrpunts buigproef. Positieve bijkomstigheid i. wel dal 

de dikke schiltheorie grote,. waarden geeft voor de ,panningen dan gemeten. ln verband meI de 

structuur van heton km hel zijn dal de gemeten rckken kwalitatief geen goed beeld geven Vl.n de 

wnlclijUleid en de dikke schihheorie de sp;um.ingco wel goed beschrij ft . 
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Bij het analyseren van de capaciteit van de .<andwich~Jement~n wordt proo!itUk VIII vanwege ..,n 

oOOuidelijk bezwijkmechanisme buiten be.o;choowing gelaten. Om «n veilige benadering ~ geven V>.n 

de capaciteit wordt met de dill.e iiChiltheorie de buigtreks]l'U1ning in de ui~r~~ vezel van de 

onderschil t.o.v. de zwaartelijn von het sandwichelement berekend bij de grootst gemeten kracht Bij 

alle drie de proefstukken i. bU F = 40 kN de doorbuiging in het midden ongeveer 9 mm. Voor de 

el"stici~it"modulus i. lCKXX.l Nfmml aangenomen. In ~I ~.13 wordt..,n overzicht gegeven van de 

berekende buigtreksplllning volgemo de dikke schiltheorie in de ooderschil onder de puntla.ten. MeI J 

+-6 (FeB 5(0) kan..,n IIOID1lIaltrekkr;>cht van )·0,25 '1<·6' ·50HO-o =42A kN worden opgenomen. 

In de O<1der""hil van ~fstuk I t=dt volgens de berekening bij bezwijken een normaaltrekkracht op 

van 2.28·45.6·300·10-'= 31,2 kNo De"", waarden liggen onder de normaaltrekkrachl van de 

wapening. De wapening i. dan ook bij g""n enkel proostuk bezweken. 

Tllbtl '.13: NormiIlt.po""ÛD\: en .......... olt"'n,oc.t ... ~._ dikk~ ""bilt ... .,"" in .nd<ndtiI. _ pJnt1ast bij 

ba"ijk .. 

5.3.1 ESPl 

Gffinrende de vierpnnt. buigproeven op de proefstukken VI en VII i. op dezelfde wijze als in 

paragraaf 5.2.1 ..,n aontal keer de vervmmingssnelheid van de drukbank Mgenoeg ",op gezet Om 

afbeeldingen van de lang.<zijde ~ maken met ESPJ. Door waarschijnlijk te veel ooregelmatigheden in 

de vervorming van het iilIndwieheJement i. het niet gelnkt om voor analY"" gescbikte afbeeldingen te 

realiseren uil de ~men met ESPI hij het gestorte proefstuk VI O<1der «n puntla'l. Bij het verlijmde 

[lI"O"fstuk VII zijn afbeeldingen gemilakI boven de opleg~n&:. Dezelfde kenmerken al .• hij de opnames 
van het S31\dwichelement opgebouwd uil KERTO en XPS (proef.wk V-KERTO) worden aevooden in 

de opnames van het sandwichelement opgebouwd uit beton en XPS (proefstuk VII-bc:ton). 

PTV<'fstu! VI! 

De dwar.l<J-açhtvervorming van het XPS wat zichthaar i. op de foto (5.25) i. ook terug te zien in de 

rek- en verplaatingsafbeeldingen in x-richting. De afbeeldingen ~.27.a tlm 5.27.d geven de 

vervorming in x-richting weer bij respectievelijk F i. 9,2-10.0: 28,6-28,7~; 43,9.44,O~ en 47,2 kNo 

Voor allen gekit dal tijdens de opname de kracht langzaam toeneemt. Het ene deel van het 

i . .-.olat~ma~i .... 1 verschuift naar links (blauw) en het andere deel verschuift naar ltthl> (rood). De 
i. duidelijk zichtbaar (groen) en kan de afochuiflijn vrorden 
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g~noemd. ~ afschuiflijn be~indt zich bij een Jaag belaslingsniveau (ofbeelding ~.27.a en ~.27.b), 

voorbij de opleüing naar het midden van de o~erspanning toe, in de overgang van lem naar 

onderschiJ. Narnnate de belasling loenel'mt, ~=huift de afschuiflijn naar het midden ~OJI de kern en 

lomt deze o",=n md de af"tl.o.ldingen gevonden bij proefstul V-KERTO. Gelijk aan het proef.<!Uk 

V· KERTO geldl cd:. hier door dat het ;,;ollliematerimtl aan de ondel"lijdo lIlttr gedrokl wordt door en 

rood de opIeüing. de afschuiflijn bo~en hel steunl"mt loopt VlU1 het midden naar de bo~enzijde van 

het isolatiemateriaal. Met de dille schillheorie wordt ge~onden dat de schillen nau! hun bijdro.ge aan 

he! moment al. 'flenzen' (Regel van Steiner) cd:. een buigend moment opnemen door het weerstand 

biMm tegen de d....-:lnkrachtvervorming ~an de kem .10 ge~olg van de eigen buigstij~id van de 

!lChil~n. ~u I, in de vicrpunts buigproeven zelh zo groot dat er volgens de theorie en de gemeten 

rekken !l1Ct de relstroken een tekenwi_l onhltaat in de !lChin~n. ~u ~k~nwisscl i, 001:. teru&: te zien 

in afbeelding 5.27.a en 5.27.b. Zo i. bijvoorbeeld in afbttlding ~.27 .• een verplaatsing naar link. 

zichtba:tl" voor de ondel"lijdo van de bovenschil en ~crandcrt deze "":ti" de bovenzijde VIIn de 

bo""lI.';chil in een ""rplaal,ing naar rechts. 

a. F _ '..2·10,11 kN b. F _ 14.J5·15.7 kN 

Aan de uiteinden VIIn de proefstukken treedt tu_n de bovenschil en de kem onthechting op. zie 

af"tl.o.k!ing ~.26.b. ~ lengte VOJI deze onthechting wordt groter naarmate de belasting toeneemt. In 
afbeelding 5.28.a i. zichtbaar d~t IJIn de uitei~n de schillen en de kem ve=hillen in vertic~1e 

veIplutsing wal inbondl dat de schillen en de lern op die locatie. niet meer met elkaar verbonderl 

zijn. Naar het midden toe l, de ""rplaat,ing VIIn de schillen ot! de kern wel gelijk wat a:mgeeft dat op 

deze IOC~lie. de lagen schllif~ .. <l oan elkaar zijn ~erbonden en een lOO'il hechting vertonen. 
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b. y-rrk: ~. = 4;1, ~ _ 44,11~ kN 

5.4 PraktijkYoorbet'ld 

AM de hmd van een plaktijkvOOlbeeld wordt in dele paragraaf een sandwiohelement opg~bouwd uit 

bdon!",n ..,hillen en een kern v.n isolatiemateriaal tocgepast als vloersysteem getoetst voor uit~rsle 

g,..,n.toestanden en bruilbaorlteids grenstocstanden. 

Aangenomen wordt dol het sandwicbelement wordt t""gepast al, licht vloersysteem in de gestapelde 

utiJiteit,;bouw met een overspanning van 5,4 m. De l""passing hn worden ingedeeld in 

veiligheidskia.'" 3 en milieuklas.<e 1 (droog m\1"'u). Maatgevende belaslingcombinaties voor uiterste 

grenstocSUnd en bruikbaarheid< grenst""'tand zijn: 

OOT: 1,2 G.., + 1,5 Q,." 
BGf: LO G ... + 1,0 Q"" 

[8.1] 

[8.1] 

In de be,..,kening wordt de vloer beschouwd ;Us ... n sch.mierend opgelegde ligger met een breedte 

Vln 1,0 m. De bdon""n schillen hetxJo.n een dikte ViUI 40 mm en de kern bestaat uit XPS, HD 3(X)f-X 

met een dikte van 100 mmo Volgens artikel 9.1 ViUI NEN 6720 moel de betondeUing op de buitenste 

staaf van de wapening minimaal een waarde l>ebben van IS mmo De wapening ~200 met 

"'""Ikwaliteit FeB SOO ligt in het midden van de betondoor8nede, de ~fbee1d;ng S.29. Voor (\< «ertle

en de stijfheidberekeningen wordt vOOl de glijding"""""lus van XPS de waarde aangehouden van 

10,23 N/mm' bepaald in paragraaf 4.2. Met de pangrafen 5.2 en 5.3 .1. :ochtergrond wordt voor de 

elasticiteitsmodulus van I><ton I (XXX) N/lIlIII' aangehouden. 

L,0+G .~ 

~ .. _,. ,~-, 

1 1 ol.- . 100 oom. G . 10 NI","" 

h!!!"l' ~ - ,-
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!.4.1 Rflastin ~aannamf 

In tabel S.14 wordt een overzicht gegeven van de aanwezige permanente belasting en de aangIijpende 

""randcrlijke belasting. Voor kamoorfuocties geldt volgens artikel 8.2.2.1 van NEN 611Jl een 

=anderlijke vloerbela.. üng van 2.~ kN/m' door personen. meubilair en aanklrding. 

_ ..... hdootiol 
G". S~._ 

Scllil jO.()4 _I 

K«II {O.IO.J 
s.;.;1 (0,(14 DIl 

M ..... 

~Ü<b!<_,. .. _ 

5.4.2 Stijfh~id 

" " " 

lNIJa' ·o.ClI· I.O 

t.NI.' . t.o 
tN/"" . J.O 
tNIM' · 1.0 

lj tNi.r · 1.0 

•. < 

" " " 
" 0. 
M 

Met de \'OO!"geSlelóe afnlClinllC'n v.n de vtfSCh\\\ende I.gen v.n liet SII1dwiçllelement wordl mei de 

dikke rochiltbeorie een 101_ •• 21.2 mm gev~n. Het SllIdwicllelement voldoel dus niet aan de 
doorbuigingseis van w_ <: O.OO4L. 21.6 mm uil artikel 1004.1 volgens NEN 6702. Binncn de 

buidije toegepabte materialen zijn er drie mogelijkheden voor het =hogen van de stijfheid: 

I. Dikte van de kern ""rgroten 

2. Dikte van de ""hillen vetg/'Cll"n 

3. Andere aannome ~ 

Voor de • .e siluatie heeft het vergoten van de dikte van de betonnen ochillen en het vcrgoten vin de 

kern het mee.ie effect. Om het gewicht van de vloer nagenoog niet te ""rhogen wordt gekozen de kern 

te vcrhogeD. do wordt 140 mmo Met deze hoogte voor de kern wordt met de diU:e schilth"""ie een 

w_, = 19,3 mm gevonden en voldoet het <81Idwicbelemenl aan de doorbuiging.",is van 21,6 mmo 

Met de voorgestelde .fmetingen uil paragraaf ~.4.2 wordt mei de dille schiltbeorie de maxirrutle 

schuifspanning in de kern en de maximale normaalspanning in de scbil berekend. 

Schwifwanning 

Ik grootste waarde voor de schuifspanning T_. in het i..,lat\emat.".iaal wordt in dit llC'vat hoven de 

steunpunten ge'·enden. Volgens de dikke schiltheork heeft T_. een waarde van 0.08 Nlmm'. 10 

paragraaf ~.2 en ~.3 i~ aangegeven dat bij deu waarde voor T het liandwickelement opgebouwd uit 

HO JOOF.X .kh lineair elastiiICb gedraagt. 



NOmlllllbpannmg 
Ik grootSl~ waar<l. voor de oolmu(.,panning ,,_ in de uitente ,'ezel ,'an de beton,,"n ",hilJen t.o.v. 

de zwaartelij n van h~1 san<lwickJemenl wordt in dil geval in kl midden ~a.n de o~erspanning 

ge~ond.n. Met de dikke ",hillheori~ wordt ~oor ,,_ , e. n waarde ge~ooo.n ~ao +1-4,19 Nlmm' en 

voor de IKIIIIIwspanoilli in de beton""n .<ehil van ",hil naar kem ~n waarde van +1-1 ,83 Nlmm' . Dit 

komt n~r op een gemiddelde normaallrekspanning in de OIlderschil en ..en gemiddelde 

nonnaaldl1lhpMning in de bo""nschil van 3,01 Nlmm' . Elvon uitga.oo. dat de dun"" betoonen .ehiJ 

goen tret opneemt moet in de ooo.rnchil door de wapening oen nOfIlliloJtrekkracht worden 

opgenomen v;m; 

A 36,1·10' , 
" ... - 43~ - 83 mm 

1 1000 " ); ·6 '--_141 mm" 

"" 
Ik l\IIowezige wapening i. m~rdilJl benodigd, dus oot; de >dJilien ",,!dom aan de .teTtte. 
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5.5 Conclusie 

Smuf>..'ic~"'mt'''u" "'f l 'dwonf' "lUik!! 
VOCJf wx\ ... ichelemcnten opgebouwd uit een kern van XPS en <dunne' schillen kan gecoocJudoerd 

worden dat beide W1dwichtbwriei!n, de diUe en de dunne ""biltheorie. bet !iplIIIningsverloop aan de 
ondenijde van bet sandwichcle"",nt tussen de puntlasu.n veilig beschrij,,,n en ook ~Iijk goed 

overeenkomen met de werkelij kheid . Onder de puntlasten geeft de dun"" schiltheorie voor de 

normaalspanning in de schillen onveilige w~n en de dikke schiltheorie veilige w~n t.O.V. de 

werkelijkheid. Over welke kngte onder de puntlwen dk pttcie. gekit wordt L'!n de hand van dit 

ondcnoek niet duidelijk. Wel is duidelijk dat deze afsland zeker niet verder loopt dlIl de hoogte van 

de kern naar het midden toe. Theoretisch is bij een vicrpunl!o buigproef bet moment over de gehek 

lengte tussen de puntlasten constant en zou duo over deze gehele kngte een constlllU. spanning 

gevonden moeten worden. Schier in het experirnent...l ooderzoek met de VierpuDl:! buigproeven wordt 

onder de puntlwen een hogere spanning gevooden dan in bet midden. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit 

vet'OOI"laak! door het 1ot ... 1 aangrijpen van de puntlasten en de daamit VQlgende dwarskracht. Door 
het lojui st genoemde is de berekende normaalspanning in de uiterste vezel van de schillen t.o.v. de 

zwaartelijn van het &andwichdeme nt onder de puntlasten volgens de dunne schiltheorie niet hoger 

maar lager dan gemeu.n in de vierpunts buigproeven. Echter het effect 'iJIl het lokaal &anJrijpen Van 

de belasting i. niet groot. waardoor de berekende IlOIlllaalspllllning met de dunne schiltheorie en de 

gemeten norm ... l"JWIning in de vierpunls buigPJod 001< onder de puntlasten rm.lijk O",,=nkOOlt. In 

plr.tgraaf 2.7.3 i. ""rmeld dat de dikke schiltheorie oen soort van '~k'-,plIllling geeft onder de 

puntlasten in de boven_ en oodm;chil vel'Ollf'1.Mi:t dOCJf de a:rngenomen probttrfunctie, Deze stelling 

wordt hevestigd door het vinden van grote verschillen voor de nonnaalspanning op de meetlocaties 

onder de punlla.ten russen de dikke schiltheorie en de vierpunt. buigproef. De dikke schiltheorie geeft 

wd veilige waarden ma.ar komen duidelijk niet: O""rttn met de praktijk , 

Beide lheot'ieen geven over de ~hek lengte van de ligger een goeóc bescluijving van de vervorming 

van oen smdwichekment met <dunne' schilkn. De vervorming is volgen, de theorie weli.wa"r net 

wilt kleiner dan de werkelijkheid. Echter de "",schilkn zijn kle in. 

Be:l:wijken ~ plot .. ling op. Alk proefstukken venooen ttlgenoeg tot aan bezwijken een li""air 

elastisch ",drag_ Alk proefsrukkm zijn bezweken ten gevolge van het lokaal aangrijpen Vlll de 

belasting op de ooveoschil van het s.and ... ichekment. Afuankelijk van de positie vlIl de stakn rol ten 

opzichte van de oplegstril'P"n plooit het staal enk1l wordt de kern aedoeltelijk in8"drukl. 

Om de valid iteit van de dille en de dUJllle schiltheorie ''co het beschrij,'en van sandwichelementen 

met d~ schillen uitgehreider te kunnen beschrijven wordt aanbevolen 000: scharnierend opgelegde 

.andwk:helemenu.n met een gelijkmatig ""rdeelde beluting te beproevffi. Verwacht wordt dat de 

dik~e en de dun"" schiltheorie bij deze proe\'en een betere be.'lChrijving ge""n van de vervorming van 

het .andwichelemeot en de spanningen in de schillen Over de ~hele kngu. van de overspanning. 

Omdat d""arshachtvervormiIli bij een ",lijhnatig ",,!deelde belasting een andere rol speelt. 

KERTQ_XPS_KERTO 

VOCJf sandwichelementen opgebou ... u uit een kern van :<PS en dikke schillen b n geconcludetrd 

worden dat de dunne ~hiltheorie het con>tructief gedrag van een sandwichelement met 'dikke' 



schilIn. niet goed n. Ql\veilig beschrijft . De dunne schiltheorie gc:dt voor de doorbuiging oojuiste 

maar veilige waarden en voor de sterkte onjuiste en onveilige waarden. 

Voor het lineaire ilaject beschrijft de di1<ke sch iltkeorie de doorbuiging van de proefstukken a:oed. 

Echter dit traject i. vrij kort. Uit de vicrpunts buigproeven blij"t dat ua ongeveer 20 kN de 
prodstu1<ken een niet lineair gedrag vertonen. Na dit punt geeft de di1<ke !lChiltbeorie onvciligc 

waarden voor de doofbuiging. Uit de prod'resulta~n van paragraaf 3.3 en pouagraaf 5.2 i. het 

"lllnerrw:lijk om te coro:;ludcren dat het niet lineaire gedrag van het sandwichclement OJlicbouwd uit 

KERTO cn XPS vcrooraakt wooit door het niet_lineaire gedrag van het XPS bij 

dwarskrachtwrvocming (afschuiving). De dikke schilthoorie be!lChrijft de ,ponningen niet nauwkeuria: 

genoeg. maar geeft wd veiUgc waarden tot een bepa:tkk bela"'ing. Zoals eerder vermeld b.n de 
oorzaak liggen in bet niet_lineair gedrag van het .... ndwichelement. Oorz""en voor het ,·erschil kunnen 

zijn; het verschil lUssen de aanname van de glijding.modulus van het XPS en de "",rkelijke 

a:lijdingsmodulus van het XPS en onzuiverbeden in de proef· en mtttopMdling . Door het niet·lineaire 

gedraJ!; van het .andwichelement neemt de spanning vanaf een bepaalde vervorming van het 
sandwicbelemont meer dan !inem toe naonnate de belosting toeneemt. Dit heeft ais gevolg dat 101 een 

bepaalde belosting het verschil tussen de gevonden waarden van de DOm:\aalspanning met de vie1pUnts 

buigl'f"Ol'f en de theorie afneemt. Vanaf de belasting waarbij het verschil 0 bedraag! lussen de 

gevonden normaalspanning met de dikke schilt~ en de vierpunu buigl'f"Ol'f. wordt het verschil 

rtaamlIIte de belasting toeneemt groter en zijn de waarden van de theorie lager dan de proef en dus 

onveilig. Bij een gemeten normaalspanning van ongeveer 30 N/mm' in de uiterste vezel van de 

ooderschill.O.V. de zwaartelijn van het sandwicbelement onder de puntla"'cn (locatie waor maximum 

'pl.nning QJ>!reCdt) is de berekeoo. .panning gelijk aan de gemeten spanning. 

De trend VIn de spanningen volgen. de dikke schiltheorie komt overeen met de resultaten uit de 

vierpunts buigproeven. Beide geven ..,n lekenwis",,1 in hel spanningsverloop over de doorsnede van 

de schillen en bij beide wordl de maximale spann ing in de uiter'te veul van het sandwkhelen>enl 

onder de puntla.'ten gevonden. 

De dille schiltheorie beschrijft de normaalspanningen het nauwkeurig'" in het midden van de 
overspanning. Hoe ~r ui! het midden von de overspanning de!; te groter WOIdt bet ve,,,,,bil voor de 

normaalsjWlDingen In.""" dille '""hil· theorie en vie1pUnt, bui8!Xoef. Een ..,oouidige 001:1"''''' is aan 

de hand van de uitgevoerde I'f"OI'ven niet te geven. Het opl"1"'oo. veJ5Chil I:on worden veroor7.lll1kt 

door de geko"", probrerfunçtie (dille schiltheorie, zie parngraaf 2.4.3 voor de probeerfuoctie voor 

een vicrpunts bui8!XoeO en de invloed .... n de kra<:ht$inleiding. Door de i<'koun vierpunts buigproef 

,..al de invloed van de eigen buigstijfbeid Vl1l de schillen op de dwarskracht~rvorming van de kern 

niet over de gehele lengte van de IiUer gelijk ûjn, maat zal deze onder de puntlasten groter zijn dan 

in het midden, zoo.l, ook beschreven met de dille IIChillheorie. Echter;oan de band van de gevonden 

verschillen tussen de gegevens uit de proeven en de dille schillheoric kan het mogelijk zijn dal de 
geko.zen probecrfunctie dit niet helemaal goed beschrijft. Aanbevolen wordt om de dikke schilthe<lrie 

oot aan de hand van een schamie",nd opgelegd .. ndwiche1ement met een gelijkmatig verdeelde 

belasting experimenteel te tocl .. n. Verwacht wordl dal hij deze I'f"OI'f de veT$Chilien tussen 

uperimenl en dikl:e schilthroric kleiner zullen zijn. 

Vier proefstulden zijn bezweken door overschrijding van de t"'kstcrkte in de uiterste vezel van de 
ondcrschi l onder de puntlasten. Twee proefstukken zijn waarschijnlijl bez~ken door een 

overschrijding van de schuifólerkte in het midden von de onderschil. In paragraaf 2.2 wordt 

aangegeven dat volgens de dunne schiJtbeorie. voor de schillen de maximale schuifspanning wOrdl 

gevonden bij de overgang nur de kem. Dil is echter niet juist voor sandwicbelementen meI dikte 

schillen. Door de invloed van de eigen buigstijtl>eid van de schillen op dedwarskrachtvervorming van 

de kern wordt de maximale schuifspanning in het midden van de IiChil gevonden. Door de 'zwakke· 
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leem i. bij alle ze~ de proefSUlkken de horil.Olltale ""r.'orming (~honi"",,: horizont.l .lip) van de 

kern goed zichtbaar. De vervormini" is voor het groo<ste deel elastisch. 

Met ESPI wordt de zichtbare dwarskrachtverV{)(ming en de lekenwi".el van de .pannini" in de schillen 

ook wttrg<'geven in de atboeldingen van de ve:rvonningen in x-richting van het s:mdwichelement. 

BEl'ON-XPS·BETON 

Zotulu I<'apt'"ing 

Tot de eente sc~ur (bezwijken) n""mt de buigstijfheid VlJl de pl"oefstollen zonder wapening iets toe 

bij toename VlJl de belastini". Na de eerS!e scheur kunnen de sandwic~le"",nlen zond<:r wapening al. 

bezweken WOfden bw::houwd. VOOI bezwijken kan dan oot w".-,kn uitgegaan van..", onge5Cheurde 

betormen door""""". Het ""ndwicbelement wurbij de schillen zijn verlijmd ~..,jrao.gt zich s1"f'P"r dan 

de oandwicheJementen w...roij de sehillen op het XPS zijn ~""tort, Het verlijmde proefstuk is oot 
anders bezweken dan de gestorte proefstullen. Dit kan inhouden dat de gebruikte lijm niet de meeS! 

i"C'schikte j., voor deze toepassing. Hierbij moet wel w".-,kn opgemerkt dat man tin proef.ruk i. 

beproefd wlWbij de ongewapende schillen zijn verlijmd. waardoor V""'Eaao<Ie opmerking a,Ueen Ier 

indicatie geldt. De i"C'S(Ofte proef'-lullen gedragen zich niet ""nduidig Slij""r ot .Iapper dan berekend 

met de dikke schilihwrie. aangenomen dat de betonnen d""""",de oogesebeurd i. en een E-modulu. 

heeft van 10C0J Nlmm', De i"C'vonden minimum waarde voor E.-. (9000 Nlmm') i. niet "..,1 lager 

dan de IlAAname van IOCOJ N/mm'. wat aangocft dat voor een eerSIe indicatie een &... van IOCOJ 

N/mm' g""n slechte aonname i. voor het bepalen van de stijfheid en dat m\at alle waarschijnlijkheid 

kan worden aongenomen dat er een goede hechting he.staat. tussen de verschillende lagen middels 

Slorten. Dat de theoretische doorbuiging niet exact overeen komt met de &:eIll<'ten waarden in de 

v~nt. buigproe""n kan behouden. de onduidelijkheid over de eXlete waarde van de 

elastidteitsmodulus van het beton worden "",oorzaak! door het ve"",hil tu"",n de werkdijke en de 
aangenomen waarde van de glijdingsmodulu. van het XPS. De grote ,;preiding klJl worden 

veIOOflmt door de onnauwkeurigheid van de proef: Door hd ruwe ~n oogelijkmatige oppervlak van 

de betonnen ",hillen i. de dikte niet gelijk en ",Iatid grillig o""r de lengte van de proef.<tullen en i. 

het cont;,ct tu,,",," de &talen rollen per proefSlUk ver!oChillend. De sandwichelemenlen waarbij de 

!oChillen op het XPS zijn gestort. zijn allen bezweken door overschrijding van de treksterkte van de 

onder.o;chil. De berekende maximale trek>panning hij de i"C'vonden bezwijkla<t voor de 

<andwichproef.tullen i. hWuidend minder dan de buigtreksterlae van bet beton beJl'lllld in paragraaf 

3.4. 

Mei wap'minx 
Voo<: de proefstukken met wapening wordt geen duidelijk versehil gevonden tu .... n een verlijmde en 

een gestorte ""rbinding, De resultaten van de proefswtken met wapening "'rtonen minder .<preiding 

dan de proefSlUUen zonder wapening. Door de aanwezigheid Vln wapening wordt de op!:re<Ie<><.le 

kracht waarschijnlijk beter verdeeld over de doonnede. 

Ik krachHloorbuiging ",I.t~ kan ~oor . lle gewapende proefmullen gele,t in een vierpunts buigproef 

worden onde"",rdeeld in dr~ trajecten (z~ 001< atboelding ~.22). In bet """te tn.ject. ""rtOllen alle 

proefswtken een lineair elastisch verloop voor de doorbuiging. In het tw"""'" lI3ject vertonen de 

proefstukken VI en Vlll nagenoeg een line.ir verloop voo<: de doorbuiging en vert"""n de 

proefstukken I en VII duidelijk een niet-lineair ",rIoop voor de doorbuiging. Voor .lle proef.<tullen 

i. de .<lijfheid in traject 2 ten opzichte van tn.ject Ilfgenomen. Deze afname van de S(ijfheid wordt 

hoogstwaarschijnl~k veroorzaakt door het niet-lineaire mateliaalge<lrag van bet XPS bij 

dwarskrachtvervormi ng (af.o;chuiving). Met andere woorden bij een toename VlJl de bda,ting I 
dwarskrachtv",""orming t=mt de glijding.",xxlulus VlJl XPS bij belaS(ing op afscooiving af. In het 
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derde traject i~ bij alle gewapende proef'1ullen de afn.ame van de s:.ijf),.,id vttl gro~r dan in hel 

lweede lraject. Dil kan inhouden dat n.aast hel niet-lineaire gedrag van het XPS, door scheuren in de 

bet""""n ""hillen oot; de bijdrage van de bet""""n doorsnede un de stijfheid wordl gerec:luceenl. ~ 

in de eerste tWtt tra~n kun""n scheuren 0Jl0"den in de betonnen schillen . ..:obIeI zijn deze oog niet 

dw;danig aanwezig dat dit oen reductie van de bijdrage van de bet""""n doorNnede als gevolg httft. 

Bij alle proefstukken komt de doorbuiging in het lineaire traject berekend met de diku IChih:beorie. 

waarbij voor de elastici~itsmoduJu. van de beton ... n schillen 1lXXl) N/mm' is aangenomen, aardig 

o=een met de gemeten waarden uit de v;"'rpunt' buigproef. wal oot hier aangeeft dat de aanmune 

voor de ebstici~i!,modulu. van de betoo ... n IChillen van 10000 N'mm' ,een ~Jechle .... nn.ame i •. Het 

verhogen 0( ""rIagen van de elasticileitsmodulus van de sc hillen heeft we inig effect op de berekende 

waarde van de doorbuiging. In de grarlden loopt de dille .clJiJtheorie in het lineaire traject bij een 

aanname voor E van 10000 Nlmm' nagenoeg gelijk met de gemeten w...men, maar moel bijv~ld 

bij procfstuk VII voor E, 4300 N/mm' worden amgehouden om er voor te z0'iC'n dal de dille 

""hilthoorie oen exact zelfde verloop voor de doorbuiging in hel midden geeft ah gemeten in de 

vierpunts buigproef. Dat de lheoretische doorbuigi", niet eAact 0= komt met de gemeten 

waarden in de vierpuni' buigprocven klUl behoudens de onduidelijkheid over de exac~ waarde van de 

elaSlid~illlmoduJus van het beton worden veroorzaakt door het ""r""bil tu .. ",n de werkelijke en de 

aangenomen w>.arde van de glijding>modulus van bet XPS. Een andere aanname voor de 

a-Hjdingsmodulus van de kern heeft betreffende de uitgevoerde vierpum., buigproeven ttn grotere 

invloed op de theoretische doorbuiging dan een andere aannorne voor de ela.<lici~it,modulu s van de 

""hiUen. 

De sandwichelementen waarbij de ""hillen direct op hel XPS zijn geslort, zijn alle n bezweken door 

o""r""hrijding van de lreks~rk~ van de onderso::hil. Eén ""rlijrnd p,-ocfstuk bezwijkt niet zoal . 
ve<Wachl door waaroc hijnJijk een slechte hechting tu S3m beton en XPS. Gelijk un de 

sandwichelementen mei schillen vu KERTO treedt het mechani.me horizootal slip op. 

~ voor , andwichelement. n opgebouwd uit beton met wapening koml de trend van de spanningen 

volgen, de dikke ochiltheorie overeen met de resultaten uil de vierpunn buigprocven. Beide ,even een 

~kenwi • ..,1 in bet . panningsverloop over de door!;r.trle van de ilChillen en bij beide wonlt de 

IlliIximole . panning in de ui~ .. ~ vezel van het "a ndwkhelement onder de puntlasten ,evenden. 

~ berekende .po.nningen met de dikke schiJtlleorie komen niel exact ovem:n met de spanningen 

g<'melen met de vierpunl. buigproef. Pooit je"" bijkomstigheid i, wel dat de diku .<chillheorie grotere 

waarden gttft dan gemeten. De berekende nOf!IlaO.lkracht in de schillen bij bezwijken is bij alle 

p,-oefstullen Jager dan de norrnaaltrekçapaciteit van de wapening. De wapening is dan ook bij geen 

enkel proefstuk hezweken. 

Door te veelonregelmatighMen in de vervorming van hel sandwichelemenl i ~ het niel gelukt om voor 

analy.., geschikte afbttldingen ~ =li",,= uit de opnamen mei ESP! bij bet gestorte proefstuk VI 

onder oen I'-lnllast 

De opnames Voo het verlijmde procfstuk geven dezelfde kenmerken ab bij de opnames van het 

saodwichelernent opgebouwd uil KERTO en XPS. 

In paro.g:ran 5.4 i. aangetoond dOl! ttn sandwichelemeni met oen gewichl van ongeveer 200 kglm' 

voldoet aan de sterk!e- en stijf),.,idei..,n VOO{ het overspannen von een ruimte van 5,4 meter al. 

kantoorvloer. Hel ,ewicht is beduidend mioo.:r dan een sto.alploat betoovloer (J50 kgfm' met d=lfde 

draagcapl\ci~itl. 

- H I _ 
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6. Akoestisch en dynamisch gedrag 

Door helloi:passen van ""n Jicht vloersysteem moet aandacht w~n ~.tem aan het dynami""h en 

Ho,,,.tisch gedrag. In paragraaf 6.1 ... 'ord! het dynamisch gedrag van ..,n sandwicheIernent. 

opgebouwd uit betoo en XPS respeçtievdijk KERTQ-S en xps. ~sproten. In parngraof 6.2 worden 

kon: ~ mogelijkbe<kn ~splok.en van de sandwichvloer opgebouwd uit beton en XPS om te vol~n 

aan ~ akoeS/ische eisen. 

6.1 Dynamisch gedrag 

Trillingen \:nnnen hinderlijk zijn als ze VoelbaM of zichtbaar zijn. De beleving van trilling door 

momen en ~ daarmee gerelat~ hinder die wtlIdt WiMen i> afh.nkelijk van verschillende 

a,;pe<:lC:n. Belangrijke aspecten >.ijn: 

• Richting van de trilling: 

• Po.it~ gebruiker (51aand. zillend. liggend): 

• Huidige activiteit van gebruiker i. bepalend voor zijnlhaar belevina: van ~ trilling; 

• Leeftijd en a:ezoodheid \:nnnen invloed hebben op de beleving van de lrillina:shinder. 

De beleving van trillingen verschilt dus van mens rot me ... en kan •. Heen zodanig wor~n be<:>ordoeld 

dat aan de comfortverwachtingen van ~ meerderheid wordt voldaan. 

Er worden hoog en laag frequente vloeren ooderscheióen, He( verschil duidt op de eigenfrequentie 

van de vloer. Laag frequente vloeren zijn mee,tal relatief zware vloeren met..,n grote overspanning. 

Over het algemeen km er ge,proken worden VlO laag frequente vloeren ..... nnoer deze ..,n eerste 

eigen frequentie hebben d~ lager is dan 8 Hz. Lichte vloeren mei ..,n lage S/ijfhdd l:unl\ffi oot in 

deze catea:orie vallen. Hoogfre~nte vloeren zijn veelal lichte vloeren met kleine overspanningen 

entof hoge &lijtheid met een eerSIe eigOl freq""l\Iie hoger dan gHz. 

Een dyn:unische belasting kan worden gecategoriseerd . 1 • ..,0 impuls en ..,0 cootinu beJa..ting. De 

impulsbelru;ting. de aonraking van de voet met de vloer. is voornamelijk opgebouwd uit compooenten 

met een frequent~ hoger dan S-IO Hz. De coolÎnu beJa.ting. de opeenvolgende voetstap!",n, ~.mat 

voornamelijk uit fi?quenties Jager dan 8 Hz [Koop.. 2005]. Deze laatste zijn van belang voor de 

analyse van de ..,rste eigen frequentie. Problemen omst.aan namelijk wanneer de frequentie van de 

dynamische bel","ing in de orde van grootte komt van de unte eigen frequentie van de vloer. 

Wanneer deze geJijk zijn outS/Olt er coolinu reSOlWltie. Bij laagfrequente ZWlIC vloeren kan dil 
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oot,;/aan, echter dOCl!" de grO!e ma..a ten opzichte van de beperkte dynami!iChe bela.<ting zijn de 
v~rvocmingm zo gering dat deze vl ok niet hinderlijk zijn. 

Vk>eren worden ontworpen voo' zowel de uitc"te· al. de bnJ.ikbow"""id. gren.<toeS(and. Ei-en met 

betrekking tot de bnJ.ikbaarJl<,id~ gren<toe>tand belCellen onder andere trillingen en zijn hoofdzakelijk 

gerelateerd aan de eigen frequentie. modale massa. demping en belastingmechanismes. 

Eigen ~n~ en modale m ...... moeten worden be~ald volgen. de w~n van de mechanica. 

6.1.1 Modale massa 

De modale nw; .... de gegeneraliseerde massa. kan worden gezien al. de geactiveerde maosa in een 
be[ll1'llde trilvorm die invloed heeft op liet trilling,gedrag. D it i. dus niet de totale maosa van de~. 

De g~lten direct bij de oplegging van de vloer zullen imme ... mur minimaal meetrillen en do. """ 

een minimaal ellect hdJbcn op de trilling . De doorbuiging kan wOl"den gediscretiseerd. Hierbij wordt 

voor ligger. ttn richting beschoowd en bij vlocJplaten twee richtingen (zie afbeeldi ng 6.1). De 
modale ma .... kan worden bepaald dOCl!" de totale mab ... Ie wegen nur de uilbuigingsvorm VI1l de 

ec:me dgenfrequentie. Deze uitbuiging.vorm kin worden benaderd met een .inu.vorm voor ligge ... 

en vloerplaten. mil! bU vk>erplaten wordt voldal1l aan de .tijlMid,vc:rhouding EI/EI,. < 3 . 

.s-zr:u I I I I I I I I I I:r:rv;::. 

- "u, 

ligger 
De uitbuiging.vorm van liggen bn worden benaderd met een .inu.vorm. Voor een ligger op twee 

steunpunten IIChamicrend op,.,legd kan de uitbuigingsvorm worden beschrc:vc:n door: 

Wanneer de liWr .... ordt verdeeld in stukjes Van 1/100 van de overspanning is de modale massa voor 
een ligger op twee steunpunten gelijk aan 64 % van de IotzIIe massa. Zie VOO! de berekening bijlage 

G.L 

V/o<l'fplau l! 

Ook de uitbuigingsvorm van vloerplaten kan worden benaderd met O!<'n ,inusvoml mits wordt voldaan 

aan de stijlbei.verhooding EI,IEI, < 3. Voor een aan vier zijden scharnierend opgelegde plaat kan de 
uitbuigingsvoml worden beschreven door: 

·tlO· 
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WanlllXr de plaal per rkhlin~ wordl verdttld in .<tu~je., van 1/10 van de overspanninll i. de modale 

ma .... voor ee1\ Un vier zijden scharnierend opgelegde plaat gelijk aan 41 % Van de lO!aIe massa. zje 

voor de ber"',ening bijlage 0.1. 

Een mllistisch aan<Ie<:l van de vennderlijke belasting moel w<>r<J.n mecgenomm in de mas.\lI VIII de 

vloer. Richtwaal"Óen zijn 10 tot 20 % van de verandmij~e bel""ing. Voor zeer lichte vl""ren wordt 

aanbevolen om de mas ... van een persoon ook mee Ie nemen in de moo.ue massa van de vl""r. Een 

minimale representalieve wa.rde voor de meewerkende JllaI.sa van """ persoon i5:J.O Kg. 

6.1.2 Eigen rfftjuentie 

0.: eigen frequentie i. de fucpcntie van vrije tri lling van een systeem. Voor cm systeem met 

meerdere vrijheidsgraden. zijn de eigen frequenties de fucpcntie. van de trilv<l!TneJI. Het aonta! eigen 

freq,.,mie. en bijbehounde nilvormen i. alhankolij~ Vil!! het aanta.l graden Vil!! vrijheid. 0.: eerste 

eigen fre<jUffilie beeft bet laagste e""rgienivean en beeft de grootste """, te worden geactiveerd. De 
vergclij~ing voor de eiaen fre~tie voor een systeem met ~~n en~ele vrijheidsgraad is (afbeelding 

6.3): 

Waarin: 

, 
f 
M. 

Liggers 

veerMijfhoid IN/mi; 
eigen frequentie in [HzJ~ 
modale m-a [kg]. 

Vloeren W&;\/'Van twee evenwijdige randen vrij zijn DpgC'legd kunnen al. ligger worden 

geschemali..,.,rd. Voor een ligger op twee steunpunten scharnierend opgelegd geldt voor de eigen 

frequentie ISBR 20051: 

f 2~ 
- ;.yL'(Q.49Pl 

Waarin: 

" L 

P 

• 
• 
• 

slijfhoid [Nm11: 
o...,rspanning [mI, 
mas.oa [talm). 

OrtlwrroJH plmen 

[6.1 ) 

Met orthotrope plalell wurdc:n vloeren bedoeld die in de lengteriçhtilli (1) een grotere .\ijtheid hebben 
dan in de breedterichting (y). Aangenomen wroIt dat de vloc:r rechtboekig i. en dat alle randen vaD de 

vloer ""hamiereJld zijn opgelegd. De eigenftnjl>eI!\ies van """ rechthoekige Orthotrope vloer die aan 

de randen scharnierend i. opgelegd ~unnen worden be.chreven met vergelijking [6.2J ISBR 2005J: 

Waarin: 

• buigMijlbeid in x·ricbting [Nrn'J: 
buigMijlbeid in y-richling [Nm'J: 
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oversponning in x-richting r m1; 
overspannin~ in y-richting rml: 
massa [k~m J. 

6.1.3 Demping 

Demping i> oen effect, inh.renl aan ..,n <y.teem of specifiek toegevOoegd voor dat d.,.,!, dat kid! tol 

een vermindering VIIn ~ trillln, van oen oscillerend systeem in de tijd. ~mping i. de 

.=g~i .. ,ip"tk van een rrillend systeem met tijd of ofstrnd. ,",I ~'" woorden; demping i~ de 

afname van de amplitude fen opzichte v;m de vorige trilling.golf. In afbeelding 6.2 i. de demping 

schematisch weer,.geven. De demping ~ Uo in pr"""nfen worden uitgedrukt met behulp van 

vergelijking 6.3. Zonde, demping zal de vloer ooeindig natrillen. Dempilli WIlIdt niel besproken in 

ho.t bouwbe.luit. maar wel in de toekomSl VlUluit hel bouwbesluil ailllge,tuurde EurocO<J.. .. 

[tU] 

I 
f 

-------------" 

De demping van een vloer wOldt bepaald door de geometrie en de materialen van de vloer en de 

opleggingen. Daarnaast ,pelen ook het plofood dat MD de y~ is be"e$ligd, de v~arwer.king en het 

meubilair op de vOO een rol. MeI behulp ,'aJ] tabel 6.] bn de demping worden ,.schal. De wa.rden 
zijn aIlomslig VOII [SBR. 2(fl.51 en zijn..,n oodergrens; de werkelijke waarden zijn meestal iets hoger 

en du. gun,tiger. Bij vooneur wordt de demping bepaald uit..,n meting. De tolale demping i. de oom 

wn de verschilleoo. dempingsbijdragen van de vloer. het interieur en de vJoerafwerking. 

In de literatuur WOIdt een trilling cootinu genoemd indien de versnellina-. verplaatsing enlol w:Jheid 

van de amplitude vin de trilling na 12 cycli nog niet i$ afaenomen tot 20 % Yin de begin;unplitude 

[ooN,98). 
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6.1.4 KwalifiCf'l'I'lI vall ... 11 vloer 

Door gebruik k mak"" nn <>eI! zogeheten handretenmetl\ode wordt aangenomen dat ~n vloer zkh 
gedraagt al .... n ~n-ma .... -v ... [ -<l..mpersysl ... m. zie afbeekling 6.3 . 

• 
Voor ve.""hillende combinat;". Vil/! dempi ng. eigen frequentie en moda~ ma.", is ill [SBR. 2005J de 

ES-RMS", berekend. Tn bijlage O.IT i. bij een demping van I en 2 \l voor verochill<nde fr"'JlK'ntie. en 

moda~ ~ de ES-RMs.", weergegeven. Alle gen~mde trilling.'grootbeden, ook de ES-RMS 

harIgen af van de pet"'Xlfl dj" de trillingen veroorzaakt. Tema"" met ... n ander gewicht en/af 

stapfrequentje zal""" andere trilling ver<;>O<"Zaken. V~n alle mogelijke combinaties van gewichten en 

stapfrequenties wordt daarom de 9O%-bovengrens cebruikt om met de criteria te vergelijken. 

Op basis Vil/! bestaallde criteria. ooderzocbte richtlijnen en op grond van ee.1 ~ aantal metingen 

van trillingen door Jopen over .\oeren. zijn in [SBR, 2005J = klasse .. gedefinieerd, zj" tabel 6.2. T .. 

kla....., A zijn trillingen niet v~lbaar en in kla.,." F wordt de m.""te hinder ooder.oooden \'0" 

trillingen_ A/bankelijk Vllll de gebruihfuoclie wordt aan de hat><! van een tabel in [SBR, 2005J, zie 

tabel 6.3, een minimaal aan te houden kb,,,,, aangegeven. Zo moeten vloeren in <>eI! k ... t~ 

minimaal voldDnl aan klas."" D. 

- .u.rzr ... bol'"'''''' 
1\ (.-;u;..p mrt vod"- 0,' 0,' , 0,' " c 0,' ." " ." ", , 

" 11,1 , ,,, SI,2 

Tal><! ,.3: \1;....".01 UR t.looutJra kIlI"" ._ ,.~ alh.JlbIij~ .... do it<'l .... ,iksf_ [Il 
~ .... _ klo. _ 

_ sdi< ~«I<;ru;_ 1\ 

I..-.... rt-:Dt. VOIpIqilot Ol! 'i<rnrJÎllil IJ 

<CIÓ<fWijI_ 0 - , l: __ ," 0 

~..,.... D 
~,.. IJ 

.. inkelfiot><t'" IJ 

~ E 

• """..ti. E 
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6.I.S Exprrimen~1 ondt.....,.k 

In een ~xperimen\e(:1 on<l",noek wordl met behulp van een hamertest de ~igen frequenlie ~n de 

demping van de sandwichconSlroCtie bepaald. Het experimenteel on<l",l'"l""k wordt uilgevoxrd op de 

sandwÎChelementen opgebouwd uit belon-XPS·belon en KERTO-S-XPS·KERTO-S. Voor beide 

.amenslellingen wordl 6!n Jlr""fstuk. wal ook io paragraaf 5.2 en 5.3 is beproxfd. genomen en 

ondergut meerdere m.Jen de Ilamertesl. Voor de samenstelling met beton is proefstuk VII..,g en v0or

de oamo:nMdling met KERTO-S is proefstuk V (2-13-4) g...,,,,,,,,n. In ""I ""lVOlg van deze p .... gra.f 

IOI1.lIlkn de proefstukken aanpuid als respcclie'<elijk beton en KERTO. Het gewichl van proefwk 

bet"" bedraagt 10.6lg en van KERTO 14,7 q. 

MUlprocublrtl 

Voor het introduceren van de trilling is bij KERTO gebruik gemaakl van een stalen hm>Cr en hij 

beton van een robberen hamer, zie afbeelding 6.4. In het experimen~l onderzoek wordt gezochl our 

de eerste eigen frequentie ~n de daarbij behorende demping. Nadeel van de stalen hamer is dal er ",,~I 

(meer dan bij de rubberen hamer) hoge frequenties worden geTntroduceerd. Hier<.loor wurden minder 

duidelijk meelresultaten gerealiseerd voor hel doel WUI" deze proef voor is uitgevoxrd. 

Oe vloerre."P""sie wordt !:"meten met """ ""rsneUing""P""tner in mm/i, zie afbeelding 6.4. Hel 

bettik van deze opnemer gaal Vllll 1 Hz 101: Illiz. Hel gf'mel..., signaal wordt 100 x ",,""'rkt. 

V..-.nrll .. 

In a/bedding 6.5 wordt de: op6IelHng ~an de hamerteSi "'eergege~en. Oe: overspanlling L van de proef 
is 1150 mmo Daarbij lijn de oversteiO.:en van ""t proefstul<. bij beide steunpunten ong<'vc:er 50 mOl. 

Hel proefstuk WIlrd! door aelijke massieve stalen rollen ondersteund. enerzijds als scltamier en 
anderzijd. al. roloplegging. AIJI de bovenzijde wordt in het midden van de overspanning en breedte 

van ""I proefsruk met behulp VIJl een hamer eon mUing g~ïotrod~rd. Oe ontstane trilling wordt aan 

de onderzijde in ""I midden van de overspanning en breedte gemeten met behulp van een 

"""mllingsopnemer. ~r "",onde worden door de """mllingsopnemer 4lXX} mdingen verricht. Op 

""I KERTO proefstuk i5 3 maai de hame""SI uilg~voerd ~n op het beton"..., proefstuk 10 kl:O'r. 

, 

-" ~~-----:- . ~ ... 
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Voor ""I bepa~n van de demping van een trilling uit de meetresulmt~n b.n de "",!hode van het 

logaritmisch decr~"",nl wCll'<kn t""g~p .. t. Met behulp van verg~1ij~ing [6.4] kan '-'I logaritmisch 

decrement worden bepaald. In deze ~rgeHjkina staat X voor de amplitude van de trilling in positie~ 

als in negatieve richtiIli, zie ter venJuidelij~in, afbeelding 6.6. 

i • 0,1,2, ..... -I (nummer~ van t"PP"n) [6.4] 

W aarin: 

IJ. = IoglJiunisch decremenT; 

Xt = t"l'P"n; 
~ = maximum ab!IQlut~!Op; 

x, • minimum positieve top_ 

VaDuit het logaritmisch decTc"",nl kan ""'t behulp van vergelijking [6.5] de dempina worden bepaald: 

, ,-- "" '" 
Waarin: 

~ .. demping [%]. 

(6.5] 

Voor beton is de demping bepaald aan de hand van de topp<:n van de amplitude. van de eerste 10 

trillingsgolven. waaJbij de ""rok trillingsgolf buiten be",bouwing is gelaten. 001< de ~jg~n frequemie 

i_ bepaald aan de ba"" van de ""rok W trillingsgolven waarbij de cente buiten be",bouwing wordt 

gelaten. De teme eigen frequentie kan dan berekend worden met vergelijking [6.6). Voor KERTO i. 

de demping ook bepaald over een traject van 10 trilling.golven. De $tart van dit traject is aangenomen 

vanaf waar redelijl<erwij~ een demping kan worden bepaald, zie afbeelding 6.7. Gelijk aan beton is 

voor het bepa~n vaD de eerste eigen frequentie een periode van 9 triJJin,~gQlven beschou~. Het 

tnject dat IDe["\loor genomen wordt. is bet gebied waarbij de iolven nagenocg WIlrden bepaald door de 

""",te eigen frequentie (afbeelding 6.7) . 

• f 0 -. T 

Waarin; 

T = trillingsduur voor 9 Irillingsgoh-en (_1; 

f. = eerste eigen frequentie (lUJ. 

Res"lraten 

[6.6] 

In tabel 6.4 is een OverLicht OJlienomen van de meetresultaten van de hamer\e$l voor beide 

jXocfstukken. In de afbeeldingen 6.6 en 6.7 zijn ICspectie~lijk het trilling~vt'T1oop vin test 4 van 

beton en test 4 nn KERTO weergegeven. Op de verticale as is de amplitude van de trilling 

w"",rgegeV<:Jl en op de OOrizootole ... de tijd. In afbeclding 6.7 is goed zichtbaar dat door '-'t 

gebruiken van de stalen hamer veel meer flCq.lenties worden ge1ntroduceerd wurdoor een minder 

zuiver beeld van de eerste eigen frequentie wordt gevonden dan bij de test met de rubberen hamer. De 
teWWIlraten voor de frequentie en de demping wrtonen weinig spreiding_ 
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Voor een sandwicl1e~ment opgebouwd uit KERTO-XPS-KERTO wordt ttn &mping g~vonden van 

4.8 ~ en voor een sandwicl1eleme!lt ops~bouwd uit b<ton-XPS-~on een demping van 1.7 'l. 
Warux:er deze worden worden vergel"~~n met de HlCratuUf, b<handeld in paragraaf 6.1.4. komen 

deze aardig ov=:en met de &mping~waankn voor re.pectie~lijk bout (6 .., ) eD belm I '1>. 

Geconcludttn:l kan worden dal de toevoeging van XPS geen coru:reIC invlood heeft op de demping. 

Wat de invk>ed van de lengte van de overspanning op de demping is, i. niet bekend . 

De gev<:lO<kn eersIe ~igen frequentie uit het uperiment~el onderzoà kan worden vefg~leken met de 

berekende =SIC eigen frequmtie volgens vergelij~ing [6.1). In deze vefgelij~ing is geen rekening 

gehouden met de afochuifstijfbcid van de kern. Mei b<hulp van de berekende doorbuiai"i in het 
midden van de over$pallning volgens de di~ke schiltheoric en vergelijking 16.1J kan een fiCiieve 

hlIigSlijfheid worden berekend, waarin de invloci van de afschuifstijfbeid fictief is meegenomen. In 

de befà~ningen zijn de eig~n<chappe1l aangenom.:n zoal. besproken in paragruf 5.1,5.2 en deze 

paragfllllf; voor de daSlidlCitsmodulus van beton is 10000 Nlmm' aangehouden. 

~qL' 
EI_. 384 w __ _ [6.1J 

Met & bere~ening wordt voor hel sand .... icllelemcnl met beton een f, gevonden VlO 54 Hz en voor ~ 

W1dwicheJement met KERTO een f, van 122 Hz. De b<",kende f, van het sand .... icbelemenl met 

beton i. t.O.V. de gemeten f. (70.4 Hz) 23 'I> lager. Het YffOChH kan worden verooruakt door de 

ge""halle nnname van de ela"jciteitsmodulus van het beton en de niet geheel petfccte oplegging. 

omdat ~ "I'JI"I"Vlak Vl\ll het beton wat op de <tllen rollen ligt niel gehtt l egaal i • . Bij het 

oandwkbelement met KERTO wordl met de berekening een groIen: .... aarde voor f. gevonden dan 

gemeten (99,5 Hz); Ten op>:ichlC van de gemelCn waarde is de berelende f. 23 'l> hoger. Door het lag~ 
eigen gewicht van bet sandwichelement met KERTO lan .... aarschijnlijk. de belasting ten gevolge van 

de klap niet """"" worden vawauloo6d Wl.t in de berekening _I wordt gedaan . Wordt in de 

berekening een hogere beJaslÎIlg aangenomen dan wordl de ge vonden eerste eigen frequentie lager en 

.... ordt het verschij met de gemeten waarde do. kleiner . 
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6.1.6 EÏlien 

In ~ze parngruf wordt bespraLen welke eisen in hel boowbel<luit en de NEN worden ,"-'leld aan 

vk>eren met berr"kking tot lid dynamisch gedrag. 

80uwbesluit 
Het bouwbe,Juit :>lelt uitMuitend ei..,n aan vi"""," voor zover d",,,,, b<~kking hebben op de 

veiligbeid. de geroodhà! en de hruikbaarheid. Het trillinasgedrag van vloeren door lopen maokt h~r 

g..,n deel van uit. 

NEN 
Volgen. [NEN 6702] ITIOg<'n trillingen het doelmatig gohruik van ~ cooslructie-onderdeeJ niet 

belemmeren en mogen trillingen g""n sch:lde veroorzaken. Hinderlijke trillingen van constructie

onderdelen moeten worden vermeden. In artikel 10.3.2 van [NEN 6702] worden ei..,n ge.reld aon ha 
d)'1lam;""h gedrag van vloeren vertaald in d<x>rbuiging",ioen. Rkrbij wordt <llKkrscbeid gemaakt 

tu=n trillingen door lopen en trillingen o;I.oox springen. De maximale frequentie die door personen 

bil wDrlkn opgewekt bedrntgt hij lopen 3 Hz en bij springen 5 Rt. 

Bij )open: 

Bij springen: 
"- ~ J4 mm, komt over..,n met em laags", eigen fuquentie van ca. 3 Hz; 

u_:S 12 mm, komt o"",,een met ttn laags", ei&"n f"'quentie v:m ca. 5 Hz. 
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Waarin: 

"-: de onmiddr:llijk ~nde doorbuiging in de bruikbaarhdd_'grell$loeSlalld bij de momentane 

bel$ingcombinalie, bij op twee i>lCunpunlen opgc:kgd. 

Aan bow:nstaande ei",n boeft niet te zijn wk!Jan indien de oom van de repre""nwieve wnrden van 

de pennanente en momentan<: belasting tMlminste 5 kN/m' bedraagt of, in geval van door \igge" 

OIIden!teunde vloeren, in totaal 150 kN per lig!:"r. 

Conc/u.ie 
In het bouwbe.luit worden geen eiM:n en in de NEN minima.k ei""" gesteld. Door onder andere de 
wens om het materiaalg<:bruik in de bouw te beperken en de ontwikkeling van nieu_ vloenypen 

roa.1s een sandwichekment opgebouwd uit b<:ton en XPS zijn de huidige voorschriften niet moer 

paloSelld. Vandaar dat in dit onderzoek het Ie toelsen vloersySlOem. een sandwichelemellt opgebouwd 

uit beton en XPS wordt getoet!>! aan de hand van het SBR-rapport lSBR. 2005] b<:sprolen in paragraaf 
6.1.4. Di! rapport sleJt hogere en uitgebreidere eisen a;m bet dynami.:h gedrag van vloeren dan bet 
bouwb<:.luil en de NEN, 

6.1.7 Toetsing dynamiKh I ",ra, . andwich,·lou beton_XPS_b" on 

Een sandwicltelemen! opgebouwd ui! be\on en XPS met afmetingen en materiaakigenschappen 

gegeven in tabel 6.~ word! toegepast als vloer die aan alle randen ..:hamierend iJ opgekgd met een 

ovenpanning in x en y-richting van ~.4 m. Voor het bepalen van de m ...... van de II.'IDdwichvloer 
wordt de gewichtsbijdrage van bet XPS verwaarloosd en wordr voor bet beton een "",rte~jk gewicht 

aangehooden van 2400 kg/m'. 0. bepaalde eigenochppe n komc:n voort uit onderzoek bespr'*en in 

eerdere hoofd.rukken. 

€Arne eixe~ frequentie 
Me! behulp van vergelijking [6.2] wordt voor deze sandwichvloer een eerste eieen frequentie 

gevonden van 28,4 Hz. Hierbij iJ op gelijke wijze al~ in paragraaf 6.1.6 een C!ctÎew: ooigSlijfheid 

bepaald. 

Mudale massa 
Voor dae situatie bedraagt de modale m.s. ... roa.l. beschrevc:n in paragraaf 6. [.2 4! % van de {()!.le 

musa: 

M ... 0,41 192-5,4'.~ kt 

lkmping 

Uit het experimenteel ooderzoek geldt voor deze vloer """ dernjJlng van 1.7 % ervan uitg.ande dat de 
lengte van de ,",'e[Sponning geen invloed beeft op de demping.maat. 
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Kwalificatie 
In bijlage G.II i. bij een demping van 1 en 2 % voor verschillende frequentie, en modale nu,,,a de 

ES-RMS"" w...'"iC'geven. Wa""""r wordt uitgegoan van een demping Viln 1 % kan met de eevooden 

waarde voor de modale masl;C: en de ""rMe eigen frequentie in bijlage G.II wOlden afgelezen tot welke 

kl"""" de onderzochte sandwichvloer behoort. Het hereik von hd diagr:tm i'I echter niet ,;root genoeg 

voor deze ,ituatie. M ... r wanneer buitm dit diagram de lijnen worden doorvtrDkken kan md 

zekerheid worden gezegd dat de oandwichvl".,. mini"",al in kl.,,1Ie C valt. De vloer hn duo worden 
toegepast in ruimten met een kantoorfuoctie (kla,,.., DJ. Het toe te pa.sen sandwiche lerr.:nt \Iit het 

plaklijkvoorbeeld in panlgraaf ~.4 heeft g""n kern met een hoogte van 100 mmo maar Vin 140 mm en 

heeft hierdoor een hogere ..... .re eigen mq\lentie en valt dan oot;: minitlWll in dezelfde kli35e al. het 

sandwichelement md een hoogte van 100 mm, 

6.2 Akoe.~tisch gedrag 

Volgen, het oo\lwbe.lllit moe l een te bouwen bouwwerl be",herming bieden tegen onderlinge 

eduidooverlast ru .. <,en gebruibfuncrie .. ln het bouwhe.luit is voor untoomlimten voorgeschreven 

dat de ioolalie-index vOO< I\Ichtgeluid I",. en de isolatie-index voor cootactgeluid Ic. minimaal ~ dB 

moet bedragen. Het SBR geeft aan dat de JlIaktijkei< voor 1uchtgelnid RA è': 55 dB bedraagt en voor 

conmetgeluid L..A S 50 dB. Aan de hond van ver.chillende v10erpakkelten (zie afbeelding 6.8) Int het 
SBR zien dat voor hel behalen v,," deze geluidseisen er oot;: andere mogelijkheden besman dan het 

t""passen van mu ... , 

--------~ ~._-'\,\[Z,\6"9- __ _ 

l +-.--r ''-1+- n __ _ 

, 

E'5" ---t== fA :~=:=_ i ......j ..... __ , --
--t+----

"RA = ~8 dB(A) 
L.,.,.. 47 dB(A) 

RA = 59 dB(A) 

L..A = 47 dB(A) 

'~~~~~~--=L~ " _ __ = , _~_ ~nnnn" 

~--,,-' ........... = ___ .....J : 

/t'7't--- ~-"--. 0 
~ ",", .. - / \ i \ '\ I ' .. : 

'~;;;;J:~r' ----~' ,.\} .... '="/= ' '" ~,' ~ ----? ~ ". __ ...... ' - . 
"RA = 57 dB(A) 
J........47 dB(A) 

--

RA =65 dB(A) 
L..A = 50 dB(A) 

Door een v10erpakket t"" te pa"!ieJI nn IDI!et'Ikre cOMfl"UCtielagen en deze volledig Ie ontkoppelen of 

te koppelen met bohlllp van verende elementen onbta~t """ ~ogel1elen ma.SlI.veersysteem waardoor 

vooral een goede wee"lllnd wordt geboden teg"" contactgeluid (zie alb"dding 6.8). De voorbeelden 

111 afbeelding 6.8 laten zien dat ook liehte constructies opgedeeld in logen zoal, een 
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SIIndwiohcon.aruotk kunnen voldoen aan de e1seTl. 10 eeo sandwichcooWuctie opgebouwd uit schilkn 

van beton en een kem ~an XPS kM bet i""l~tiem~teria.J al. """r wor<kn beschouwd. In dit 

afMudeerondenoe~ wordt bet akoestisch gedrag niet verder be""h,.,,,,,n. In deze paragraaf wordt 

alleen aangegeven dat met ""n .W1dwicMlen",m opgebouwd uit beton en XPS toegejXIst als 

vloer!lyst""m er mogelijkh<&n bestaan om k voldoen un de atoe.aiscM eisen . 
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6.3 Couclusie 

Wan~r ~ eerste eigen frequentie, de modale ma.1lSi en de demping van een vloer bekend zijn hn 

met behulp van het SBR-rlIpport [SBR. 2005J worden bep..ald tOl welke kla.se de vloer behoort 

betreffende bet dynamisch gedrag. Het rapport stelt hogere en uitgebreidere ei.en aan bet dynami5Ch 

gedrag v;m vloeren dan bet bouwbesluit en de NEN 6702. 

In paragraaf 6.1..'5 is met behu lp v;m een m.mertest experimenteel de 0:= eigen freq""ntie en de 

demping: van een Sindwichvloer opgeboowd uit KERTO-XPS-KERTO en Beton·XPS-betoo bepaald_ 

De testresultaten geven bij beide sandwiçbelementen weinig spreiding. Voor KERTO·XPS·KERTO 

wordt een demping gevonden van 4,8 % en voor betoo-XPS·betoo een demping van 1,7 %. Deze 

wllllr~n komen arnlig ove",rn me( de demping:,waarden voor respectlewlijk hout (6 % ) en MOO (J 

<;i,), Ga:oocludttrd hn worden d~t de toevoeging van XPS ,een cwcrete invloed heeft op de 

demping_ W at de invloed vnn de lengte v,," de over,;panning op de demping is, is nlet beken,1. 

Uit de hamertest volgt voor KERTO-XPS-KERTO een eerste eigen frequentie r. van 99,5 H> en voor 

belOO-XPS-betoo crn r. van 70,4 H, .. De f. van bei~ undwiçbelementen is in paragraaf 6.1.5 ook 
berekend met behulp v",,- vergelijking [6.1]. T.o.v. ~ berekening geeft het eXJI"riment bij KERTO

XPS·KERTO voor f. """ 23 % ~ waarde en bij betoo-XPS-betoo ""0 23 % logere w:tarde. Het 

verochil bij het . andwichelement met beton kan worden \o't!"OO/7aakt door de geilChane ""nname van 

de elasticiteitsmodnlus v""- het beton en de niet geheel perfecte oplegging, omdat het oppervlak van 

het beton wat op de stalen rollen ligt niet geheel eg",,1 is. Bij het sandwichelement met KERTO h n 

door bet lage eigen gewicht waarschijnlijk de belasting ten gevolge van de klnp niet meer worden 

verwaar1<><>ld wat in ~ bereuning wel wordt goo""". Wordt in de berekening een hogere belaS/ing 

alUIgenomen dan wordt de be",kende eerste eigen freq.oentie lat er en wordt het verschil met de 
gemeten waarde du , kleiner. 

Een sandwichelernent opgebouwd uit betonnen 5Chillen met een dikte vnn 40 mm 1':11 een kern van 

XPS ma ~n dikte van JOU mm Iocgt-'J"l,t als vloer die aan alle randen scharnierend is opgelegd mei. 

een owrspanoing in x en y-riçhting v;m 5.4 m behoort volgens de diagrammen van het SBR-rnpport 

minimaal in kla ..... C. De vloer kan du:s woroen toegepast in ruimten mei. een kantoorfnncHe (klasse 

0). Hierbij i$ voor de ~mpiog een waarde van 1 'l (< 1,7 'Ot, uit experiment) aangehooden_ De eer. te 

eigen rrequentie is berehM met behulp v~o vergelijking [6.2J en i:s dan 28 Hz. De modale rrta$Si van 

de vloer komt neer op 2295 kg. 

In paragruf 6.2 wordt :oJleen aangegeven dat voor een W1dwicbelernent opgebouwd uit beton en XPS 

toege~'it nl. vloenyst~m mogelijkheden be .. aan om te voldoen aan de akoesH<ehe ei <en . 
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7. Brandgedrag 

Een ",ndwichconstructic opgebouwd uit relatief dunne betonnen schillen en een kern ~an XPS 

behoeft aandocht op het gebied van bnmd. Het tern!X'raluuNerloop over de hoogte ~.n de doorsnede 

zalrnden verlopen dan in een monoliete betondoorsnede. Wat is de temperatuur bij de \>"a!X'ning en 

de overgang van ochil naar kern llJ. een bepaoJd aantal minuten brand"! Het brandgevoelige XPS heeft 

in een sandwichconstructie al. constructieve t.ook he! overbrengen van de schuifkrachten vort onder

naar boven""hil. Wannttr het XPS deze taak niet meer bn uitvoeren ""rll!ldert de relatief stijve 

sandwichconstructie in twee relatief sJaP!'" dunne betonnen platen. In dit hoofdstuk wordt aan de hand 

van een analytisçh en ex!",ri"",meel onderzoek globaal de mogelijkheden en he! go:lrag besproken bij 

brand ~an sandwichvloeren opgebouwd uit betonnen schillen en een kern van XPS. 

7.1 Eistn brand .. erendheid 

Volgens het Bouwbe,luit heelt een bouwwerk een bouwçonSIrUClie die zodaoilt is dal he! bouwwerk 

bij brmd go:lurende een redelijke tijd hn worden verlaten en doorrocht zonder d.t er geva.,. voor 

instorting i •. In het Bouwbesluit wordl een onderscheid gema;okt in gebrui.k.sfunctÎes. De toe te pas.en 
sandwichvloer in een ruimte met een woonfunctie 0{ hntoorlunctie behoort niet tot de 

hoofdd",agconstructie. w~ inhoudt d~ volgen.. he! Bouwbesluit de uiterste grenstoestand van de 

sandwichvloer gedurende JO minuten niet JIl.I.g worden overschreden bij de volgen. NEN 6702 
bepUlde bijzondere bela-<lingcornbinaties die kunnen optreden bij brand. Als bijzondere combinatie 

vOO{ uiterste arenstoestanden moet bij brand volgens NEN 6702 zijn be:;chouwd: 

=rekcnwaorden van de bijzondere combinatie van belastingen in de uiterste 

grenstoestand; 

"y,,,,. - "y, ~,. -1.0 

[7.1 J 

G.. = belostinggevoJ van de oom v.n de rep<esentatieve waarden viII de !",rrmmenle 

beluing.n; 

Q;,.,. _ bela-<linggeval voor een ""randerlijke hela-otinlt met ranggetal i, zijnde de 
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repre5entatieV<' waarde van een vAn de bela.tinuevallcn; 

.. momenlaanfactor behorend bij het belasting.geval Q;,.,.. 

Naast het criterium bezwijken, moeten vloeren ook vol"""n aan de brandwermdheid met betreUinS 

tOl de ocheidende functie. De criteria ten aanzien van de ocheidingsfunctie vol~e,,", NEN 6069 luiden 

als volgt: 

- VllJmdklllJoeid bmotU. .. op afdichting 

Het boo.wdeel mog ~ hete ga"""" ewof vlalIlffiOn doorlaten. Er wordt niet """r aan dit criterium 

voldlL'ln indien: 

• Erte grote openingen ontSlaan (t 2S mmo of6 mrn breed en ISO mrn Jang); 

• Aan de niel vemine zijde gedurende ten minste 10...:onden ooafgebroken vlammen 

zichtbaar 

zijn; 

• Gedroogde watten aan de niet-vehitte zijde ootvlammen. 

- Thnmi.ch~ i.ro/ati~ ~trokJ:en op tem~ralUUr 

Aan de nic:t-direçt verhitte zijde mag de ternp<:llIruurstijging gemiddeld 140 oe en de muimale 

temperatuurstijginj op enig punt 180 oe bedragen. 

7.2 Beoordeling materiaaleigenschappen van beton en betonstaal 

Het tempellltuurverioop in het Ix:ton en het staal bepaalt de vel1lndering van eigenochappen van deze 

materialen . De stijfheid· en loIerkte..c:igeno;çhappen van Ix:ton en staal nemen af door V<'rbilling 

nlL'lnnate de temperatuur hoger is. Bij beton zijn in verband daarmee vooral van belang de 

vochtigheidsgra;od en de toc:gepalole SOOIt toe.,lag. In de parag""'c:n 7.2.1 tIm 7.2.~ worden de 

relevante reken",·urden vin de eigenschappen van beton (met poIypropyleenV<'zeJs. besproken in 

paragraaf 3.4) en betOOSlaaJ bij brand besproken met al. achtergrond NEN 6f111. 

Al. thermioche V<'rvonningen niet vrij kunnen optreden, dan wordt eet element of coostrllctÎe belal.1 

door e~tra klllChten of momenten die tijdens de brand ootstoan. 

In ..... 1 gevallen mag worden IL'IIlgenomen dat bij stotisch Ix:paalde Cooli\nICtie. de afname van het 

opnttmbare V<'ldmoment van liggers of platen maatgevend i. voor de brandwerrndheid. In dat geval 

is het verloop van de sterkte VaD de ,,-apening in de OIlIIrnrchil bepalend voor de brandwerendbeid. 

1.2.1 Druksterkte beton 

In afheelding 7.1 wordt met behulp van vergelijking [7.2] de amome VlIll "" rek~nwaarde van "" 

druk$lerkte weergegeven bij verilog;ng van de temperaruu •. 

f - • 
f; ... • 
Y. • 

[7.2J 

rekenwaarde VJll de drukstmie bij temperntuur Il in N/mm'; 

waarde van dedruuterkte bij bmenempe:ratuur Ix:paald in parngruf J.4 in N/mm'; 

materiaalfactOl. die moet ",·orden gelijkgesteld aan 1.0: 
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"""""" , at. eIolfdv M 'm .... NII ...... ' ...... , WM, .. .Ic 11'_ 

" 

• • • , 
• 

• tempc:raruurafbl n ke 1 ijke C<II'ndief acror. 

k~ _1,0 

. ~ ------. --•• 

In . fbeeld ing 7 .2 wordt met behulp van ~ .... gctijking [73] de afn"me van de rekenwaarde van de 

!rckster~te van het be1~lIlIl FeB SOO ",..,rgeg"""n bij ""rhoging van de temperatuur. 

f 
f , .~ , ...... , 

f,~ 

f,. 

Y. 

" 

--

--• , 

Y. 

• 
• 
• 
• 

rd;rnw;.;mk ~~n de ~k"crkte bij lemperatuur 6 in N/mm t ; 

repre.<ellllt leve wurde Van de j",bterl1e bij ~m~raruur in Nlmm1; 

llUIIeriaalfaaor , die moet wonIcn II"lijkgesteld 03JI 1,0; 

WTlptnlUll rafll:lllke lijke wn-ectkfllClOr. 

- k, "' 1,0 

k '" 7SO- 8. 

, "" 

. ~ ---------... 
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7.2.3 Wannlegeleidin&(om\cl~nt 

Ik wanntege~idingcol!flkK!nl" van beton moet, afhankelijk van de temperatuur, ontleelld zijn aan: 

e, ";;700 '-=12+ 700- 9'. 04 
, 700 ' (7.41 

9, > 700 

7.2.4 Temperaluunenoop bdondoorsn«le 

Het l:>qmJen van het temper/lluu~rIoop iu een betonconstroctie i. vaak een benadering, doordat er 

altijd . prake is van 'p<eiding in de materiuJcigCDschappeu. meetapparatuur. bet vochtgeho.lte van het 

beton, e.d. Vooral de invloed VIJl bet vochtgehalte kan vrij grooI zijn en klJl de oorzaak zijn van groIe 

verschillen tusoen de proef""ultJ.ten. Door verdampen van het vocht warmt het beton minder snel <>p. 

U il brandproef",.ullaten zijn graneb m samengeoteld, waarin voor platen het ""rband tus""" de 

bralldduur, de plaats in de dOOl""Snede en de lemperatuur i. va'1ge~gd IGlJllvoort, 19791. Deze 

8ral",ken kunnen voor monolkte betonplaten bij een sIlIndaard bm>dkromme vorm worden gegeven 

in oen forrn uk [CUR 149]: 

t' 7t' 3791 26a ,.----.- - +210--
3240 72 JO 3 

Waarin: , . 
• • , 

temperatuur in "C; 
af.rand lot verhitte betonrand in mm; 
tijd in min. 

[B1 

In afbeelding 7.3 wordt mei behulp van vergelijking [7.51 de temperatuur op 40 mm van de verhitte 

betonralld in een monoliete doocsnroe gegeven . 15 functie van de tijd bij een .. wuj'olrd brandkromme. 

Na 30 minuten bedraagt de temperatuur op 40 turn van de \/ffbiuc beionralld 163 · C. Wordl dil 

vertaald nall de samerutelling vIII een sandwichconstructie opgebouwd uit betonnen schillen met een 

dikte van 40 mm en een kern van XPS dlJl moet de ontbrandingstemperatuur vIII XPS hoger ligger 

dan 160 "C om oog van een sandwichoon5lruct;" te kunnen .prd<en. Bij deze redenering wordl 

aanrenomen dal de warmtegeleiding bij brand in een salldwichcon5lructie gelijk i. aan de 

warmtege~idin8 bij brand in een monolicte betonnen doorsnede. Uil experimenloe i ondcrroek, 

besproken in paragraaf 7.4 zal blijken dat: dit niet bet geval i~ . 

--.-l-
j-
•• -• 
• • 

!~ .T. 
T 

~ . . . ~ . ~ . -~ -
An-Idillll 7J: T .... p.Ul"". Ia "'" _lIOIielr bdvn ..... """"'_ up.l(l ", ..... <I< .... "'11< " ..... "."" als 

f"""'ie VOD do tijd bij HA .bDd.u"d br ... d .. ,""""",,, .~ .. '"lIielijklq [""I.S] 
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7.3 Beoordeling XPS 

W~n!le'" ~ XPS weg,melt in de sandwicocon.tructie opgebouwd uil betoo!len ""billen en een kern 

van XPS i. u g..,n .prake meer van ""rnenwerkiog tu",n de ooven- en oIKkL5Chil. Met ondere 

woorden wanneer hd XPS weg."",lt, kan nid m...r worden ge.proken van een ""ndwicoconwuctie 

en ",I ook de &lijtlteid van de CO!lSIruclie verminderen. In deze Ixspreking wordl aangeno"",n dal 

zolang het XPS niet gesmolten i .. de hechtina: IU'sen belon en XPS en de materiaaleia:enschappen van 

XPS ~lijk zijn arn de .ituatie bij Umertemperatuur. In de produclOpg.ve woolt voor lID 300F-X een 

ontbrandin&:SlemperalUur opgege,""n van 73 "C. 

7.4 Experimenteel onderzoek 

Om een b...ld te krijgen Vin het temperalU urverlO<lp over de hoogte vrn de d<x:>rM!eÓe en ccn a:1oba1e 

waarde te kUDn"n geven vrn de ontbrnndingotemperatuur VIJl ~ XPS in ~ W1dwichelement zijn 

tw.., brand~ven uitgevoerd op prod.tullin opgebou,.,;l uit betOilllen schillen met 

polypropyj..,nvez~l. (zie paragraaf 3.4) en waJl"ning in de lengte richling, ] '" 6 ""'I staalkwaliteit 

FeB 500. De schillen hebben ongeveer een dikte van 40 mm, De kem l:Ies!aaI uil een XPS, HD 300F. 

X met een dikte van 100 mmo Ik proef,tukken hebben ..,n lengte en een breedte van respectievelijk 

ongeveer 2000 en 300 mm en zijn gednrende de brand oobela&l. De exacte af"",tingen van de dikte 

VOD de schillen zijn weergegeven in tlbel 7.1 en de daarbij horende n>eetlocatie, in .fbeelding 7.4. 

1I,,..,,,,,hij 
0, " , 0, , • , • • '" '" '" '" 

., '-,- - •• M. - - - - - •• - - - •• -, • " " 
., • " • " " " " " ." 

" " " " " " 
., 

" " " " • " " ." 
nl' 1 , 

" 
, • , , > • • ,. ., ,,, 

" " '-•• - - - - - - •• - - - •• - - •• 
" " " " " " . " • " '" " " . ;0, 

" W " • " " " " " " " " " " 41,6 

Per brandprotf wordt Hon prod'!;lUk aan het uiteind" op","" o,""n van 1,21 1,2 m gelegd. Alle randen 

en naden worden afa;edichl middel. ';"ken., bk;Jl;:ken en P'lOI'len, zodat alleen de OIKkrzijd< van h"t 

~r.tuk wordt bloot~steld aan brand. In .lbeelding 7.~ wordt schematisch en met behnlp van foto's 

de proefopstelling weergegeven. De O"",n bestaat uit een stoJen buitenmantel en een binnenwand van 

tw.., lag"n metselwerk VlD vuurvaste .teen. De bin!lenmaat van de o,""n in de ove",panningsrichting 

van lid ~bruk i. 1200 mm, Het ~f<luk ligt op..,n wollen deken "",t onge"""r een dikte van 35 

mm. Ik voorzijde van.;k o,""n wordt afgedicht middel • ..,n nla .. ,;"'ve stal"n deur. Op d,;'" local;"" in 

de overspanningsrichting i. 0,",,' <Ie hoogte van de doorsnede op drie 1ocati". in <Ie cIoorn!ede <Ie 
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temperaluur gemeten gedurende ... n brand volgen. de standaan:l1aorn."", gegeven in NEN 6071. In net 

midden van de oven;panning wordt de temperatuur ge""'ten, locat;" 2, en 300 mm link! en rechts van 

het midden oop de locatie. I en 3, zie ook de ""nematiloCne weergave van de proefoop,telling in 

afbeelding 7.'5. Op elke locatie wordt in hel midden van de betoodoorsoode ter hoogte van de 

wapening (locatie Al; van ooderloChil naar kern (locatie Bl en van kern nlJlr boven!iChil (locatie C) de 

tempratuur gerneten. De thermokooppel. in locatie A zijn voor hel ,torten aan de wapening bevestigd 

middel. plakband. De thermokoppels op de locaties B en C zijn voor het SlOrtelI middels plakband oop 

het XPS bevestigd. De bo:Irading VOD de thermokoppels verlaten allen via de bovenzijde bet 

!"O"fSlUk. Op tw..e locaties wordt de temperatuur in de oven gemeten. 

Procl>tuk 

1kI,· ..... ""idtt non 

Voo ... ",i<hl 
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7.4.1 Brandl'rotf I 

De o~",panning tu .... n de WQIIen dekens die fungeren al. ""legponten is 1495 mmo Al n de 
bovenzijde is midokb een rewichtje van 10 ka een verplaaL.ing'lOpllemer in het midden van de 

overspanning geplaatst. zie afOOclding 7.6. 

• 
i z 

In afbeelding 7.7 word! het temperatuurverloop weergegeven in de Qven en van de meetlocaties 

gedu",nde de brand. De metingen op de locaties 1,2 en 3 geven redelijk goed dezelfde waarden. Na 30 

minuten bedraagt de teml"'TaIUUr van hel staal ongeveer SOO graden (afbeelding 7.7) wat inhoudt dat 

de treisterXte wordt gereduceerd naar een waarde van 278 Nlmm'. Rond de 75 "C vindt bij de 

ove'llaJ1& van ~hil nur kern (locatie Bj een '.,...tra· toename van de teml"'Jatuur I'laats 
(afbeelding 7.7). Dit kan duiden op het ootbmxlen van het XPS. N. ongeveer 35 minuten loopt de 

temperatuur bij de overgang van kem naar boveD.'lChil (locatie Cl "" wat kan betekenen dat op dat 

moment het XPS over de rehe1e h""llte i. wegre.molten (afbeelding 7.7) . 

, ' . .. "'.., .... ,.,,1010 \jO,,") 

. ~, 

-.~ 

,_,-" 
'_'_0 
W 
UJ 
' .. U ... 
UJ • 

In afbeelding 7.8 i. het teml"'rtiUurverloop over de doorsnede weergegeven na JO minuten brand 

volgens de standaard brnndkromme. Aan de linkenijde van de afbeelding ~vindt zich de """n. 

Tu.sen de gemeten waarden i. een tijn getroUen. De gemeten waarden voor locatie A, B en C zijn 

een gemiddelde van <I< locatie. 1.2 en 3. Ik andere lijn geeft hel teml"'ratullrverloop over <I< 
dooI"<nede weer volg<'n< verlelijking [7.5] [CUR 149] waarbij de doorsnede als een volledig betonnen 

doorsnede wurdt beschouwd. Ol' 40 mm van <I< verhiue Lijde wordt met de brandJ>rOtf een 
temper;tlU.ur gemeten van 295 "C. Volgen. NEN 6071 en CUR 149 i. de temperatuur op 40 mm van 

de verhitte zijde in een monoliete ~Ionnen doorsnede J\lj 30 minuten 163 "C. Dil grote verschil wordt 

veroorzaakt door de aanwezigheid van het isolatiemateriaal. Deze beeft namelijk. een veel lo.gere 

wmntegeleidingo;oo<;ffJciënt d:m beton waardoor de hel""nen onderochil """I .nel~r opwarmt. In de 

hedendaag"" bouw wordt getracht daar wur mogelijk hel gewicht van ma.'l.ie"" betonnen vloe",n te 
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wlu""ren door pol)"tyrew blol:ken loe Ie ~n. Hierbij moe! du~ wel rekening worden geh~n 

mei een aanzienlijk hogere temperatuur ~an het belOO en ,,'apening ter plaatse van het poIy5tyreen. 

An-t<li", 7.8: T~., ........ 1ionp 0 .... <loor5nr<I. 

bij t ~ .l(I ""nW. 

~§I ~;;--~ 
" 
' .~ .. 
• • 
• • M _ _ _ M _ MM M M e 

• ,-
Met bet pJutsen ~an een ~rplaatsing.opnemer in bet midden aan de bovenzijde nn het proefstuk i:s 

getracht om het tijdstip te ~inden op welk JDDrDeJIt het proefstuk zich nie! meer al. een 
sandwicbcons!rucrie g<:draagt. Na ~ minuten begint bet XPS hoogsrwaanchijnlijk te ontbranden. Na 
tien minuten iJ de 'extra' toename ~ao de temperatuur bij de overgang van ondenchil naar kern 
(locatie B) die hierdoor wordt ~eroorzaak! DiC{ tmer aanwezig. Vanaf dit momenl wordt een 

verandering gevonden in bet tijd-doorbuigings verloop (doorbuigin, blijft voor een aantal minuten 

gelijk). De verandering na tien minuten zOU hnnen indiceren dal bet proefstuk zich vonaf dat moment 

niel meer als een sao<lwichcorutructîe gedraagt. Na tien minuten neemt de doorbuiging vIII de 

bovenschil weer toe. Dil wordt niet: veroorzaakt door t.T nver de boogie ~an de bo~nschil, wanl tot 

onge~eer 3~ minuten wordt geen stijging van de temperatuur gemeten rond de overgang van kern naar 

boven schil (loc.arie C). Na 35 minuten i. bet wel mogelijk dal de doorbuiging mede wordt ~eroonaakt 
door t.T over de: hoogte ~an de: bovenschil. Door ver5Chil in temperatuur over de hoogte van de 
doorsnedoe van de: bovenicllil wil de ·warmere' onderzijde van de bovenschil langer worden ten 

opzichte vao de 'koudere' bovenzijde van de oo\lalschiJ wat een doorbuiging geeft Voocde eerste 3S 
minuten zou de toename van de doorbuiging van de oovensebil wC'! veroorzaakt kunnen worden 

doordat de steed! slapper wordende oodenicbil aan de zijkanten nog gedeeltelijk middel. bet XPS aan 

de bovensehil hangt. Gedurende de eerste minuten van de brandproef wordt een opbuiging van 1 mrn 

in het midden van ""I o.andwiche1=nl gemeten. Dit kan duiden op uitzetting van ""I XPS_ Echter het 

tan ook een fout in de proefopstelling zijn. Tijden. brandproef 2 wordt namelijk geen opbuiging 

gemeten. 

T ijdens bet blus.srn van hel proefstuk toell de onderschil dusdanig snel af dal schilfers beton van bet 
beton af:spat\e!1. Doox het blussen helt bet beton plaatselijk heel snel af. waudoor dit deel in 6M keer 
korte:" wil worden (krimpen). maar doord.1 het VISt zil un betrn wat warmer i. spat het beton weg, 

zie afbeelding 1. 10. Tij<!.ns bet opw;mnen treedt spanen ~1ll1 hel beton niet op. 

Atho<Ldi", 7. tO: Spo",n .... 1)0,,,,, bij "",,,,,Ion. 
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7A.2 Orandprocl"2 

Ten opzichte ~an bnmdproef I zijn d~ wijzigingen ... n te ge~en. De overspanning tussen de wollen 

deken. die fungeren al~ oplegpunten i. mik..., nll!llelijk 1540 mm, op meerdere l""aties zijn 

~erplaatl;ing""Pne"", .. aangebracht en Oilll de achterzijde is Un blok gekanteld, z!lOht tijdffi. de brIDd 
het wegsmelten van ~ isolatiemateriaal zichtbaar wordt, zie afbeelding 7.11. Met ~bulp von ..,n 

hittebeslrndige lijm .. ~rom in het midden van de overspanning op de bo~enschil van bet 
proefstuk een verplaalsingsopnerner ~ve.tigd. Te,·en. iJ aan ~ide zijden van de onderschil in bet 
midden van de over>panning..,n verplaat<ing..opnemer gelijm<lzie an,..,lding 7.11 en 7.14. Op het 
tijdSlip 0 minuten iJ de temperatuur in de oven 50 "C. Na OIlge~eer JO minuten i. de e,·en uitgezet. 

In afbeelding 7. 12 wordt het temperatuurverloop ......,rg<'geven in de o""n en ,·on de meetJocatiell 

gedurende de br.nd. Woderom geven de metingen op de locaties 1,2 en 3 =lelijk goed dezelfde 

waarden. Na 30 minuten bedr ... gt de temperatuur van ~ &taaloni""""'" 4Jl oe w31 inhoudt dat de 

trekSiertte wordt gemd"",en:! nur een waarde van 3.54 N/mm'. WederOOl vindt rood de 75 "C bij de 

overgang van ond.rschil naar k.em (locatie Ol ..,n 'extra' t""name van de temperatuur plaats 
(afbeelding 7.12). Wat k.an duiden op het ontl>randen nn het XPS . 
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Art...JdjOj( 7.12: J.mlH'"~loun.1ioop bulKlprorf 2 

In an,.",lding 7. \3 i. m..,l'«11komstig afbeelding 7.8 het ~mperatuur .. erIQOll ~ de d~ 

wCffgege~en voor brandproef 2 na)O minuten brand volgtn$ de standaard brandkromme. Op 4{) mm 

van de verhitte zijde wordt met de brandproef een temperatuur gemeten van 267"C. Wederom be..laat 

er een groot vef!iChil met eVR 149 en NEN 6071. BIIDdprocf 2 bevestigt wal hij brandproef I wordt 

gecoocl~rd over de invloM van ~ imlaticm~riul op hel: temperatuul"l'Cfloop 0,,",' de doonr.rde. 

Na tien minuten wordt ee<l zelfde verandering gevonden in hel tijd-dool'buiging. verloop (dOO!tM.liaing 
blijf! VOO{ eeD aantal minuten gelijk) voor de bovenschil in tiet midden van de overspanning al. bij 

brandproef 1. De doorbuiging van de ooderschiJ neemt na tien minuten gedurende enkele minuten 

'enorm' (De, zie afbeelding 7. 14. Deze monDe toename wordt ve'OOI"Zaakt doordat het proefstuk zich 

vanaf 10 minuten niet meer al .... odwichconstructie gedn.agt. De oode!:'iChil is op dat moment niet 

meer dan een relatief . Iappe verhitte dunne betonnen plaat. Door het ontbranden van ""I 
isolatiemo.teriaal verandert het sandwichelemcnt in twee niet mttr ... menwerkende coo$lruCtie

ele"",nten: Enerzijds ..,0 betonnen plaat met een dikte van ongevc:er 40 mm en llIIden:ijd • .,.,n 

"""""&,,5te!d '!"nle'" bestaande uit ..,n betoo ... n plaat met ..,n dikte van 40 mm en weg~=!tend 

XPS. Na 20 nlinuten "'''ml de doorbuiging ~ de ooder5cl>il nagenocll niet moer toe. Dit kan 
betekenen dat de stinin, VIUl de tenlperatuur g..,n invloed meer heeft op de stijfheid van de 

onderschil. Met andere: woorden: het nlinimum voor de stijfheid van de onderschil ;. bereikt. 

Afbeddint 7.13, T ........... tu..,....rJoop u •• r dooon_ 
bij t M 31 miomen 

• 

• 
I . 
• • 
• 

• • • • • • .-
In afbeelding 7.15 wooft ..... """nicht geg"""n VIIl het w"ll'melten van bet XPS &:Wure~ de 

brIDdprod. Na 13 miooten wordt bet verdampen van bet water in bet beton zichtbaar. Na 18 nlinuten 

wordt bet wegSnleIten V&l1 bet XPS zichtbaar. Dit hoodtduil in dal de onderste !\elft van bet XPS voor 

die tijd al voor het crOOlSte deel is we&:ce.moltco. 
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Na lid uizellm van de oven .rnelt het isolatiemateriaal nog wat verder wea door de no&: "eed. hOi" 

temperatuur. In afbeelding 7.16 wordt het JXoebtuk werrgegevm. ~2 minuten na de start van de 

brandJXoef. Het ooa aanwezige XPS bogint door afkoelm te druipen m te slolkn. ûe afbeelding 7.17. 

In breedte- en kngterkhling zit..,n patroon in bot 'naar boneden valkn' voo lid XPS. Vermoedelijk 

wordt dit vetoonaatt door bot JXodllC~proce.,. 

Door het opw:rnneo van de ooclerschil nemen de mweriaakigenschappen van het boton af, wlW"Oll(\or 

ook de buigtreksterkte. w;wOOor ,.,heurm in de onder""hil ontstaan. zie atbeelding 7. 18. 

Ml>ffidi".. 7.1;;: Pr<..r.tuk. ~2 minuton DO de .tort nD de br.ndpro<f 

Alhciidi.~ 7.17, Hrl dnlip<n .., û.u.-. nn lori XPS 
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7.5 Verhogm brandwert ndheid betonnen sandwich 

In paragraaf 7.4.1 en 7.4.2 is aangetoond dat het sanojwichdement niet voldoe! aan de 

brandwerendbeidei& van 30 minuten. doordat het XPS vroegtijdig wegsmelt en de slijfh"id niet meer 

wordt gewaarborgd door een ...oowichcoostrucl;", maar door twee rdalief .laP!'" dunne betonnen 
platen. Hieroodu worden ... 0 aantal moge lijkhffien be.<proI::en om de bratldwerendMid van de 

bclOllnen """"wkh in minuten te veriengen, waanklor het sy>l«m wel voldoet aan eeD 
braodw"undheidei. van minimaal 30 minuten . 

. Toepassen van .lINr COI1II«/on 

Met shear connector. WOJden hier constnlClieve elemente" bedoeld die de 3Chllifbachten moeten 

overbrengen van boven- naar oOOclllChil. Dit kunnen bijvoorbttld relatief kleine <talen 'profieltje'i 

zijn. Dele nemen ."hter niet _11«n de laak van het XPS over wanneer het XPS bij brand is 

wegge.molt"'" door de vele 1:'01= Slijfheid van een <bear COOl1C<:lor t.O.V. het XPS is de 
constr\lÇl;eve inbreng van het XPS Voor de brand ook al nihil op de locatie. w..ar sheor coonecton 
zijn aangebracht . 

• Veroiu"n ,'<In Mlonneflldoillen 

Geen ideale en ook niet de meest efficiënte oplossing. Door het verdikten WIl de hetorm,," schillen 

wordt gewicht toegevoegd aan ccn vloeIllystccm, dat i. bedacht met als belangrijkste ro:Ien het 

raloce~n VllD het eigen gewicht van een vloer, Door de warmtegeleiding~ffkifnt van beton zal de 
gewichtstoename zwaarde, ~gen dlUl het effect wat het Yel'dikken van het beton opleV<'rt belren het 
vertragen VllD het opwarmen van bet XPS, 

- bolmie toepas.en ",n un loogere ontbrandmgstmtperotuur 
Door de toevoeging nn brandvertragende componenten kan volgen . [FOV, 2(04) de 
brandbcstcndighcid van kunst slOf ",hu;"",n van ongev"", 100 'e 101 370 ' c vari~ren , Uit de 

paragrafen 7.4.1 en 7,4,2 hn geconcludeerd worden dal wanneer XPS een ontbrandingstemperatuur 

b""ft van minimaal)()() 'c de sandwkhconSln,lct~ bestu.ode uit betonnen ""hillen met een dikte van 
40 mm en een kern van XPS met een dikte van 100 mm, minimaal voor )() minuten wonit 

gewlWborgd. 

- Toepassen van brandwerentk paMlm 
Ol'O()(ste nadeel van deze oplossing is dat deze vaal< kostbaar is, 

- Onderschil ,'an KERTO 
Hoot heeft normaliter een lo.gere wanntegeleidingscoëffic;;;m dan beton en 'bescbennt' bet XPS dus 

beter tegen opwmnen bij mud dan beton, 
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Een ",odwichelement toegepast als vloersySlrxm opgebouwd uit betoonen ",hillen "",t ~n dilte nn 

4U mm en rxn urn ~;m XPS met ... n dikte ~an 100 mm is zoals ~erwa.cht nkt 30 minu~n 

brandwerend. Door d. lage omb .. nding.~rnperatuur van het XPS ootbrand en ,;melt het XPS relatief 

,nel weg (oogeveer bij rxn temperatuur van 75 "Cl. Dit beteun! dat tijdens brand al ",el geffi sprake 

meer is van een sandwichcoostructie. mo.or van tw ... relatief ..tappe constructie·ooderdelen: Tw ... 

dunne betoonen platen. waarbij alln 6i!n pbat wegsmeltend XPS hangt. Om aan de eisen te voldoen 

betreffende brandwertndheid '.al de doo<sned. van de sandwichcoo.tructie moeten worden allllllepasl. 

In pan.graaf7.5 worden ~n aanto.llOOgeiijkheden kort besproken. 

Vanaf hrt IOOmem dat ~ XPS begint ~ ,melten duurt het ongeveer 2~ minuten vOOIdat hrt XPS over 

de gehele hoogte (100 mm) i. weggesmolten. 

Door de veel lagere warmtegeleidingscoi:ffici!'nt van XPS dan heton warmt d. b.toonen oode""hil 

bij brand aan de onderûjde llID1.knlijk sneller op dan bij een monol~e berom~n doorsnede. Er moet 

dus relening wIJlden gehouden met een llID1.knlijk hogere temperatuur VM hrt beton en wap"ning ter 

plaat", va!! het polystyreen. wat invloed brt hebben op de materiaaleigenschappen van hrt betoo en 

.taal. 

Tijden. het opwarmm treffit bij de t""", branrlproe"'n "patten van het beton niet op. Echter tijdens 

het blus.<,en koelt de ondem:hil plaatselijk dusdanig.".,1 af dat ""hilfer. beton van het betoo mpatten. 

Door het opwarmen v"" de ornlerschil nemen de materiaaleigellllChapp"n van het beton af. waaronder 

ook de buiglrekS!erkte. waardoor tijd<n . de brandproeven ""heuren ""ntalm in de verhit~ ""hil. 

Het oog aanwezige XPS begint na het ui'''tten wn de oven door afkoelen k druipen en te stollen. In 

breedte· en lengterichting ,jt een patroon in het 'naar bene<J.n vallen' vnn het XPS. Vermoedelijk 

wordt dit veroonwt door het productkproce •. 
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8. Conclusie en aanbevelingen 

Sandwk!lelementen met 'dikke' schillen gedragen tich anders dan sand .... icheleme1\ten met 'dunne' 

schillen, Bij sandwichelementen met ' dikke' ""hillen kan de eigen buigstijfbeid von de ""billen niet 

meer wttden verwa>.rloosd. De ""hillen gedragen zich namelijk. niet langer al. flexibele membrIDen, 

maar .ls schillen met een .ignifJClVlte eigen buigslijfheid die niet meer kan worden ""rw.arloosd. 

Deze eigen bnigstijfheid nn de ""hillen !leeft df""t op de dwarskrachlvervorming vl1\ de kern. ZQ 

lang de kem en de schi llen llllIl elkaar gekoppeld zijn ~n de schillen gedwonget1 te vervorn~n 

met een kromming gelijk aan die van de kern. Door de significante e igen buigstijflleid van de ""hillen 

bieden de schil len weel'WU1d tegen deze dwarskrachtvervorming Yln de kem en zorgen voor IXn 

reductie van de dwarskracht""rvorming en schuifspanning in de kern. Echter raat dit wel ten koste 

van !let introduceren vll1 bijkon~nde buigtll(}f1lenten en dwarskrachten in de schillen wat een 

verh~ng van de nonJlaal!;panning en schuifspanning in de ""trillen als gevolg heeft. De mate waarin 

de schillen de d .... a ... kracbtvervorming Yl1\ de kem beïnvloeden bangt af van de verhoud ing tu...", de 

af!Chuifstijfheid van de kern en de invloed van de eigen buigstijfbcid van de schillen. "ne groIer de 

eigen buigstijflleid van de schillen en hoe klei....., de afschuifstijfbeid van de kern des Ie groter is de 

invloed van de ",hillen op de dwarskrachtvervorming vil!! de kern. 

Om analyth.:h goed het gedrag van ~wichcOllstnlÇtieS met dikke schi lkn te kunnen ~hrijven is 

het van belMr om nauwkeurig te weten wat de glijdinrsmodulus VaII de kern is en wat de 

ela'ticiteitsmodulu~ Van de schillen i~ . 

Voor sandwicbelemente n met dunne schillen kan gI>Coocludeerd worden dat beide sandwichthwrieën, 

de 'dunne' en ' dikke' schilibeo<'ie de normaalspanningen in de schillen en de schuif$plll\ninge n in de 
kern redelijk goed en veilig be""hrijven . Alleen mder de puntlaSien glXft de 'dunne ' ""hilthe<Jri.< net 

wat lagere waarden yoor de normaruspanninr in de sctrillen dan in de jlfaktijk wat .... o.an;chijnlijk 

verooruakt wurdt door de Lrachtsinleiding. Door de gekozen probeerfunctie (vergelijking (2.58] tlm 

[2.60]) geeft de 'dikke ' ;ehiltheorie onder de puntl.sten vele hogere waMden voor de 

normaa lspanninr in de ;ehijlen dan in de praktijk. Beide theorieën geven Over de gehel~ lengte van de 

ligger een goe<le beschrij ving van de vervorming van IXn sandwicheJement met 'dunne' ""hillen . 

Bezwijken van de proefstukken opgebouwd uil stalen schillen en een kern van XPS beproefd in IXn 

vierpunu buigproef treedt plot .. ling op. Alle proefstuUen vertooen nagenoeg tot aan bezwijken oen 

lineair elastisch gedrag. Alle procfslUUen zijn be.weken ten gevolge van bet loka.l aangrijpen van de 

belasting op de hovenschil van het sand .... ichelement. Afhankelijk VaD de positie VlIn de stakn rol ten 
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opzichte ~an het 'unarijp~lak' van de bel •• ling plooit het staa.! mof wordt de kern gedeeltelijk 

ingedrukt, 

De 'dun"" en dikke .drillheorie' bescluijven beide een lineair ged"'8. De 'dun",,' schiltheorie 

be<chrijft het com.tructicvc gedrag ~an cen sandwichelement met 'dikke' r.chHIen niet goed en 

onveiliJ· 

De dille schiltheorie beschrijft het lineaire gedrag van een sandwichelemem met 'dikke' schillen 

redelijk goed. Zo lillig de sandwichconstructic z.ich lineair godrugt, beschrijft de dikke 5ChHtheorie de 

doorbuiaing goed en de I>Of"Il"\a.III'Plllning in de r.chHlen niet nauwkeurig gen<q, maar geeft wel 

veiHae waarden voor wver de kracht-spannina relltie van de proefstukken een lineair gedrag 

vertoont. Vanaf o:>en bepalde dwarskracht gedraagt de sandwichconstlUCtie zich niet lineair 

vel'll<":lfZaakt door bet niet lineaire gedrag vilII het XPS bij dwarskrachtvervorming. AanbeV(!len wordt 

om dit niel-lineaire gedrag verder Ie onder"zo<ken met hehulp van een eindige elememenprogrillllma. 

Van de proefstul<kn opgebouwd uit ""hillen van KERTO en cen kern van XPS getest in een vier"punts 

lruigproef zijn vier proef~tukken bezweken door overscbrijdina van de treksterkte in de uiterste vezel 

van de onderscbil onder de puntlasTen. Twee JXoefstullen lijn heIweken door een oVef",hrijding van 

de ",huifsterkte in hel midden van de onder!ChiL In paragIUf 2.2 wordt aangegeven dat volgen. de 

dunne <chiltheorie, voor de 5Cbillen de muimale 5Chuifspanning wordt geV<lnden bij de overgilllg 

naar de kern. Dit i:< ..:hter niet juist voor sarxlwichelementen met dikke 5Chillen. Door de invloed van 

de eigen buigstij!heid Villl de schil len op de dwarskmchtvervurming van de kern wordt de muimale 

r.chuibpanning in bel midden van de schil ,",vonden. 

Voor de vierpunts buigproeven geldt dal de dikke ..:hiltheorie de tlOmla.alspanningen in de schillen 

bet nauwkeurigst bes<:hrijft in het midden van de oven .. panning . Hoe verder uit bet midden van de 

overspanniDJI en hoe dichter bij de puntlasten de. Ie groter wordt het ver5ChiJ voor de 

normaalspanning tussen de 'dikke' ochiltheoric en de vierpums buigJX""f. Het oplopende verschil b.n 

worden veroorzaakt door de gel<o«:n JIrIIbo:crfunctie. 

De trend van (k normaalspanning in de ""hillen volgens de dikke ""hilt~orie komen ovemen met de 

resnltaten uit (k vierpunts buigproeven. Beide geven een tekenwi.sel in het spanningsverioop over de 

door.<nede van de schillen en bij beide wordt de maximale spanninJ: in (k uiterste ve1.e1 van het 

s.andwichelement onder de puntlasten gevonden. 

In een vierpunts buigproef wordt bij sarxlwÎ<:~lementen met 'dikke' schillen onder de puntlasten de 

grooISIe n<rmaali!panniDJI in de 5Chillen ,",vonden. Bij e<en gelijkmatig ,~lde belasting wordt in 

het midden van de overspannilli de groot"" norm.oalspanning in de schillen gevooden. 

Door de zwakke afschuif,;tijfheid van de kem wordt bij een bepaalde dwarskracht de horizontale 

verplaarsiDJI Vln (k kern en de bow:nschillichtbaar. 

Wanne<er in dit onderzoek in de berekening V(!lgens (k 'dikke' schiltbeorie ~oor het beton een 

elasliciteit:nnodulu. wordt aongenomen VOD. Jco:xJ N/mm' en voor de glijdingsmodulus ~an het XPS, 

HD JOOF-X, 10 Nlmm' wordt ailllgenomen komt de berekende doorbuiging in bellineairc ttllja:t goed 

overeen met de gemeten doorbuiging in de vierpunt. buigproeven .. 

De hechthli van iestort beton op XPS i~ goed te noemen en wllllrboTi1 tttI schuifvaste 'fflt)ind ina 

tussen de schillen en de kern voor in ieder geval de kOfte duur. De wapening i. bij geen enkel 
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proefstuk bezweken. Alle proefstukken waarbij de schillen op het XPS lijn gestort ZÜn bezweken 

door Ie grote ""Muren in de betonnen ""hillen. 

Bij een gelijkmatig v~lde belaste ... rKiwichcon,truct~ opgebouwd Uil betoonen .",hillen en een 

kern van XPS is vaak de stijfheid maatgevend. Voor Mt overspannen van een ruim!e van 5,4 meter 

kan met een ...oowicMlement opgebouwd uit betoonen schillen met een dikte van 40 rnrn en een kern 

van XPS ,~ een dikte van 140 mm worden voldaan aan de sterlcte- en stijtheidei..,n en dynami""he 

eisen. Om te voldoen aan de ei""n t.b.v. brarKiwerendlleid moeten ntr. maatregelen ot aanpa,;.,ingen 

worden getroffen. Er besta"" een .... nt.1 mogelijkheden om de br.l>d"""rel>dlleid Vin het systeem te 

verhogen. De boven:;taande s.amen:;telling van de betonnen s.andwich !leeft een eigen gewicht van 

ongeve", 200 19Im'. Dit gewicht is beduidend min.Jet dan bijvoorbeeld ccn staalplaat betonvloer (350 

kgIm' \'OOr een zelfde draagcapaciteit). 

Dyn.mio;ch onderwek wijst uit dal !Iet wKlwichele"",m veel mioo., ""mpt dan vooraf werd 

verwacht door de toep .. "'ing van isolal~materia.L Zo i. bekend dat boote!l en betonnen 

vloerconstructies minimaal een demping bevatten van respectievelijk 4 en 6 %. Uit het dynamisch 

onderrook wordt voor sandwicbelementen bestaande uit schillen van KERTO ~']] ct:n kem van XPS 
een demping gevonden van ongeveer 4.8 % en voor smdwicbelemeoten opgebouwd uit betonnen 

schillen en een kern van XPS ... n demping van 1.7 Il. 

Een sandwichelement opgebouwd uit botonnen scbillen met een dikte van 40 mm en een kern van 

XPS met een dikte v.n 100 mm toegep.st ~l. vloer die ...." alle ... nden o;charn~rend is opgelegd met 

een overspanning in x en y-richting van 5,4 m behOOl1 vol~s de diagrammen van het SBR-rapport 
minimaal in klasse C. De vloer hn dus worden toegepa."t in ruimten met een kantoorfunctie (klasse 

Dl. 

Een sal>dwichelement toegepast als vloersy.te..m opgebouwd uit betonnen ""hillen me! een dikte van 

40 mm en een kern van XPS met een dikte van 100 mm i. zool, verwacht niet JO minmen 

brondwerend. Door de lage ontbrondingstemperatuur van bet XPS ontbrand en .melt het XPS relatief 

.".1 -8 (ongev.." bij een temper.ruor van 75 "C). Dit backent dal lijden. br.nd al.".1 geen ."prake 

fTlC'er is van een ..... ndwicbcoo..tructie, mMr van twee rela/ief .lappe coo.truct~-ölldef(lelen: Tw.., 

dUllne betoonen platen, waaroü .... n ttI1 plaat WC:il'meltend XPS hanjll. Om .... n de eisen te voldoen 

botreffende brmdwrn,ndheid zal de door.neóe van de sandwichcoostructie moeten worden aaDiepasi. 

&n aantal mogelijkheden worden beschreven in bet rapport. Vanof het moment d~t het XPS bogint te 

."melten duurt het ongeveer 25 minuten voordat hel XPS over de geheLe hoogte (100 mm) i. 

weue."moIten. 

Door de veel lagere warmtegeleiding<COi!ffidfnl van XPS dan beton warmt de betonnen ooderso;:hil 

bij brand aan de onderzijde aanzienlijk sneller op dan bij ..,n monolietc: botoonen doorsnede. Dit is 

ook terug te zien in de uitgevoerde brandproeven. Er moet dus rekening worden aehooden met een 
aanzienlijk hogere lemperatuur VOJl Mt betoo en wapening ter pl"~t"" von het polystyreen, wat invloed 

brr !lebben op de materi .... leigem.chappen van het beton en sla;tl. Tijdens het blussen van het 

proefstuk koelt de on""l'!iChil dusdanig "",I af d~t ""hilfe .. van het baon (""'I polypropyleenvezel,,) 

af."pauen. 

Opgemerkt moet worden datlangwuur effecten in dit onderzoek niet worden besproI;en. Aanbevolen 

wordt dan ook nader ooo.noek te verrichten n .... r bet kruipen van botoo en het XPS in OC'1l 

sandwichconslructie opgebouwd uit betonnen scbillen en een kern van XPS. CJooI< wordt aanbevolen 

na<b onderzoek te verrichten naar de conditie van de hechting tu .... n het XPS en het daarop ge.torte 

baon over ..,n langere periode en hoe deze Wordl boïnvloed door het milieu. 
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A. Afleiding vergelijkingen 



&: t I iY ........... " 

A,l Schllrni tl'\'nd OPK~I~Kd SIIndwkh~l~m~nl met ~ymmetrische puntlast F 

A 

Deel AB; 

-Q, = Elw, . ", .... ,eosII(n) + A,alnh (u) +i'" 

Elw, '''~linh(U ) + A. OO'cIII(u) ... !I'x+A, · . , 
Elw. • .. ~cosh( •• )+~~nb(u)+!P:t' +A,x ... A, · . , 

.... . .... 1 1 
Elw, "~SlRh (IX)+ ::t\\Olb(U)+-F,' +-A, . ' ... A,_ +A, 

a I 12 2 

-El,., w •• '" ~.tnh (IX) ... .&cosh (IX) 
• • 

.... .... I F 
-~" .... . ' .. .:.=t-ÇOIJh (u) +~~Inh (IX) "'-, _ I 2_ 

.... . .... 1 F 
- El,., .... , .. '::;'Sinh (u) + .::tÇOlJh( u) "'-,' ... A, 

a I 2a 

0..:1 Be: 

-Q, " Elw,~" B,cQdl(u) ... 8,~l\b ( .. ) 

Bw, · " .!!.iinh ( .. ) ... ..!!LoosII (u)+ B. 
• • 

EJw,· .. ~oosII ( ... ) +~~nh{u) ... B,.'" B, 
• • 

Elw, .. .!t-sinh {u)+ ~cot/I (U) +!B, .· ", B .... B, . . , 
-El,., "', ' .. .!!.wnh (u) ... !tOD$h (u) • • 
- EI, •• w . ... ~cos/I (u ) + .!t.inb (Il) 

• • 
-El,., w •• ~Iinh (aI) +~cosh ( .... ) ... B. • • 

0«1 AB: 

[11 

1'1 

A 
.. = 0. w, .. O ........ , ... !:f .. O • 
• ,,0 ..... , ·.O ......... +~ c O 

• 
• 1!11'1 • 

, 
f-

t 
'" 

, 
f-

î c 

<. 



Brt- , ... ""'* " lid!! ykm Nr' ' 

[)] 
F 

-+ A, "-î 
F 

---t A. " _ , ,. 
1"1 . .. o. M .. ~ ... - M " EI .... ,·+EI, •• w, · 

,>1 

FtA A l lo . A 
-" .. :;,,,,," (IX) .. :;COIh ( u ) + î fA + A, - :;"nh( u ) - :;COIh( U) 

~ A - -_A -+10, _ _ _ · ' . 
A 

.. . 0. .... , . 0 ... A. +:.:t.0 • 
A. .... A , ~ A. = --t • 

DeeIBC: 

(6] 

P( o 
.... B, " B. " --=f • 

[SJ .. " 1." "',' .. 0 -+ .!!a.Sinh (aL, ) + ~~osh (aL,)+B, ~O • • 
[9J .. .. 1.,. III. · .. O ... !J. ' inh (aL, )+!..cor.h(aL, ). O • • 

~C06h (aL,). - !J. ,inh ( ll., ) .... B, =0 
• • 

!J.coWI (aL, ) .. -.!!.,i~h (Il., ) 
• • 

B, ClO$h (aL, ) .. - B,linh (aL, ) 

B •• - B, ---t B ... - B, tanh (aL, ) 

In punt B moet (k lig&er ( ontinu door1open. Dil houdt ... dal .... , •• w,', '0/1 en w.~ caruinll monrn llJII. 
VOI)I punt 8 sdden dM dl: voIamck dril:; Wlllinullci~""Flijkingcn: 

(lOl 

[1J1 

[1 21 

W" _~e06h( oL)+4Sinb("-)+R! +10, L+ A. =B. +!'t 
• 2 . 2 16 2 • 

w ' ... --rosh - +.:..:1sinh - +---+10 ,, 8 +~ F (oL) A (oL) Ft! FL' • 
, z.' 2 . ' 2 16 8 • ' . ' 

.... , .... _ F, cosb ( "-)+~sinh(oL)_ A..' +A. =B.+ B; 
2, 2 . 2 16 • 

• A, _ .. ( "-) A •. , (oL) F 0, w ... __ ~_, _ + ---"" 111 - +-.-
' , ' 2 " 2:2.'.' 

"', · ... -~~05h (~ )+ A.iinb (~ )+~ " B, 
'" .... ~linh(oL) + .&«>M ("-) + FL _ FL .. 8 +.!!J. 
'. 2 a 2 4 4 ' " 



De g onbekende C<>êtnCKntcn A" A" Ao. B,. B,. B. Vrn B. kunnen met behulp van olllierstaanck 
matrix worden bepOlakl_ 

1 
1 0 0 0 0 0 0 

~ 
1 0 

~ 
0 1 0 0 0 0 0 

0 
~ 0 0 0 laIIh (oU., ) 0 0 0 0 

1 
~ 

0 
0 0 0 0 ;;r 0 0 ~ 

0 
1 B, F ( l)FL'F 0 0 0 0 0 0 1 • 
~ B, - C06h a-L +-- -

la' 2 16 la' 

_1 '">(o"L) 
1 B, 

Lco.tl( a!L)-F 
" 2 

0 0 

" 
0 - 1 0 0 

B, 
2 2 2 

.inh (a~L) 0 0 - 1 0 0 0 0 
B, 

~ .inh (a~L) 
~h ['H 0 0 0 - 1 0 0 0 

M<.t behulp van bel wiskundige programma Maple wooft de matrix opgelost en worden de volgende 
.... aarde. g~vonden voo< de ollbek~nde Co1!ffic iënten, 

A. =q: 

1 q - --
2 

B,_ h: 

• tOl -



M'wIormrw!!( A A, !JA !Ir Ww!! 

8, = Rl: 
.. __ ...L

PLl 
16 

Wlarin : , . ~ 

W .F 

'jf,j{,., h) WC ( ',)'[h 'I· Ij w__ ) __ __ I_=' - - - .mh( ... ) t-P.{ l - cuo.h( ...... )) 
!41!J L 4AG I L aL 

[1.461 

Waarin: 

_ ...... (el - (I- co .... (e)) ...... {. ) 8 "'- oL ~ 

'" .inh{&)lanh(el+ cu(e)· 2·. aL, 

t'" - 2~( 1-~ )(I- coM(n)+1!, ';nh(n)) [2.47J 

[2.48J 

. I~J . 



A.II Scharnierend opgelegd sandwichelemenl met gelijkmatig verdeelde belasting 

/' ~ 

Deel AB: 

-Q, = Hw, · =A, eo'h(ax) +A, sinh(u )+qx 

Etw, ·=~.inh(ax) + A, co:<h(n )+~qx' + A, · . , 
Etw, ' .. A; COsh(u)+~oinh(ax)+~qx ' +A,x +A, 

• • 6 

Hw, =~sinh(~x) +~Cosh(u)+_l qx' +~A,x' +A,x+A, 
a' a 242 

-El",w, ·=~8inh(.x )+~cooh(axJ +-:\ • • • 
". ,A, hi ) A" i ) ,. -...",w, "-, cOS U +-, oinh ax +-, 

• • • 
A"i)'" i)l qx' -EI,., w, =-,oinh u + , cosh ax +--, +A, 
• a 2 a 

DedBC: 

-Q, = E1w, " = B, ca.""(u)+B,.inh(u) 

Etw, '=~sinh (ax )+~cosh(ax J+ B, 
• • 

El"" '= B; co.h(ax)+ B: .inh(ax)+B,:l: + B, 
• • 

Elw] =~5inh (u)+.!!tcOOh(;u)+~B,x' +B, +B, . . , 
-E1,+,w, '=~sinh (ax )+~cosh(~x) 

• • 
-El",w, '= B; cosb(ax)+ B; .inh(ax) 

• • 
-EJ,.,w, '" B; sinh(u) +~c08h(ax) +B, 

• • 
Voor <J.u construcl~ gelden <J. vol&;ende randvoorwaor<J.n: 

DedAB: 

[IJ 

IZJ 

A, 
x .. O, w, =O-+A, +-, =0 

• 
x=o. w '=O-+A +~=O , • a' 

[3J x_O.w,"_O-+A,"O -+A,=O 

-+A,=O 

>'> ,A f-" 
I 

, 

~ 

tjA "I 
!.I~ u 

C 



[5] 
A 

x = 0, .... , ",O~A, +~= O • 
A 

-4A,=A. =-~ 
• 

ne..J BC: 

[O[ 

[71 

B 
x .. O, "' , = O-+B,+=t-O 

• 
B 

,,"'0, w,= O-+B.+-=t"'O 
• 

B 
-4 B, .. a, .. -=t 

• 
[8J x = 1..., . w, ·"o-+~.inh(al.,)+!J.C06h(aL,)+ B, : O 

• • 
[9] x = 1...,. w, ' = 0-+ B, sinh(aL,)+.!!..cosh(aL,) . O 

• • 
!!..cosh (aL, ) .. -!J.&inh (aL, ) 
• • 

!..cosh (al,)" -.!!Lsinh (11.., ) 
• • 

B, cosh (aL,) = -8, ,jnb (aL,) 
Sinh(aL,) 

B, ~ -s, co.h( aL, ) 

In punt B moet ~ li~ cOIlI;nu doorlOl"'Il, Dit houdt in dal w, ', w,', w," en w," COIlI;IIU moden zijn. 

Voor p.u!t B ",kien dan de ~01~ drie con(;nu·tkit,~r",IÜkinll~n: 

[10] w, '-+~COSh("-)+~Si"h(.r.)+ qL' +A, L +A, =B, +!!r 
.2.2482 a 

w ·-+~.inh(oL) + qL' _ qL' + qL = B +.;. 
',' 248164" :0' 

, ~ ,-~("-) qI! qL • " w, -+ 1 Suw - - -'- , = ,+- , 
a 2 242. l 

[11] w ·---}~cosh(oL)+.&Sinh(oL)+ qL =!!J. 
'a' 2.' 2 4 ' . ' 

W, '-tA,Sinh(~)+ ~ =H, 

[ 121 w ' ..... .:..:Lsinh _ .= __ .= __ +..9.. .. S +.::0. A ("-) A ( "-) "" qI! • 
'. 2a 288a". 

w,' 4~CQSh(oL )+..9.. =!!... 
• 2.' • 

De 8 on~kende col!fflCiënlcn A" A5. A", Bh Sz, B. Vrn S. kunnen mei behulp van ondrr.tnnd", 
II\3.trix worden bepuld. 

- ,., . 



!!ctrpgcp ..... W;C_ i!r; Ijcb, ylpgm_ tfig , ,*""""W .... '" •• 4< Ww.,. 

, 
0 0 0 0 0 0 

0' 

0 0 0 0 0 0 
0 

0' 

" 
0 

0 0 0 tanh(al, ) 0 0 0 

" 
0 

0 0 0 0 
, 

0 , 0 " 
0 

0' 
B, 0 

0 0 0 0 
, 

0 0 , 0 qJ! _ qL d B, 

-'-"'" [ 0 -'-L ) 
B, 24 '"' 0 0 -;;- 0 -, 0 0 
B, 

_ ,L 
0' , , 

linh(a~L ) 0 0 -, 0 0 0 0 
B, 

--'-
0' 

;COSh( a~L) 0 0 0 0 0 
0 

Met behulp van het wiskuIxlige programma MapIe w""dt de matri .. opgelost en worden de ~olgende 
waardes ,evOJ1:dr:n voor de onbekende coHfx;iëmen: 

A,=d: 

, 
d - -, 

A" ... 0: 
~.L 2 I 

0 - ' Wel (a (eo') L+ 2 .. L+Z(,,"')) 

2 a' ((eOl)2(JOLr + ,J 

BI = h: 

h _ l ((e+ oLf"L_2(,,+ OLf +aL+2) w((c"'lZ+d 

• • (1"J'(,t·,)' .. ) 

• l/oli • 



B. " m: , , . --- W' 
" 

Bof" u; 

II W ~ 1 1 (W[(,+ "Lra(c",)lL 

• 0'((,"1'['+") +,) 
[ ",), [",), ,[ " ,,), 

+2 e 2 _ el aL - 2{e"') e 2 

+ a (c",)2 L _ 2 - aL + 2{C"!)2J) 

Waarin: 
I "L, 
W w, 

Hw ct 'wn MA'M Ik Www 

De =gelijkingen [2.55J tlm [2.S7] besdvij\l(:n \100{ deel AB ~an de ligger respectievelijk de 

doorbuiging van het element. de normaalspanning in de uiterste ~ezel ~an de sebil en de 

ochllif"""""ing in de kern. 

Waarin: 

• ____ , __ _ ..1.. 1_ .:l!L -+=:"(I-cosh(:u)) "'Cl "'l (' ),[" ,C 1 4SEl L' AG I 2 49 

l.~Gw '=- qL (1_lt"J(2x - ll:,linh{U)) 
d, '2belL 

• J61 • 

[2.55] 

[2.57] 



A.II1 Scharnierend opgflegd saodwichelemeot md symmdriscbe vlerpunts 
bdasting 

r r 
L, 

, , 
~c 

, , 
t- t-

I. '! , 
~ ~ ,~ ~ ~ ~ .. 

~.I AB: 

EIw, =~sinh(u) + A,' oosh(H )+!A,x' +A,x + A, 
• • 2 

EIw, '=~cOsh(ax) +~5inh(u) + A,x + A, • • 
Eh" , '_~~inh(u)+ A, oosh (ax)+A, 

• • 
-Q, _E1w, ~ .. A, oosh(H )+A, sinh(u) 

-E1,.,w, " A,' !inh(u)+~oosh(u)+A. 
• • 

-EI,.,w, '", A; cosh(u)+ A; sinh(U) 
• • 

-E1,.,w, ' " ~.inh (lX) + A, co.h (IX) 
• • 

Dttl BC: 

B . B h', 
E1w, =q.inh(lX) +--fCOsh(lX )+-+-B,x' +B,x +B, 

I I 6 2 
R B Fx' 

EIw, '=q-oosh(u )+~$inh(lX)+-+B,l + B, 
• • 2 

E1w, ·=~.inh(u)+~cosh(u)+ Fx +B, 
• • 

-Q = ETw, · "B, coM1(u)+ B, sinh(ax)+ F 

-EI .. ,"' , _ ~ sinh(u )+.!!tc06h(ax )+~x + B. • • • 
-EI,. ,w,' = B; COSh(u)+.!!tsinh(H) + ~ 

• • • 
- EI,.,w, ' " ~.inh(",,) +!Lrosh(ax) 

• • 

. l~ . 

, 
t-

ct F 
c 

~ 



.. 
Dod ctl : 

Elw. =~iinh{ax ) +4~(u.) +!c.~ , + c.~ .c, , , , 
Elw. ' .. C; C06h{Il)+~sinb (U)+C,1 .C, , , 
EI .. , ' ", C; Iinll (U).'sc:oWl(U)+C, , , 
-Q, .. Elw, --C, codI{U)+C,iinll (U) 

-El" ,"', - Stlinh{U)+.!:fC05h (U)+C, , , 
- a ","', ' .. ~C05h (u ) +ftlinh(U) , , 
- EI",". ' .. S.'WI (u)+.s.COIb (u) , , 
Voor «Je C<>IIIlnICIIe ~Iden de YOI&e""" raro;I"""""unlen: 

o...JAB: 

, _ 0 A 
1'1 - El"'l ·~+A, .. O , 

A 
1'1 , _0 - -EI,w, .~+A • • O , 

"I , _ 0 - Elw , ~ .. A,.0 

141 , _0 - Bw ' .. ~+A =0 , .' . -
"I ,_0 - M "-E1w '- EI ... - .. F·L, , .. 

~ A, F - -A +-= "L. , ' , -
~I BC: 

• 16i , _0 - EI"" .~+B •• O -, 
• '" .. 0 - - El, ..... -:t+ B •• O , 

181 , _ 0 - M __ EI"', '_ EJ. ... , 's f · t.. 
• B 

-.::I. _ B. +;;z.., r · t.. -, , 
DttI CD: 

19] , _ 0 - Eh .. , .~+c, . o , 
-El,w,.~+c • • o [ 101 .. 0 - , 

A 
A, .. -~ , 

A 
A." -~ 

" 
A, _0 

A, ~O 

A, =-F-l .. 

• B. =--;t 
• B.=--;t 

B, "'-F · .... 

c •• -~ 
C c,--;t 

[liJ ,aL. -- - EI,"', ' . S.Sinh(aL.)+-s'cosh(aL.l =0 , . 
CL lI nh (Il., ) .. -CJ oosh (oL, ) 

_ ti'! _ 

., w .... Y. dE J\Igr« 



[l2] 

tanh(aL,)= , inh{aL,) 
cosh(aL,) 

MP' '1tWt W.A.A, .... oir W""'" 

---< C, =-<; tanh{aL,) 

.... --C, cosh (al, ) + C, cosh (al,) + C,' .. 0 
___ C, =0 

Voor de punTen B ~n C g~ldT ttn continuï~iT VlD Wj' , W; en w,", 

Dl 

"l 

1.'1) 

>Ol 

IS) 

EIw, "(~ .. L. voordal AB) = Elwj "(x = 0 voor de~l BC) 

A , 
.::l-cosh(aL,) -F ' t.. =~- F 't.. • • 
A, cmI!(aL.) = B, 

EIw, "(x = t.. voor dttl BC)= EIw, "I) =0 voor deel CD) 

~.inh(ar..)+ B, cosh(ar..)+FL. -FL. =s. 
•• • 
B, sinh(ar.., )+~"osh(aLo) .. S. 
• • • 

B, $inh(ar..)+ B, cmh(aL,) =c., 

EIw, '(" .. L, voordat AB) .. Elw, tx .. O voor deel BC) 

~sinh(aL.)- F' t... L" .. ~+ B, 
. ' a' 

Elw, '(X" t.. voordeel BC) = EIw, '( .... 0 voor deel CD) 

~Cosh(ar..)+~'inh(ar..)+ F1: _ FL.t.. + B. =~+C. 
a I 2 • 

B; oos.b(oL.)+.!!tSinb(oL.)-.!:!:{+ B. = C; +C, 
I • 2 I 

Elw, 'x = L. voor deel AB)= Elw, 'x ~ O voor deel Be) 

'&sinh(aL )=!L+~ .' ' .'.' 
A,$inh(aL,)",B, +F 

Elw, '(x = t.. voor deel BC) =Elw, 'x .. 0 voor doxJ CD) 

~cosh (oL.) + .!!L.inb (ar..) +L .. S. 
a' a' .' .' 
B, cosh(aL,)+B,$inh(aL. )+F =C, 

Ik 13 oobokende ooëffkië nten A,. A" Ao. BI. B,. B. tIm a.. e" C,. C. tiro Co kunnen met behulp 
VlD Map,", wo>r<J.n bepaald. 

• 170· 



~ .. d.: 
d - WC~L{(.,.._)l{Co,)2 l+e"' (cuie" ) 

(.,.._)1 (.,...)2 (coL)2 + 1 

""-a: 
!f - _ We"L (_{eU )2 Cd' + {cut (Cd ,)2 + COl - 1) 

,,1 ((c.,)2 (e",)2 (.,..L)l + I) 

B, "' m: 

", _ _ 1. I (w{{co.)2c" '(e' L)2 
2 {c • • )l (c",)l (c·L)l + I 

+ (0.,)2 (c",)l (e" Ll - ""'(e"L)l + (eoLl_ (eu)l c"' 
+ (e·,)l (c",)l + c" + t)) 

B, _k: 

k - 1. {(cdL)l + 1) w( - {cool c"'+ (.",)2 (c"'t + c" - 1) 
2 (c •• )l(c",)l(e"L)l+1 

B. = p: 
W(ILl' - 1) ,- .' 

, -

a. .. v: 
, -

C,=h: 

~ _ 1. ((c" ,)2 (coL)l _ co, _ co, (c"L)l + d W{(cu)l + I) 
2 (c • • )2(c",)l(coL)l+1 

c,"'u: 
u . _1. 1 (W(.,..,)l (.,..,)1 (e"L)l 

2 (eU)1(c",)2(e'L)1 + 1 

_ (c",)l (.,..L)l + c" (c"L )2 + {e,,)2 _ {c·,)2.,.., _ I 
_ (c",)2 cot ( •• Ll + co,)) 
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C. =0: , , 
S~--Wl -WIL , 
c, .. q: 

, , (W«"")'("')'(",)' 
Q- "'2,,-l((ear)l(C. ,)l(e"L)l+l} c e e 

- (0"'/ (c01,l + c"'(coLl + (c· 'l- (eul c" - 1 
_ (cUl 0-' (co L)l + c·')) 

Co-"': 

W· i "l((cn )l(c. :)l(e"L)l+ll (w((c
U

/{c",)2(c"L)1 

_ (c" l (c·jf + c' r (coLJI + (.",)2 _ {c·,)2 c·, _ I 
_ (c· ·)2 c" (c' L)1 + c·,)) 

Wuri .. : 
L " L. 

04 
I =4 
W .F 

-

VergdijkJng [2.61J beschrijft VOO< doel AB van de ligger de doorbuiging Vln het element. 

Waarin; 

w = -~~+ ~(I- c,l>h(;u) )[1 _.!w.) 
2 EI . 'E1,., 1 

. inb( aL...) - siDh(. (L, + r... » 
Il,= Coob(.(L,+L. +L,J) 

_ 17:1 _ 
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• lEI lEI 4 lEI 

0_. ·L+ -.----(' "l'" • JU 2S6 14 EI 
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• 161! 763 7611 EI 
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'11. - 76i EI 
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'(')' "(')' - Fx - L -H-x-L 
w J..~ R' 8 92 +~ FL' ,,1.L _ 73692 

L 512 El 3E! 64.1i1 n lEi 

,( 219006 1458 57132 14580 )FL' '" FL' 3 ~ W _ -I- - - _ 0 (h,~t82- _ _ _ 
L 313771J24 37377024 37377024 373Tl'024 EI' EI 431 ET 

"11-----l1 ).FU73' 
" 

L/4 

-'" J... O • 

till')' , (')' - p . - L -p. - L ~FL' 
O- . A -L+ 2 4 ... 2 4 .!L--'-

JEI 2E1 4 3EI 
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}V4 u. 3F.-1 
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23 23 

OE 
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Berm ....tep, y,k)! ,kam'= VMe' ... , 'Ij u, TM de yjqrt' 

FiS 

·1-----:1 ) nnJ l 8l12J 

1 R! 1 R.' R.' 3 R.' w._ J- w • .- J-__ o --.O'0l2ll"B6HN2S4814- - - -
4)1 EI 169 EI El 2JJ EI 

11 R! 11 ft.' -----
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A. V Afleiding \'ergelijking 4.1 

'" ! 
" 

en 
pi 

, (465&5 34J03.'i 465&5)FL' 2964.50 FL' 
w . .. 26864736 + 53729472 - 179091124 Ei- ~3729472 El 

35 p ' (!!L' 385 11 
.. 31U5 FL' + 92 46 _ ffi2 F1-'46L 

.. 1168032 EI 2E1 EI .. 
35F/92 

tIA:-----;ll ) 38SFU4232 
1! U46 

0' 

_17fi_ 

en 
c l 

t 
Ittm 

1 



Bnrmrg!iP!M;b oir, tido! v]"lIm_ 

,-( 296450 2316 
w, 33729472 ~ 26864136 

11484 11 OlIlIO ) FL' 368 I 26 Fl.! 
17909824 + 33129412 Fl - .'D129412 EI 

ou .. 

ÎI2B: ':::::::':;r"') 319FU4232 

IIFm 

12U46 

ti '::...----'t)l1FU184 
!1FI92 

!!.F. 111 R. . .!2L)' 
""'--",,'-..C~ 2194~ R.' . .!2. _ 4232 46 "",-- , ... 

I J 6!KJ32 El 46 2El 

w, 

llFI92 

tl~A------(t) 187FU4232 
17U46 
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1 I 368126 f1.' 319022 fL' 687148 FL' w. _......_ + ~ 

lT_ u_ ~3729472 Fl 53729472 EI 53729472 EI 

VI . J...2 . 370898 FJ! ~ 141796 A..' 
u_ 53729472 EI 53729472 EI 

6871 48 
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B. Variantenstudie 

• ,7\1 • 



B.I Sandwichelement met symmetrische vierpunts belasting, d , ._ variabel 
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• 12,+\ " " " 
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,~ 1, IJ ,W " ," " 
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8,111 SlIndwlchdcment met symmetrische vierpunts belllSling, lengte variabel 
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C. Productgegevens materialen 
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C.I Productblad staalvuelmortel TI standaard Cuglaton 

Cementgebonden 

CUGLI 
-- -_ ... -
=.::-.:- ;:;-:.:. 

~~---------------

CUGLATON" TT STAALVEZELMORTEL STANDAARD 

CUGlA'RlMTTlTAALVI'M _Ta IT ..... ~. __ ". $ ':e._tU. _9f"'1$! """ ..... ,4IIL _ ... _--'lntsq __ 

CUGLAT_TTlTAALVI'Zf!_TH..IT ..... DAMD_~_K~BV~ .. __ Il0l_ 
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WaIfldosPring WiI_ ... _ ' lJ1-2.lI1trT251g ........ ~. ___ 9F,a,_, rccSInIgI _ 
_ 1IiII ................. nwt ......... , 1 .......... l.cl)_WDflI~ 

Nme"-'deling 
=.._::..I1It~=, lIlf9nIIoIg lIgIII UIiI'OgII'Il_ CI.CI'IemId ..... CUGI.J\ CURING cmFOU~. 111 

Opslag en h" ..... aart ... id 
_~ ti ""'IIIIII. __ Iat~ .... _ ... ~_ ........ _ .. _~ 

11 XlS11» 
'K 

- _IeIId _!II! <IIjIe!I, oe _'P'"9fI' .... wa. 
- el! ~ _ .. ogIfIooo • __ orICli:If:I_.~ ~"i .., -""".......,,--- IIIII'J'NI __ '" ."" .. ~ .. _-.... .. f1t ..... __ . 

Sterllteontwikkeling ISO 679 24 uur 1 dagen 28 dagen 

~_gee'l_._ ... ____ Klt __ 

wor...... iI19 tIII_ !I!mpIA\l~F"1I"C ~ ............. op. __ CoIgIIa.v. 
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C.II Produdblad KERTO S, Finnforest 

KERTO AT A GLANCE 
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c.v Poly Pox l ,ijm 700 eD Poly Pox Harder 355 afkomstig van PolySC'r~kt 

Poly-Pox Lijm 700 

Pasteuze opIosmldcleMljft epoxyIIa'. die 001< In dil<k ..... 1agM goed blijft Sleln. Toe '" passen voor hel 
V8f1ijmen van 00ut, poIye"' ...... al ..... nium ol combinaties h"'rvan .. Doof de opleetvuflendo werking 
u_kond geschikt voor woodcore epo")' tIouw en hol mal<"" van fiIIetve-.gen. Voor gebru i1< 
aanmok.., met PoIy·Pox H~tdor 365. 456 01255. 0. mer,gvOOlOUding "" minimaloo V9/WotrI<ingst.,,-,peratuur 
i5 afhankelijk van hel gebruikte type Poty·Pox Harder. 

Poly-Poll Harder 355 

Stand .... rd harder voor PO/Y-POX TH\' 500, GT I!OO en lJIm 700. BIJ """-rklng bavM t5"C hard! M1 
epo' ym&r>gS1OI klee""1 uil. De meng~ harslharder In gew\chbdelen is 100,50. De potlife b< j 2r1' C 
i. ca 25 minutoo. 0. minimale ~r.duu, i5 15"C. 

v.,rpaAAitlg: 100 fI", 500 gr, 2,5 k(/, 10 lig, 200 kfl 
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C.VI Productgegewens PU lijm PS 125 afkontlltig van Polyscrvice 

PU LIJM PS 125 

Product 
PI: Lijm PS 125 is een thi~otrope oploomidddvrii<' 20(0ompooen~o poI)'1.Ire\haan constructielijm. 

Toepassingen 
Verlijming VIJl conStnlCtieve verbindingen ~,uande uit: 
_Diverse houtsooru:o : multipla. vezclpwt. 
_ Niet poreuze kunststoffen en metalen: poIywer, ]X>lystyreeoschuim. poIyurethunschuim, 
aluminiunl, 

stul, e.d. 
_ Steenachtige materialen: gips. 

I>igensclutp l"'n 
_ Oplosmidddvrij. 
_ Goede tenlperatuulbe!;tendigltcid V!IIl ·30"C tot +9O"c. 
_Lange open tijd V!IIl 200 minuten. 
_ Go::ontroJeerde uitharding. 
_ Makkelijk en.nel te verw<!Ileo. 
_ Hoog opvullend vertt108en. 

Ho::hting 
In bet algemeen een goede hechting looder primer op polyester. poIystyro::nschuim, 
po lyu rethaanschuim, 
gips en multiplex. Op metalen ondergronden ontstnt 0::0 goede htthting door schurm en ont'lffien 
~, 

aceton. Op gelokte en gecoate oppervlillen worot geadvioeerd deze laag te verwijderen door ""huren 

'" ontvetten met acet(lll. 

VI'n"n-king 
V crwerkingsoondities: Verwen.iog!;iemperatuur van +15 - +25' C en 0::0 relatieve vochtigheid van 40 

-"" 
Ondergrond: Ik ondergronden dienen schOOII. voldoende droog, slof- en vetvrij te zijn. Bij verlijming 
.~ 

metltlen dienen de mctaJen geschuurd en ontvet te worden. 
AWlicatie methode: Machinaal, spatel. 
Mengverhouding A:B in gewichtdelen: 100: 16 
Mengverhouding A:B in volumedeLen: 100:24 
Mengen: Beide componenten in de juiste mengverhouding inlCnsiefmengcn. totdot beide 
componenten 
gom homogo::n zijn vermengd. 
Pol: life 20"C/55'k R.V.: 115 minuten. 
Ik pot life i. ofhantci ijk van de h~veelheid aangemaakt product. ternrcratuur en relatieve 
vochtigheid. 
De aangegeven pol life i. bepaald met 100 gram g.-mengd product bij een temrcratuur van 20"'C en 
55% R.V. 
Opbrengen: Het aangemwte mengsel dient binnen 115 minuten te worden ~IWerkt. PU Lijm PS 
12S Unzijdia: aanbrengen (bij '.eer poreuze oppervlakken eventueel tweezijdig). 
Open tijd 20"C/55% R .V.: 200 minuten. 
De open tijd i, afhankelijk van de ICmperatuur en relatieve vochtigheid. De open tijd il bepaald bij 

~" 
verbruik ""0 50CI glm2 en..,n temperatuur van 2O'C en 55% R.V. 

Samenvocgen: Na het opbrengen van de lijm (binnen de open tijd) de delen op etk ..... brcng~n en 
direct klemmen ofpersen (0,1 - 1 kglcm2). 
Perstijd: Ca. 8 uur bij 2O"C. 
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De p"rslijd is aflwtkelijk van "" temperatuur en ..,Iatie~ \'IlChtiy.eid, De perstijd is beJlUld bij een 
verbruik van 
SOO glm2 en een temp"IlItuur van 20'C en 55'k KV, 
Uitharo.n: Ge""hledt binnen 24 uur bij een temp"utuur van 2O"C en n:n ..,latieve vochtigheid van 
55'k. Afhankelijk van cen hoge~ of lagere temperatuur za] de uitbardingstijd kOóer of langer zijn, 
Verbruik: ca, SOO glm2 (aI1lmLelijk van zowcl het type ondergrond al. van de te verwachten 
verschillen in uitzetting). 
Reinigen: Niet uitgeharo. resten PIJ Lijm PS 125 verwijde= met MPReiniger of aceton , 

T« hni""he keIIIIM:rktn 
A,eomponent: 
Bas;sgrondstof 1'01)'(11 
Con~istentie pasteus 
Viscosi teit A-.:omponem tbiMllJOOp 
SOOI'1elijke massa A-.:omponent 1,80 glcm3 
Kleur c~nt A beige 
Verpilkk ingen A-wrnjlOl\Ut blik 1 kg en 1 kg, vat 275 kg 
B-componenl: 
BasisgrondstofMDI 
Consistentie vloeibaar 
Viscositeit B-componem 150 mPa" 
Soortelijke massa B..::ompooent 1,20 gfcm3 
Kleur component B donkerbruin 
Verpakkingen B-component blik 0,18 kg en 1,17 kg, val 25 kg 
A+B cumpo .... nt : 
Bas;.grondstof pol)1lretbaan 
Viscositeit mengsel tbiAOITOOp 
Soortelijke massa mengsel 1,68 gfcm3 
Kleurcomponent A+B beige 
Treksterkte volgen. ASTM cm> 12 MP. 
Afilchuifste.xte V1l1gen~ 
ASTM D 1002' > S MPa 
Oplosmiddclgehalte O'k 
Temperalllurbestendigheid -3O"C 101 +9O"C 
* Tesrstukken RVSiRVS gemaakt met een overlap vlll25 mm, een laagdiKte van 0, 17 mm en een 
tre~nel heid van 10 mm/min, 
Opslagstabiliteil 
Koel (lII...,n +15 en +25"<:) en dl'OOj! bewarM, 
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E.n Meetrcsultaten StaaJ·XPS·Staal 

Ovcrzicht kracht-<lo<.buiging en krachH.panning dio.graol!I",n van proefstukken I tIm VI. waarbij 

voor de knocht_spanning dio.grammm voor E, 2 11XXXl Nlmm' i$ aang~houden. 

Proef. tukl: 

Pro.r.tuk 11: 

Proefstuk til : 

. ~. 
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ProrCr.tuk IV: 

. " . . " . 
P"",rstuk V: 

-- ---Eii.-·~ E"i'; - ijl ="" --- ... 

I'roer"u~ VI: 
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E.III Meetre.~ultaten KERTO·XPS·KERTO 

Ovel'"lichl kracht-doorbuiging en kracht-rek diagrammen van proef Mullen I Urn VI. 
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F. Afmetingen proefstukken 

• 113 • 



I ~I' I • . ~ 
~ 1J ~~~dl~~~ i . 

o ", ... "..! !I:~ I ~~I '" "'''' ......... I 
~ I~ ~IIlCLL 
~ LR.. .. 1 ~ <!o .;. 

s 
~ !~~~~~~~~~~~~~ 
5 Ä ••• ... · QQ .. O 

'5 ~~~~1!'~i!:i!!2"'''''~ § ë~"'odd< 
l! O:;'~~~~~~i1:~~f:,:I=:J::f:,: 
.~ QEooóddóddddóó . , 
: ~H~~~~i~~~~~i~ • • = 
~ ii~~:;:f==== 
~f
E ; 
'< "I! I lU 11.1 11.1 l IJ 

• 
" 



... W A.A. ,. do WOO!( 

F.II Afmetingen sandwich elementen Beton-XPS·Beton 
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G. Dynamisch gedrag 
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G.J Bepalen mooaJe massa voor bepalen dynamiscb gedrag 
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G.H ES-RJ\.1S,o-waanien 

ES-RMS",waarden van vloeren di~ kunn<n beschr~""n mei ~n Unma. ..... ·ve<:rsysteem met een 
dompiog van I % en 2 % uil rSBR, 200!i]. 

Demping I %: 
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I • ! 

i 
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