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Voorwoord 

Dit rapport is opgesteld door Arno den Deurwaarder student aan de TU te Eindhoven in het 
kader van een afstudeeronderzoek naar de "Bepaling van de afschuifcapaciteit van 
kolomvoetplaatverbindingen" . 
Dit onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken en de bevindingen van deze 
deelonderzoeken zijn in dit rapport samengevat weergegeven . 
In combinatie met de bijlagen vormt dit het volledige onderzoek naar de afschuifcapaciteit 
van kolomvoetplaatverbindingen. In bijlage 1 is een cd bijgevoegd, waar de rapporten van 
de deelonderzoeken zijn te vinden. Dit zijn de onderzoeken: Literatuuronderzoek algemeen, 
Literatuuronderzoek afschuiving, Experimenteeldeelonderzoek AdD, 
Experimenteeldeelonderzoek AdD1 en Experimenteeldeelonderzoek AdD2. De aanduiding 
AdD is de afkorting van Arno den Deurwaarder. 

In het kader van het onderzoek naar de afschuifcapaciteit van kolomvoetplaatverbindingen 
is er in het Pieter van Musschenbroek Laboratorium een onderzoek verricht naar de 
afschuifcapaciteit van voetplaatconstructies. 

Enkele personen zijn belangrijk geweest voor het op een goede wijze tot stand brengen van 
dit rapport. Via deze weg wil ik de volgende personen dan ook hartelijk bedanken. 
- Mijn afstudeerbegeleiders: dhr. Hordijk, dhr. Luijten en dhr. de Boer van de Technische 
Universiteit te Eindhoven v~~r de begeleiding binnen het project. 
- De medewerkers van het Pieter van Musschenbroek laboratorium aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven voor het mogelijk maken van het uitvoeren van de proeven. 

Eindhoven, Juni 2007 
Arno den Deurwaarder 
Identiteitsnummer: 0570908 
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Samenvatting 

In het kader van een afstudeeronderzoek naar de "8epaling van de afschuifcapaciteit van 
kolomvoetplaatverbindingen" is er een theoretisch en experimenteel onderzoek uitgevoerd 
naar het gedrag van kolomvoetplaatverbindingen die op afschuiving worden belast. 
Dit onderzoek heeft als doe I om meer inzicht te krijgen in het gedrag om tot eenvoudig te 
hanteren rekenregels te komen voor kolomvoetplaatverbindingen die op afschuiving worden 
belast. 

Met betrekking tot het gedrag van kolomvoetplaatverbindingen wordt binnen het kader van 
dit onderzoek bedoeld: 

het bepalen van de invloed van de uitvullaag op sterkte van de 
veran kering (draadeinden) 

In figuur 1 is een afbeelding weergegeven van een onderzochte kolomvoetplaatverbinding. 

Stalen kolom 
- . -- - ,-

Voetplaat 

Uitvullaag 
\ 

,\ 

""" I , I~ 11 111 II (' I 

Verankering : 
I 

I 
1 1 

Fundering I 
I I 

I 
I • I 

-- --.- --- . --1 -_ . -

Figuur 1: Kolomvoetplaatverbinding 

In het onderzoek zijn na bestudering van de bestaande rekenmodellen enkele orienterende 
proeven uitgevoerd (onderzoek AdD), waarbij de "fundering" bestond uit een blok van 
beton. Deze orienterende proeven hadden als doel om voornamelijk de invloed van de 
uitvullaagdikte te bepalen op de afschuifcapaciteit. 
Vervolgens zijn de proeven uitgevoerd van de onderzoeken AdD1 en AdD2, waarbij de 
betonnen fundering vervangen is door staal of gietmortel. Deze onderzoeken moesten 
antwoord geven op de onderzoeksvragen, die voort kwamen uit de orienterende proeven. 

Onderstaand voigt een overzicht van de uitgevoerde proeven. 

Onderzoek AdD: Draadeinden M12 in blokken van gewapend beton gestort, waarbij 
de voetplaten met een schuifkracht zijn belast. 
Oit onderzoek had tot doel om de invloed van de uitvullaag te bepalen. Voor de 
bepaling van de invloed van de uitvullaagdikte op de afschuifcapaciteit is er 
gevarieerd met uitvulmateriaal(gietmortel of ondersabelingsmortel) en 
uitvullaagdikte(O,3,10,30 mm). 

Onderzoek AdD1 : Draadeinden M12 in stalenplaat gedraaid, waarbij de voetplaten 
met een schuifkracht zijn belast. 
Dit onderzoek had tot doel om snel en op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in 
bepaalde parameters van een kolomvoetplaatverbinding die met een schuifkracht 

AfschuilcapacitEll1 van 
kolomvoetplaalverbindlngen 
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wordt belast. Om tot meer inzicht te komen, is met de volgende parameters 
gevarieerd: wei of geen stelmoer, vullingsgraad, wei of geen mortel, niet neerwaartse 
verplaatsing van voetplaat. 

Onderzoek AdD2: Draadeinden M12 in plaat van gewapend gietmortel gestort, 
waarbij de voetplaten zijn belast met een schuifkracht. 
Dit onderzoek had tot doel om op eenvoudige en representatieve wijze inzicht te 
krijgen in bepaalde parameters van een kolomvoetplaatverbinding die met een 
schuifkracht wordt belast. Om tot meer inzicht te komen is met de volgende 
parameters gevarieerd: wrijvingsweerstand, wei of geen stelmoer, vullingsgraad, 
uitvulmateriaal(gietmortel of ondersabelingsmortel), uitvullaaglengte, 
uitvullaagdikte(O,30 mm), niet neerwaartse verplaatsing van voetplaat. 

Na het uitvoeren van de proeven, zijn de proeven geanalyseerd en is de invloed van de 
parameters op de afschuifcapaciteit van kolomvoetplaatverbindingen bepaaJd. 
Een van de belangrijkste conclusies is dat de mortelsoort voor de uitvullaag geen invloed 
heeft op de afschuifcapaciteit, maar wei op de verplaatsing. Vervolgens kan worden gesteld 
dat er vele invloedsfactoren zijn, die de afschuifcapaciteit kunnen verhogen of verlagen. 
Deze afschuifcapaciteit treedt op bij verschillende verplaatsingen, daarom is de onzekerheid 
van de invloeden groot. 

Tot slot zijn de bestaande rekenregels met betrekking tot de sterkte van de ankers 
vergeleken met de gevonden proefresultaten. Daaruit kan worden opgemaakt dat de 
bestaande rekenregels te conservatief rekenen, indien er geen grens wordt gesteld aan de 
verplaatsing van de voetplaat. Verder kan er een kleiner hefboomsarm genomen worden om 
de afschuifcapaciteit van een kolomvoetplaatverbinding zonder uitvulmateriaal te bepalen. 

Er wordt aanbevolen om het voorstel van Mallee over te nemen om tot hanteerbare 
rekenregels te komen. 
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1 Inleiding 

Kolomvoetplaatverbindingen worden in de bouw veer toegepast . Het is vaak een combinatie 
van materialen die de verbinding tot stand brengt. Een kolomvoetplaatverbinding bestaat 
hoofdzakelijk uit een kolom, stalen voetplaat, verankering, uitvullaag en een fundering van 
beton. In figuren 1.1 a tim c zijn drie varianten van kolomvoetplaatverbindingen 
weergegeven die in praktijken veel voorkomen. 

SDlonkobm S-.,Idom 

FImorin1l I. I !..!"fUI ...... cIori=·II!!>L-_!----o 
I I 

F'-no 

--,- _.- 1 ' - -'- -' - - '-r- '- - -1-- '-
I I I 

--'-r-- '- --1-- '- .--.-- --'-,'-
I I I 

Figuren 1. la tim c: Drie varianten van kolomvoelplaatverbindingen 

In figuur 1.1 a is een kolomvoetplaatverbinding weergeven, waarbij er geen stelruimte is am 
de kolom te stellen. De voetplaat wordt rechtstreeks bevestigd op de fundering. 
Om de kolom op hoogte te stellen, zal er meestal een stelmogelijkheid moeten zijn. Oeze 
ruimte wordt gezocht in de laag tussen de voetplaat en de fundering. Deze laag wordt oak 
wei een uitvullaag genoemd. 
Zoals de figuren 1.1 ben c aangeven, komt deze kolomvoetplaatverbinding in twee varianten 
voor. Een kolomvoetplaatverbinding zander uitvulmateriaal volgens figuur 1.1 b en een 
kolomvoetplaatverbinding met uitvulmateriaal volgens figuur 1 .1 c. Oit uitvulmateriaal wordt 
vaak aangebracht in de vorm van een martel. Deze martel kan worden aangebracht door 
middel van aangieten of ondersabelen . 

Naar aanleiding van een literatuurstudie is geconstateerd dat het aanwezig zijn van 
uitvulmateriaal niet wordt meegenomen in de berekening van de ankers. Oit is veelal het 
geval bij een kolomvoetplaatverbinding die wordt belast met een schuifkracht. 

Er komen namelijk steeds meer vragen uit de praktijk waarom de uitvullaag niet moo mag 
worden genomen am de sterkte van de verankering te berekenen bij kolom
voetplaatverbindingen die met een schuifkracht worden belast. 
De vragen uit de praktijk komen voort uit het feit dat de huidige rekenregels zoals volgens 
CUR-Aanbeveling 25 [5] de invloed van de uitvullaag njet meenoomt, indien een 
kolomvoetplaatverbinding met een schuifkracht wordt be last. Uit experimentele onderzoeken 
van Bouwman [6] en Mallse [7] is gebleken dat deze uitvullaag de afschuifcapaciteit sterk 
verhoogd. In Hoofdstuk 2 worden deze onderzoeken kart samengevat en worden de 
proefresultaten van deze onderzoeken met en zander martel als uitvullaag vergeleken. 
In bijlage 1 [2] zijn de betreffende rekenregels wat betreft afschuiving beschreven en oak de 
voorstellen van Bouwman en Mallse am hanteerbare rekenregels te komen. 
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Waaram de invlaed van de uitvullaag ap de afschuifcapaciteit niet meegenamen wordt in de 
rekenregels, heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste is er niet bekend of de 
afschuifcapaciteit altijd wordt verhaagd bij de taepassing van een martel a1s uitvullaag. Ten 
tweede speelt de uitvaeringsgevaeligheid een grate ral. 

Vaorbeelden van kalomvoetplaatverbindingen, waarbij de invloed op de afschuifcapaciteit 
van de uitvullaag meegenamen zou kunnen worden, zijn in de figuren 1.2 en 1.3 
weergegeven. Za is er een kalamvaetplaatverbinding die wordt belast met een schuifkracht 
uit een windverband. Ook is er een kalomvaetplaatverbinding weergegeven die a1s schaar 
dient, waardaor de verankering ap afschuiving wordt belast. 
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2 Huidige rekenregels en voorstel voor rekenregels 

Kort zal worden beschreven hoe de CUR [5] rekent, indien een voetplaatverbinding met een 
afschuifkracht wordt belast. Daarna zal de aanname van Bouwman [6] en Mallee [7] kort 
worden weergegeven. 

2.1 CUR [5] 
Volgens CUR-Aanbeveling 25 treedt er buiging op in de ankers, indien een 
kolomvoetplaatverbinding met een schuifkracht wordt be last en de uitvullaag dikker is dan 3 
mm. Het gedrag van de kolomvoetplaatverbinding is in figuur 2.1 aangeven. V~~r 
gedetailleerde informatie wordt verwezen naar bijlage 1 [3]. 

v = Schuifkracht 
&. = Verplaalsing voetpJaat 

I I 

~Hmlf1-
~ ~ 

I I 

Figuur 2. 1: Vervormingsgedrag van voetp/aatverbinding vo/gens CUR-Aanbeve/ing 25 

2.2 Voorstel Bouwman [6] 
Uit de resultaten van het onderzoek Bouwman is een ontwerpmodel opgesteld dat 
verondersteld dat er buiging in de ankers opt reedt , als deze wordt belast met een 
schuifkracht. Door buiging ontstaat er een trekkracht in de ankers(achter) en druk in de 
uitvullaag(voor). In figuur 2.2 ziet u het vervormingsgedrag van de ankers. Uitgebreidere 
informatie is weergegeven in het bijlage 1 [2]. 

v = Schuifkracht 
bh = Horizontale verplaatsing voetplaat 

I bv = Verticale J,erplaatsing voetplaat 

v 
, 

" 

, I 
&W , 

I 

, 
, i 

&J..J , 
I 

Figuur 2.2: Vervormingsgedrag van een voetp/aatverbinding vo/gens Bouwman [6] 

In tabel 2.1 is de verhouding weergegeven van de proefresultaten wanneer wei of geen 
mortel tussen fundering en voetplaat wordt aangebracht. 
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Tabe/2.1: Verhouding in afschuifcapaciteit vo/gens onderzoek Bouwman (6] 

Proef Afschuifcapaciteit Verhouding 

met of zonder 

[kN) mortel 

metmortel - 250 1,5 
zonder mortell 170 

2.3 Voorstel Mallee [7] 
Naar aanleiding van een experimenteel onderzoek waarbij voetplaatverbindingen met een 
schuifkracht worden belast, heeft Mallee rekenregels opgesteld om de afschuifcapaciteit te 
bepalen van een voetplaatverbinding. Mallee gebruikt internationale rekenregels die 
overeenkomen met CUR-aanbeveling 25. Maar op basis van het onderzoek stelt hij dat de 
achterste ankers op afschuiving worden belast en de voorste op buiging. Zo neemt Mallee 
de invloed van de uitvullaag mee in zijn voortel om tot hanteerbare rekenregels te komen. 
Het ontwerpmodel is in figuur 2.3 weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is 
weergegeven in bijlage 1 [2]. 

v = Schuifkracht 
8n = Verplaatsing voetplaat 

I I 

~lllllllllr~~ 
fu.W fu.W , , 

Figuur 2.3: Ontwerpmode/ vo/gens Mal/ee {7] 

Mallee heeft geen proeven uitgevoerd, waarbij er geen uitvulmateriaal is aangebracht. Wei 
geeft het onderzoek het verschil aan, waarmee hij rekent en wat er is gemeten. Deze 
gegevens zijn weergegeven in tabeI2.2. In tabel2.2 is ook de afschuifcapaciteit weergeven 
volgens de rekenregels van de CUR en wat het verschil is met het resultaat van de proef 
van Mallee. Het verschil tussen het voorstel van Mallee en de CUR zijn weergegeven in 
tabeI2.3. 

Tabe/2.2: Afschuifcapaciteit vo/gens proefresultaat en rekenrege/s van Mal/ee [7J en CUR {5] 

Proef Afschuifcapaciteit Afschuifcapaciteit 

gemeten Mallee berekend volgens Mallee 

(kN] (kN) 

30 mm uitvullaagdikte 
106.1 85 

met mortel 

Tabe/2.3: Verhouding CUR {5] en Mal/ee {7] 
Proef Afschuifcapaciteit 

gemeten 

30 mm uitvullaagdikte 
met mortel 

Afschuifcapacileit van 
l<olomvoetplaatverbindingen 

(kN] 

106.1 

Atschuifcapaciteit 

berekend volgens Mallee 

[kN] 

85 

21 -06-2007 

Verhouding Afschuifcapaciteit 

Mallee en proef berekend volgens CUR 

(kN) 

1,3 21,20 

Afschuifcapaciteit Verhouding 

berekend volgens CUR CUR en Mallee 

(kN] 

21,2 4.0 

Verhouding 

CUR en proef 

5 
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3 Probleemstelling en doelstelling 

3.1 Probleemstelling 
Na het bestuderen van de literatuur op het gebied van kolomvoetplaatverbindingen is tot de 
volgende probleemstelling gekomen: 
Oe invloed van het uitvulmateriaal als uitvullaag op de afschuifcapaciteit van 
kolomvoetplaatverbindingen wordt onvoldoende meegenomen in de huidige rekenregels. 
Ais de ankers berekend worden met behulp van de rekenregels van de CUR [5] wordt er te 
conservatief gerekend volgens de onderzoeken van Bouwman [6J en Mallee [7]. 

3.2 Doel 
Aangezien er onvoldoende bekend is over k%mvoetp/aatverbindingen die met een 
schuifkracht worden be/ast, is voor het onderzoek het vo/gende doe/ gesteld: 
Het onderzoek heeft a/s doel om meer inzicht te verkrijgen in de afschuifcapaciteit van een 
kolomvoetplaatverbinding met een uitvullaag. 

3.3 Aanpak onderzoek 
Om over deze materie meer duidelijkheid te verkrijgen is er eerst een algemeen 
literatuuronderzoek verricht naar de huidige rekenregels met betrekking tot een 
kolomvoetplaatplaatverbinding. Oit literatuuronderzoek heeft geleid tot een onderzoek naar 
de rekenregels met betrekking tot de afschuifcapaciteit van kolomvoetplaatverbindingen. 

Na het literatuuronderzoek zijn in eerste instantie orienterende proeven uitgevoerd. Oaarna 
is een vervolgonderzoek gedaan. Oit vervo/gonderzoek leidde nog niet tot de gewenste 
resultaten, waardoor er nog een andere proevenserie is uitgevoerd. Oe resultaten van de 
proeven worden in hoofdstuk 8 geanalyseerd. 

Afschuifcapacitell van 
kolomvoetplaatverbindlngen 
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4 Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek omvat een literatuurstudie naar kolomvoetplaatverbindingen in het 
algemeen en een literatuurstudie naar kolomvoetplaatverbinding die met een schuifkracht 
zijn belast. 

4.1 Aigemeen 
Een kolomvoetplaatverbinding is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Daarom is er een 
literatuuronderzoek gedaan naar de rekenregels van een kolomvoetplaatverbinding. Zo is 
nagegaan hoe er in de huidige normen worden omgegaan met een bepaald onderdeel van 
een kolomvoetplaatverbinding, indien de verbinding met een bepaalde belasting wordt 
belast. In figuur 4.1 is een kolomvoetplaatverbinding weergegeven die met de 
desbetreffende belastingen is belast. 
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, 

<1 ' , , , , 

--------------f -- - - - ~ 
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Belastingen: 
Normaalkrachten 
trek en of druk 
Moment 
Afschuiving 

Figuur 4. 1.- K%mvoetp/aatverbinding be/ast met voorkomende be/astingen 

Aangezien het onderzoek zich richt Op het bepalen van de afschuifcapaciteit van een 
kolomvoetplaatverbinding zal hier een samenvatting gegeven worden met betrekking tot 
afschuiving. 
De kolom van de verbinding speelt geen belangrijke rol in het onderzoek. Op de overige 
onderdelen van figuur 4.1 zal kort ingegaan worden. In bijlage 1 ['1] is uitgebreidere 
informatie te vinden. 

4.1.2 Fundering 
De fundering van een kolomvoetplaatverbinding bestaat uit beton. Om splijten van het beton 
te voorkomen, indien een kolomvoetplaatverbinding met een schuifkracht wordt belast, 
worden er eisen gesteld aan de randafstanden en hart-op-hartafstanden van de 
verankering . Ook zal een wapening aangebracht moeten worden om het splijten te 
voorkomen. Deze wapening wordt aangeduid met ophangwapening. Over de plaats van de 
ophangwapening is in de normen niets opgenomen. 

Afschuifcapacileil van 
kolomvoetplaatverbindlngen 
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4.1.3 Verankering 
Er is een grote diversiteit aan verankering voor een kolomvoetplaatverbinding. Om deze 
ankers op sterkte te berekenen wordt voornamelijk verwezen naar de staalnormen. In figuur 
4.2 zijn ankers weergegeven die als verankering kunnen dienen voor een 
kolomvoetplaatverbinding. 

ingestorte ankers 

momenlgeconlroleerd 
spreidanker 

Figuur 4.2: Voorkomende ankers 

buishuls 

momentgecontroleerd 
achterinsnijdend 

anker 

ankerrail 

lijmanker 

In NEN 6720 [1] wordt gesteld dat er een zodanige verankeringslengte genomen moet 
worden, zodat de sterkte van de ankers maatgevend is. 
V~~r de sterkte van de ankers wordt verwezen naar de staalnorm NEN 6n2 [3]. 

4.1.4 Uitvullaag 
In NEN 6720 [1] worden er drie uitvoeringsmethoden gegeven om de uitvullaag aan te 
brengen. Oit kan door een speciebed aan te brengen, door ondersabeling en door 
aangieten. 
Aan de drie methoden wordt een factor gekoppeld, die de invloed meeneemt van de 
uitvoering op de druksterkte. De eisen van de uitvullaag hebben betrekking op de 
druksterkte. Indien een kolomvoetplaatverbinding met een drukkracht wordt be last zal de 
uitvullaag deze drukkracht moeten kunnen opnemen en doorgeven aan de fundering. 
Er wordt dus niets gezegd met betrekking tot afschuiving. 

4.1.5 Voetplaat 
Om de voetplaat niet te laten vervormen, moet de voetplaat voldoende stijf zijn. In CUR
Aanbeveling 25 [5] wordt een eis gegeven om hier aan te voldoen. In NEN 6772 [3J worden 
geen eisen gesteld aan de stijfheid van de voetplaat. 

Alschuifcapacite!l van 
kolomvoetplaatverbindingen 
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4.2 Afschuiving 
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van rapport in bijlage 1 [2]. 
In het rapport van bijlage 1 [2] zijn bestaande rekenregels vergeleken, hoe de sterkte van de 
ankers wordt bepaald van een kolomvoetplaatverbinding, indien deze met een schuifkracht 
wordt belast. Daarom wordt voor de rekenregels ook verwezen naar het rapport uit bijlage 
[2] en zullen deze hier niet verder worden weergegeven . De rekenregels die vergeleken zijn, 
zijn uit de normen EN 1993 [4] en CUR-Aanbeveling 25 [5] en rekenregels op basis van 
experimenteel onderzoek van Bouwman [6] en Mallee [7]. 

4.2.1 Opname schuifkracht 
De schuifkracht kan op vier verschillende manieren opgenomen worden. Deze gevallen zijn 
weergegeven in figuur 4.3. 

1 
. . 

I •• I 

L~ '_ ' __ . __ .~ 
a 

I 
I ~- I 
L~' ___ _ ' __ .--..-J 

C 

Figuur 4.3: De vier manieren om een afschuifkrachl op Ie nemen 

a) wrijving tussen voetplaat, voegmateriaal en beton 
b) afschuiving en buiging van een ankerbout 
c) contactdruk door middel van aangelaste constructie onder de voetplaat 
d) contact druk door middel van verzonken voetp/aat 

. . 

In het literatuuronderzoek zijn de manieren volgens figuur 4.3c en d niet betrokken. Hoe er 
wordt opgegaan met de rekenregels van de normen en de rekenregels op basis van 
experimenteel onderzoek zal verder worden besproken. 

EN 1993 [4] 
Het ontwerpmodel dat gebruikt wordt in EN 1993 is gebaseerd op de vooronderstelling dat 
buiging in de ankers optreedt, wanneer de kolomvoetplaatverbinding met een schuifkracht 
worden belast. Er ontstaat door buiging een trekkracht in de ankers(achter) en druk in de 
uitvullaag(voor) . Aileen de ankers aan de drukzijde mogen gebruikt worden om de 
schuifkracht op te nemen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in wei of niet aanwezig 
zijn van een uitvulmateriaal. 
De uitvullaagdikte heeft volgens EN 1993 geen invloed op de hoogte van de schuifkracht, 
zoals in bijlage 1 [2] is geconstateerd. In EN 1993 mag met een wrijvingskracht gerekend 
worden, indien de kolom wordt belast met een drukkracht. Indien de 
kolomvoetplaatverbinding met aileen een schuifkracht wordt be last dan mag niet met een 
wrijvingskracht gerekend worden. 

CUR [51 
In CUR-Aanbeveling 25 zijn twee bezwijkmechanismen gegeven die kunnen optreden bij 
een kolomvoetplaatverbinding be/ast met een schuifkracht, als de sterkte van de ankers 
maatgevend is. 

Afschuifcapaclteit van 
kolomvoetplaatverbrndingen 
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De twee bezwijkmechanismen zijn staalbreuk zonder hefboomsarm en staalbreuk met 
hefboomsarm. Welk bezwijkmechanisme aangehouden moet worden is afhankelijk van de 
dikte van de uitvullaag. 
Wanneer de dikte van de uitvullaag groter is dan 3 mm zal er gerekend moeten worden met 
buiging in de ankers. Het bezwijkmechanisme staalbreuk met hefboomsarm kan optreden. 
Wanneer de dikte van de uitvullaag kleiner of gelijk is aan 3 mm worden de ankers volledig 
op afschuiving belast. Het bezwijkmechanisme staalbreuk zonder hefboomsarm kan dan 
optreden. Hoe volgens de CUR-Aanbeveling 25 deze hefboomarm L moet worden 
aangenomen, is in figuur 4.4 weergegeven 

Ank 

Uitvullaa 

An ker 
, , 
, I 
I I 
I I 

I ~ I 
I I 

. I i i beton I i beton I 

- r- - -.-- -- ~- -r- ------ i-
Figuur 4.4: Berekening van de lengte van de hefboomsarm 

In CUR-Aanbeveling 25 wordt er niets gezegd over wrijving. 

Onderzoek Bouwman [61 

v = schuifkracht 
L = Jengte hefboomsarm 
e, = dikte uitvullaag + 0,5 x 
dikte voetplaat 
ClJ = 0,5 x d 

In dit onderzoek is er een theoretisch en experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het 
gedrag van stalen voetplaatconstructies, waarop een combinatie van een trekkracht en een 
schuifkracht werkt of aileen een schuifkracht. Uit deze proeven is een last
vervormingsgedrag naar voren gekomen en op basis hiervan is een rekenmodel ontworpen. 
Daarmee zijn rekenregels opgesteld waarmee het gedrag van voetplaatconstructies die op 
afschuiving worden belast voldoende nauwkeurig kan worden beschreven. Dit rekenmodel 
maakt onderscheidt in een elastische fase en een plastische fase. 
Volgens de rekenregels treedt er buiging in de ankers op bij een kolomvoetplaatverbinding 
die met een schuifkracht wordt belast. Door buiging ontstaat er een trekkracht in de 
ankers(achter) en druk in de uitvullaag(voor). 
De dikte van de uitvullaag heeft geen invloed op de hoogte van de schuifkracht. Wei heeft 
de uitvullaagdikte invloed op de verplaatsing van de voetplaat. 
In de rekenregels wordt de wrijving meegenomen die ontstaat tussen voetplaat en 
uitvullaag. 

Onderzoek Mallse [7] 
Naar aanleiding van een experimenteelonderzoek waarbij een kolomvoetplaatverbinding 
met een schuifkracht wordt belast, doet Mallse een voorstel om tot rekenregels te komen. 
De rekenregels zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat de achterste ankers op 
afschuiving worden belast en de voorste op buiging. V~~r een kolomvoetplaatverbinding met 
vier ankers en een uitvullaagdikte groter dan 3 mm geldt volgens de CUR, 4 maal de 
afschuifcapaciteit van ankers met hefboomsarm. Mallse rekent met 2 maal de 
afschuifcapaciteit van ankers met hefboomsarm + 2 maal de afschuifcapaciteit zonder 
hefboomsarm. De lengte van de hefboomsarm wordt bepaaJd volgens figuur 4.4. De invloed 
van de dikte van de uitvullaag wordt bepaald door de voorste ankers. 
De invloed van de wrijving wordt niet mee genomen in de rekenregels. 

A schu fcapaclteil van 
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5 Experimenteel onderzoek 

5.1 Inleiding 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn eerst enkele 
orienterende proeven uitgevoerd. Vervolgens zijn er vervolgproeven uitgevoerd die meer 
inzicht moesten verschaffen in bepaalde parameters van de kolomvoetplaatverbinding. Oit 
vervolgonderzoek leidde nog niet tot de gewenste resultaten, zodat er een volgende 
proefsessie is uitgevoerd. 
In tabel 5.1 zijn de onderdelen weergegeven van de proefstukken met de standaard 
gegevens. Met de andere onderdelen van de voetplaatverbinding uit figuur 2.1 is gevarieerd. 

T. f: abel 5. 1: Vaste onderdelen proe stukken 

pnderdeel Parameter ~egeven 

praadeind Sterkte en afmeling ~12 klasse 4.6, h.o.h. 200 mm 
~oelplaat Breedte en dikle ~50 x25 mm 

5.2 Onderzoek AdD 
Omdat een kolomvoetplaatverbinding uit veer onderdelen bestaat en er weinig bekend is 
over het gedrag, indien deze wordt belast met een schuifkracht is gekozen om eerst 
orienterende proeven uit te voeren. Oit eerste experimentele onderzoek aangeduid met 
AdO(Arno den Oeurwaarder) omvat een zestal proeven. Voor de proefstukken van dit 
onderzoek is een fundering gekozen van beton met afmetingen van 500 x 500 x 500 mm. 
In figuur 5.1 ziet u het principe van het proefstuk. De proefopzet zal in paragraaf 6.1 verder 
besproken worden. 
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Figuur 5. 1: Principe voetplaatconstructie van proefstuk uit onderzoek AdD 
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5.3 Onderzoek AdD1 
Na het analyseren van de resultaten van het onderzoek AdD volgden een aantal 
onderzoeksvragen. Zo was bijvoorbeeld de vervorming van de draadeinden bij toepassing 
van een ondersabelingsmortel gelijkmatiger dan bij toepassing van een gietmortel als 
uitvulmateriaal. In bijlage 1 [3] is hierover meer informatie weergegeven. 
Om snel en op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de onduidelijkheden van het onderzoek 
AdD is de betonnen fundering vervangen door een staalplaat van 50 mm dik. Dit 
experimentele onderzoek wordt AdD1 genoemd. In figuur 5.2 is het principe weergegeven 
van een proefstuk uit het onderzoek AdD1. In bijlage 1 [4] is het rapport weergegeven van 
onderzoek AdD1 . 

Voe laat 

Uitvullaa 
Draadeind 

v = Schuifkracht 

U') 
C\I 
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Figuur 5.2: Principe van een voetplaatconstructie uit onderzoek AdD 1 

De resultaten van de proeven uit het onderzoek AdD1 lieten een geheel ander gedrag zien 
wat betreft de plaats van de afschuiving van de draadeinden. Daardoor is het verschil met 
de werkelijkheid onderschat. 

In werkelijkheid kan het draadeind een gedeelte in het beton vervormen. De draadeinden 
van de proefstukken van AdD1 zijn in een stalenplaat gedraaid, waardoor deze niet in de 
staalplaat kunnen vervormen en dus geen hoekverdraaiing ondergaan. 
In figuur 5.2a is de werkelijke situatie weergegeven en kan het draadeind wei 
hoekverdraaiing ondergaan. In figuur 5.2b is een draadeind van een proefstuk volgens 
onderzoek AdD1 weergegeven, waarbij het draadeind geen hoekverdraaiing kan 
ondergaan. Dit kan dus van invloed zijn op de resultaten. 

Anker 

Gatspeling 

8reukrek anker 

Invloed inklemrrin 

Beton I 
I 

I 
Staal I 

1-
I I 

+t 
Figuur 5.2a en b: Anker dat weI en geen hoekverdraaiing kan ondergaan 
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5.4 Onderzoek AdD2 
Om toch meer inzicht te krijgen in de onduidelijkheden die voort kwamen uit het onderzoek 
AdD is de staalplaat uit AdD1 vervangen door een plaat van gietmortel. Hierdoor kan het 
draadeind vervorming ondergaan in de funderingsplaat en is deze bevestiging van het 
draadeind geen volledige inklemming. Door het draadeind in te storten in gietmortel komt de 
bevestiging dus meer overeen met de werkelijkheid dan de situatie volgens figuur 3.2. 
Om het splijten van de funderingsplaat te voorkomen is splijtwapening aangebracht in de 
funderingsplaat. Bij enkele proefstukken is toch de funderingsplaat eerder bezweken dan de 
draadeinden. Dit experimenteel onderzoek wordt onderzoek AdD2 genoemd. 
In figuur 3.3 is het principe van een proefstuk weergegeven uit het onderzoek AdD2 
In bijlage 1 [5] is meer gedetailleerde informatie weergegeven. 

Voe laat v = Schuifkracht 
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f 75 t 200 
400 + 

125 

Figuur 5.3: Principe van een voetplaatconstructie uit onderzoel< AdD2 
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6 Proefopzet 

Aangezien er drie experimentele onderzoeken(AdD,AdD1 en AdD2) zijn verricht naar de 
afschuifcapaciteit van kolomvoetplaatverbindingen wordt het principe van de proefopstelling 
besproken. Dit zal voornamelijk gedaan worden met de proefopstelling van het onderzoek 
AdD. 

6.1 Proefopstelling 
Voor de proeven is een special purpose proefopstelling gebruikt. De proefopstelling van de 
proeven uit de verschillende onderzoeken verschilt onderling, maar het principe is hetzelfde. 
Het verschil komt voornamelijk, doordat de fundering van de proefstukken van de 
onderzoeken AdD, AdD1 en AdD2 verschilt. Het principe is weergegeven in figuur 6.1. Meer 
gedetailleerde informatie over de proefstelling van elk onderzoek apart is te vinden in bijlage 
1 [3,4,5]. 

staJen frame 

HuJnconstru:1ie 

VoeIDJaat 

UJlYuJJaao 

IQ~\ Stalen drukpJaat 

II I I VijZel 

Kracttmeetdos 

FlIldenna 

onderste ligger 

Figuur 6. 1: Principe proefopstelling van de onderzoeken AdD, AdD1 en AdD2 

De proefopstelling volgens figuur 6.2 bestaat uit een rechthoekig raamwerk, dat is gevormd 
door stalen balken. In dit raamwerk is een hydraulische vijzel gemonteerd met een 
krachtmeetdoos. De vijzel dient om de schuifkracht op het proefstuk aan te brengen. De 
vijzel is met een handpomp bediend. Het proefstuk is vastgezet aan de onderste ligger met 
de draadeinden. De onderdelen van de proefstukken zullen hierna worden besproken. 
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Figuur 6.2: Proefstuk in proefopstelling tijdens proel 

6.1.2 Fundering 
De proeven zijn uitgevoerd met een "fundering" van beton, staal en gietmortel. In de 
"fundering" van beton en gietmortel zijn 4 draadeinden M12 klasse 4.6 h.o.h. 200 mm 
ingestort en v~~r de staalplaat ge'ldt dat de draadeinden er werden ingedraaid. Over de 
draadeinden is een stalen voetplaat geplaatst en zijn moeren op de draadeinden gedraaid 
met een aandraaimoment van 10 N.m. Door dit aanhaalmoment zal zich een 
voorspankracht ontwikkelen in het draadeind. De opgewekte voorspankracht bedraagt 
hierdoor 6,3 kN [8]. Daarna is het proefstuk op de onderste Hgger van het frame geplaatst. 
En tegen de linkerzijde van de proefopstelling geduwd, zodat het proefstuk zo min mogelijk 
kon verplaatsen. Vervolgens is het proefstuk vastgezet aan de onderste ligger van de 
proefopstelling. Tenslotte is de kracht aangebracht met een vijzel die tegen de stalen 
voetplaat drukt. 

6.1.3 Voetplaat en draadeinden 
Voor de stalen voetplaat is een breedte genomen van 250 mm en een dikte van 25 mm. De 
lengte is een variabele. De dikte van de voetplaat is zo genomen om de invloed van de 
stijfheid van de voetplaat te kunnen verwaarlozen op de resultaten. De proeven zijn 
uitgevoerd op een voetplaatconstructie met vier draadeinden M12 klasse 4.6 met hart-op
hartafstanden van 200 mm. Er is een gatdiameter gekozen van dnom + 2 mm. Daarvoor zijn 
vier gaten in de voetplaat gemaakt van 14 mm. 

Om de treksterkte en de afschuifsterkte van Mm draadeind te bepalen is er een trekproef en 
afschuifproef uitgevoerd. 
De treksterkte is bepaald aan de hand van de volgende formule: 

ArschuifcapaCitei1 van 
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fu is de karaklerislieke lrekslerkle van hel draadeind [N/mm2]; 
F is de gemelen kracht uit trekproef [N]; 
At,;s is de spanningsdoorsnede van het draadeind [mm2

]. 

De gemeten trekkracht die uit de proef volgde was 51270 N. Zo voigt met formule 2-1.3 een 
treksterkte van; 

f = 51270 = 608N/mm 2 

u 84,3 

Zo wordt fy met formule 2-1.3: 

f = 34919 = 414N/mm2 
y 84,3 

fy is de 0,2% rekgrens van hel draadeind [N/mm2] ; 
F is de gemeten krachl uit Irekproef [N]; 
At,:s is de spanningsdoorsnede van hel draadeind [mm2

] . 

Zoals in het document van bijlage 1 [3] is beschreven heeft een draadeind een 
afschuifcapaciteit van 23.1 kN. 

6.1.4 Uitvullaag 
De laag tussen de fundering en voetplaat wordt de uitvullaag genoemd. Deze laag bestond 
bij de drie onderzoeken uit een martel, geen martel of stalen rollen. De martel is 
aangebracht in de vorm van een gietmortel. waarbij de voetplaat wordt ondergoten of een 
ondersabelingsmortel, waarbij de voetplaat wordt ondersabeld. 
De toegepaste mortels voor de proefstukken zijn in de tabellen 6.1 Um 6.3 weergegeven. 

T. abe 6. 1: Gegevens onders ab elingsmorte vo/gens everancler 

Maximale korrel 2mm 
Druksterkte 10 N/mm2 
Merk Calduran metseHix 

Tabe/6.2: Gegevens gietmorte/ vo/gens everancier 

Maximale korrel 1 mm 
Druksterkte 70 N/mm2 
Merk Cugla 

Tabe/6.3: Gegevens gietmorte/ vo/gens /everancier 

Maximale korrel 4mm 
Druksterkte 170 NimmO! 
Merk Cugla 

Van de uitvullaag zijn de materiaaleigenschappen bepaald. Meer informatie is te vinden in 
bijlage 1 [3.4.5] 
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6.1.5 Kracht 
Bij het uitvoeren van de proeven is in aile onderzoeken gebruikt gemaakt van negen 
meetkanalen, €len kracht en acht verplaatsingen. 
De kracht van de vijzel is gemeten met een krachtmeetdoos die gekalibreerd is. 
De kracht is aangebracht door tegen de voetplaat te drukken met een stalen drukplaat, die 
aan de vijzel is bevestigd. In de figuren 6.3 en 6.4 is te zien hoe de drukplaat tegen de 
voetplaat worden gedrukt. De kracht is aangebracht in het centrum van de voetplaat. Het 
tegengaan van zijwaartse verplaatsing is voorkomen, doordat de dook aan de drukplaat in 
een gat van de voetplaat wordt gedrukt bij het aanbrengen van de kracht. Om te voorkomen 
dat de drukplaat opwaarts verplaatst is er een hulpconstructie gemaakt. In figuur 6.4 is de 
situatie weergegeven. Met een gemiddelde van 5 kN/per minuut is de kracht aangebracht op 
het proefstuk. Er is gebruik gemaakt van een vijzel met een bereik van 150 kN. Deze is 
bepaald aan de hand van het onderzoek van Mallee [6]. 

6.1.6 Verplaatsingen 

- -

Huil:1!;Qnstructie {Draadein<!l 

Kooellaaers tussan slaablaten 

VoelPlaat 250' 250· 25 mm \ l Vijzel~<rachtmeetdoos ~ '" J ./ .Jol 

Drukplaat met dook V ':J!lvullaag 

Fundering 
- -- - - - - - -

Doorsnede proefstuk 
Figuur 6.4: Doorsnede drukplaat ten behoeve van 
aanbrengen kracht 

De kracht op en de verplaatsing van de voetplaat zijn gemeten, zowel de horizontale 
verplaatsing als de verticale verplaatsing. 
Om de invloed van de vervorming van het frame uit te sluiten ten aanzien van de 
verplaatsingen, is gebruik gemaakt van een apart meetframe onafhankelijk van de 
proefopstelling. Dit meetframe bestaat uit een drietal stalenbalken, waarbij aan de ligger van 
het frame de bevestigingen zijn aangebracht voor de meetapparatuur. In figuur 6.5 is een 
afbeelding te zien van het meetframe met de hulpconstructie voor de meetapparatuur. 
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De verplaatsingen zijn gemeten met mitutoyo meetklokjes. Deze dienen niet gekalibreerd te 
worden. 
Het bereik van de horizontale verplaatsing is gebaseerd op het onderzoek van Mallee [6]. 
Om de horizontale verplaatsing te meten is zowel aan de linker- als rechterzijde van de 
voetplaat een aluminium T-profiel gelijmd. Het principe dat voor de proeven van de 
onderzoeken geldt, is weergegeven in figuur 6.6. De verticale verplaatsing van de voetplaat 
is gemeten aan de voorzijde en aan de achterzijde van de voetplaat ter plaatse van de 
draadeinden. In figuur 6.6 is het principe weergegeven dat geldt voor de proeven van de 
onderzoeken AdD, AdD1 en AdD2. Voor de exacte plaats wordt verwezen naar de 
documenten van bijlage 1 [3,4,5] . 

Ujn plaats meetklokje op voetplaat 
t.p.v. achterste draadeinden 
(verticale verplaatsing) 

Ujn plaals meetkiokje op voelplaal 
t p.v. voorste draadeinden 
(verticale verplaalsing) 

Achtersle 
draadeinden 

v 

.1 

• I 

Voorste draadeinden 
Voetplaat 

Figuur 6.6: Bovenaanzicht proefstuk met principe van de plaats van de meetpunten t.b. v. verplaatsing voetplaat 
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7 Hypothese 
Voordat de resu/taten worden bespraken zullen eerst een aantal uitspraken gedaan worden 
wat de verwachtingen waren vooraf aan de praeven. 

Opname van schuifkracht 
Componenten die bijdragen aan de afschuifcapaciteit van een kolomvoetplaatverbinding zijn 
de sterkte van de draadeinden en de wrijving tussen de voetplaat en de uitvullaag. In figuur 
7.1 zijn deze bijdragen weergegeven door middel van pijlen. 

- - -
Voetplaat v-s chuilkracht 

UitvuHaag 
\ 

v ,\ \ 

~ 10+- (I 
Draadeinden 

I 

I I 
I I 

Fundering 

: I I 
I 
I _ _ . _ _ -I - - - - 1 - - _ 

Figuur 7. 1: 8ijdragen opname van schuifkrachl 

Positie ankers 
De draadeinden zullen niet exact in het centrum van het gat in de voetplaat gepositioneerd 
kunnen worden. 
Er is wei gestreefd naar een zo exact mogelijke positie van de draadeinden, zoals in figuur 
7.2 is aangeven. 

@ @ 
Vd 

@ @ 

Figuur 7.2: Exacte positie draadeinden 

Uit onderzoek van Bouwman [6] is gebleken dat een situatie volgens figuur 7.3 a zich stijver 
gedraagt als figuur 7.3b. Zo zal de sterkte van de verbinding volgens figuur 7.3a grater zijn 
dan de verbinding volgens figuur 7.3b. 

f) f) €l CJ 

~ ~ 
f) €l €J CJ 

Figuur: 7.3a en b positie ankers 

De positie van de ankers is dus een situatie waarmee rekening gehouden moet worden bij 
de interpretatie van de proefresultaten. Er kan worden gesteld dat in de praktijk het anker 
nooit volledig tegen de voetplaat zit, zodat gelijk de schuifkracht opgenomen kan worden. 
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De schuifkracht wordt pas door de draadeinden opgenomen, als de voetplaat 1 mm is 
verschoven, als de exacte positie van de ankers wordt bereikt. 
Er kunnen ook situaties voordoen waarbij het anker tegen de voorkant van het gat in de 
voetplaat geplaatst is, zodat door dit anker de belasting niet gelijk opgenomen kan worden, 
terwijl een ander anker dat geplaatst is tegen de achterkant van de voetplaat wei belast 
wordt. 

Aandraaien van moer 
De moeren op de draadeinden zijn vast gedraaid met een aandraaimoment van 10 N.m. 
Door dit aandraaimoment wordt er een voorspankracht opgewekt in het draadeind. 
Ook wordt er van uitgegaan dat er hierdoor een grotere wrijvingskracht wordt opgewekt, 
indien de voetplaatverbinding met een schuifkracht wordt belast. 

Materiaaleigenschappen funderinq en uitvullaaq 
Variaties in mechanische eigenschappen van de fundering en uitvulmateriaal kan leiden tot 
grotere vervormingen van de ankers. De mate van het kunnen ondergaan van 
hoekverdraaiing ter plaatse van de fundering door het anker is van invloed op de 
verplaatsing. In figuur 7.4 is de plaats weergegeven van de invloed. 

- - -
Voetplaat 

Uitvullaag 
\ 

,\ 1\ 
Inklemming in fundering 1" 1 'rft I 

Draadeinden I , I 

Fundering I 
I : I 

-- --- - - - J ___ 

Figuur 7.4: Invloedsgebied in fundering 

Uitvoerina uitvullaaq 
Een uitvullaag kan aangebracht worden door de voetplaat te ondersabelen of te ondergieten 
met een mortel. Ondersabelen is uitvoeringsgevoeliger en is niet zo betrouwbaar ten aan 
zien van de vullingsgraad. 
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8 Proefresultaten 

8. 1 Inleiding 
De bespreking van de resultaten gebeurd door de deelonderzoeken AdD,AdD1 en AdD2 
sarnen te vatten. Meer gedetailleerde inforrnatie over de deelonderzoeken is in bijlage 1 
[3.4,5] weergegeven. 
Eerst zullen de bevindingen van het deelonderzoek AdD worden besproken. Daarna zullen 
de vervolgonderzoeken AdD1 en AdD2 worden besproken. 

V~~r de bespreking van de resultaten, waarbij de onderdelen zijn gevarieerd, zal gebeuren 
aan de hand van referenties. Hiennee wordt bedoeld dat de diagrarnmen die de relatie 
tussen kracht en verplaatsing weergeven vloeiende lijnen hebben. Het schokkende gedrag 
van het handmatig aanbrengen van de kracht is dus niet meer te zien. 

8.2 Resultaten deelonderzoek AdD 
In eerste instantie zijn er orienterende proeven uitgevoerd, die voomarnelijk uitgevoerd zijn 
om de invloed van de uitvullaagdikte te bepalen op de afschuifcapaciteit van 
kolomvoetplaatverbindingen. In bijlage 1 [3] is het rapport van het onderzoek AdD 
opgenomen. 
In figuur 8.1 zijn de resultaten van de proeven van het onderzoek AdD weergeven. 

140 

, 20 

100 
P300 .. 

eo 

i 
> 
l: 60 
u .. 
:0: 

40 

20 

5 10 15 

Proel Mortelsoort U~vulfaagdikte Teflonlolie 
tussen voetplaa 
en uilvullaag 

mm 
POZ geen 0 geen 
P3GM Gietmortel 3 geen 
P100M Ondersabelingsmortel 10 geen 
P300M Ondersabelingsmortel 30 geen 
P30GM Gietmortel 30 geen 
P30GMT Gietmortel 30 een laa 

20 25 30 

·20 ~------------------------------------------------------------~ 

H...-izonlale wrpl;>alsing voetplaal fmm! 

Figuur 8. 1: Krachtverplaatsingsdiagram proeven deelonderzoek AdD 
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In deelonderzoek AdD is gevonden dat de afschuifcapaciteit afneemt bij een toename van 
de uitvullaagdikte. Hierbij moet wei worden gezegd dat de afschuifcapaciteit bereikt wordt bij 
verschillende verplaatsingen. Oat de uitvullaagdikte invloed heeft op de afschuifcapaciteit 
wordt gesteld zonder rekening te houden met een toelaatbare verplaatsing van de voetplaat. 

Om een vergelijking met de huidige rekenregels te maken zijn in figuur 8.2 de rekenregels 
volgens CUR-Aanbeveling 25 [5] en Mallee [7] meegenomen. In het deelonderzoek AdD is 
namelijk geconstateerd dat bij een uitvullaagdikte grater dan 3 mm de afschuifcapaciteit 
volgens de huidige rekenregels enorm afneemt. 
De resultaten hiervan zijn in figuur 8.2 en tabel 8.1 weergegeven. Volgens de praeven is in 
figuur 8.2 ook een afname te zien van de afschuifcapaciteit bij een toename van de 
uitvullaagdikte, maar niet de enorme discontinulteit, waardoor de bepaling van de 
afschuifcapaciteit volgens de CUR te conservatief is. In tabel8.1 is te zien hoe grater de 
uitvullaagdikte, hoe grater het verschil in afschuifcapaciteit wordt tussen de resultaten van 
de proeven en de rekenregels volgens de CUR-Aanbeveling 25 [5]. 
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Figuur B.2: Vergelijking invloed van uitvullaagdikte op afschuifcapaciteit 
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TabeIB.1: Afschuifcapaciteiten van onderzoek AdD en huidige rekenregels 
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8.3 Vervolgonderzoek AdD1 
Na de bepaling van de invloed van de uitvullaagdikte op de afschuifcapaciteit zijn er proeven 
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het gedrag van voetplaatverbindingen die met een 
schuifkracht worden belast. 
Om snel en op eenvoudige wijze meer inzicht te krijgen in bepaalde parameters van een 
voetplaatverbinding ,is de betonnen fundering uit het deelonderzoek AdD vervangen door 
een staalplaat van 50 mm dik. In figuur 8.3 is het proefstuk weergegeven. In bijlage 1 [4] is 
het rapport van het onderzoek AdD1 te vinden. 

Voe lao' 

Uitvullaa 

Oraadeind 

Stelmoer 

Stalen lundori 

v = Schuilkracht 

I 

bb~~~~1~~~~~"~ 

2~ .... 1 _-=-2°O::..:....-----+H~5 I 

Figuur 8.3: Voorbeeld proelstuk deelonderzoek AdD2 

Na het beproeven van sen aantal proefstukken kwam het afschuifgedrag niet overeen met 
de proeven van het onderzoek AdD. Het verschil is weergegeven in de figuur 8.4 en 8.5. 

8.5: Bovenoppervlak.te uitvulJaag na 
proel van AdD1 

De draadeinden van het onderzoek AdD schoven af aan de bovenzijde van het oppervlakte 
van de uitvullaag. Dit is weergegeven in figuur 8.4 Zo is te zien, dat dit niet gebeurde bij de 
proefstukken van onderzoek AdD1 , zie tiguur 8.5 

De verwachting was dat de oorzaak lag aan het meeschuiven van de uitvullaag en aan de 
wijze van bevestiging van het draadeind in de "tundering". Wat beide niet overeenkomstig 
het onderzoek AdD was. Om na te gaan wat min ot meer de oorzaak was, is er een proet 
uitgevoerd waarbij de uitvullaag werd tegen gehouden. 
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In de figuren 8.6 en 8.7 is het oppervlakte te zien van de stalen funderingsplaat, na het 
afschuiven van de draadeinden, waarbij de uitvullaag werd tegen gehouden . 
Aangezien de draadeinden weer afschoven aan de bovenzijde van de fundering, werd de 
oorzaak gezocht in de manier van bevestiging. Daarom is er vervolgens een vervolg 
onderzoek AdD2 verricht. 
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8.4 Vervolgonderzoek AdD2 
Om de manier van bevestiging van de draadeind overeen te laten komen met onderzoek 
AdD is de betonnen fundering vervangen door een "fundering" van gietmortel. Het doel was 
om op een snelle en eenvoudige wijze inzicht te krijgen in enkele parameters van een 
voetplaatverbinding die met een schuifkracht wordt belast. Zo is er niet gekozen om een 
groot funderingsblok te nemen, maar een funderingsplaat van 400 x 400 x 50 mm. 
Na het uitvoeren van een aantal proeven schoven de draadeinden aan de bovenzijde van 
de uitvullaag at. 
Om aan te tonen dat deze proeven voldoende representatief zijn om de afschuifcapaciteit te 
bepaJen, zijn de resultaten van het onderzoek AdD en Ad02 weergegeven in figuur 8.8. Oit 
is het resultaat van een proefstuk met een uitvullaag van gietmortel met een uitvullaagdikte 
van 30 mm. 
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Figuur B.B: Krachtverplaatsingsdiagram van referenties AdD en AdD2 
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9.25 7.82 
9.29 7.98 
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Uit figuur 8.8 kan worden geconcludeerd dat er tot en met het bereiken van een kracht van 
60 kN een nagenoeg gelijke iineaire tak waar te nemen is. Het proefstuk Ad~ heeft iets 
meer verplaatsing ondergaan in deze fase, maar dat kan de oorzaak hebben, dat het 
uitvulmateriaal iets minder stijf was. Het verschil in afschuifcapaciteit is niet 
noemenswaardig groot, zoals in de tabel van figuur 8.8 is weergegeven. Oaarom zijn de 
proeven van het onderzoek Ad02 representatief genoeg om de afschuifcapaciteit te 
bepalen. 
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8.5 Bepaling van invloed parameters 
In paragraaf 8.4 is aangetoond dat het vervangen van een funderingsblok van beton door 
een funderingsplaat van gietmortel de afschuifcapaciteit van een voetplaatverbinding op 
representatieve wijze kan worden bepaald. Daarom worden de resultaten van het onderzoek 
Ad02 genomen am te bepalen welke invloOOen bepaalde parameters hebben op de 
afschuifcapaciteit van voetplaatverbindingen. Het vollOOige deelonderzoek AdD2 is te vinden 
in bijlage 1 [5]. 

8.5.1 Vergelijlcing CUR met proef zonder mortel 
Omdat CUR-Aanbeveling 25 [5] gebaseerd is op het niet aanwezig zijn van uitvulmateriaal 
wordt eerst het resultaat van de proef zander martel vergeleken met de CUR. Het resultaat 
hiervan is weergegeven in figuur 8.9. 
De kracht van de proef is aangebracht in het midden van de voetplaat. De hefboomsarm 
volgens de rekenregels van de CUR wordt oak vanaf dit punt genomen. Maar het gOOeelde 
vanaf midden voetplaat tot onderkant stelmoer moet eigenlijk niet meegenomen worden, 
omdat er geen hoekverdraaiing kan optrOOen(in figuur 8.9 b). MOOe hierdoor wordt het 
resultaat hiervan volgens de CUR meegenomen in figuur 8.9. Er valt dus wat winst te halen. 
Om de rekenregel van de CUR te vergelijken met het proefresultaat is de gemiddelde 
waarde van de vloeigrens aangehouden. Oeze is bepaald in paragraaf 6.1.3 "Voetplaat en 
draadeinden" . 
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140 

120 

100 

eo 
~ 
> 
10 

60 
OJ 

'" x ReferenDeZM 
40 

21 .54 
20 

_____________________ C~J.m!,I.!1e.!0~"!S!!!!"_L~ _____________ _ 

11,37 
________________ ~RJT~e!..D0.!!!s!T'.!! _________ _ 

0 

5 10 15 20 

·20 

Honzontaie ~Ing wetplaal (mml 

Figuur 8.9: Referentie zander mortel en gemiddelde waarde van CUR-Aanbeveling 25 
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Tabe/8.2: Resu/taten vo/gens proef en CUR-Aanbeve/ing 25 vo/gens figuur 8.9 

Resultaat Hefboomsann Afscbuifcapaciteit Horlzontale Verticale verplaatsing Verticale verplaatsing 
yo/gens verplaatsing achterzijde voetplaat voorzijde voetplaat 

[mm] 'lkN] [mm] [mm] [mm] 

Re!erentieZM 92 + a3 47,1 13,7 1,09 neerwaarts 1,25 neerwaarts 
CUR el +a3 - 11,4 niet gede!. niet gede!. niet gede!. 
CUR 92 +a3 21,5 niet gede!. niet gede!. niet gede!. 

In figuur 8.10 is het algemene beeld wat optreedt bij het bezwijken van de verbinding 
volgens de proef weergegeven. Bij een voetplaatverbinding zonder uitvullaag zal de 
voetplaat zich neerwaarts verplaatsen. Het verschil tussen de achterzijde en de voorzijde is 
niet noemenswaardig. Daarom wordt er verondersteld dat de voetplaat horizontaal 
neerwaarts verplaatst. 
In CUR-Aanbeveling 25 [5] wordt er niets gezegd over de verplaatsing van de voetplaat. 
Zowel de horizontale- als verticale verplaatsing wordt niet meegenomen in de rekenregels. 

I 

~t· 
Figuur 8. 10: Horizonta/e- en vertica/e verp/aatsing van de voetp/aat 
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B.S.2Invloed mortel soort 
Om de invloed van de mortelsoort op de afschuifcapaciteit te bepalen, zijn de resultaten van 
referenties van de gietmortel en ondersabelingsmortel in figuur 8.11 weergegeven. 
Vervolgens is het proefresultaat van ReferentieZM woorgegeven om de invloed van het 
aanwezig zijn van uitvulmateriaal te bepalen. 
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Figuur B. ll: Invloed morte/soort op het krachtverplaatsingsdiagram 

Tabel B.3: Afschuilcapaciteit met verplaatsingen van relerenties 

Proefstuk AfschUlfcapaciteit Horizontale Verticale verplaatsing Vertlcale verplaatsing 

{kN] 
verplaatsing achterzllde voetplaat voorzijde voetplaat 

. [mm] [mm] [mmf 
ReferentieZM 47,1 13,7 1,09 neerwaarts 1 ,25 neerwaarts I 
ReferentieGM 110,5_ 8,0 ° opwaarts 0,40 opwaarts 
ReferentieOM I 108,1 20,8 0,27 neerwaarts 1,4 neerwaarts 

In figuur 8.11 en tabel 8.3 is te zien dat er nauwelijks verschil is waar te nemen in de hoogte 
van de afschuifcapaciteit, wanneer een voetplaatverbinding wordt ondersabeld of wordt 
ondergoten. 
Er is wei een groot verschil in verp'laatsing van de voetplaat waarbij deze afschuifcapaciteit 
wordt bereikt, waardoor het gedrag van de kolomvoetplaatverbinding ook verschilt. 
Bij toepassing van oon ondersabelingsmortel is te zien dat de voetplaat meer kan 
verplaatsen. Bij oon geringe schuifkracht begint de voetplaat al te verplaatsen. Tot ongeveer 
8,5 mm hooft de ondersabelingsmortel geen invloed op de verplaatsing van de voetplaat. 
ReferentieZM en ReferentieOM zijn tot 8,5 mm verplaatsing gelijk. Daarom zal er ook geen 
wrijving optreden. Bij toepassing van de gietmortel is een geringe verplaatsing te zien bij 
dezelfde kracht. De draadeinden kunnen nauwelijks verplaatsen en vervonnen door het 
aanwezig zijn van de uitvullaag, waardoor de voetplaat ook nauwelijks verplaatst. 
Bij de ReferentieGM is er eerst een steilere lineaire tak te zien. Bij de ReferentieGM is er net 
voor het bereiken van de afschuifcapaciteit een afname van de helling waar te nemen, 
terwijl bij de ReferentieOM deze fase niet optreedt. Een van de draadeinden bezwijkt direct 
na het bereiken van de afschuifcapaciteit. 
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De fase van de afname van de helling is weer wei waar te nemen bij ReferentieZM. 

Om de invloed van het wei aanwezig zijn van uitvulmateriaal op de afschuifcapaciteit te 
bepalen is in tabel 8.4 de verhouding weergegeven tussen de referenties met mortel en 
zonder mortel. 
De afschuifcapaciteit van ReferentieGM en ReferentieOM is nagenoeg gelijk, waardoor de 
verhouding tussen ReferentieZM ook gelijk is. De verhouding van de afschuifcapaciteit 
tussen wei of geen uitvulmateriaal is 2,3. De afschuifcapaciteit van een 
kolomvoetplaatverbinding met uitvulmateriaal is 2,3 maal zo hoog als een 
kolomvoetplaatverbinding zonder uitvulmateriaal volgens de proefresultaten. 

TabeI8.4 : Verhouding afschuifcapaciteit tussen wei en geen uitvulmateriaal 

Proefstuk Afschuifcapaciteit 

[kN] 

ReferentieZM 47,1 
ReferentieGM 110,5 
ReferentieOM 108,1 

Aischuifcapaclteit van 
kolomvoetplaatverbmdlngen 

-
I 

Verhouding tussen Verhouding tussen 
ReferentieGM en ReferentieOM en 

ReferentieZM ReferentieZM 
-

2 ,3 2 ,3 

21 -06-2007 
33 



T U Ie technlsche universiteit eindhoven Aisludeerversiag 

8.5.3 Invloed wrijving 
Om de invloed van de wrijving te bepalen op de afschuifcapaciteit en verplaatsing van een 
kolomvoetplaatverbinding worden de referenties van een proefstuk met en zonder mortel 
vergeleken. Daarbij wordt ook een proefstuk meegenomen waarbij twee lag en teflonfolie 
tussen de voetplaat en uitvullaag is aangebracht om de wrijving te minimaliseren. In figuur 
8.12 aan gegeven met de praefstukken ReferentieGMtef en ReferentieOMtef. 
In paragraaf 8.5.1 is al geconstateerd dat bij toepassing van een ondersabelingsmortel als 
uitvullaag, bij een verplaatsing kleiner dan 8,5 mm geen verschil in gedrag is waar te nemen 
in vergelijking met een voetplaatverbinding zonder mortel. De verwachting is dan ook dat de 
invloed van de wrijving in het begintraject bij een uitvullaag van ondersabelingsmortel 
nauwelijks een ral speelt. 
In figuur 8.12 zijn de resultaten van de referenties weergegeven om een uitspraak te kunnen 
wat de invloed is van de wrijving op de afschuifcapaciteit van een kolomvoetplaatverbinding. 
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Figuur 8. 12: Invloed van de wrijving op het krachtverplaatsingsdiagram 

RefarantieOM\ef 

20 25 

Tabel 8.5: Afschuifcapaciteit met verp/aatsingen van referenties va/gens figuur 8.12 

Proefstuk AfschuHcapaciteit 

[kN) 

ReferentieZM 47,1 
ReferentieGM 110,5 
ReferentieGMtef 61,8 
ReferentieOM 108,1 
ReferentieOMtef 92,0 

Afschuifcapacile!l van 
kolomvoetplaatvarblndingen 

i 

Horizontale Verticale verplaatsing Verticale verplaatsing 
verplaatsing achterzijde voetplaat voorziJde voetplaat 

[mm) [mm) [mm) 

13,7 1,09 neerwaarts I 1 ,25 rieerwaarts 
8,0 o opwaarts O,40opwaarts 
11,3 .- o opwaarts 0,2 neerwaarts 
20,8 0,27 neerwaarts 1,4 neerwaarts 
25,0 - o neerwaarts O,SO -neerwaarts 
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In figuur 8.12 is te zien dat de invloed van de wrijving bij toepassing van een gietmortel 
groter is dan bij toepassing van een ondersabelingsmortel. 
Een uitvullaag van gietmortel biedt in het begin wrijvingsweerstand, zodat de verplaatsing 
van de voetplaat gering is. De invloed van de wrijving is namelijk in het begin het grootst. 
Wordt de wrijving geminimaliseerd dan drukken de draadeinden gelijk al tegen de uitvullaag 
aan, waardoor de uitvullaag eerder splijt. Dit gebeurd waarschijnlijk bij de afbuiging na de 
lineaire tak van ReferentieGMtef in figuur 8.12. De voetplaat kantelt niet en doordat er geen 
wrijving optreedt tussen uitvulmateriaal worden de achterste draadeinden waarschijnlijk op 
afschuiving belast, die tegen de uitvullaag aan drukken en de voorste draadeinden worden 
op buiging belast. Dit beeld komt overeen met de proeven van Mallee [7]. 
Ais de wrijving wordt geminimaliseerd van een uitvullaag van gietmortel heeft dit 
waarschijnlijk een grotere invloed op de afschuifcapaciteit dan bij een ondersabelingsmortel. 
De wrijvingsweerstand is dan ook een belangrijke component op de hoogte van de 
afschuifcapaciteit bij toepassing van een uitvullaag van gietmortel. In figuur 8.12 is het 
verschil van de afschuifcapaciteit weergegeven tussen ReferentieGM en ReferentieGMtef 
met wrijving, maar de onderzekerheid is groot. 

Bij toepassing van een ondersabelingsmortel is te zien, dat bij ongeveer 8,5 mm de het 
gedrag tussen ReferentieZM en ReferentieOM anders wordt. De uitvullaag gaat hier dan 
ook een rol spelen op de hoogte van de afschuifcapaciteit. Terwijl in het beginstadium de 
invloed van de uitvullaag nauwelijks waarneembaar is. 

Door het minimaliseren van de wrijving neemt de verplaatsing toe en neemt de 
afschuifcapaciteit af. Dit geldt voor zowel gietmortel als ondersabelingsmortel. 

Afschuifcapacileil van 
kolomvoetplaatverbindingen 
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8.5.4 Invloed niet neerwaarts verplaatsen voetplaat 
Om te bepalen wat de invloed van het niet neerwaarts kunnen verplaatsen van de voetplaat 
op de afschuifcapaciteit is, zijn er proeven verricht, waarbij de voetplaat niet neerwaarts kon 
verplaatsen. Oit is gedaan door stalen rollen tussen de "fundering" en voetplaat aan te 
brengen. Hierbij is dus geen mortel als uitvulmateriaaJ aangebracht. In figuur 8.14(met het 
proefstuk met stalen rollen tussen "fundering" en voetplaat) en tabel 8.6 zijn de resultaten 
weergegeven van de referenties. De proef met stalen rollen wordt Referentierol genoemd. 
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Figuur 8.13: Invloed van niet neerwaarts kunnen verplaatsen op krachtverplaatsingsdiagram 

TabeI8.6: Afschuifcapaciteit met verplaatsingen van referenties 
Proefstuk Afschulfcapaciteit Horlzontale Verticale verplaatsing Verticale verplaatsinll 

vetplaatsing achterziJde voetplaat voorzijde voetplaat 
lk!ft [mm] . [mm1 [mm]] 

Referentierol 74,5 
I ~ 

22,7 0,4 opwaarts 0,90pwaarts 
ReferentieZM 47,1 

- 1-
13,7 1,09 neerwaarts 1 ,25 neerwaart~ 

ReferentJeGM 110,5 8,0 o opwaarts 0,40 opwaarts_ -
ReferentieOM 108,1 20,8 0,27 neerwaarts 1 ,4 neerwaarts 

In figuur 8.13 is te zien wanneer de voetplaat niet neerwaarts kan verplaatsen, dat de 
afschuifcapaciteit wordt verhoogd in vergelijking met ReferentieZM. Referentierol hooft wei 
een grotere verplaatsing ondergaan, als de afschuifcapaciteit wordt bereikt. Er is dus een 
linvloed op de verticale verplaatsing van de voetplaat en de hoogte van de afschuifcapaciteit 
te constateren. De ,invloed op de afschuifcapaciteit van het niet neerwaartse verticaal 
kunnen verplaatsen treedt op bij grotere verplaatsingen. 
Het verhinderen van buiging in de draadeinden heeft waarschijnlijk een grotere invloed op 
de afschuifcapaciteit. 

Bij toepassing, van een gietmortel en geen mortel is te zien dat de voetplaat nauwelijks 
neerwaarts verplaatst. De kanteling van de voetplaat is ook minder dan bij toepassing van 
een ondersabelingsmortel als uitvullaag. Oit kan de oorzaak zijn van het andere gedrag dat 
optreedt. 
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Aangezien de afschuifcapaciteit van Referentierol hoger is dan ReferentieZM is de 
verwachting dat hoe meer buiging er optreedt door het verplaatsen van de voetplaat, hoe 
meer invloed er optreedt door het niet neerwaarts kunnen verplaatsen van de voetplaat. 

8.5.4. 1 Vergelijkinq met ondersabelinqsmortel 
Omdat het gedrag tussen de kracht en verplaatsing in het beginstadium van ReferentieOM 
nauwelijks verschilt met Referentierol zijn de resultaten in figuur 8.14 en tabel 8.7 
weergegeven. In figuur 8.14 zijn de invloeden nog eens weergegeven ten opzichte van de 
referenties. 
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Figuur 8.14: Krachtverp/aatsingsdiagram van de ReferentiesZM. OM. OMtef en rot 

Tabe/ 8. 7: Afschuifcapaciteit met verp/aatsingen van referenties vo/gens figuur 8. 14 

Proefstuk Afschuifcapaciteit IHorizontale I 
verplaatsing 

[kNJ I Ilmm] I 
ReferentieZM 47,1 13.7 
Referentierol 74,5 22,7 
ReferentieOM 108,1 

- 1-
20,8 

ReferentieOMtef 92,0 25,0 

In figuur 8.14 is een nagenoeg zelfde helling van de lijn waar te nemen bij Referentierol en 
ReferentieOMtef. Hieruit kan worden opgemaakt dat het niet neerwaarts kunnen verplaatsen 
van de voetplaat een invloed is die bij toepassing van een ondersabelingsmortel bijdraagt 
aan een hogere afschuifcapaciteit. 
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8.5.5 Invloed aandraaien moer 
De invloed van het aandraaien van de moer op afschuifcapaciteit en verplaatsing is 
onderzocht door een proefstuk te beproeven met een groter aandraaimoment. Van een 
proefstuk zijn de moeren niet met 10 N.m aangedraaid, maar met 30 N.m. Dit proefstuk 
heeft een uitvullaag van gietmortel. Een proefstuk waarbij het aandraaien van de moer is 
vergroot bij een proefstuk met een uitvullaag van ondersabelingsmortel is niet beproefd. 
In figuur 8.15 en tabel8.8 zijn de resultaten weergegeven van ReferentieGM 30N.m en 
ReferentieGM 10N.m. 
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Figuur 8.15: Invloed vergroten aandraaimoment moer op krachtverplaatsingsdiagram 

T.be a h I 8.8: Afsc uifcapacitett met verplaalstn~ en van re erenlies vo/gens figuur 8. 15 
Proerstiii AfschuHcapaciteit Horizontale Vertic ale verplaatsing Verticale verplaatsing 

verplaatsing achterzijde voetplaat voorzijde voetplaat 
[kN) [mm) [mm] [mm] 

ReferentleZM 47,13 13,7 1 ,09 neerwaarts 1 ,25 neerwaarts 
ReferentieGM 10 N.m 110,5 8,0 ° opwaart~ 0,40opwaarts - 1- 13.6- -ReferentleGM 30 N.m 128,1 0,430pwaarts ° neerwaarts 

30 

In figuur 8.15 is het punt weergegeven, waarbij de invloed van het strakker aandraaien van 
de moer op de verplaatsing begint. Het aandraaien van de moer heeft voornamelijk invloed 
op verplaatsing in de begin fase. 
De afschuifcapaciteit wordt verhoogd door het aandraaimoment van de moer te vergroten, 
maar de afschuifcapaciteit wordt bereikt bij een grotere verplaatsing van de voetplaat. 
Hieruit blijkt nogmaals dat de invloed van de wrijving in het begin van het traject een 
belangrijke rol speelt bijl een uitvulmateriaal van gietrnortel. Bij een kracht van 93 kN is er bij 
ReferentieGM 30N.m een afbuiging te zien. Waarschijnlijk wordt hier de uitvullaag aan de 
voorzijde verpulverd, doordat de draadeinden tegen de uitvullaag aan de voorzijde drukken. 
Door de kanteling van de voetplaat neemt de trekkracht in de achterste draadeinden toe, 
waardoor de capaciteit toeneemt. Deze laatste fase treedt ook op bij een uitvullaag van 
ondersabelingsmortel. 
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8.5.6 Invloed uitvullaaglengte 
Om de invloed te bepalen van het verlengen van de uitvullaaglengte op de afschuifcapaciteit 
zijn er twee praeven uitgevoerd, waarmee deze in vi oed kan worden bepaald. De resultaten 
van deze praeven zijn weergegeven in figuur 8.16. De praeven zijn aangegeven met 
ReferentieGM75 en ReferentieGM-100. De praeven zijn uitgevoerd met oon uitvullaag van 
gietmorteL De resultaten worden vergeleken met ReferentieGM. In bijlage 1 [5] is moor 
gedetailloorde informatie te vinden over de analyse van de praeven. 
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Figuur 8. 16: Invloed verlengen uitvullaaglengte op krachtverplaatsingsdiagram 

Tabel 8.9: Afschuifcapaciteit met horizontale verplaatsing van referenties 

Proefstuk Afschuifcapaciteit Horizontale Verticale verplaatsing Verticale verplaatsing 
verplaatsing achterzijde voetplaat voorzijde voetplaat 

[kN] [mm] [mm] [mm] 
ReferentieZM 47,1 13,7 1,09 neerwaarts 1 ,25 neerwaarts 
ReferentieGM 110,5 

1-
8,0 o opwaarts 0,40 opwaarts - -ReferentieGM75 124,0 16,4 0,07 opwaarts 0,7opwaarts 

ReferentieGM-100 119,5 19,0 1,0 opwaarts 0,25 neerwaarts 

In figuur 8.16 en tabel 8.9 is er oon gratere verplaatsing waar te nemen van de proefstukken 
waarbij de uitvullaag voor de voorste draadeinden is verlengd. De afschuifcapaciteit wordt 
vergraot met het verlengen van de uitvuUaag voor de voorste draadeinden. Bij zowel 
ReferentieGM75 als ReferentieGM-100 is een eerdere afbuiging te zien in figuur 8.16. 
Na de afbuiging is waarschijnHjk de uitvullaag gespleten, waardoor de verplaatsing grater 
wordt. Vervolgens neemt waarschijnlijk de trekkracht in de draadeinden toe, waardoor de 
draadeinden versterken. 
Oat de verplaatsing van de ReferentieGM-100 in het begin grater is, komt waarschijnlijk door 
dat er minder wrijvingskracht kan worden opgebouwd en doordat de achterste draadeinden 
minder weerstand ondervinden ten aanzien van vervormen doordat de uitvullaag nauwelijks 
is opgesloten. Bij het aanbreken van de afbuiging wordt de uitvullaag aan de voorzijde van 
de achterste draadeinden verpulvert, waardoor de voetplaat meer kan verplaatsen, omdat 
de draadeinden minder verhindering ondervinden. Aan de voorzijde van de voorste 
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draadeinden is wei een uitvullaag aanwezig, maar is niet opgesloten, waardoor deze 
meeschuift met de verplaatsing van de voetplaat. Bij deze proef is waarschijnlijk een invloed 
van het niet neerwaarts kunnen verplaatsen van de voetplaat op de afschuifcapaciteit 
aanwezig. 

B.5.7lnvloed vullingsgraad 
Om na te gaan wat de invloed is van de vullingsgraad van de uitvullaag op de 
afschuifcapaciteit en verplaatsing is, zijn er proeven verricht, waarbij aileen mortel aan de 
randen is aangebracht. In de figuren 8.17a en b is een doorsnede en bovenaanzicht van het 
proefstuk weergegeven, waarbij er aileen uitvulmateriaal aan de rand van de voetplaat is 
aangebracht. 
Om de invloed van de vullingsgraad te bepalen, zijn twee proefstukken beproefd, waarbij er 
gevarieerd is in uitvulmateriaal. Deze proefstukken zijn vergeleken met de proefstukken, 
waarbij een volledige vulling aanwezig was. In figuur 8.18 zijn de resultaten van volledig en 
niet volledig gevulde uitvullagen weergegeven. In tabel 8.10 zijn de waarden van de 
afschuifcapaciteit en verplaatsingen getalsmatig weergegeven. 

Voetplaat 250 x 250 x 25 mm 

~x Tem ex 

UitvUlaag 30_ mm dik 

~ "#~ 'P'~ 17~ i _.Draadeind 1.112 klasse 4_6 h.O.h. 200 mm 

Fundering r 
UitvUlaa 

Fundsri 
. !- ------- , ----
37.5 175 37.5 

250 

Figuur B.17a: Doorsnecie proefstuk Referentierand 
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Figuur B. 17b: Bovenaanzicht proefstuk 
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Figuur 8. 18: Invloed vergroten aandraaimoment moer op krachtverplaatsingsdiagram 
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ReferentieZM 
ReferentieGM 
ReferentieGMrand 
ReferentleOM 
ReferentieOMrand 

[kN] 
47,1 
110,5 
116,9 
108,1 
88,0 

13,7 
8,0 
13,2 
20,8 
22,4 

Verticale verplaatsing Verticale verplaatsin 
achterzilde voetplaat voorzilde voetplaat 

mm 
1,1 neerwaarts 

o opwaarts 
0,5 neerwaarts 
0,3 neerwaarts 
0,8 neerwaarts . 

mm 
1,3 neerwaarts 
0,4 opwaarts 
0,1 neerwaarts 
1 ,4 neerwaarts 
3,1 neerwaarts 

Uit figuur 8.18 is op te maken dat de afschuifcapaciteit van ReferentieGMrand hoger is dan 
ReferentieGM. Deze afschuifcapaciteit wordt overigens wei bereikt bij een grotere 
verplaatsing. 
Opvallend is dat de eerste lineaire tak van de ReferentieGMrand steiler is, waardoor de 
verplaatsing minder is. Dit is tegen de verwachting in aangezien er verwacht mag worden 
dat de wrijvingskracht minder is door minder uitvulmateriaal. Het is niet duidelijk of door het 
weg laten van de uitvullaag in het midden de afschuifcapaciteit afneemt. Daardoor kan 
worden gesteld dat de invloed van een stijfmateriaal in de beginfase een grote ral speelt ten 
aan zien van de verplaatsing. Het is niet aileen wrijving. Het is waarschijnlijk een combinatie 
van stijlheid uitvulmateriaal en wrijvingsweerstand. 

Bij de ReferentieGMrand is een afname van de kracht te zien na een lineaire tak. Is hier een 
draadeind bezweken dan is er geen verschil in afschuifcapaciteit tussen ReferentieGMrand 
of ReferentieOMrand. Waarschijnlijk is op dit moment de uitvullaag gespleten. 
In paragraaf 8.5.3 is aangenomen dat de invloed van de wrijving bij een uitvullaag van 
ondersabelingsmortel na een bepaalde verplaatsing optreedt, in dit geval bij ongeveer 8,5 
mm. Dit is ook waar te nemen bij ReferentieOMrand. Bij toepassing van een 
ondersabelingsmortel neemt de afschuifcapaciteit af, indien de uitvullaag niet volledig is 
uitgevuld. 
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9 Beschouwingen 

9.1 Analyse 

Afsludeerverslag 

Bij het aanbrengen van een schuifkracht op een voetplaatverbinding zal de voetplaat gaan 
verplaatsen. Er ontstaat een relatie tussen kracht en verplaatsing. Tijdens belasten van een 
voetplaatverbinding door middel van een schuifkracht zijn er verschillende fasen te 
onderscheiden. Daarom wordt per uitvulmateriaal het krachtverplaatsingsdiagram 
besproken. In figuur 9.1 zijn de resultaten weergegeven van de proeven die geanalyseerd 
zullen worden. In tabel 9.1 zijn nogmaals de resultaten getalsmatig weergegeven. 

Krachf-verplaatslng voetplaat 
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40 GM = gietmortel 
OM = ondersabelingsmortel 

20 ZMrol = zonder mortel met stalen rollen 
ZM = zonder mortel 
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Figuur 9. 1: Invloed uitvullaag op krachtverplaatsingsdiagram 

T, bel a 9.1: R esu lalen van d . ~. eproeven wI 'tguur 9. 1 
Proef Afschuifcapaciteit 

[kNJ 
ZMrol 74,5 
liM - 47,1 -GM 110,5 -OM 108,1 
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verplaatsing achterzijde voetplaat 
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Zonder monel 
Wordt er geen uitvulrnateriaal aangebracht tussen voetplaat en fundering dan zijn er twee 
Jasen te onderscheiden. Er is eerst een lineaire tak I te zien in figuur 9.1. Vervolgens is er 
een aJbuiging te zien, waardoor de tweede fase optreedt. 
Door het niet aanwezig zijn van een uitvulmateriaal is er geen wrijvingsweerstand voor de 
voetplaat bij het aanbrengen van de kracht. Hierdoor bieden aileen de draadeinden 
weerstand tegen verplaatsing. 
Na de eerste fase treedt er een tweede tak op waar het staal van de draadeinden gaat 
vloeien. waardoor de kracht nauwelijks meer kan toenernen. 
Doordat de draadeinden vervormen en er geen verhindering is. door het aanwezig zijn van 
een uitvu'lmateriaal. kan de voetplaat verticaal neerwaarts verplaatsen. De verwachting is 
dan ook dat er hierdoor geen trek in de draadeinden optreedt. In figuur 9.2 is de situatie 
weergegeven die optreedt net voor het bereiken van de hoogste kracht. 

v = Schuifkracht 
Oh = Verplaatsing voetplaat 

Figuur 9.2: Situatie van voetplaatverbinding bij aanbrengen schuifkracht net voor bezwijken draadeinden 

Ondersabelingsmortel 
Bij toepassing van een ondersabelingsmortel zijn min of meer drie Jasen te onderscheiden. 
zoals in figuur 9.1 is aangegeven. De eerste twee fasen. die te zien zijn bij een 
voetplaatverbinding zonder uitvulmateriaal treden ook op bij toepassing. wanneer een 
voetplaat wordt ondersabeld. De uitvullaag speelt in deze fasen nauwelijks een rol v~~r 
zowel de verplaatsing als de hoogte van de kracht. Bij een bepaalde verplaatsing treedt fase 
III op. Op dit moment gaat de uitvullaag een rol spelen op zowel de verplaatsing als de 
hoogte van de kracht. De uitvullaag aan de voorzijde wordt verpulverd. zie figuur 9.4. 
doordat de draadeinden tegen de uitvullaag drukken. Hierdoor kan de voetplaat kantelen en 
neernt de trekkracht in de achterste draadeinden toe. Aan de achterzijde kan de voetplaat 
nauwelijks neerwaarts verplaatsen. waardoor de wrijving toeneernt. 
Door de kanteling van de voetplaat treedt er waarschijnlijk trek op in de achterste 
draadeinden en buiging in de voorste draadeinden. Het gedrag van de voetplaat net v~~r 
het bereiken van de hoogste is in figuur 9.3 weergegeve'n. 

v = Schuifkracht 
8h = Verplaatsing voetplaat 

I I , 
v 

Figuur 9.3: Situatie van voetplaatverbinding bij 
aanbrengen schuitkracht net voor bezwijken 
draadeinden 
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Gietmortel 
Bij toepassing van gietmortel als uitvulmateriaal voor de uitvullaag zijn vanaf het begin van 
het aanbrengen van de kracht tot en met het bereiken van de hoogste kracht ook drie fasen 
te onderscheiden. Deze zijn weergegeven in figuur 9.1. Het gedrag van een 
kolomvoetplaatverbinding met een uitvullaag van gietmortel is wei anders dan een 
kolomvoetplaatverbinding met een ondersabelingsmortel als uitvulaag. 
De tak I bestaat uit een lineair verband tussen de kracht en verplaatsing, waarbij er 
nauwelijks verplaatsing waar te nemen is. In deze fase speelt waarschijnlijk wrijving een 
belangrijke ral. Wordt de wrijvingsweerstand minder dat treedt er een minder steile tak II op. 
Door het toenemen van de kracht drukken de draadeinden tegen de uitvullaag aan tijdens 
deze fase. Na de tweede fase is er een afbuiging te zien in figuur 9.1 en treedt fase mop. 
De helling van deze fase is weer minder stijl dan de tak ] en II. Deze fase kan aanvangen 
doordat de uitvullaag splijt, orndat de draadeinden tegen de uitvullaag drukken. Hierdoor 
kunnen de draadeinden aan de voorzijde vervormen en kan er buiging optreden, terwijl de 
achterste draadeinden op afschuiving worden belast. 
In figuur 9.5 is de situatie weergegeven, die verwacht wordt bij het bereiken van de hoogste 
kracht. 

v = Schuifkracht 
bh = Verplaatsing voetplaat 

I I 

~II;lllllllt 
fu4 ~ , , 

Figuur 9.5: Situatie van voetplaatverbinding bij aanbrengen schuifkracht na bezwijken draadeinden 

Zonder mortel met stalen ral 
Wordt de voetplaat op hoogte gehouden door stalen rollen aan te brengen tussen voetplaat 
en "fundering", dan zijn er gelijk aan een voetplaatverbinding met ondersabelingsmortel drie 
fasen te onderscheiden. De eerste en twee fase bij een uitvullaag zonder uitvulmateriaal 
komen hier ook weer terug. Het verschil tussen de ondersabelingsmortel is namelijk dat de 
derde tak later optreedt. Er treedt dan ook geen wrijvingskracht op. Waarschijnlijk gaat de 
invloed van het niet neerwaarts kunnen verplaatsen een ral spelen bij het aanvangen van de 
derde fase, doordat de voorspanning in de draadeinden toeneemt. De invloed van het niet 
neerwaarts kunnen verplaatsen treedt waarschijnlijk niet op bij toepassing van een 
voetplaatverbinding met een volledig gevulde uitvullaag van gietmortel. 
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9.2 Vergelijking huidige rekenregels 
Om na te gaan of er een verschil is waar te nemen tussen de grate van de afschuifcapaciteit 
volgens de praefresultaten en de rekenregels van de CUR [5] en Mallee [7] zal nog eens 
kort aangegeven worden hoe groat het verschil is en welke winst er gehaald kan worden. 
De greotte van de afschuifcapaciteit volgens de bepaling van de CUR en Mallee zijn 
bepaald aan de hand van de gemiddelde vloeispanning. Nu is er al eerder aangegeven dat 
de CUR rekent met een hefboomsarm van midden voetplaat tot en met D,S x d in de 
fundering. Bij toepassing van een stelmoer zou de hefboomsarm kleiner genomen kunnen 
worden, omdat van onderkant stelmoer tot midden voetplaat geen buiging optreed. Deze 
afstand is in figuur 9.3 aan gegeven met b. 

Voel aat 

Ultyullaa c ~ 

Draadeinc! 

Funderin laat 

Figuur 9.6: Bepaling hefboomsarm 

Met een kleinere hefboomsarm kan winst worden gehaaJd. De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in de tabel/en 9.2 en 9.3. De verhouding tussen het praefresultaat gaat van 
11,7 naar 5,1 . Er is dus zeker winst te halen met een uitvullaag zonder mortel. 

Tabe/9.2: Vergelijking proof met bepa/ingen vo/gens CUR en Mallee met hefboomsarm L 

Resultaat Hefboomsarm Afschuifcapaciteit Verhouding proef 

volgens [mm] [kN] enCUR 
Proef L1 110,5 
CUR L 11 ,4 9,7 
Mallee L 60,7 

T. f abe 9.3: Verge I mg proo met bepaungen vo/gens CU Ren Mil ' a ee met 
Resultaat Hefboomsann 

volgens [mm] 
Proef L1 
CUR L1 -. MaJlee L1 

AfschUlfcapaclteit van 
kofomvoetplaalverbindlngen 

Afschuifcapaciteit Vemouding proef 
[kN] en CUR 
110,5 
21,5 5,1 
66,3 

21-06-2007 

Vemouding proef 

en Mallee ~ 

1,8 

h fb e oomsarm L 1 
Vemouding proef 

en Mallee 

1,7 
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9.3 Vergelijking proefresultaat met rekenregels onderzoek Bouwman 
Bouwman [6} heeft op basis van het geconstateerde gedrag van een voetplaatconstructie, 
die met een schuifkracht wordt belast, een theoretisch model ontwikkeld om het gedrag 
hiervan tot en met het bezwijkell te kunnen voorspellen. Hierin wordt een elastische tak en 
een plastische tak onderscheiden. Voor debeschrijving van het krachtverplaatsingsgedrag 
is een model ontwikkeld op basis van membraanwerking. In bijlage 1 [2] is hierover meer 
gedetailleerde informatie gegeven. 

In figuur 9.7 zijn de proefresultaten met een uitvullaag van gietmortel en 
ondersabelingsmortel weergegeven en wat daarbij het resultaat is volgens de rekenregels 
van Bouwman [6]. 
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2 = plastische lase 

20 25 

Figuur 9.7: Krachtverplaatsingsdiagram met vergelijking van proefresultaten en onderzoek Bouwman 

In figuur 9.7 is te zien dat met de rekenregel van Bouwman een veilige benadering gegeven 
wordt om de afschuifcapaciteit van een voetplaatverbinding met een gietmortel als uitvullaag 
te bepalen. 
Een overschatting is te zien bij toepassing van een ondersabelingsmortel als uitvullaag. In 
de rekenregels van Bouwman [6] is gebruik gemaakt van een wrijvingscoefficient van 0,2 
voor de ondersabelingsmortel. Eerder is al geconstateerd dat er nauwelijks wrijving 
optreedt, waardoor het einde van de eerste tak veel eerder zal bereikt worden. Wordt er uit 
gegaan van geen wrijving dan voigt een goede benadering zoals figuur 9.8weergeeft. 
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Figuur 9.8: Krachtverplaatsingsdiagram met rekenregels van Bouwman 
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10 Conclusie en aanbevelingen 

10.1 Conclusies 
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrakken. 

Met betrekking tot de huidige en bestaande rekenreaels geldt: 
De rekenregels volgens de CUR-Aanbeveling 25 [5] rekenen te conservatief. De vergelijking 
met de praefresultaten geeft een verhouding van 11,7. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
gemiddelde vloeispanning voor de bepaling volgens de CUR. 

De rekenregels van Mallee [7] geven een goede benadering van de afschuifcapaciteit van 
kolomvoetplaatverbindingen. 

De rekenregels volgens Bouwman [6] beschrijven het elastisch stadium het best, indien een 
gietmortel als uitvullaag genomen wordt. 

Met betrekking tot de mortel geldt dat: 
Door een mortel toe te passen als uitvullaag wordt de afschuifcapaciteit verhoagd. Deze 
afschuifcapaciteit wordt wei bereikt bjj verschillende verplaatsingen 

Indien een kolomvoetplaatverbinding wordt ondersabeld leidt dit tot grate verplaatsingen bij 
het bereiken van de afschuifcapaciteit. De mortelsoort heeft geen invloed op de hoagte van 
de afschuifcapaciteit. 

Een toename van de trekkracht in de draadeinden door de verplaatsing van de voetplaat 
leidt tot een extra toename van de verplaatsing van de voetplaatverbinding, onder invloed 
van een schuifkracht, over voornamelijk het laatste gedeelte van het belastingstraject. 

Met betrekkina tot wrijving 
Bij toepassing van een ondersabelingsmortel als uitvulmateriaal is er nauwelijks invloed van 
wrijving op de kracht en verplaatsing bij verplaatsingen kleiner dan 8,5 mm. Bij grotere 
verplaatsingen is er wei een invloed waar te nemen. 

De invloed van de wrijving treedt bij toepassing van gietmortel al gelijk op bij het 
aanbrengen van de schuifkracht. De invloed op de afschuifcapaciteit is grater dan bij 
toepassing van een ondersabelingsmortel als uitvullaag. Bij toepassing van een gietmortel 
drukken de draadeinden al gelijk tegen de uitvullaag aan, indien de wrijving wordt 
geminimaliseerd. Uit het praefresultaat van het minimaliseren van de wrijving kan min of 
meer geconcludeerd worden, dat bij toepassing van een stijfmateriaal met een lage 
wrijvingscoefficient als uitvulmateriaal, het uitvulmateriaal, weinig invloed zal hebben op de 
afschuifcapaciteit. 

Door de moer met een groter aanhaalmoment aan te draaien kan de afschuifcapaciteit 
worden verhoogd. Deze afschuifcapaciteit wordt overigens wei bereikt bij een andere 
verplaatsing. 

Met betrekking tot verhindering neerwaartse verplaatsing oeldt: 
Het niet neerwaarts kunnen verplaatsen van de voetplaat heeft bij toepassing van een 
ondersabelingsmortel een grotere invloed op de afschuifcapaciteit dan bij een gietmortel, 
omdat de invloed waarschijnlijk optreedt bij grote verplaatsingen. 
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Met betrekking tot de verplaatsing van de voetplaat geldt: 
De hoogte van de afschuifcapaciteit is sterk afhankelijk van de toelaatbare verplaatsing van 
de voetplaat, als er een grens wordt gesteld aan de verplaatsing van de voetplaat. Bij 
toepassing van een ondersabelingsmortel is deze invloed grater dan bij toepassing van een 
gietmortel als uitvu/laag. 

Indien een mortel als uitvullaag wordt toegepast is er min of meer een kanteling van de 
voetplaat waar te nemen. Hierdoor treedt trek in de draadeinden op. Bij de meeste 
proefstukken verplaatst de voetplaat aan de achterzijde nauwelijks. Als er een verplaatsing 
waar te nemen is, dan is deze voornamelijk opwaarts. Dit doet zich voor bij toepassing van 
een gietmortel als uitvullaag. Aan de voorzijde verplaatst de voetplaat neerwaarts bij 
toepassing van een ondersabelingsmortel als uitvulmateriaal en bij een gietmortef als 
uitvulmateriaal nauwelijks of opwaarts. 
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10.2 Aanbevelingen 

Het verdient aanbeveling om verder onderzoek uit te voeren, waar met de volgende zaken 
rekening gehouden moeten worden: 

Huidige rekenregels 
Indien een uitvullaag zonder mortel wordt toegepast, :kan de hefboomsarm genomen worden 
van onderkant stelmoer tot en met 0,5 x din fundering. Oit heeft betrekking op de 
rekenregels volgens CUR-Aanbeveling 25. 
Verder wordt er aanbevolen om onderzoek te doen naar de hefboomsarm bij toepassing van 
een mortel als uitvulmateriaal. 

Het voorstel van Mallee kan worden overgenomen om tot hanteerbare rekenregels te 
komen. 

Verplaatsingen 
Er moeten duidelijke regels komen hoeveel een voetplaatverbinding mag verplaatsen. Oit 
kan grate gevolgen hebben voor de hoogte van de afschuifcapaciteit. 

Bij de tot nu toe uitgevoerde proeven was de draadeinddiameter M12. Oaarom zou in 
aanvullend onderzoek grotere ankerdiameters gekozen kunnen worden, zoals M16. Oit zou 
gevolgen kunnen hebben ten aanzien van de verplaatsing van de voetplaat 

Kwaliteit van de ondersabelingsmortel 
De kwaliteit van de ondersabelingsmortel zou verhoogd moeten worden om na te gaan of de 
kanteling van de voetplaat dan ook optreedt. 

Kwaliteit van de gietmortel 
De kwaliteit van de gietmortel zal verlaagd kunnen worden zodat er een betere vergelijking 
gemaakt kan worden. De uitvoeringsmethode komt dan ook overeen. 

Indien een kolomvoetplaatverbinding belast wordt met een schuifkracht wordt deze vaak ook 
belast met een drukkracht. Daarom wordt er aanbevoletl om in vervolgonderzoek een 
drukkracht aan te brengen op de proefstukken. 

Mortel aan de rand 
Aangezien niet duidelijk is waarom een voetplaatverbinding met een uitvullaag van 
gietmortel aan de rand minder verplaatst in de eerste fase, dient het aanbeveling om meer 
praefstukken in het vervolgonderzoek te beproeven. 

Metingen 
Het meten van de rekken in de draadeinden, zodat de grootte van de trekkracht in de 
draadeinden bepaald kan worden. 
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Bijlage 1 Uitleg documenten 

In deze bijlage treft u een cd aan, waar een aantal bestanden opstaan die geleid hebben tot 
het afstudeerverslag. Om een beter inzicht te geven, wordt hieronder de inhoud van de 
documenten kort toegelicht. 

[1] Literatuuronderzoek algemeen. pdf 
Oit document omvat een algemeen literatuuronderzoek naar kolomvoetplaatverbindingen. 
'Er is voorname'liJk weergegeven hoe een kolomvoetplaatverbinding berekend wordt volgens 
de huidige literatuur. 

[2] Literatuuronderzoek afschuiving.pdf 
Dit document omvat een literatuur onderzoek naar op afschuiving belaste 
kolomvoetplaatverbindingen. 

[3] ExperimenteeJdeeionderzoek AdD.pdf 
Dit rapport omvat het volledige onderzoek van de orienterende proeven van het onderzoek 
naar de afschuifcapaciteit van kolomvoetplaatverbindingen. Hiervoor is een fundering 
toegepast van beton waar vier draadeinden zijn in ingestort. 

[4] Experimenteeldeelonderzoek AdD1.pdf 
Dit rapport omvat het volledige onderzoek van de afschuifcapaciteit van 
voetplaatverbindingen, waarbij de betonnen fundering is vervangen door een staalplaat. 
Hierbij zijn de draadeinden in de staal plaat gedraaid. 

[5] Experimenteeldeelonderzoek AdD2.pdf 
Dit rapport omvat het volledige onderzoek van de afschuifcapaciteit van 
voetplaatverbindingen, waarbij er een funderingsplaat is gebruikt van gietmortel met een 
dikte van 50 mm. 

[6] Foto's 
Deze map bevat foto's van de proeven en proefstukken van de onderzoeken AdD, AdD1 en 
AdD2. 

[7] Proefresultaten 
In deze map bevinden zich de proefresultaten van de onderzoeken AdD, AdD1 en AdD2. 
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