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VERSTERKTE BETONBALKEN 

VOORWOORD PROJEKT-ALGEMEEN 

Blz. I 

Dit verslag, onderzoek naar het gedrag van met ferrocement 
versterkte betonbalken is een onderdeel van het 
afstudeerprojekt 1 herbestemming van de voormalige 
Philipsbedrijfsschool in Eindhoven. Het gehele projekt is 
bij aanvang (in september 1985) opgezet als "integraal 
ontwerpprojekt''. Dat wil zeggen dat een aantal mensen samen 
proberen te komen tot een ontwerp 1 terwijl elke deelnemer 
vanuit zijn eigen discipline informatie en variantoplossingen 
inbrengt en die met de anderen samen evalueert. 

De deelnemers aan het projekt met hun disipline ZlJlli 
- Paul Janssen (GOM) psychologische gebruiksaspekten 
- Jos van Tuyn (GOM) fysieke gebruiksaspekten 
- Mari van Wanroij (BTO) bouwtechnische gebruiksaspekten 

(konstruktief kosten-uitvoering 
en bouwfysica) 

Gezamelijk hebben we ons steeds afgevraagd of de ideeen die 
wij hadden uitvoerbaar waren (vervaardigingsaspekten) In de 
praktijk bleek het heel moeilijk om wat betreft de 
taakverdeling de verschillende gebruiksaspekten van elkaar te 
scheiden. 

Het gehele projekt is uitgewerkt d.m.v. een aantal te 
onderscheiden verslagen en een serie tekeningen. Het 
algemene ontwerpproces is samengevat in deel A en bevat 
tekeningen en opmerkingen van elk van de drie deelnemers. 
Verder is specifiek per onderwerp of discipline een apart 
verslag en/of tekening gemaakt, die steeds voortkomen uit het 
ontwerpproces en waar de ideeen en het ontwerp nader worden 
uitgewerkt. 

De verschillende onderdelen met de daarvoor 
verantwoordelijke persoon of personen zijn: 
Deel A. Ontwerpproces (Paul Janssen, Jos v.Tuyn, 

Mari v. Wanroij) 
Deel B. Financiele analyse (Mari v. Wanroij) 
Deel C. Tekeningen voorlopig ontwerp (Paul Janssen 1 

Jos v. Tuyn) 
Deel D. Konstruktie-ontwerp (Mari v. Wanroij) 
Deel E. Patronen van het ontwerp (Paul Janssen, Jos v.Tuyn) 
Deel F. Versterking betonbalken (Mari v. Wanroij) 
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De delen A t/m D Z1Jn uitgewerkt van de aanvang sept.85 tot 
en met dec 86, en gepresenteerd op het tussencolloquium op 18 
dec., door de drie deelnemers tesamen. Daarna zijn de 
onderdelen E en F gescheiden uitgewerkt en apart 
gepresenteerd op twee eindcolloquia, te weten ; 

Deel E op juli 1987 door Paul Janssen 
Jos van Tuyn 

DeelFop december 1987 door Marivan Wanroij. 

VOORWOORD VERSLAG DEEL F. 

Dit verslag beschrijft een experimenteel onderzoek dat 
verricht is als nadere studie op het versterken van 
konstruktie-delen van een betonskelet in het algemeen, naar 
aanleiding van een herbestemmingsprojekt voor de 
Philipsbedrijfsschool in Eindhoven. 

Voorafgaande aan het werkelijke onderzoek is een 
literatuuronderzoek uitgevoerd omtrent enkele methoden voor 
het versterken van betonbalken. Het onderzoek, bestaande 
uit het vervaardigen van proefstukken1 ontwerpen van de 
proefopstelling en het uitvoeren van de proeven/ is 
uitgevoerd in het BKO/materiaalkunde laboratorium van de 
faculteit bouwkunde en heeft een half jaar in beslag genomen 
(juni '87 t/m dec '87). Speciaal daarvoor worden de 
medewerkers van het laboratorium bijzonder bedankt. Het 
bedrijf Torkret 1 dochter van de HBG, wordt bedankt voor het 
spuiten van de proefstukkent het uitlenen van materiaal voor 
de hechttrekproeven en het geven van enkele tips. Tevens 
worden de begeleiders prof. Scherpbier 1 ir.K.B. Lub, en prof 
de Sitter bedankt voor hun bijdrage aan de totstandkoming 
van dit rapport. 
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SAMENVATTING 

Uit een beknopte literatuurstudie is gebleken dat het 
versterken van betonbalken met een opgespoten 
ferrocementlaag, een goede methode is tav. uitwendig 
opgelijmde wapening en uitwendige voorspanning. Om dat aan 
te tonen is een experimenteel onderzoek verricht waarbij 
onversterkte- en versterkte balken zijn beproefd. Hierbij 
is onderscheid gemaakt tussen het bezwijken op afschuiving 
en buiging. Het doel was om het effekt van het staalgaasnet 
als dwarskrachtwapening na te gaan alsmede de mate van 
versterking ten opzichte van theoretische berekeningen en 
het gedrag van de aangebrachte spuitbetonlaag. Uit het 
experiment is gebleken dat de berekeningsuitkomsten goed 
overeenkomen met de proefresultaten. Hieruit blijkt dat het 
staalgaasnet bijna volledig over de hele hoogte meewerkt en 
dat er een uitstekende samenwerking tussen de spuitbetonlaag 
en de oorspronkelijke balk ontstaat. De mate van versterking 
is dan ook minimaal evenredig met de materiaal-toename cq. 
vergroting van de doorsnede. Hierbij dient wel de 
afschuifspanning in de hechtlaag gekontroleerd te worden. 
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INHOUD 

Voorwoord 

Samenvatting 

:. Inleiding 

1.1 Versterking van betonkonstrukties 
1.2 Versterken va~ een betonbalk 

1.2.1 Versterking door opgelijmde wapeni~g 
1.2.2 Uitwendig voorgespannen wapening 
1.2.3 Vergroting van de betondoorsnede 

2. Versterken met een opgespoten ferrocement laag 

2.1 Kenmerken van spuitbeton 
2.2 Kenmerken van ferrocement 
2.3 Spuitbeton en ferrocement gecombineerd. 

3. Opzet experiment 

3.1 Doelstelling en uitgangspunten 
3.2 Ontwerp en de vervaardiging proefstukken 
3.3 Toegepaste materialen 

3.3.1 Beton 
3.3.2 Staal 

3.4 Beschrijving van de proeven 
3.4.1 Drukproef 
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4.3 Langsafschuiving in de hechtlaag 
4.4 Berekening van de diverse doorsneden. 
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1. INLEIDING 

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er een 
bestemmingswijziging voor een gebouw nodig is. Een periode 
van ongewijzigd gebruik wordt een gebruiksperiade genoemd. 
Deze gebruiksperiade wordt steeds korter door veranderingen 
en modernisering voornamelijk veroorzaakt door funktionele 
of sociale faktoren. Dit terwijl de technische of 
economische levensduur van het gebouw nog lang niet bereikt 
is. Ter illustratie: een gebruiksperiade voor een optimaal 
gebruik kan nu gesteld worden op 10 a 15 jaar/ terwijl de 
economische levensduur minimaal 30 a 40 jaar is. De 
technische levensduur hangt daar nauw mee samen, maar zal 
vaak nog langer zijn, nl. 50 a 60 jaar, afhankelijk van het 
onderhoud en het bouwsysteem. 

Indien een gebouw niet meer voldoet 
uitbreiding of aanpassing ook vaak 
konstruktie nodig zijn. 

zullen er bij de 
versterkingen aan de 
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1.1 Versterkingen van betonkonstrukties. 

Met versterken wordt bedoeld het vergroten van het 
draagvermogen van de bestaande konstrukties. Ter 
verduidelijking is het iets anders dan reparatie, wat er wel 
op lijkt. Dat is namelijk het herstellen van het 
draagvermogen of van andere eigenschappen waarover de 
konstruktie beschikte alvorens schade optrad. Betonrot is 
daar een goed voorbeeld van. Redenen voor versterken zijn: 

1.uitbreiding, rekonstruktie of wijziging van het 
belastingstelsel 

2.onjuiste configuraties, fouten in het ontwerp, fouten 
gemaakt bij de uitvoering. 

Voorbeelden ten aanzien van het belastingstelsel zijn: 
- hogere veranderlijke belastingen door een ander 

gebruik van de ruimte; dit kan veroorzaakt worden 
door meer personen per m2, zwaarder of meer interieur 
of plaatsing van machines voor een installatie, 
aanbrengen van een of meer extra bouwlagen op een gebouw 
plaatselijk weghalen van een konstruktieonderdeel bv. 
kolom die in de weg staat 
hogere rustende belastingen door een andere indeling 
van het gebouw, waarbij meer wanden nodig zijn 
maken van sparingen in balken of vloeren tbv. leidingen 

Bij het tweede punt zijn enkele voorbeelden: 
- fouten in de berekeningen door verkeerde aannames of 

verkeerde berekeningsmetheden 
- verkeerde afmetingen of onvoldoende wapening in 

tegenstelling tot de tekening 

Het versterken is te voorkomen als de ontwikkelingen vooraf 
bekend zouden zijn geweest. Dan had er bij de dimensienering 
rekening mee gehouden kunnen worden. Dit zal echter niet 
vaak gebeuren omdat moeilijk te voorspellen is wat er met 
een gebouw moet gebeuren. Toch kan er bij de keuze en 
ontwerp van het konstruktiesysteem rekening mee worden 
gehouden. Er zal dan een zodanige flexibiliteit in het 
systeem aanwezig moeten zijn dat met eenvoudige ingrepen 
snel een versterking aangebracht kan worden. 
Bij een staalskelet zal deze flexibiliteit relatief groter 
zijn dan voor een betonskelet. Staal heeft echter weer 
andere nadelen zoals de matige brandveiligheid en een lage 
massa, waardoor een slecht incasseringsvermogen. 
Voor het versterken van konstruktie-delen van een 
betonskelet zin nog niet veel goede en toch eenvoudige 
methoden bekend. Dit is een reden te meer om , in dit geval 
voor een betonbalk, dit onderwerp nader te bestuderen. 
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1.2 Versterken van een betonbalk. 

Het ligt voor de hand dat een hogere draagkracht van een 
bestaande balk alleen bereikt kan worden door er iets aan 
toe te voegen. Dit kan op vele rnanieren gedaan worden. 
Daarbij is vooral van belang : 
- vorm van de balk 
- plaats van de balk -- in het konstruktie-systeem 

-- binnen of buiten het gebouw 
- opleggingen ( schernatisatie) 
- aangrijpen van de extra belasting 

Om de verschillende methoden zo goed mogelijk met elkaar te 
kunnen vergelijken, gaan we uit van het volgende: 
- rechthoekige balk,los van een eventueel erboven gelegen 

vloer gedacht, 
- balk tussen twee kolommen in een betonskelet, binnen in 

het gebouw 
- belast op afschuiving en buiging, 
- extra belasting gelijkrnatig verdeeld over hele balk, 

Methoden van versterkingen aan de balkdoorsnede zelf zijn te 
verdelen in twee groepen: 
1. aanbrengen van uitwendige wapening 

- door opgalijmde wapening 
- door voorspanning 

2. vergroting van de betondoorsnede 

Het versterken door het toevoegen ven een extra steunpunt 
bv. een kolom of een onderslagbalk, is ook goed mogelijk 
maar wordt verder niet behandeld. 
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VERSTERKTE BETONBALKEN 

1.2.1 Versterking door opgalijmde staalstrippen. 

Het oplijmen van staalstrippen aan de onderzijde van een 
balk zal betekenen dat een grotere trekkracht aldaar kan 
ontstaan. Om deze wapening zo efficient mogelijk te benutten 
zou de balk voor het oplijmen opgevijzeld moeten worden om 
de balk te ontlasten en zo spanningsloos te maken ( zie 
figuur 1.1). 

belast 

ontlast 

begin
situatie 

oplijmen wapening 
+ verdere belasting 

~Jr ~ 

~ Jr. . ~ Lfr.F~W 
Ten behoeve van de dwarskracht kunnen strippen gelijmd 
worden op de zijkanten van de balk. Deze dienen dan wel aan 
de boven- en onderzijde goed verankerd te Z1Jn, met een 
aangelaste strip of een verankering met deuvels ( zie 
figuur 1. 2). 

De omschrijving is in het kort als volgt (2) Het oppervlak 
dient voor het lijmen goed gestraald te worden, om een ruw 
oppervlak te verkrijgen. Om dan een goede hechting van de 
staalstrip op het betonoppervalk te krijgen dient een zeer 
goede lijm toegepast te worden. Twee-componenten expoxy
lijmen zijn daarvoor zeer geschikt. Aanvullende eisen zijn: 
geen verhardingskrimp en chemisch inert. De strip die op 
zuivere afschuiving belast wordt moet hierdoor voldoende 
verankerd zijn. 

,, " 
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Bij het ontwerp van de op te lijmen wapening voor een 
bepaalde versterking zijn twee aspekten van belang: 

Blz. 10 

- de doorsnede van de wapening afhankelijk van de mate 
van versterking 

- de verankeringslengte, deze is afhankelijk van de 
schuifkracht in de hechtlaag 

Prof v. Gemert, KU Leuven, heeft een berekeningsmethode 
ontwikkeld voor deze manier van versterken(3). Deze methode 
is gebaseerd op de elastische of n-methode. Dit is vanwege 
de aanwezige spanningstoestand op het ogenblik van het 
oplijmen van de uitwendige wapening. Met de breukmethode is 
het ook goed mogelijk, alleen is het wat bewerkelijker om de 
werkelijke spanningen en vervormingen steeds te bepalen. 
Als voordelen van deze methode kunnen worden genoemd: 

- geringe toename konstruktiehoogte, 
- een schone "droge" methode 
- toepasbaar in veel situaties 
- lage materiaalkosten. 

De nadelen zijn: 
- het vereist een nauwkeurige uitvoering, 
- kans op losscheuren wapening bij slechte ondergrond, 
- onbekend gedrag van de lijm bij hoge temperaturen 

(brand), verandering van de lijm door atmosferische 
invloed en het onbekende gedrag bij dynamische belasting 

- brandveiligheid. 
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1.2.2 Uitwendig voorgespannen wapening. 

Blz. 1! 

Bij deze methode worden voorspankabels in voorspankanalen 
langs of onder een balk of vloer aangebracht (zie figuur 
1. 3). 

lî • n: .. 
Via nokken, verankerd in de balk, wordt de opwaartse kracht 
naar de balk overgebracht (zie figuur 1.4). De 
voorspankabels dienen dan aan de uiteinden van de balk in de 
balk verankerd te worden. 

Voordelen: 
- geen of geringe toename konstruktie-hoogte 
- schone en droge uitvoering 
- betrekkelijke eenvoudige en snelle uitvoering 

Nadelen: 
- verankering aan uiteinden vaak moeilijk te realiseren 

(bij balken kunnen kolommen in de weg staan) 
kans op losscheuren van de verankerde nokken in de 
balk-flank 
aanwezige hoofdwapening wordt niet meer optimaal 
benut 
brandveiligheid. 
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1.2.3 Vergroting van de betondoorsnede 

Blz. 1.2 

Het vergroten van de doornsede kan het snelst en eenvoudigst 
uitgevoerd worden door de beton er op te spuiten (zie figuur 
1.5). Kenmerken hiervan zie par 2.3. Van oorsprong werd 
zoiets dergelijks ook toegepast bij het repareren van 
aangetaste betonbalken. 

Voordelen: 
- goede aanhechting door het spuitbeton 
- eenvoudig opnemen van de wapening 
- goede brandveiligheid 

Nadelen: 
- enigzins een toename van de konstruktiehoogte 
- natte (vuile) uitvoering 
- bewerkelijk methode. 

Deze manier van versterken zal nader worden ontworpen en 
onderzocht. Er is hiervoor gekozen omdat na een korte 
beschouwing is gebleken dat dit de meest betrouwbare methode 
is en waarmee relatief aanzienlijke versterkingen te 
bereiken Z1Jn. Mede omdat er hieromtrent weinig bekend is 
en er we1n1g onderzoek naar is gedaan. De nadruk zal 
daarbij liggen op het rondom opspuiten van een zo dun 
mogelijke laag beton. 
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2. VERSTERKEN MET EEN OPGESPOTEN FERROCEMENT-LAAG. 

Getracht wordt om een optimale versterking te verkrijgen en 
tegelijkertijd zo weinig mogelijk beton rondom de bestaande 
laag te spuiten.In die smalle laag is het dan moeilijk om 
traditionele wapening aan te brengen (zie figuur 2.1). 
Vandaar is het idee geboren om er een staalgaasnet in aan te 
brengen. Dit is afkomstig van het ferrocement-principe. 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
L--- _I 
.STM-U;.+fSA,.€7 

I~ I I I 
I" ~ I + 
I I 
I . I 
I . <"· 1!:: ____ 1 

Voordat op deze manier wordt ingegaan worden eerst kenmerken 
en aspekten van het spuitbeton en ferrocement afzonderlijk 
behandeld. 
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2.1 Kenmerken van spuitbeton. 

Blz. !'f 

Onder spuitbeton wordt verstaan een mengsel van cement, 
toeslagmateriaal, water en eventuele hulpstoffen welke met 
een hoge snelheid via een spuitkop op een ondergrond wordt 
aangebracht en verdicht.(4) 

a.Uitvoeringsmethode. 
Er zijn twee methoden voor het spuiten van beton: de "droge" 
en de "natte" methode. Het belangrijkste verschil bevindt 
zich in de wijze waarop het water wordt toegevoegd. (zie 
figuur 2.2). De droge methode (figuur 2.3) wordt, o.a. ook 
in Nederland, het meeste toegepast. Het water wordt dan pas 
bij het spuitstuk, toegevoegd net voor het relatieve droge 
mortel-mengsel wordt uitgespoten. Bij de natte methode 
wordt het water reeds toegevoegd bij het mengen van de 
mortel-componenten. Het voordeel hiervan is dat er een 
verminderde terugslag en verneveling is, maar wel een 
grotere gevoeligheid is voor uitzakken en een minder goede 
hechting dan bij de droge methode ontstaat. 

(!)NAT 

· T~AN.5PO~T 
I 1 

.... ________ j====~=LA:N:G~F=====~ 
j I 



,---------------------

HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL Blz. 15 
DEEL F : ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCEMENT 

VERSTERKTE BETONBALKEN 

b.Samenstelling 
Bij spuitbeton heeeft het toeslagmateriaal een veel 
kleinere nominale korreldiameter,nl. 8 mm, dan bij beton 
normaal gebruikelijk is. Verder is van groot belang voor de 
kwaliteit van het spuitbeton de totale deeltjes-grootte 
verdeling van cement en toeslagmateriaal; vooral dan de 
fraktie kleiner dan 250 mm. 

c.Laagopbouw 
Bij de aanvang van het spuiten worden de lichte deeltjes het 
meest afgeremd en hechten op het oppervlak. De zwaardere 
toeslag-materiaaldeeltjes slaan met grote kracht tegen de 
ondergrond en worden voor het merendeel teruggekaatst. In 
het begin vormt zich dus een cementrijke laag. Naarmate deze 
laag dikker wordt worden de krachten van de grove deeltjes 
meer en meer gesmoord in de zachte en cementrijke laag en 
neemt de terugslag af. ( zie figuur 2.4). Voor de 
mechanische eigenschappen betekend dat bij een hoog 
cementgehalte aan het scheidingsvlak een goede hechting 
verkregen wordt. Aan het spuitoppervlak zal vanwege een 
relatief laag cementgehalte, maar een hoog toeslag gehalte 
zorgen dat de droogkrimp beperkt blijft zodat krimpscheuren 
bij goede nabehandeling achterwege zal blijven. 

fiiJ IEGIN VAH &PUITitH 

d.Uitvoeringsvoorwaarden. 
- vooraf de ondergrond verruwen bv. door gritstralen of 

onder hoge waterdruk 
- een goede stand van het spuiten 
- geen luchtinsluitingen bij het spuiten 
- goed inwerken van de wapening 
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e.Materiaaleigenschappen ( in vergelijking met grindbeton) (5) 

grindbeton spuitbeton 

f'bk = 0,8.f'ck idem 
f bk = 0 1 87.(1+0,05.f'ck) 

kar. druksterkte 
kar. treksterkte 
rekenw. trekst. f b = 0,7.f bk = 0,61.(1+0 1 05.f'ck) 

= 0,8.(1+0,05.f'ck) 
= 0,55.f bk 

Z:1 = Ü1 5.f b 
= 0,44.(1+0,05.f'ck) 

idem afschuifsterkte 
hechtsterkte ~h = 0,3.f b = 0,18.(1+0,05.f'ck) = 0,4.f b 

= 0 1 18.(1+0,05.f'ck) 

Volgens de Cur-aanbeveling 11, spuitbeton, is de vereiste 
karakteristieke kubusdruksterkte f'ck, hetzelfde als bij 
grindbeton nl. volgens de sterkteklasse. (art.8.4.1) Voor de 
hechtsterkte tussen het betonoppervlak en de spuitlaag of 
tussen de spuitlagen onderling geldt dat deze tenminste 1,0 
N/mm2 moet bedragen ( art.8.4.2) 

2.2 Kenmerken van ferrocement. 

Ferrocement is als volgt gedefinieerd: " Ferrocement is een 
soort dunwandig gewapend beton, samengesteld uit 
cementspecie gewapend met dicht op elkaar liggende lagen van 
continu en relatief dun draadgaas". (6) 

De belangrijkste parameter die het materiaal ferrocement 
beschrijft is de specifieke oppervlakte K. Dit is de gehele 
oppervlakte van het gaas dat met de cementspecie in 
aanraking komt, gedeeld door het volume van de cementspecie. 
Vergelijkt men het wapeningspercentage en specifieke 
oppervlakte Sl van gewapend beton en ferrocement dan krijgen 
we het volgende beeld: 

gewapend beton 
ferrocement 

w (%) 
0,6 tot 1,5 
1,5 tot 6,0 

Andere eigenschappen Z1Jn (7): 

Sl ( mm2/mm3) 
0,004 

0,16 tot 0,6 

- gelijkmatige verdeling van de trekspanningen door de 
regelmatig verdeelde wapening, samen met het relatief 
grote specifiek oppervlak geeft dit kleine scheurafstanden 
en scheurwijdte 

- gelijkmatige voortgang in de scheurontwikkeling; dwz. een 
vloeiend M-X-diagram 

- grote taaiheid en stootvastheid, 
hoge en gelijkmatig verdeelde rek in de drukzone: zo'n 5%, 
hierdoor dus een grote rotatie capaciteit 

- genoemde voordelen voor buiging gelden ook voor op 
afschuiving belaste konstruktiedelen. 
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2.3 Spuitbeton en ferrocement gekombineerd. 

Beide methoden worden nu gekombineerd toegepast bij de 
doorsnedevergroting ten behoeve van het versterken van 
betonbalken. In dit geval wordt het ferrocement aangebracht 
op een vaste ondergrond door het er op te spuiten. Daarin 
wordt vervolgens een gegalvaniseerd orthogonaal staalgaasnet 
in aangebracht (zie figuur 2.5). Van elke methode blijven de 
eigenschappen gelden. Voor het versterken zijn die in het 
bijzonder: 

- van spuitbeton: de goede aanhechting 
- van ferrocement: het staalgaasnet 
- van beiden: de cement-specie 

Het voordeel van het ferrocement in combinatie met 
spuitbeton/is dat eventuele hardingskrimp van het spuitbeton 
op een oud betonoppervlak opgenomen kan worden door het 
staalgaasnet. Hieruit blijkt dat beide methoden tesamen 
versterkend werken. 

I f8 I 

-==ll===ll=!l==ll===ll=--t 

25;lf 

==ll===fi===II=,IF==I-L 

fiRTIID40AIAAL 
t;E6AlO"AAitSEE2D 
:STA Al4A4.SAIET 



HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL 
DEEL F : ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCEMENT 

VERSTERKTE BETONBALKEN 

3. OPZET EXPERIMENT. 

Blz. 19 

De methode van versterken: een opgespoten laag ferrocement 
op de betonbalken, zal nader worden onderzocht met een 
experiment. De nadruk zal daarbij liggen op de werking van 
het staalgaasnet, de mate van versterking en het gedrag van 
de opgespoten laag. In dit hoofdstuk zal het doel van het 
experiment besproken worden en de verschillende proeven die 
daarvoor zijn ontworpen 

3.1 Doelstelling en uitgangspunten. 

Kort samengevat kunnen twee doelstellingen van het 
experiment genoemd worden nl: 
I. het effekt en de werking van het staalgaasnet als 

dwarskrachtwapening 
II.in hoeverre werkt de spuitlaag mee met de oorspronkelijke 

balk: wat is het gedrag en de mate van versterking. 

Daartoe worden betonbalken beproefd door middel vaP
zgn. vierpunts-buigproeven. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen de manier van belasten van de balken om de genoemde 
doelstellingen zo goed mogelijk te onderzoeken. nl. 

voor I en II belasten van de balken op afschuiving 
voor II belasten van de balken op buiging. 

Bij elk van deze w~Jze van belasten worden vervolgens twee 
typen balkdoorsneden beproefd nl: onversterkte en versterkte 
doorsneden (zie figuur 3.0). Ten behoeve van het belasten op 
buiging zal naast het versterken met de ferrocementlaag een 
extra versterking worden aangebracht nl. extra hoofdwapening 
in de onder opgespoten laag: de extra versterkte balk 
genaamd. 

Uit het verschil tussen de resultaten van deze twee typen 
balkdoorsneden ( onversterkt en versterkt) zal een uitspraak 
gedaan kunnen worden over de gestelde doelstellingen. 
In het experiment zijn enkele elementen, die tevens van 
invloed kunnen zijn op het verschil tussen de onversterkte 
en de versterkte balken, buiten beschouwing gelaten 

het aangrijpen van de puntlasten: getracht is om die 
voor beide balktypen het zelfde te houden, 

- eventuele krimp van de spuitbetonlaag: het verschil 
tussen de balken zal niet groot z~Jn, omdat het 
tijdsverschil tussen het storten van de oorspronkelijke 
balk en het opspuiten van de betonlaag slechts 50 dagen 
is. 
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3.2 Ontwerp proefstukken en de vervaardiging. 

Bij het dimensioneren van balken is rekening gehouden met 
het transport van de balken voor het opspuiten ervan. 
Daarom zijn afmetingen gekozen die een schaal kleiner zijn 
dan balken in werkelijkheid. Hierdoor is het tevens 
eenvoudiger om met de balken te manipuleren tijdens 
proefnemingen bv. het klaarrnaken voor het beproeven en het 
inhangen van de balk in de proefopstelling. Ook zal de 
proefstelling kleiner en zodoende beter in de hand te houden 
zijn. 

Er is gekozen voor de afmeting 90 x 160 mm. Voor het 
bepalen van de lengte is de wijze van belasten maatgevend. 
Daarbij is uitgegaan van het afschuifdal volgens Kani, zie 
figuur 3.1, dat aangeeft bij bepaalde wapeningspercentages, 
wat de slankheid moet zijn wil de balk op afschuiving 
bezwijken. (figuur 3.2) 
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in eerste instantie is 
een wapeningspercentage 
van 1,25 % aangehouden 
en een nuttige hoogte 
van 140 mrn. 

voor belasten op 
buiging: 
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De doorsnede-afmetingen met de wapeningsgegevens z~Jn dan: 
(Van elke balkdoorsnede zijn minimaal drie proefstukken) 

balken belast 
op afschuiving: 
D-balk, a = 400 mm 

l>AU.Ni.S.: 

7)f,1>1f,1>J 

t :BA/.Jd'I1,S. ; 
')2,7>31 '"Ps ~ := 1'12,5 

V6,7JI1 

t 

balken belast 
op buiging: 
M-balken, a = 700 mm 

1 18 
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Als betonkwaliteit voor de oorspronkelijke betonbalk is B 
22,5 gekozen, een gemiddelde sterkte voor normaal 
konstruktief gebruik van beton. 

Het storten van de proefstukken is in drie fasen gebeurd, 
zodat het rnaken van de bekisting beperkt kon worden tot voor 
6 balken. Deze is drie maal gebruikt. 

Voor het spuiten van de balken zijn deze naar een 
spuitbetonbedrijf in Gouda getransporteerd. De gehanteerde 
spuitmethode aldaar was de droge methode ( zie par.2.1). In 
verband met het opnemen van het staalgaasnet, gezet in U
vorm, is het spuiten in twee fasen gedaan. Tussen in is het 
staalgaasnet bevestigd. Omdat het moeilijk is een laag 
precies op een bepaalde dikte te spuiten, is na het spuiten 
van een laag, door afschuren met een schuurplank, deze laag 
op dikte gemaakt. Vooral voor de proeven was van belang dat 
dit zo exakt mogelijk gebeurde.(zie figuur 3.4) 

I : L------
:N UPsPrii~IJ 

21 LA~ ~IJ IHIH 
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3.3 Toegepaste materialen. 

3.3.1 Beton. 

Voor de oorspronkelijke balken is de betonkwaliteit B22,5 
toegepast. De uitleveringsberekening en een zeefanalyse is 
opgenomen in bijlage 1. Voor het spuitbeton is een 
betonkwaliteit van B30 gekozen. De sterkte-eigenschappen 
zijn te zien in bijlage 2 en 3. Daarin zijn de resultaten 
van de druk- en buigtrekproeven weergegeven. 

3.3.2 Staal. 

De staalkwaliteit voor het wapeningsstaal is FeB 500 
geprofileerd. Dit is lineair elastisch tot 500 N/mm2 Voor de 
verschillende staafdoorsneden is de gemiddelde vloei
spanning als volgt: 

hoofdwapening /10 fa= 540 N/mm2 
f 8 fa = 560 N/mm2 

beugelwapening f 5 fa = 576 N/mm2 
Deze gegevens zijn verkregen middels trekproeven. 
De elasticiteitsmodulus is 210.000 N/mm2 

Voor het staalgaasnet is het zgn gegalvaniseerde casanetgaas 
toegepast; draaddoorsnede 1,45 mm. 
maaswijdte in lengterichting 12 1 7 mm 
maaswijdte in breedterichting 25/4 mm 
De vloeispanning 330 N/mm2 1 bekend middels trekproeven op het 
draad van het staalgaasnet. 
De elasticiteitsmodulus is 150.000 N/mm2 
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3.4 Beschrijving van de proeven. 

3.4.1 Drukproef 

Voor de bepaling van de druksterkte van het grindbeton en 
het spuitbeton zijn kubussen (150 x 150 mm3) beproefd in een 
hydraulische drukpers ( merk Hydroma, capaciteit 200 ton ) 
met de afgewerkte zijde van de kubus gericht naar de 
kolomzijde van de pers. De belastingsnelheid is 200 t/3 min 
= 0,5 N/mm2/s. Voor de resultaten zie bijlage 2. 

3.4.2 Driepuntsbuigproef 

De buigtreksterkte van het grindbeton en het spuitbeton, het 
maximale moment gedeeld door het weerstandsmoment, is bepald 
door prisma's ( 100 x 100 x 500 mm3) te belasten in een 
driepuntsbuigproef. Gebruikt is een hydraulische pers 
(merk Hydroma, capaciteit 5 ton). De afstand tussen de 
opleggingen is 400 mm. De afgewerkte zijde van de prisma is 
naar boven gericht. 3 De belastingsnelheid is 5 t/2,5 min = 
20.10 N/min. Voor de resultaten zie bijlage 3. 
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3.4.3 Vierpuntsbuigproef. 

Een overzicht van de proefopstelling waarmee de onversterkte 
en versterkte balken zijn beproefd is afgebeeld in fig 3.5 
Om de werkelijke doorbuigingen en vervormingen te kunnen 
meten zijn de stijfheden van de onderdelen, waaruit de 
opstelling is opgebouwd, groot gekozen. De liggers zijn 
opgelegd op twee steunpunten, een scharnieroplegging en een 
roloplegging. Deze twee opleggingen en de twee 
rolopleggingen, waarmee de belasting op de ligger aangrijpt, 
bestaan uit stalen staven ( ;v30 mm ) en stalen platen ( 50 
x 20 x 140 mm3 ). Bij de scharnieroplegging is de staaf op 
de platen gelast, bij de roloplegging is dit niet het geval. 
De overspanning van de ligger is 1100 mm bij balken belast 
op afschuiving en 1700 mm bij balken belast op buiging, de 
afstand tussen twee puntlasten is 300 mm. Het scharnier 
tussen de krachtmeetdoos ( HBM type 41, capaciteit 20 KN, 
klasse 0,1% ) en de evenaar ( een stalen ligger HE 360 B ) 
bestaat uit een stalen staaf ( ~ 30 mm) die zowel gestoken 
is door een oog, dat vastgeschroefd is in de krachtmeetdoos, 
als door twee platen die gebout zijn aan de evenaar. Het 
belastingsframe is opgebouwd uit stalen liggers ( profiel HE 
360 B ) die met bouten aan elkaar verbonden zijn. De 
belasting wordt uitgeoefend met behulp van een hydraulische 
vijzel ( fabrikant Hydraudyne, capaciteit 87 KN). In het 
midden van de ligger is de doorbuiging gemeten m.b.v. een 
inductieve verplaatsingsopnemer (HBM W 20 TK, meetbereik + 
20 mm, klasse 0,4% ) en ter plaatse van de puntlasten d.m.v. 
meetklokjes ( Miitutoyo, meetlengte 50 mm, 
afleesnauwkeurigheid 0,01 mm. ( zie figuur 3.6) 
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De krachtmeetdoos en de verplaatsingsopnemer Z~Jn 
afzonderlijk aangesloten op een meetversterker ( KW 3073 van 
HBM ). De versterkers van de krachtmeetdoos en de opnemer in 
het midden van de ligger zijn verbonden met een X Y 
recorder ( HP 7044 A ) zodat een kracht-doorbuigingsdiagram 
wordt getekend ( zie figuur 3.7) De stuik, rek en 
scheurwijdte kleiner dan I mm, is gemeten met een Pfender ( 
meetgebied 1 mm, afleesnauwkeurigheid 0,001 mm ). De 
scheurwijdte groter dan 1 mm is gemeten met een 
scheurbreedt-meter ( Mitutoyo, meetbereik 7 mm, 
afleesnauwkeurigheid 0,05 mm ) T.b.v. het meten met een 
Pfender zijn meetpuntjes op een afstand van ongeveer 60 mm 
volgens figuur 3.6 op de zijkanten van de ligger geplakt ( 
met epoxylijm ). De inductieve verplaatsingsopnemer die 
zich in de vijzel bevindt ( HBM w 100, meetbereik + 100 mm, 
klasse 0,2% ), en die de verplaatsing van de vijzel 
registreert is gebruikt voor de vervormingssturing. De 
vervorming is stapsgewijs verhoogd. De gekozen 
vervormingssnelheid is 1,5 mm I min. Bij elke stap worden 
de belasting, de scheurwijdte en de verplaatsing van de 
pfenderpunten gemeten. 
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4. THEORETISCHE BEREKENING. 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van uitgangspunten en 
formules berekeningen gemaakt voor de bezwijkbelasting en de 
doorbuiging die op zouden moeten treden. Hierbij wordt 
buiten beschouwing gelaten: - de manier van oplegging van 

de balk 
- balk opgenomen in een balken 

vloer. 
Achtereenvolgens worden de aspekten afschuiving, buiging en 
afschuiving hechtlaag eerst besproken. Om de uitkomsten zo 
goed mogelijk te kunnen benaderen worden exacte afleidingen 
en basisformules gehanteerd. 

4.1 Afschuiving. 

4.1.1 Betonaandeel. 

Het bepalen van de [1 voor een balk belast op afschuiving 
zonder afschuifwapening, is op velerlei wijzen gebeurd. Ook 
voor welk deel van de betondoorsnede de moet gelden is 
voor die verschillende methoden steeds weer anders. 
Uiteindelijk gaat het er om een zo goed mogelijke berekening 
te kunnen maken van de werkelijke afschuifkracht. Dat is 
reeds in 1971 zeer goed gelukt door Rafla (8). Hij heeft 
een betrouwbare empirische formule ontwikkeld voor het 
bepalen van het afschuifdraagvermogen. De formule was het 
resultaat van een statische analyse van 442 proefresultaten. 
Deze werden van 1952 tot 1968 door een 19-tal onderzoekers 
uitgevoerd. Deze formule luidt: 

0,5 0,33 -0,25 r u = (X u . fcm . wo . h 

De meeste belangrijke invloeden zijn terug te zien in die 
formule : - slankheid a/h --> ex u 

- langswapeningspercentage --> wo 
- effektieve balkhoogte --> h 
- betondruksterkte -~ (kubus 20 cm fcm 

Het afschuifdraagvermogen is dan : 
Vcu = 7/8 . "[u . b . h 

De faktor tijd zit hier nog niet in verwerkt. 
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u,afhankelijk van de slankheid, is in formule-vorm 

voor 1,0 < a/h < 2 : CX'u = 6,00 - 2,20 . a/h 2,5 
voor 2,0 < a/h < 3,5 ()(u = 0,795 + 0,293 . ( 3 1 5 - a/h) 
voor a/h > 3,5 eX u = 0,90 - 0,03 a/h 

4 -
J,B 

I a ( {er I 
b :0 

t6 

o,e 

I I 

1 2 .J,S ç 6 7 "lh 

Bij deze methode wordt dus een afschuifspanning gevonden die 
geldt voor de gehele nuttige hoogte van de doorsnede. In 
werkelijkheid is dat niet juist. Alleen ter plaatse van de 
drukzone kan een afschuifspanning aanwezig zijn. Figuur 4.2. 

De afleiding van Rafla is inclusief het effekt van 
deuvelwerking en scheurvertanding (aggregate interlock). 
Pruijssers is het gelukt om deze invloeden beter te 
kwantificeren. (9) Hij heeft mechanismen beschreven waarmee 
op grond van de materiaaleigenschappen de formule van Rafla 
theoretisch kon worden onderbouwd. 10 Bij zijn afleiding 
heeft hij voor a/h > 2,5 gebruik gemaakt van het tandmodel 
van Kani. Zie figuur 4.3, volgende pagina. 
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De tand wordt belast op dezelfde manier als een console. De 
overblijvende drukboog zal de belasting over moeten brengen. 
Hoewel dit model de experimenteel waargenomen tendenzen goed 
beschreef, bleek de berekening van de bezwijklast te lage 
waarden te geven. Dit is te verklaren door de 
scheurvertanding en de deuvelwerking. Respectievelijk de 
extra weerstand van de tanden tegen rotatie doordat de 
scheurvlakken ruw zijn en de langswapeningsstaven die een 
bepalde mate van stijfheid loodrecht op hun asrichting 
bezitten.(zie figuur 4.4.a) 
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Meerdere onderzoekers, waaronder Fenwick, Paulay en taylor 
hebben beweerd dat het aandeel van scheurvertanding en 
deuvelwerking groter is dan het aandeel van de 
afschuifspanning in de druklaag. Echter uit experimenteel 
gemeten scheuropeningspad 11 kan op basis van een model 
van scheurvertanding worden afgeleid dat de bijdrage van 
scheurvertanding en deuvelwerking maximaal slechts 10% van 
het totale afschuifdraagvermogen uitmaken (9). Volgens 
Pruyssers heeft de scheurvertanding en de deuvelwerking 
alleen effekt bij de herverdeling van de schuifkracht 
tijdens het bezwijken van de drukzone. 

In het onderzoek van Pruyssers ligt de nadruk op de 
effectieve afschuifhoogte hr. Het verschil met de veelal 
gebruikte hoogte van de drukzone x is dat de invloed van de 
normaaltrekspanningen nu niet verwaarloosd worden, omdat ook 
daar schuifspanningen aanwezig zijn. Dit wordt de 
tensionsoftening-zone genoemd (zie figuur 4.4.b). In dat 
deel loopt de scheur door, maar is onzichtbaar. 

In dat deel wordt nog een aanzienlijke bijdrage geleverd aan 
het afschuifdraagvermogen. (zie figuur 4.5) 
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Dan geldt voor de totale afschuifkracht voor a/h > 2,5 

Vcu = 2/3 .A.Lu . b . h 

Via een regressie-analyse voor u en h wordt dan gevonden: 

0,5 0,3 -0,2 
Vcu,m =~u . fcm . wo . h . b h 

0,8 0,8 
met u = 1,17 . (3 . À 

-0,2 
a/h 

Hierin met f-3 de tijdsafhankelijke faktor: 0 > !3 > 0, 6 
voor 0 < t < c.<:> 

Het verschil met de theoretische waarde, wordt vermoedelijk 
veroorzaakt door de bijdragen van deuvelwerking en 
scheurvertanding. Hieruit blijkt dat de voornaamste 
variabelen fcm, wo en h bijna hetzelfde zijn, als bij 
formule van Rafla. Het verschil is te verwaarlozen. Alleen 
moeten nog de~u-faktoren vergeleken worden. (zie figuur 4.6) 
Deze zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. 
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Voor het afschuifdraagvermogen in een sterkteberekening 
dient men uit te gaan van karakteristieke ondergrenswaarden 
voor de materiaaleigenschappen. De grote spreiding in de 
resultaten van de treksterkten vereist een reduktie van de 
treksterkte in de sterkteberekening tot 83% van de 
gemiddelde waarde. Voor de langeduureffekten wordt voor 
~= 0,75 aangehouden. Voor de karakteristieke ondergrens van 
de betondruksterkte wordt 85% van de gemiddelde waarde 
hiervoor aangehouden. Voor een gekoncentreerde belasting 
ontstaat enige afrondingen en regressie in de formule ( 10) 
voor a/h > 2,5 : 

0,5 0,33 -0,2 
Vcu,F = iXu fcm . wo h b . h 

0,8 0,8 -0,2 
met u = 1,17 ·(3 À (a/h) 

!3= 0,75 ~= 0,70 

en 0,83 (spreiding treksterkte) 
0,85 (karakteristieke ondergrens druksterkte) 

0,8 0,8 -0,2 
Vcu,F = 0,85 0,83 . 0,75 0,7 1,17 (a/h) ..... etc 

-0,2 0,5 0,33 -0,2 
= 0/49 {a/h) . fcm . WO h b h 

Voor het benaderen van experiment-resultaten lijkt deze 
formule mlJ te lage waarden te geven: de karakteristieke 
ondergrens voor de betondruksterkte moet onder het 
wortelteken gebrachto worden 1 verder wordt de tijdsfaktor 
gezien het tijdstip van proeven gesteld op 0 1 90. De 
waarden voor de karakteristieke ondergrens en de spreiding 
van de treksterkte komen vrij goed overeen met de gemeten 
waarde van de druk- en buigtrekproeven en worden dus 
hetzelfde gehouden. 

De uiteindelijke formule wordt dan voor a/h > 2/5 
0,5 0/33 -012 

Vcu,P = 0,83 . o(u (0,85.fcm) wo . h b h 
0,8 0,8 -0,2 -0,2 

met o<u = 1,17 . 0,90 . 0,7 . (a/h) = 0,81 . (a/h) 
-0,2 0,5 0,33 -0,2 

Vcu,P = 0,62 . (a/h) . fcm . wo . h b h 
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beugels als 
ligt daarbij 

Over het draagvermogen van traditionele 
dwarskrachtwapening is voldoende bekend. Het 
voor de hand dat de maximale kracht = 
vloeispanning x arm/ beugelafstand. Er kan 
gediscusieerd worden over de hoek van de 
Deze wordt bij verticale dwarskrachtwapening 
gesteld (zie figuur 4.7). 

doorsnede x 
eventueel nog 

afschuifscheur. 
meestal op 45" 

~ 
vv 

/ 

Voor het staalgaasnet als dwarskrachtwapening geldt in feite 
hetzelfde. De afschuifhoek kan weer gesteld worden op 45 
Alleen de werkzame hoogte van het staalgaasnet moet nader 
bekeken worden omdat het net in een U-vorm om de balk is 
gezet.(zie figuur 4.8). Er moet dus gekeken worden naar de 
verankeringslengte van het net. Dit is afhankelijk van twee 
aspekten: 

1. verankering van de verticale draden, 
2. verankering door de dwarsdraden. 

Ad 1. Er wordt eerst vanuit gegaan dat de dwarsdraden niet 
meewerken als er een maximale uitsteek is van de lengtedraden. 
Voor B30 geldt {10): 
(csu = 3,0 + 0,53 . ë/flk = 3,0 + 0,53 . 6/1,5 = 5,12 mm2 

1,5 
1 = ------ . ex . f = ------
stu 4. ~su sy 4. 5,12 

Ós 

1,0 . 330 = 24 mm 
dit is ongeveer gelijk 
aan de afstand van de 
dwarsdraden, 25 mm. 

= = 1,0 ( max.staalspanning) 
fsy 

I~ I I 9· I 
I . 

I . . I 
~ I 

I : ' I 
I I 
I , 

·----~ 
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ad 2.Hiervoor is een afleiding in het boek van Prof. 
Bruggeling gehanteert (10).Er wordt van een situatie 
uitgegaan dat het net juist boven de dwarsdraden is 
afgeknipt/ le=O. Omdat het nu een ander net betreft wordt er 
een WlJZlging aangebracht voor het staalspanningsverloop 
(zie figuur 4.9). 

~.t ===========t l-===-:ïfi---::1 

vrs = spanning in de las 
gesteld op 100 N/mm2 

c 
Les u = 310 + 0/53 -----

)r"k 
= 310 + 0/53 6/1/5 
=5/12 N/mm2 

1 = 
st u 

------ .(f - 100 ) 
4 .Tcsu sy 

1/5 
= ------ . ( 330 100 = 17 mm 

4. 5/12 

Hieruit blijkt dat het eerste 
maximale verankeringslengte is 
dwarsdraden : 25 mm 

geval maatgevend is. De 
dus de afstand tussen de 
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Het staalgaasnet is dus werkzaam vanaf ce + lstu tot aan de 
langswapening (zie figuur 4.10). Dit zal ongeveer gelijk 
zijn aan de hefboomsarm z. 

ë;=*=-IEJ(J I I .·. I I .. 

I" -~I 
I . . I 
I ~Çl • I 
l!:::---:.1 

4.2 Buiging. 

"éc + (lbt 

wEJ!I:?tf/'IE 
H(X?~T€ 

srA..cû<#JA.ë"T 

6-tz • .,.t1é<~)~ ~ 

n4WR lt,t() 

ëe = 10 mm 

Het draagvermogen voor het 
staalgaasnet wordt dan 

Ass.fg 
Vg= ------- . z 

t 

Bij de berekening van de maximale momenten wordt uitgegaaan 
van de vervormingen en spanningen volgens de (}- é.. diagrammen 
van de aanwezige materialen. 
Daarbij zijn de aanamen: 
a. Het~-~ diagram voor trek is tri-lineair 
b. Het ~-? diagram voor druk bestaat uit een parabool en een 

rechte. 
c. Vlakke doorsneden blijven na vervorming vlak, dus de 

rekken blijven recht evenredig met de afstand tot de 
neutrale lijn 

d. De doorbuigingen zijn klein t.o.v. de hoogte van de 
ligger, en de vervormingen t.g.v. de schuifkrachten worden 
verwaarloosd. 

e. Samenwerking van de oorspronkelijke betonbalk met het 
opgespoten spuitbeton. 

Via het horizontale evenwicht voor de druk - en trekkracht 
is het moment te bepalen. Vervolgens is via het M - X 
diagram de doorbuiging te berekenen ( zie berekeningen). Dan 
is het theoretische verloop van het P -~diagram bekend en 
kan een vergelijk gemaakt worden met het experimentele 
diagram. 



HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL Blz . ..35" 
DEEL F : ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCEMENT 

VERSTERKTE BETONBALKEN 

4.3 Langsafschuiving in de hechtlaag. 

In par. 4.2 is uitgegaan van een homogene doorsnede bij de 
versterkte balken met een spuitbetonlaag. Dat is echter 
alleen het geval als in het aanhechtvlak tussen het 
spuitbeton en de oorspronkelijke beton gerekend kan worden 
op overdracht van schuifspanningen die daar aanwezig zijn. 
Gezien de goede hechting van de spuitbeton bij een goede 
uitvoering kan daar bijna zeker op gerekend worden. In de 
Cur-aanbeveling nr.11 wordt gesteld dat de hechtsterkte 
minstens 1 N/mm2 moet bedragen, mits uit berekeningen niet 
volgt dat het hoger moet zijn. 12 Volgens Duitse normen 
(13) geldt voor[< grenswaarële l"g: 60% aanhechting en 40% door 
verbindingsmiddelen van de schuifspanning kan worden 
overgebracht. Er zouden dus altijd verbindsmiddelen moeten 
worden toegepast. Voor Z: > 1, 25 . ""Cg moet de gehele 
schuifkracht door verbindingsmiddelen worden overgebracht. 
De rg is afhankelijk van de betonkwaliteit. Daarbij is de 
laagste kwaliteit van het spuitbeton of van de 
oorspronkelijke betonbalk maatgevend. Na omrekening naar de 
rekentoestand en de in Nederland gebruikte betonkwaliteiten, 
Zl.Jn de waarden van r g en 0, 6 ·L g voor balken per 
betonkwaliteit: 

Lg 0,6 . "[g 

B 17,5 0,68 N/mmm2 0,41 
B 22,5 0,82 0,49 
B 30 1,02 0,61 
B 40 1,36 0,82 

De 0,6. g-waarden zijn te vergelijken 1 in tabel E11 
van de VB '74. 
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De schuifkracht S in het aanhechtvlak wordt berekend uit de 
verandering van de kracht in de in het spuitbeton 
toegevoegde wapening, figuur 4.11: 

·9 · .. 

Aas .fas .V 
S = ----------------------------- { N/m ) 

Aas . fas .zs + Aao .fao . zo 

hierin: - Aas, fas, zs Z1Jn resp. doorsnede trekwapening, 
rekenwaarde treksterkte en de hefboomsarm voor het 
spuitbeton 

- Aao, fao, zo, zijn resp.idem voor de oorspronkelijke 
beton 

Als er geen 
meegerekend 
voorstelling 

wapening in de 
dan geldt voor 

oorspronkelijke beton wordt 
de schuifkracht de eenvoudige 

V V 
s = = 

z.s z 

De schuifspanning is uiteindelijk de schuifkracht gedeeld 
door het aanhechtingsoppervlak. S 

C: = 
ba 

Hierin is ba de lengte van het aanhechtingsoppervlak. 
Als dat oppervlak zich dicht in de buurt van de schuifkracht 
bevindt, dan kan het volledig worden meegerekend met overal 
de lineaire waarde voor . {figuur 4.12) 
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Bij de hier toegepaste versterkingsmetbode wordt gebruik 
gemaakt van een groot hechtoppervlak. Naar boven toe zal in 
de hechtlaag de Th dan niet meer volledig werkzaam zijn. 
(figuur 4.13) 

bf 

z-h Zi, 

f b ~ "'Fi4'vt&. o/.1.3 
3 

Dan kan ba gesteld worden op ba = b + 2. .b1 
4 

Alhoewel in de Duitse richtlijnen wordt gesteld dat minstens 
40% door verbindingsmiddelen moet worden overgebracht 1 

worden deze hier niet toegepast. Er wordt aangenomen dat 
alleen aanhechting voldoende is. Hierbij wordt dan maximaal 
= 0,6.T g gesteld. De achtergrondgedachte hierbij is dat de 
stelling in de Duitse voorschriften als een overbodige 
veiligheid beschouwd kan worden en dat in de Nederlandse 
Cur-aanbeveling nr. 11 "Spuitbeton", niets omtrent 
verbindingsmiddelen gezegd wordt. Verder wordt de b1 van 
het aanhechtingsoppervlak aan de veilige kant benaderd. 
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4.4 Berekening van de diverse balkdoorsneden. 
----------------------------------------
Voor de materialen worden de \[- t- diagrammen aangehouden: 

Voor het beton B 22,5 is dat het volgende ó- é.- diagram: 

De vergelijking van de parabool luidt: 
f'bk 2 2.f'b 

r:f= - -Ë~i"- . E. + --~-(-{--- . E-

f'bk is bepaald uit drukproeven op kubussen zie bijlage 
f'bk = 0,8 f'ck = 0,8 41,8 = 33,5 N/mm2 

stel t:u = 3 /.. 

33,5 2.. 2 . 33,5 
\[= - ----- .é. + -------- . t:. 

Jo 2 
(0,003) 0,003 

(]b= 
6 2. 3 

- 3,72 . 10 .€. + 22,3 . 10 ,é. 

fb is bepaald uit de driepuntsbuigproeven fb = 3,9 N/mm2 
( zie bijlage 3 ) 

Voor het spuitbeton B30, wordt hetzelfde <r- & diagram 
genomen. Hiervoor geldt: F'bk = 0,8 . 51,4 = 41,1 N/mm2 

( zie bijlage 2 ) 
41,1 ~ 2 . 41,1 

zodat rJ; = - ---- . é.. + -------- . & 
2 

(0,003) 0,003 
6 2 

V's= -4,57. 10 ,&. + 27,4 
De treksterkte voor het spuitbeton is fb = 

3 
10 . & 
3,7 N/mm2 

2) 
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4.4.1 Onversterkte balken 

I Bepaling M - X diagram ( buiging) 

1e knikpunt : het theoretische scheurmoment. 
De invloed van de krimp wordt hierbij als volgt bepaald: 

1 -5 
stel ~r = 5 - 10 ( bij ouderdom van 100 dgn ) zie figuur. 
scheurtreksterkte ~~ = 24 1 5 . sl + fb - Glkr ( empirisch) 
Hierin is het specifieke oppervlak Sl = totale omtrek/volume 
2 staven ~ 10 totale omtrek = 2 . ~ 10 = 63 mm ) 

Blz . .3j 

beton 

volume beton = 0,5 . ht . b = 3600 mm2 ) Sl = 63/3600 
1 -5 = 0,02 

~kr = ~r. E = 5.10 . 29000 = 1,5 N/mm2 
fb = 3r9 N/mm2 

Gïcs = 24,5 . 0,02 + 3,9 - 1,5 = 2,9 N/mm2 

De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

·qur.. "1(,1 ...... 

1(, &'6 
r-7>, 

flfO 
f-

154' 
<{;cttt~ -f-- • • - i;.='l'~ <ta•j ~."_. -zr a? 7; 

I 1._17 lè• ~~ %.. ~ .. tp.y ...... 

Het scheurmoment wordt gevonden op iteratieve W~Jze, waarbij 
voldaan moet worden aan de voorwaarde .ZH = o We gaan er 
vanuit dat de scheursterkte optreedt ter hoogte van de 
wapening. Bij een lineair vervormingsdiagram hoort daarbij 
een spanning aan de onderzijde van 4, 0 N/mm2 ~ f~,==-3,9 #fH-r",z 

éh = 0,22 
éo = 0,19 

\T"h = 4 1 7 N/mm2 
(/ o = 4, 0 N /mm2 

Het 0- ~ diagram voor het betonaandeel wordt lineair 
verondersteld vanwege de kleine spanningen. 
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Dl = 1/2 415 815 . 910 = 18.000 N 

Tb = 1/2 4,0 . 7 15 910 = 13.000 N 
Tl = 157 2914 = 41600 N 

----------
Ttotaal 18.100 N 

Ms = Dl 2/3 86 + Tl 2/3 74 + Ta 

De kromming behorende bij dit scheurmoment 
3 

0,22.10 -6 

z 

54 

Xs =---------- = 2,56 . 10 /mm 
86 

2e knikpunt: het vloeien van de wapening. 

D =~ T 

= 1,89 KNm 

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en aannamen zoals 
gesteld bij de berekening van het scheurmoment. 
Uitgangspunt is nu (v = 540 N/mm2 De vervormingen en 
spanningen zijn dan als volgt: 

.. .. " I 

V :.'• -rl Pt 

~ 

44/ et 

>--
v;.- :S"f'# 

-----+ -· ,. - to I 
p 

Bepaling drukkracht D: 
-3 -5 

= 1184 10 I 58 = 3117 10 y 
6 2 3 -3 2 

= - 3172 10 .& + 2213 . 10 . f_ = - 3,7 . 10 .y + 0171 y 
~ó' 567 5"6' 

=jg. <} -3 
y 

2 
dy + I 0 I 71. Dl b dy = 90 317 10 y. dy) 

p -3 3 tJ 
2 'ó' p 

= 90 . (-317 10 .1/3.y 0171.1/2y ) = 85.800 N 
0 
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Ta = 540 . 157 = 84.800 N .ZD =.ZT 
5& -sfl 

Blz. o/1 

Mv = /fJbydy + T. 82 = 90 
17 

( f3, 7.10 
-3 3 

y 
0 

.dy 
5fJ 2 

+jo, 71.y .dy) + T.82 
17 

6 
= 3,21 10 + 6,95 

-3 
1,84 10 

Xv = ----------- = 31,7 
58 

Bepaling van het eindpunt in het M - X diagram 

6 
10 = 10,16 KNm 

-6 
10 I mm 

De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

• • 

Dl = 33,5 
D2 = 2/3 . 33,5 

12 
24 

90 = 36,2 KN 
90 = 48,2 KN 

84,4 KN 
Ta = 84,8 KN T = D 

Mu = Dl . ( 12/2 + 24 ) + D2 . 5/8 . 24 + Ta . 104 
= 1,09 + 0,72 + 8,82 + 10,63 KNm 

3 
4,5 . 10 -6 

Xu =---------- = 125 . 10 /mm 
36 

II Bepaling van de rekenwaarde van de dwarskracht. 

D - balken 
Betonaandeel vlgs formule; 

-0,2 0,5 0,33 -0,2 
Vcu,P = 0,62 . (a/h) . fcu wo .h . b . h 

Hierin is : a = 400 mm 
fcu = 49,3 N/mm2 
wo = 1,25% 
h = 140 mm 

b = 90 mm 
Ingevuld geeft Vcu,P = 17,8 KN 
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M - balken 
betonaandeel ; het verschil met de D - balken is dat 
a=700, dus 700 -0,2 

Vcu,P= 17,8. (----- ) = 15,9 KN 
400 

Wapeningsaandeel ; beugels 0 5 - 235 mm 

Hierin is 

Ass.fs 
Vau,P =-------- . z 

t 

Ass = 39,3 mm2 
fs = 576 N/mm2 
z = 0,9 . 140 = 126 mm 
t = 235 mm 

Ingevuld geeft Vau,P = 12,1 KN 

Totaal dus Vu,P = 15,9 + 12,1 = 2810 KN 

III Bepaling P -

De doorbuiging 
belasting op de 

diagram 

wordt berekend door 
ligger te plaatsen : 

% 
= 2 .JYxx . x . dx 

" D - balken 1 a = 400 mm 
Scheurmoment 

het x 

Ms = 1/89 KNm 

vlak 

-6 
Xs = 2 1 56 . 10 /mm 

Ms 1,89 

als 

:zs Ps = = ----- = 4 1 73 KN 
a 

-6 -6 -3 
R =0,5.2 1 56.10 .400+150.2,56.10 = 0 1 9.10 

-6 -6 
~m=R.550-0 1 5.2,56.10 .400.283-2,56.10 .150.75 

= 0,49-0,14-0 1 03 = 0132 mm 

0/4 
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Doorbuiging halverwege het gescheurde stadium. 

Mh = 1,89 + ------------ = 6,03 
2 

A Zl (31,7- 2/56) -6 
--------------=17,13.10 

2 1f.~J 
+ 

~--'-------'--L-------=="""'iût Ph = 
1 2n ~~ T 

Mh 

a 6 
10 

Ph.x = Ms x = ------------- = 125 mm 
15080 

-6 -6 -6 
R = 0,5.2,56.10 .125+2,56.10 .252+0,5.252.14,57.10 + 

-6 -3 
+ 150.17,13.10 = 5,2.10 

( -6 -6 
~M= R.550-0 1 5.2 1 56.10 125.(125/3 +252+150)-2,56.10 .252. 

-6 
.(0,5.252+150)-0,5.252.14,57.10 

-6 -150.17,13.10 .75 

= 2,87-0,07-0,18-0,43-0,19 = 2,00 mm 

Doorbuiging tijdens vloeien wapening; dit komt niet voor bij 
onversterkte D - balken want: 

Mv 10 1 16 
de kracht bij het vloeimoment : Pv = -- = ------ = 25/4 KN 

a 0,4 
is groter dan de maximale kracht Vcu,P = 17,8 KN 
tgv.afschuiving. ~ 

/mm 
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M - balken, a = 700 mm 
Scheurmoment Ms = 1,89 KNm 

-6 
Xs = 2,56.10 /mm 

Ms 1,89 

'}QO 300 }-CO 
Ps = = 

15 

~!! ~ ·1~·--
l.r~ 1 

-6 -6 -3 
R = 0,5.2,56,10 .700+150.2,56.10 =1,28.10 

=2,7 KN 

~ -6 -6 
om= R.850-0,5.2,56.10 .700.(1/3.700+150)-2,56.10 .150.75 

Doorbuiging halverwege het gescheurde stadium 

Mh = 6,03 KNm 
-6 

Mh = 17,13.10 /mm 
Mh 

IS Z> Ph = = 8,61 KN 
a 6 

1,89.10 T ,".~.,.-~ 
~-lP' Ph.x = Ms x=---------

8,610 

h41 / 

~~tL_ 

-6 -6 ~) kir -6 
R = 0,5.2,56.10 .220+2,56.10 .480+0,5.480.14,57.10 

-6 -3 
+150.17,13.10 =7,6.10 

+ 

é -6 -6 
~M = R.850-0,5.2,56.10 .220.(220/3+480+150)-2,56.10 .480 . 

. ( 0 I 5 . 4 8 0 + 15 0 ) - 0 I 5 . 4 8 0 . 14 . 5 7 . 10 _,. ( 4 8 0 I 3 + 15 0 ) -

=220 

-6 
- 150.17,13.10 .75 = 6,44-0,20-0,48-1,08-0,19 = 4,49 mm 

mm 
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VERSTERKTE BETONBALKEN. 

--------------••••-•••-••-•-•w--·------------------------------------------

Doorbuiging op moment dat de wapening vloeit 

~-
1 I 
1 I 

·. I I 

Mv = 10,16 KNm 
-6 

Xv = 31,7.10 /mm 
Mv 

Pv =---- = 14,5 KN 
700 

1,89 
Pv.y=Ms y=----- = 130 mm 

h·r / 14.5 

Ir,~ 
-r~ .:r ... 

-6 -6 -6 
R = 0,5.2,56.10 .130+2,56.10 570+0,5.570.29,1.10 + 

-6 -3 
+150.31,7.10 = 14,7.10 

J -6 -6 
W\= R.850-0,5.2,56.10 . (130/3+570+150)-2,56.10 .570. 

ll 

. -6 -6 
.(0,5.570+150)-0,5.570.29,1.10 (570/3+150)-150.31,7.10 .75= 
= 12,5-0,13-0.63-2,82-0,36 = 8,56 mm 

h. ,.," 
Doorbuiging bij de maximale belasting 

10,63 KNm 
"~ -6 

Mu = 
Xu = 125.10 /mm .t. :t., Mu 
Pu =--- = 15,2 KNM 

a 

Pu.x = Ms 

tftt·~"' 
J.tl·/1·' Pu . y = Mv 

1,89 
x=----- = 124 mm 

15,2 
10,16 

y=------ = 668 mm 
15,2 

R= (0,5.124.2,56+544.2,56+544.0,5.29,1+32.31.7+32.93,3.0,5 + 
-6 -3 

( +150.125).10 = 30,7.10 
äM=(0,5.124.767.2,56+544.2,56.454-544.29,1.363-32.31,7.166-

-6 
- 32.93,3.160-150.125.75).10 

= 26,10-0,12-0,63-5,75-0,17-0,48-1,41 = 17,54 mm 
In dit geval geldt dat Pu < Vu,P =28,0 KN dus bezwijking op buiging. 

~" 
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VERSTERKTE BETONBALKEN. 

4.4.2 Versterkte balken. 

I Bepaling M - X diagram 

le knikpunt : theoretische scheurmoment 

De invloed van de krimp in 
volgt bepaald: ' 

stel Er 

de spuitbetonlaag wordt als 
-5 

= 7.10 bij ouderdom van 50 dgn 
en E = 35.000 N/mm2 

scheurtreksterkte cs = 24 1 5. Sl + fb - ([ kr. 
Voor het specifieke oppervlak Sl wordt alleen de hoogte van 
18 mm genomen {opgespoten laag) 

6 staven Jf 1, 5 ~ z 0 = 6 . 7l .1, 5 = 28, 3 mm 

I 

cJkr =Cr· E = 

({C5 = 24 I 5 

Vmt = 18.126 = 2300 mm2 Sl= 

-5 
7 . 10 .35000 = 2,5 N/mm2 

'2 
0,01 + 4 1 0 - 2 1 5 = 1,8 N/mm 

28,3 
=0,01 

2300 

De vervormingen en spanningen bij bereiken ~cs spuitbeton: 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I • • I I -

Evenwicht: 

Dl = 90.90.2.0.0,5 = 8100 
D2 = 90.36.2,4.015 = 3900 

-------
Totaal D = 12000 N 

Tl = 70.90.1,5.0,5 = 4700 
T2 = 70.36.212.015 = 2800 
Ta = 917.157 = 1500 

Blz.~/ 

Tg = 10,5.813+(9+415).313=150 Tg = trekkracht staalgaasnet 
T3 = 18.126.2,0 = 4500 

------------
Totaal T = 13500 N :2 T =~ D 



HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL 
DEEL F : ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCEMENT 
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Blz. Ir} 

Msl = (Dl+D2).2/3.90 +(Tl+T2).2/3.88+T3.79+Ta.50+Tg.76+1,60 KNm 

1+ ~~ 

.... 

0,09 -6 
Xsl =------ = 1.10 /mm 

90 

Vervormingen en spanningen bij bereiken 

I I 
I 

I 
I 

I 
I I 
I I Ól 
I I 
I • • I 
! l 

Evenwicht: 

Dl= 90.78.3,8.0,5 = 13400 
D2 = 36.78.4,5.0,5 = 6300 

Totaal D 19700 N 

Tl = 90.82.3,9.0,5 = 14400 
T2 = 36.25.1,8.0,5 = 800 
Ta = 29,0.157 = 4500 
Tg = 8.33+(11+25).3= 400 

---------
Totaal T = 20100 N z:- T .::;Z: D 

\Tcs B=22, 5 

"-

Ms2 =(Dl+D2).2/3.78+Tl.2/3.82+T2.2/3.25+Ta.62+Tg.80= 2,14 KNm 

2e knikpunt 
De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I I 
I • • I 
I !J 
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1,43 -5 
E. = ----- = 2,86.10 .y 

50 
6 2 3. -3 ? ... 

Qb = -3,72.10 +22,3.10 . = -3,0.10 .y +0,64.y (beton B22,5) 
6 2 3 -3 2 

cfs = -4,57.10 +27,4.10 = -3,7.10 .y +0,78.y (spuitbeton) 

Evenwicht: 
so 

Dl = jb.bl.dy = 
oso 

60,8 KN 

29,5 KN 

bl = 90 mm (oorspronkelljke balk) 

D2 =/ifs.b2.dy = b2 = 2 x 18 = 36 mm (spuitbetonlaag) 
0 ---------
Totaal D = 90,3 KN 

Ta = 157.540 = 84,8 KN 
Tg= 330.(8,2+2.3,3)+(220+110).3,3 = 4,9+1,1 = 6,0 KN 

Totaal T 

f() StJ 

Mv =~(b.bl.y.dy+~ G's.b2.y.dy+Ta.90+Tg.100 
0 () 
= 1,98+0,96+7,63+0,6=11,17 KNm 

1,43 -6 
Xv =------ =28,6.10 /mm 

50 

Bepaling eindpunt in het M - X diagram. 

= 90,8 KN 

De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

I 
I I ~ 2} 

I I 
I I 

I I 1fj 
I I 
I I 
I I 
I • • I 
1.!: ~ f·...uo 

4,5 -5 
é = = 16,7.10 .y 

27 
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Evenwicht: 

Dl = 33,5.9.90 = 27,1 
D2 = 2/3.33,5.18.90 = 36,2 
D3 = 41,1.9.36 = 13,3 
D4 = 2/3.41,1.18.36 = 17,8 

------
Totaal D = 94/4 KN 

Ta = 84,8 KN 
Tg = 8/2.330+5,5.3,3.330 = 8/7 

------
Totaal T = 93,5 KN Z. T =Z D 

M = (Dl+D3).(0,5+18)+(D2+D4).5/8.18+Ta.113+Tg.100 
= 0,91+0,61+9,6+0,87 = 12,0 KNm 

II Bepaling rekenwaarde van de dwarskracht 

D-balken 

Betonaandeel vlgs formule; 
-0,2 0,5 0/33 -0,2 

Vcu,P = 0/62.(a/h) .fcm .wo .h .b.h 
Hierin is: a = 400mm 

36 90 
fcm =----.64,9 + .49 1 3 = 53,8 N/mm2 

126 126 

WO = 0.98% 
h = 142,5 mm 
b = 126 mm 

Ingevuld geeft Vcu,P = 24,5 KN 

Staalgaasnet Ass.fg 
Vgu =-------.z 

t 
Hierin is : Ass = 3,30 mm2 

fg = 330 N/mm2 
t = 12,7 mm 
z = h -(ce+lstu) = 142,5 -(10+25)=107,5 mm 

Ingevuld geeft Vgu,P = 9,2 KN 

Totaal Vu,P = 24,5 + 9,2 = 33,7 KN 

M - balken 

Betonaandeel; het verschil met de D-balken is dat a=700 mm, 
-0,2 

zodat: Vcu,P = 24,5.(700/400) = 21,9 KN 

Beugels j 5 - 235 mm 
Vau,P = 12,1 KN ( zie onversterkte balken ) 
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III Bepaling P - t diagram 

b 

D - balken, a = 400 mm 
Doorbuiging bij het scheurmoment hoofdwapening) 

b lttJo 

I 

I 
I 

I 

b 

Ms2 = 2,14 KNm 
-6 

Xs2 = 2,3.10 /mm 
i; Ps2 = 2,14/0,4 = 5,35 KN 
+~ _, 

·~ ~.L 

~". 
-6 -6 -3 

R=0,5.2,3.10 .400+150.2,3.10 =0,8.10 
-6 

&m=R.550-(0,5.2,3.400.283+2,3.150.75).10 
=0,44-0,13-0,03=0,28 mm 

Doorbuiging halverwege het gescheurde stadium 

Mh = 2,14+(11,17-2,14)/2= 6,66 KNm 
-6 

Xh = 2,30+(28,6-2,30)/2 = 15,45.10 /mm 
b 

-+-Ph = Mh/a = 6,60/0,4 = 16,65 KN 
6 

2,14.10 
Ph.x = Ms x=---------

L 
16.650 

ht, 

"~ 
t~ .t~ 

=129 mm 

-6 -3 
R=(0,5.2,3.129+2,3.271+0,5.13,15.271+150.15,45).10 =4,87.10 

JM=R.550-(0,5.2,3.129.464+2,3.271.286+0,5.13,15.271.240 
-6 

+150.15,45.75).10 =2,688-0,07-0,18-0,43-0,17= 1,83 mm 
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A 

Doorbuiging bij vloeien hoofdwapening. 

Mv 

Xv 
21 Pv 

XV 

tu~*' ;J·b·l 

= 
= 
= 
= 

11,17 KNm 
-6 

28,6.10 /mm 
11,17/0,4 = 27,9 KN 
2,14/27,9 = 77 mm 

-6 -3 
R=(0,5.77.2,3+2,3.323+0,5.26,3.323+150.28,6).10 = 9,4.10 

d~=R.550-(0,5.77.2,3.499+323.2,3.311+0,5.26,3.323.258 
-6 

+150.28,6.75).10 =5,15-0,04-0,23-1,09-0,32= 3,47 mm 

Doorbuiging bij de maximale belasting. 

Mu = 12,0 KNm 
-6 

X u = 167.10 /mm 
4 Pu = 12,0/0,4 = 30 KN 

x u = 2,14/30 = 71 mm 
yu = 11,17/30 = 372 mm 

fJI,f.l,-4 

t6,J·•"' h.-
1,1·1'-1. 

"~ 

Blz. 5"1 

-6 
R=(0,5.71.2,3+301.2,3+301.26,3.0,5+28.28,6+28.138.0,5+150.167}.10 

-3 
=32,5.10 

Jm=R.550-(0,5.71.2,3.503+301.2,3.328+0,5.301.26,3.278+28.28,6. 
-6 

.164+0,5.28.138.159+150.167.75).10 = 

=17,9-0,04-0,23-1,10-0,13-0,31-1,88 = 14,2 mm 
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In dit geval geldt dat Pu < Vu 1 P = 33 1 7 KN dus dat er 
bezwijking optreedt agv. buiging. De versterkte D-balk was 
in eerste instantie zo ontworpen en gedimensioneerd dat deze 
op afschuiving zou moeten bezwijken. Uiteindelijk is er 
afgeweken van de hiervoor gestelde uitgangspunten nl: 

- de dikkere spuitbetonlaag van 18 mm ipv. 
15 mm die eerst bedoeld was/ 

- hogere materiaalsterkten. 
Nu blijkt dus uit de definitieve bovenstaande berekeningen 
dat het moment voor buiging maatgevend is. 

M - balken 1 a = 700 mm 

Doorbuiging bij het scheurmoment. 

Ms = 2 1 14 KNm 
-6 

Xs = 2/3.10 /mm fs f 
Jj A Ps = 2/14/0/7 = 3/1 

1(-G2K!l ---------il f·· n,L 
k~ 

-6 -6 -3 
R=0 1 5.2 1 3.10 .700+150.2 1 3.10 =1 1 15.10 

-6 
[~=R.850-{0 1 5.2 1 3.700.383+2,3.150.75).10 = 

=0,98-0,31-0 1 03=0,64 mm 

Doorbuiging halverwege het gescheurde stadium. 

Mh = 6,67 KNm 
-6 

Xh = 15,45.10 /mm 
Ph= 6,67/0,7 = 9,5 KN 

= 2,14/9,5 = 225 x mm 
-6 

R={0,5.2 1 3.225+2 1 3.475+0,5.13,15.475+150.15,45).10 

KN 

~~=(R.850-(0,5.2,3.225.700+2,3.475.387,5+0,5.13,15.475.308 
-6 

+150.15,45.75).10 =5,77-0,18-0 1 42-0,96-0,17 = 4,04 mm 

Blz. 5.2 
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.6 

a 

Doorbuiging bij vloeien van de hoofdwapening 

Mv = 11,17 KNm 

r r~ -6 
Xv = 28,6.10 /mm 

2S 
Pv = 11,17/0,7 = 16,0 KN 

' 2,14/16 134 I XV = = mm 
I ' ~·-' I I 

I I 
J·AI-t h,~ -- ---l 

s-61 15P "1 ' 

"l .t. 

-6 -3 
R=(0,5.134.2,3+2,3.566+0,5.566.26,3+150.28,6).10 = 13,2.10 

J~=R.850-(0,5.134.2,3.761-2,3.566.433-0,5.566.26,3.339 
-6 

-150.28,6.75).10 =11,2-0,12-0,56-2,52-0,32=7,68 mm 

Doorbuiging bij de maximale belasting 

Mu = 12,0 KNm 
-6 

:0 X u = 167.10 /mm 
Pu = 12/0,7 = 17,1 KN 
x u = 2,14/17,1 = 123 mm 

1.JI,+ .,,,.-1 yu = 11,17/17,1 = 653 mm 

(J·ki' "" 11" 
1,1-1,-' 

R=(0,5.123.2,3+530.2,3+530.26,3.0,5+4,7.28,6+4,7.138.0,5 
-6 -3 

+150.167).10 = 38,0.10 

d~=R.850-(0,5.123.2,3.768+530.2,3.462+530.26,3.0,5.374 
-6 

+47.28,6.173+47.138.0,5.166+150.167.75).10 = 

32,3-0,11-0,56-2,60-0,23-0,54-1,88 = 26,4 mm 

In dit geval geldt dat Pu < Vu,P = 43,2 KN dus dat de balk 
bezwijkt op buiging 

Blz. 53 
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Blz. 5't 

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3 Extra versterkte balken; alleen M-balken 

I Bepaling M - X diagram. 

le knikpunt:theoretisch scheurmoment bij bereiken van rcs=2,9 
N/m2 van de oorspronkelijke balk. (bepaling 
scheurmoment bij bereikenGCs van het spuitbeton 
wordt achterwege gelaten). 

De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

I I 

I • • I 

~--- .... J 

Evenwicht. 

Dl = 85.90.4,5.0,5 = 17,2 
D2 = 85.36.5,0.0,5 = 7,7 

------
Totaal D = 24,9 KN 

Tl = 75.90.4,0.0,5 = 13,5 KN 
T2 = 30.36.1,8.0,5 = 1,0 
Tal = 29.157 = 4,6 
Ta2 = 42.101 = 4,2 
Tg = = 0,4 

------
Totaal T = 23,7 KN I T =L."D 

Ms = (D1+D2).2/3.85+T1.2/3.75+T2.2/3.30+Ta1.55+Ta2.79 
+Tg.70 = 2,72 KNm 

-6 
Xs = 0,21/85 = 2,5.10 /mm 
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151. 

2e knikpunt: vloeien van de hoofdwapening in de spuitbetonlaag 
De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 
I I 
I I 
I • • I 
IJ.._-- a..J 

-3 -5 
E = 1,7.10 /64 = 2,6.10 3.y 

6 2 3 
~b = -3,72.10 .E. + 22,3.10 .z... (beton B22,5) 

6 2 3 
\fs = -4,57.10 ,L + 27,4.10 .ft (spuitbeton) 

bi( 

Dl = fb.b1.dy = 83 KN bl = 90 mm 
() 

P't 

D2 = jd-s.b2.dy = 42 KN 
-----

b2 = 36 mm 
p 

Totaal D =124 KN 

Tal = 424.157 = 67,5 KN 
56,5 KN 

6 KN 
Ta2 = 560.101 = 
Tg = 8,3.330+3,3.(330.2+220+110) = 

Mvl 

~~ Totaal T = 120 KN ::2: T =L D 

=~b .bly.dy+ ;r~s.b2.y,dy+Ta2.100+Ta1.76+Tg.90= 16,6 KNm 
f7 () 

-3 -6 
Xvl = (1,7.10 )/64 = 26,6.10 /mm 

Blz. 5S 
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3e knikpunt: vloeien van de hoofdwapening in de 
oorspronkelijke balk. 

De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

I I 

I I 
I I 

I I 

I I 
I I 
I I 
I • • I 

I --- ,_.,:::.J 

-3 -5 
~ =(1,95.10) /60 = 3,25.10 .y 

6 2 3 
(fb =-3,72.10 .E.. + 22,3.10 -~ (beton B22,5) 

6 2 3 
\[s =-4,57.10 -~ + 27,4.10 -~ (spuitbeton) 

6o 

Dl = Jrb.bl.dy = 93,9 KN bl = 90 mm 
() lo 

D2 = Jrrs.b2.dy 
0 

= 47,2 
-------

KN b2 = 36 mm 

Totaal D = 141,1 KN 

Tsl = 540.157 = 84,8 KN 
Ts2 = 560.101 = 56,5 KN 
Tg = 6,5 KN 

------
.,hTotaal T = :i7 ,8 KN 2 T =Z'D 

Mv = ~b.bl.y.dy+ ~crs.b2.y.dy+Ta2.104.Ta1.80+Tg.90 = 18,8 KNm 
0 0 

Blz.5b 
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Bepaling van het bezwijkmoment. 
De vervormingen en spanningen zijn dan als volgt: 

~-.!S.,r fT.sc/n,/ 
I 

I I 
I 

----- Z>.J 
r:>~ 

I I 
I I 
I I 
I 

I 
I 

I I 
I • • I 
L... - .a:..t 

!i 

~ 7;,. 

stfo 

-3 -4 
& = 4,5.10 /42 = 10,7.10 

Dl = 33,5.14.90 = 42,2 KN 
D2 = 2/3.33,5.28.90 = 56,3 
D3 = 41,1.14.36 = 20,7 
D4 = 2/3. 41,1. 28.36 = 27,6 

-------

Blz. 5J 

.}.JO 

.];O 

~ 

Totaal D = 146,8 KN T = 147,8 KN ( zie vorige 
uitkomst) 

M =(D1+D3).(14/2 +28)+(D2+D4).(5/8).28+Ta2.122+Ta1.98 
+Tg.108 + 19,9 KNm 

3 -6 
Xu = (4,5.10 )/42 = 107.10 /mm 
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II Bepaling dwarskrachti dit kan achterwege blijven omdat met 
zekerheid gezegd kan worden dat de extra versterkte M-balk op 
buiging bezwijkt. 

III Bepaling P - ~ diagram 

M-balken, a = 700 mm 

Doorbuiging bij het scheurmoment 

-6 -3 
R=(0,5.700+150).2,5.10 = 1,25.10 

-6 
Jm=R.850-(0,5.700.383+150.75).2,5.10 

=1,06-0,34-0,03 = 0,69 mm 

Ms = 
Xs = 
Ps = 

2,72 KNn, 
-6 

2,5.10 /mm 
Ms/a = 3,9 KN 

:t'J, 

Doorbuiging halverwege het gescheurde stadium 

(16,6-2,72) 

i~ r Mh = 2,72+ ---------
2 

Jj Zl 

(26,6-2,5) 

= 9,66 

Blz. s8 

KNm 

-6 

!:··•' 
Xh = 2,5+ --------- =14,6.10 /mm 

2 
~S'·/1-1 

Ph = 9,66/0,7 = 13,8 KN 

1. x = 2,7/13,8 = 196 mm 

-6 -3 
R=(0,5.196.2,5+504.2,5+0,5.504.12,1+150.14,6).10 = 6,7.10 

~m=R.850-(0,5.196.2,5.719+504.2,5.402+0,5.504.12,1.318 
-6 

+150.75.14,6).10 = 5,73-0,17-0,51-0,96-0,16 = 3,93 mm 
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' -----------------------~---------------------------------------------------

Doorbuiging op moment dat de wapening in de spuitlaag vloeit. 

~Pw Llt~ Mv1 = 16,6 KNm 
-6 

LS b Xv1 = 26,6.10 /mm 
Pv1 = 16,6/0,7 = 23,7 KN 
x = 2,7/23,7 = 114 

n., 

"1517 

"R 

-6 -3 
R=(0 1 5.114.2 1 5+684.2,5+0,5.684.24,1+150.26,6).10 =14,1.10 

~ m=R.850-(0 1 5.114.2 1 5.872+684.2,5.492+0,5.684.24,1.378 
-6 

+150.26,6.75).10 =11r3-0,12-0r84-3,10-0,30 = 6,94 mm 

Doorbuiging op het moment dat de wapening in de 
oorspronkelijke balk vloeit. 

~'}>,.& ("' 
Mv2 = 18,8 KNm 

-6 
A Xv2 = 32,5.10 

Pv2 = 18,8/0,7 
/mm 
= 26,8 KN 

x = 2,7/26/8 = 103 mm 
y = 16,6/26,8 = 636 mm 

IJ,. a 

~ 

lt~ 

R=(0,5.103.2,5+533.2,5+533.24,1.0,5+64.26,6+64.5,9.0,5 
-6 -3 

+150.32,5).10 = 14,6.10 

fm=R.850-(0,5.103.2,5.781+533.2,5.480+533.24,1.0,5.392+64.26,6 
-6 

.182+64.5,9.0/5.171+150.75.32,5).10 

=12,4-0,10-0,64-2,51-0,31-0,03-0,36 = 8,45 mm 
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Doorbuiging bij de maximale belasting. 

Mu = 19,9 KNm 
-6 

Xu = 107.10 /mm 

Pu = 19,9/0/7 =28,4 

}5·/Pt x = 2,7/28,4 = 100 
y = 16,6/28/4 = 617 

- _1 ~tj·li1 z = 18,3/28,4 = 680 I 

llt,Ni
1 

Zr·ttfl 

KN 

mm 
mm 
mm 

R=(0 1 5.100.2 1 5+517.2,5+0,5.517.24,1+63.26,6+0,5.63.5,9+20.32,5 
-6 -3 

+0,5.20.75+150.107).10 = 27,0.10 

Blz. bO 

dm=R.850-(0,5.100.2,5.783+517.2 1 5.419+0,5.24,1.405+63.26,6.201 
-6 

+0,5.63.5,9.191+20.32/5.160+0,5.20.75.157+150.75.107).10 

=22,9-0,09-0,64-2,51-0,34-0,03-0,10-0,12-1,20 = 17,87 mm 
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VI Afschuiving hechtlaag. 

De bepaling van de schuifkracht kan met behulp van de 
formule: 

Aas.fas.V 
s =------------------------- ( N/M ) 

Aas.fas.zs + Aao.fao.zo 

Hierin ZlJn: 
Aas = 100,5 mm2 
fas = 560 N/mm2 
zs = 154 mm 

aandeel 
extra 
2f8 

Aas = 14 mm2 
fas = 330 mm2 
zs = 154 mm 

) 
) staalgaasnet 
) 

Aao = 157 mm2 
fao = 540 N/mm2 
zo = 126 mm 
Vu = Pu = 28,4 KN 

3 
Ingevuld geeft S = 86.10 N/m 

ba= 90+2.2/3(160-(10+25)) = 257 mm 
= 86,0/257 = 0,33 N/mm2 

Voor de laagste maatgevende betonkwaliteit B = 22,5 geldt een 
rg= 0,82 N/mm2. Het aandeel van de aanhechting is dan 0,6.0,82 

= 0,49 N/mm2 volgens de duitse richtlijnen. De aanwezige 
schuifspanning blijft hier ruim onder, dus de afschuiving in 
de hechtlaag is voldoende gewaarborgd. 

4.4.4 Resume uitkomsten uiterste belastiing met de maatgevende 
bezwijkvorm. 

onversterkte 
doorsnede 

versterkte 
doorsnede 

extra versterkte 
doorsnede 

D-balken 

Pu = 17,8 KN 
(afschuiving) 

Pu = 30,0 KN 
(buiging) 

M-balken 

Pu = 15,2 KN 
(buiging) 

Pu = 17,1 KN 
(buiging) 

Voor de P - 6 diagrammen van de verschillende balktypen en 
doorsneden zie Hfst. 5: Resultaten experiment. 

5 D 
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5. RESULTATEN EXPERIMENT - VIERPUNTSBUIGPROEF. 

In bijlage 4 zijn de meetgegevens van de beproefde balken 
opgenomen. Dit houdt per proefstuk en per belastingsstap in: 
- de kracht 
- doorbuiging in het midden en onder de puntlasten 
- vervormingen in druk- en trekzone tpv. konstant moment 

gebied 

Tevens zijn daar de scheur en bezwijkpatronen te zien van 
alle balken.(zie par 5.8). Per balktype en doorsnede wordt 
nu de vergelijking weergegeven tussen de resultaten en de 
berekeningsuitkomsten. 

In dit verslag zijn geen berekeningen opgenomen van de 
vervormingen volgens de meetwaarden van de pfenderpunten.Deze 
hebben als kontrole gediend voor het bepalen van de 
vervormingen. Over het algemeen kwamen deze berekeningen 
redelijk overeen met de gevonden waarden wel opgenomen in dit 
verslag. Echter de vervormingen volgens de pfendermeetpunten 
gaven toch een onregelmatig beeld met veelal onbruikbare of 
onjuiste gegevens. Dit is te verklaren door 

- het uitvallen van meetpunten doordat ze van de balk 
afspringen als er ter plaatse scheurvorming 
optreedt. 

- het specifieke gedrag van beton op een bepaalde plek, 
- onnauwkeurigheid van het meten. 
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15 

f{l 

5 

De P - diagrammen voor de berekeningsuitkomsten en de 
resultaten zijn voor de verschillende balken als volgt: 

5.1 Onversterkte D-balk. (Dl en D4, zie blz.20) 

Tf/FoEiF 
!~9/AJ 
t 

I 

I 
I 

I 
• 
I 

3 

(;;).~héA/T€€L 
ff,Z Ju 

(~n 11001! :h.~ Pt;) 

Balk D7 is door een 
foutieve beproeving 
niet in de uitkomsten 
betrokken. 

19,2 
verschil ( ----- -1 ). 100% = 8% 

~ 

1100 

17,8 

'"Fic;uu/2 5.1 

-p.J.-,: 
2 
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[kN] 

.JS 

3() 

20 

f5 

5 

5.2 Versterkte D-balk. (D2, D3, D5, D6 en D8, zi e blz.20) 

-------

32,6 
Verschil (----- -1).100% = 9% 

30 

é:X7'€2JI1€1JTUL 

32,6 kAJ 

('Eh. I/OOR l:U, 1N1 P1!,1>6, ])Jj 

---

I 126 I 

!O 

TIIEOI!t't 
_ _ - -- _. 3(1,0 kN 
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15 

fO 

5.3 Onversterkte M-balk. (Ml, M4 en M7/ zie blz.20) 

10 

16,6 
Verschil (---- -1).100% =9% 

15,2 

tbo 

f-00 
--- .-b 

lO 
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15 

10 

VERSTERKTE BETONBALKEN. 

5.4 Versterkte M-balk. (M2, M5 en M8, zi e blz.20) 

I 

I 
I 

/ 
~ 

I 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

18,3 
Verschil (---- -1).100% = 7% 

17,1 

cxPeei 11WT"Ft:t. 
/6',:3 kAl ( titFII. k'X>2 IJ.e, 17s-, 17~) 

_ _ _: • Tl-I eo2ié 
-------------- . ~1/:N . ,._ --- .,. 

/ 

to 

Blz. 66 
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20 

f{) 

5.5 Extra versterkte M-balk. (M3, M6 en M9, zie blz.20) 

I 
I 

I 
I 

1 2 '.3 ft s 

I 
I 

I 
I 

10 

--- -- ---

30,9 
Verschil (---- -1).100% = 9% 

28,4 

él<Pt:I2Îf7EAJTEF?L 
.30:J kl.l (t:;eft. 1/00/l 173, 17~ 11.J) 

7Nt?otè.tF 

_,_ 26Jif kAJ 

-t- 126 -t 

20 
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5.6 De resultaten samengevat. 

D-balken 
n wo 

% 
a/h Fexp 

(KN) 
Fu Fexp/Fu 

(KN) 

on versterkte 
doorsnede 

versterkte 
doorsnede 

2 1,25 I 2,86 19,2 17,8 

5 0,98 2,82 32,6 30,0 

Fexp zijn gemiddelde waarden. 

1,08 

1,09 

Fexp 1 o = waarde voor de onversterkte doorsnede 
Fexp 1 V = waarde voor de versterkte doorsnede 
Ab,o = betondoorsnede onversterkte balk 
Ab,v = betondoorsnede versterkte balk 

M-balken 

onversterkte 
balken 

versterkte 
doorsnede 

extra 
versterkte 
doorsnede 

n wo 
% 

a/h 

3 1,25 5,0 

Fexp 
(KN) 

16,6 

3 0,98 4,93 18,3 

Fu 
(KN) 

15,2 

28,4 

Fexp/Fu 

1,09 

1,07 

1,09 

Aa 1 o = doorsnede wapening onversterkte doorsnede 
Aa,v = doorsnede wapening versterkte doorsnede 

Blz. /8 

versterking 
Fexp,v Ab,v 
Fexp,o Ab,o 

1,70 1,41 

versterking 
Fexp,v Aa,v 
Fexp,o Aa,o 

1,10 1/11 

1,86 1/75 
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5.7 Bespreking resultaten. 

a. De resultaten van het experiment zijn in alle gevallen groter 
dan de berekende waarden. Dit is gedeeltelijk te verklaren 
doordat bij de berekeningen voor de materiaalsterkten voor 
het beton karakteristieke waarden zijn gehanteerd. De 
invloed van het eigen gewicht van de proefstukken is zeer 
klein/ nog geen 1%, dit is dus te verwaarlozen. De 
voornaamste afwijking wordt veroorzaakt door de sterkte van 
het staal. De werkelijke vloeispanning zal dus hoger zijn dan 
voor de berekeningen is aangehouden. De gevonden waarden uit 
de trekproeven Z1Jn dus niet geheel juist; de trekproeven 
zullen dus niet goed uitgevoerd zijn. 

b. De doorbuigingen volgens het experiment komen in het algemeen 
redelijk overeen met de berekende doorbuigingen. Alleen bij 
de versterkte M-balken is dat niet het geval. Dit is te 
verklaren door de invloed van de spuitbetonlaag waardoor de 
balk een grotere stijfheid krijgt. Bij de berekeningen is 
dit effekt niet meegenomen. Alleen de onversterkte D-balk 
geeft een afwijkend doorbuigingsgedrag: nl. experimenteel 
groter dan de uitkomsten van de berekeningen weergeven. Dit 
is te verklaren door de dwarskrachtvervorming. 

c. De mate van versterking van de D-balken is groter dan de 
toename van de betondoorsnede 41%. Dit is te wijten aan de 
bijdrage van het staalgaasnet. Het is moeilijk dit 
kwantitatief aan te geven omdat de versterkte balk op buiging 
is bezweken. ( zie scheur- en bezwijkpatroon) Maar door dit 
resultaat is het zonder meer wel duidelijk dat het 
staalgaasnet funktioneert, daar de balk anders op afschuiving 
bezweken zou zijn. In welke mate is nu helaas niet goed 
te bepalen. 

d. De mate van versterking van de M-balken is als volgt te 
verklaren. De toename tgv. een groter doorsnede van de 
wapening, is het grootst nl. 75%. De rest (87-75 = 12%) wordt 
veroorzaakt door de hogere druksterkte van het spuitbeton 
(gering deel) en door foutieve waarden voor de vloeispanning 
van het staal (zie punt a). 

Blz. 6_1 
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5.8 De scheurvorming en het bezwijkpatroon. 

-------------------------------------
In bijlage 4 is tevens opgenomen wat per balk het 
bezwijkpatroon en de scheurvorming is geweest. Daaraan is 
goed te zien wat de bezwijkvorm is per balktype. Echter de 
hoedanigheid van het scheurverloop en het aantal scheuren is 
voor alle balktypen nagenoeg identiek. Het aandeel van de 
spuitbetonlaag en het staalgaasnet is te klein, dat deze hier 
invloed op hebben. 

5.9 Afschuiving hechtlaag. 

Bij twee beproevingen van proefstukken (extra versterkte M
balken) Z1Jn metingen verricht naar een eventuele 
verplaatsing van de spuitbetonlaag tov. de oorspronkelijke 
balk. Bij een meetklokje met een nauwkeurigheid van 0,01 mm 
bleek deze verplaatsing niet meetbaar te zijn. Over de gehele 
lengte kan deze verplaatsing dan nul gesteld worden en dus te 
verwaarlozen. 

Er zijn enkele voorlopige proeven gedaan waarbij de 
hechtsterkte van de spuitbetonlaag op de oorspronkelijke balk 
getest is. Vanwege tijdgebrek zijn deze proeven nog niet 
geheel afgerond en zijn er zodoende geen definitieve 
resultaten bekend. Met dit onderdeel was in eerste instantie 
bij de proefopzet ook geen rekening gehouden. De trekproef 
bestond uit het aftrekken van een voorgeboorde cylinder in de 
balk-flank. De cylinder (ff 10 cm) is met een cylindervormige 
diamant-boor tot ongeveer 3 cm in de oorspronkelijke balk 
geboord. Hierop is een ronde staalplaat gelijmd met een 
trekoog. Via een stalen stoel wordt door een vijzel een 
trekkracht op de cylinder uitgeoefend (zie figuur). 
Van de vier trekproeven zijn twee cylinders op de hechtlaag 
bezweken en twee cylinders in de oorspronkelijke beton. De 
gemiddelde trekspanning was 2,0 N/mm2 



HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL Blz. ?-1 
DEEL F : ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCE.HENT 

VERSTERKTE BETONBALKEN. 
---------------------------------------------------------------------------

6. REKENVOORBEELD. 

Voor een gebouw met een betonskelet (kolommen en balken) met 
een betondak vindt een bestemmingswijziging plaats. Het dak 
moet, wegens gebrek aan parkeergelegenheid, worden gebruikt 
als parkeerdak. De toegang en oprit wordt middels een 
hellingbaan naast het gebouw verkregen. Het betonskelet 
bestaat uit balken hoh 6 m1 van 12 m lengte, vrij opgelegd op 
kolommen. Over deze moederbalk liggen twee kinderbalken 
hoh 3 m. Belastingen: 

voor de wijziging na de wijziging 

veranderlijke belasting 1,0 KN/m2 4,0 KN/m2 
rustende belasting 1,5 KN/m2 2,0 KN/m2 
eigen gewicht 2,0 KN/m2 2,5 KN/m2 

---------- ----------
Totaal 4,5 KN/m2 8,5 KN/m2 

De puntlast per kinderbalk is dan 

p = 3.6.4/5 = 81 KN p = 3.6.8,5 = 153 KN 
eg kinderbalk = 20 KN = 40 KN 

------- --------
101 KN 193 KN 

Bij de wijziging wordt de kinderbalk ook versterkt, 
verdubbeld.(hier buiten beschouwing gelaten) 
Vloer bij de berekening buiten beschouwing gelaten. 

I Berekening oorspronkelijke doorsnede : 

t t 
j(l(l 

}: 

•••• - 1--

'\ I( ~ 
-f- 'too -f-

S'-.JfJO 

Betonkwaliteit B22.5 
Staalkwaliteit FeB 500 

Qeg = 8 KN/m 



HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL Blz. J2 
DEEL F : ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCEMENT 

VERSTERKTE BETONBALKEN. 
---------------------------------------------------------------------------

Md= 1,7.a.P = 1,7.3,0.101 = 515 KNm 
2 2 

Meg = 1,7.Qeg.l /8 = 1,7.8.12 /8 = 245 KNm 

760 KNm 
6 

Md 760.10 0,51.400.900 2 
----- = --------- = 2345 Aa = -------------- = 1836 mm 

2 2 100 2 
b.h 400.900 neem 4 0 25 met Aa = 1963 mm 

Vd = 1,7.( P+0,25.eg.l) = 1,7.(101+.25.8.12) = 212 KN 
dwarskrachtaandeel eigen gewicht balk in midden gesteld op 

.25 deel van Qeg 

Betonaandeel: a/h = 3000/900 = 3,33 > 2,5 

te gebruiken formule (rekenwaarde): 
-0,2 0,5 0,33 -0,2 

Vcu = 0,49 .(a/h) .fcm .wo .b.h.h = 169 KN 
hierin is gesteld fcm = 35 N/mm2 

Aandeel beugels: z = 0,9.h = 0,9.900 = 810 mm 
beugelafstand t = 300 mm 

Vu - Vcu 212 - 169 
Ass = ---------- = ----------- = 32,1 mm 

z . fa 810 . 500 

2 
neem beugels 0 5 mm 

Ass = 39 mm2 
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II Berekening versterkte doorsnede : 
Versterking met opgespoten ferro
cementlaag van 50 mm 1 met daarin 
opgenomen een staalgaasnet. 

Betonkwaliteit B22.5 
Staalkwaliteit FeB 500 
Spuitbeton B22 1 5 
Staalgaasnet fa = 320 N/mm2 

Qeg = 12 KN/m 

Md= 1 1 7.a.P = 1 1 7.3,0.193 = 984 KNm 
2 2 

Meg = 1,7.Qeg.l /8 = 1 1 7.12.12 /8 = 367 KNm 

6 
Md 1351.10 

----- = ---------
2 2 

b.h 500.950 

= 3124 

1351 KNm 

0,69.500.950 2 
Aa = -------------- = 3208 mm 

100 2 
neem 4 0 20 extra met Aa = 1257 mm 

totaal wordt Aa = 3220 mm2 

Vd = 1,7.( P+0,25.eg.l) = 1,7.(193+.25.12.12) = 389 KN 
dwarskrachtaandeel eigen gewicht balk in midden gesteld op 

.25 deel van Qeg 

Betonaandeel: a/h = 3000/950 = 3,23 > 2,5 

te gebruiken formule (rekenwaarde): 
-0,2 0,5 0,33 -0,2 

Vcu = 0,49 .(a/h) .fcm .wo .b.h.h = 249 KN 

Aandeel 

va = 

hierin is gesteld fcm = 37 N/mm2 (hoger vanwege 
het spuitbeton) 

beugels: z = 0,9.h = 0,9.900 = 810 mm 
beugelafstand t = 300 mm 

Ass . z . fa 39 . 830 500 
-------------- = ---------------- = 54 KN 

t 300 

Blz .J3 
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Nodig voor het staalgaasnet: 
stelt= 12,7 mm 

Vu - Vcu - Va 

h = 900 mm 

389 - 249 - 54 
Ass = --------------- . t = ----------------

h . fa 900 . 320 
12,7 = 38 mm 

Een enkel staalgaasnet is net niet voldoende, dus een 
dubbel net aan te brengen Ass = 66,0 mm2 

Afschuiving hechtlaag: 

Aas.fas.T 
de schuifkracht s = 

Aas.fas.z + Aao.fao.z 

1257.500.389 
= ---------------------------- = 165 KN/m 

1257.500.0,9 + 1963.500.0,9 

Het aanhechtingsoppervlak heeft een breedte van: 
b = 400 + 2.950.2/3 = 1670 mm 

165000 2 
de schuifspanning is dan: ---------- = 0,10 Nmm 

1000.1670 
Hierbij wordt vanuit gegaan dat er geen verbindingsmiddelen 
vereist zijn. 

III Berekening alternatieve versterkte doorsnede 
Versterking met opgespoten onderflens 

Betonkwaliteit B22.5 
Staalkwaliteit FeB 500 
Spuitbeton B22,5 

Qeg = 17,8 KN/m 

Md= 1,7.a.P = 1,7.3,0.193 = 984 KNm 
2 2 

Meg = 1,7.Qeg.l /8 = 1,7.17,8.12 /8 = 544 KNm 

1528 KNm 

2 
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aanname: onderflens is volledig gescheurd. 

Md 

2 
b.h 

6 
1528.10 

= ---------
2 

400.900 

1,13.400.900 
= 4716 Aa = -------------- = 4520 mm 

100 
neem 4 0 25 en 2 0 20 extra 

2 

2 

met Aa = 1963 + 628 = 2591 mm2 
totaal wordt Aa = 2591 + 1963 = 4554 mm2 

Betonaandeel: 

te gebruiken formule (rekenwaarde): 
-0,2 0,5 0,33 -0,2 

Vcu = 0,49 . (a/h) .fcm .wo .b.h.h = 219 KN 

Aandeel aanwezige beugels: Va = 54 KN 

Extra beugels: z = 0,9 . h = 0,9 
stel t = 100 mm 

350 = 315 mm 

Vu - Vcu - Va 419 - 219 - 54 
Ass = --------------- t = ---------------- 100 = 93 mm 

h . fa 315 . 500 
2 

neem beugels 0 8 mm met Ass = 100,5 mm 

Afschuiving hechtlaag: 

Aas.fas.T 
de schuifkracht s = 

Aas.fas.z + Aao.fao.z 

2591.500.419 
= ---------------------------- = 265 KN/m 

2591.500.0,9 + 1963.500.0,9 

Het aanhechtingsoppervlak heeft een breedte van: 
b = 4 0 0 + 2 . 3 5 o, = 11 0 0 mm 

265000 2 
de schuifspanning is dan: ---------- = 0,24 Nmm 

1000.1100 

Verbindingsmiddelen: Sv = 0,4 . S = 0,4 . 265 = 106 KN/m 
2 

bijdrage aanwezige beugels 0 8-100 mm met As = 1005 mm /m 

fa = 500 N/mm2 

Blz. JS 
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aandeel schuifkracht: Sm = fa .Aa = 500 . 1005 = 500 N/mm 
dit is ruim hoger dan Sv dus ruim voldoende. 

De verschillen met de ferrocement-versterking zijn: 
- veel hoger eigen gewicht, 
- hierdoor meer wapening nodig 
- zodoende een grotere schuifkracht en een hogere 

schuifspanning. 

Blz.tb 
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7. CONCLUSIE ~XP~RIMENT 

Gezien de uitgangspunten voor de berekeningen en de 
stellingen verkregen uit de theoretische beschouwingen ( par 
4) geeft dit uitkomsten die goed overeenkomen met de 
proefresultaten. In Hfst. 5 is te zien in de P - S diagrammen 
voor de verschillende balk-doorsneden dat de proefresultaten 
max. slechts 9% afwijken van de berekenings-uitkomsten. 

Hierdoor kan gesteld worden dat er uitstekende samenwerking 
van de opgespoten ferrocement-laag met de oorspronkeliijke 
balk aanwezig is. Die goede aanhechting is vooral te danken 
aan het spuitbeton. Dit was immers een belangrijke 
veronderstelling bij de uitgangspunten en de theorie van de 
berekeningen. Gezien dit gegeven is het juist om de 
berekening van de versterkte balken met ferrocement 1 uit te 
voeren volgens de gebruikelijke rekenmethode voor homogene 
doorsnede : de breukmethode. 

Het is dan wel steeds nodig om een extra kontrole te doen 
naar de schuifspanning in de hechtlaag. Dit is afhankelijk 
van hoeveelheid extra wapening ,benodigd voor de versterking, 
die in de spuitbetonlaag aan de onderzijde wordt toegevoegd. 
Door de op te spuiten laag op een zo groot mogelijk 
balkoppervlak aan te brengen, zal de schuifspanning beperkt 
blijven. 

Ten tweede kan gesteld worden dat het staalgaasnet uitstekend 
funktioneerd als dwarskrachtwapening. Alhoewel dit niet 
kwantitatief is aangetoond, blijkt dit toch duidelijk uit de 
proeven met de versterkte D-balken die, in tegenstelling tot 
de onversterkte D-balken 1 niet op afschuiving zijn bezweken. 
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Samengevat kan over het versterken met een opgespoten 
terracementlaag gezegd worden: 

* tov. versterken met uitwendige opgalijmde wapening en 
voorspanning is het een zeer betro~wbare methode, vanwege: 

- de uitstekende aanhechting 
- goede brandveiligheid 

* tcv. versterken met een onderflens: 
- minder bewerkelijk 

minder zwaar gedimensioneerd (door geringer eigen 
gewicht, minder extra wapening (zie hfst. 7) 

- lagere schuifspanning in de hechtlaag. 

* tov staalgaasnet: 
- eenvoudig aan te brengen 
- werkt uitstekend als dwarskrachtwapening 
- opname van krimp ontstaan door het spuitbeton 
- de liggers worden belangrijk stijver 

* met geringe materiaaltoevoegingen zijn aanzienlijke 
t k • t b 'k ( • f' r 1 r ~\ vers er.1ngen e ere1 en z1e 1g. c. en o.~, 
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SYMBOLEN en hun betekenis 

Ab = 
A a = 
Aao = 
Aas = 
Ag = 
A ss = 
D = 
Ea = 
Eg = 
F = 
M = 
Md = 
p = 
Ta = 
Tg -
V au = 
Vgu = 
Vd = 
Vu = 
Vcu = 
Vcu 1 m -
Vcu,P = 
Vcu,F = 
Sl = 

a = 
b = 
x = 
c = 
eo = 
h = 
he = 
fa = 
f'cm = 
f'ck = 
f'bk = 
fbk = 
fb = 
fg = 
ft = 
ftm = 
ftm = 
s = 
1 = 
lstu = 
z = 

oppervlakte nuttige betendoorsnede (mm2) 
oppervlakte betonstaal-wapening (mm2) 
oppervlakte betonstaal-wapening van de 
oorspronkelijke betonbalk-doorsnede (mm2) 
oppervlakte van toegevoegde wapening in de opgespoten 
spuitbetonlaag (mm2) 
oppervlakte staalgaasnet-wapening (mm2) 
oppervlakte dwarskrachtwapening (twee-snedig~ (mrn2) 
dr,·'·'·r::. ~h+- 1.'""' be"'" '""""'dr'uJ·~o"' ~ ( "r' Ui'.J"',......, ~\,.; \.... .LJ. ; ;~V.l.J. ~.~ J.J.~ J.'i) 

elasticiteits modulus wapening (N/mm2) 
elasticiteits modulus staalgaasnet-wapening (N/~m:) 
kracht van de vijzel in het experiment (N) 
buigend moment (Nm) 
buigend moment 1 rekenwaarde (Nm) 
kracht van een puntlast in de vierpuntsbuigprcef 
trekkracht in betonstaal-wapening (N) 
trekkracht in staalgaasnet-wapening (N) 
maximale afschuifkracht beugel-wapening (N) 
maximale afschuifkracht staalgaasnet-wapening (N) 
dwarskracht, rekenwaarde (N) 
maximale afschuifkracht (N) 
maximale afschuifkracht drukzone (N) 
idem 1 gemiddelde waarde (N) 
idem, experimentele waarde (N) 
idem, rekenwaarde (N) 
specifieke oppervlakte (mm2/mm3) 

afstand oplegging tot puntlast (mm) 
breedte-maat (mm) 

r ''\"!' \ 
\,pI 

hoogte drukzone in gescheurde fase, afstand uiterste 
gedrukte vezel tot de neutrale lijn (ook hx) (mm) 
dekking op buitenste wapening (mm) 
afstand wapening tot het betonoppervlak (mm) 
nuttige hoogte (afstand betonstaal tot de uiterste 
gedrukte vezel) (mm} 
effektieve hoogte (mm) 
vloeispanning betonstaal (N/mm2) 
gemiddelde kubusdruksterkte (ook fcm) (N/mm2) 
karakteristieke kubusdruksterkte (N/mm2} 
karakteristieke betondruksterkte (N/mm2} 
karakteristieke betontreksterkte (ook mu) (N/mm2) 
betontreksterkte (rekenwaarde) (N/mm2) 
vloeispanning staalgaasnet (ook fsy) (N/mm2) 
buigtreksterkte (N/mm2) 
gemiddelde buigtreksterkte (N/mm2} 
karakteristieke buigtreksterkte (N/mm2) 
spreiding (N/mm2) 
lengtemaat (mm) 
verankerings-Iengte betonstaal (mm) 
inwendige hefboomsarm (mm) 

t = beugelafstand (mm) 

Bl:. 8t 
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cl. 1;. 

b m 
áb 
(ja 
([g 
(j~c .......... 

(L csu 
<fkr 
x 
z. b 
z_ u. 
c. a 
z 
r ,.-, c ~ 1 

'- .......... 

r ~ .... 
z:g 
wo 

= 
= 
= 
::; 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

slan}:heidsf a}: tor 
doorbuiging in midden van de ligger (mm) 
betondrukspanning (N/mm2) 
trekspanning - betonstaal (N/mm2) 
trekspanning - staalgaasspanning (N/mm2) 
scheurtreksterkte (N/mm2) 
afschuifspanning staal-beton (N/mm2) 
krimpspanning (N/mm2) 
kromming van een doorsnede /m 
specifieke vervorming beton 
maximale specifieke vervorming beton 
spscifieke vervorming betonstaal of het staalgaasnet 
schuifspanning (N/mm2) 
a~schuifspanning staal-beton (N/mm2) 
maximale schuifspanning betonaa~Geel (N/mm2) 
grensspanning afschuiving (N/mm2) 
wapeningspercentage (betonstaal en het staalgaasnet) 
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Bijlage 1 UITLEVERINGSBEREKENING BETONMENGSEL 

Uitgangspunten: 

betonkwaliteit B 22,5 ) minimum cementgehalte 
- korrelverdelingsgebied AB ) 340 kg/m3 
- consistentiegebied 3 ) (tabel A-22, VB'74-84) 

- nominale korrel 16 mm 185 ltr water per m3 

Blz. 1 

BIJLAGE 1 

(zie tabel 14, Betontechnologie,VNC) 
dan is de watercement-faktor 185/340 = 0,54 

- zand/grind verhouding 
- cement-soort/klasse: 

2:3 volumieke massa 2650 kg/m3 
HO-cement klasse A 
volumieke massa 2950 kg/m3 

Hoeveelheden per 1 m3 betonmengsel: 

cement 340/2950 = 115 ltr 
water = 185 ltr 

toeslag 1000 - 300 = 700 ltr 
40% zand 0,4 . 700 = 280 ltr 
60% grind 0,6 . 700 = 420 ltr 

Gewichten per 1 m3 betonmengsel: 

cement 
droog zand 2,65 
droog grind 2,65 
water 

280 
420 

340 kg 
= 742 kg 
= 1113 kg 

185 kg 
---------

volumieke massa mengsel 2380 kg/m3 

Te storten per keer: 
- 3 lange balken 1=150 cm ) 
- 3 korte balken 1=190 cm ) 
- 4 kubussen 15x15x15 cm ) inhoud ongeveer 200 ltr 
- 3 prisma's 10x10x50 cm ) 
- 3 cylinders 10x30 cm ) 
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Hoeveelheden per stort: 
stel 2% luchtinsluiting, resteert 200-4= 196 ltr 

cernent 
droog zand 
droog grind 
water 

0,196 
0,196 
0,196 
0,196 

340 = 66,6 kg 
742 = 145,4 kg 
1113 = 218,2 kg 
185 = 36,3 ltr 

Korrekties per stort ivrn vochtpercentages toeslagstoffen: 

le stort dd 10 juni 1987 

Blz. 2 
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vochtgehalte zand 4% dus: 1,04 x 145/4 = 151,2 kg nat zand 
grind 2% dus: 1,02 x 218 1 2 = 222,6 kg nat grind 

373,8 kg 
in rekening gebracht aan droog zand + grind 363,6 kg 

gecorrigeerde hoeveelheid water 36,3 - 10 1 2 = 26 1 1 ltr 

2e stort dd 15 juni 1987 

vochtgehalte zand 3% dus: 1,03 x 145,4 = 149,8 kg nat zand 
grind 1,5% dus: 1,015 x 218 1 2 = 221,5 kg nat grind 

371,3 kg 
in rekening gebracht aan droog zand + grind 363,6 kg 

gecorrigeerde hoeveelheid water 36,3- 7,7 = 28/6 ltr 

3e stort dd 19 juni 1987 

vochtgehalte zand 2% dus: 1,02 x 145,4 = 148,3 kg nat zand 
grind 1% dus: 1,01 x 218,2 = 220,4 kg nat grind 

368,7 kg 
in rekening gebracht aan droog zand + grind 363,6 kg 

gecorrigeerde hoeveelheid water 36 1 3 - 5 1 1 = 31,2 ltr 
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Zeefanalyses: 

Er zijn twee zeefanalyse gedaan voor de toeslagstoffen 
zand en grind (droge toestand), volgens NEN 3850. 

Z A N D G R I N D H 
I II gem. cumm. x0,4 I II gem. cumm. x0,6 

gr gr % % % gr gr % % % 

C16 0 0 0 0 0 5 6 0,4 0,4 0,2 
8 164 163 11,4 11,4 4,6 635 657 46,2 46,6 27,9 
4 121 139 9,0 20,4 8,2 649 623 45,4 91,9 55,1 
2 109 116 7,8 28,2 1113 103 103 7,3 9912 59,5 
1 145 151 10,3 38,5 15,4 4 51 5 0,3 99,6 59,7 

0,5 376 373 26,0 64,5 25,8 2 3,6 0,2 99,8 59,8 
0,25 403 446 29,5 94,0 37,6 1,5 1,6 0,1 99,9 59,9 

rest 82 95 6,0 100,0 40,0 2,0 1,6 0,1 100,0 60,0 
----- ------ ----

tot. 1398 1482 100,0 1402 1401 100,0 

Per stortserie zijn de volgende balken gestort: 

D-balken M-balken 

1e stort D1,D2,D3 M1,M2,M3 

2e stort D4,D5,D6 M4,M5,M6 

3e stort D7,D8 M7,M8,M9 

Blz.J 
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E N G S E L 
totaal cumm. 

% 

0,2 
32,5 
63,3 
70,8 
75,1 
85,6 
97,5 

100,0 
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Bijlage 2 RESULTATEN KUBUSDRUKPROEVEN 

Kubusdruksterkte na 28 dagen B22,5 

dd Lribbe p f'c f'ck 
drukproef mm KN N/mm2 N/mm2 

1e stort 9-7 150 875 38,9 26,4 
dd 10-6 
2e stort 13-7 158 950 38,1 25,6 
dd 15-6 
3e stort 17-7 158 1140 45,7 33,1 
dd 19-6 

f'c = kubusdruksterkte 
f'ck = kar. kubusdruksterkte = f'c - 1,64 
f'bk = kar. betondruksterkte = 0,8 f'ck 

Kubusdruksterkte na 125 dagen (drukproeven op 22-10-87) 

Grindbeton B22,5 

kubusnr Lribbe 
mm 

1e stort 1 150 
dd 10-6 2 

3 

2e stort 1 158 
dd 15-6 2 

3 

3e stort 1 158 
dd 19-6 2 

3 

totaal 

Spuitbeton B30 (gezaagde 

kubusnr Lribbe 
mm 

1 152 
stort 2 150 
dd 11-8 3 151 

4 149 

p f'c 
KN N/mm2 

1110 49,3 
1110 49,3 
1040 46,2 

1080 43,3 
1125 45,1 
1165 46,7 

1385 55,5 
1290 51,7 
1415 56,7 

kubussen) 

p f'c 
KN N/mm2 

1725 74,7 
1535 68,2 
1375 60,3 
1215 56,3 

f'cm 
N/mm2 

48,3 

45,0 

54,6 

49,3 

f'cm 
N/mm2 

64,9 

s 
N/mm2 

1,79 

1,70 

1,19 

4,60 

s 
N/mm2 

8,21 
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f'bk 
N/mm2 

21,1 

20,5 

26,6 

7' 6 

f 'ck 
N/mm2 

45,4 

42,2 

50,3 

41,8 

f'ck 
N/mm2 

51,4 
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Bijlage 3 RESULTATEN DRIEPUNTSBUIGPROEVEN PRISMA'S 

6 p 1 
Buigtreksterkte na 150 dagen ft = ----------- = 

4 b h2 
Grindbeton B22,5; aan de hand van 8 prisma's 100x100x500 rnm 

prisma h 1 p ft ftm s 
nummer mm mm KN N/mm2 N/mm2 N/mm2 

stort 1 100 400 12,3 7,23 
10-6 2 11,7 6,88 

3 11,0 6,55 
stort 1 11,5 6,97 
15-6 2 13,7 8,07 7,64 0,85 
stort 1 15,4 8,92 

2 13,7 7,92 
3 15,0 8,55 

kar. buigtreksterkte ftk = ftm - 3,0 . 0,85 = 5,1 N/mm2 

Omrekening buigtreksterkte naar zuivere treksterkte. 
De invloed van de hoogte wordt volgens de CEB formule 
als volgt verwerkt: 

0,4 0,4 
0,6 + ----

h 
h = 0,10 m 

M 

w 

De zuivere treksterkte is volgens de CEB formule mu = 0,32 f'ck 
ook uit de kubus druksterkte te bepalen. 

mu = 0,32 . 41,8 = 3,85 N/mm2 
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Spuitbeton B30 . aan de hand van 4 prisma's 100x100x400 , 

prisma h 1 p ft ftm s 
nummer mm mm KN N/mm2 N/mm2 N/mm2 

1 99 355 10,8 5,96 
stort 2 100 11,2 5,93 6,06 0,41 
11-8 3 101 10,8 5,70 

4 100 12,8 6,65 

kar. buigtreksterkte ftk = ftm - 3 1 2 0,41 = 4,7 N/mm2 

Omrekening buigtreksterkte naar zuivere treksterkte. 
De invloed van de hoogte wordt volgens de CEB formule 
als volgt verwerkt: 

0,4 0,4 
0,6 + ----- h = 0,10 m 0,6 + ------ = 1,31 

h 0,1 

C(mu = 4,7/1,31 = 3,6 N/mm2 

mm 

De zuivere treksterkte is volgens de CEB formule mu = 0,32 f'ck 
ook uit de kubus druksterkte te bepalen. 

crmu = 0,32 . 51,4 = 4,43 N/mm2 

Dit verschil is waarschijnlijk te verklaren door de verschillende 
uitgangspunten en afleidingen van beide formules, die voor spuit
beton anders zijn. 
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Bijlage 4 MEETGEGEVENS 

D-balken, onversterkt F - ~ diagram zie figuur a. 

Balk Dl 

kracht doorbuigingen (mm) vervormingen (0,001 mm) 

Balk 

JO 

2() 

to 

stap 
F 
KN 

meetklokjes ind. pfendermeting 
fl fr fm drukzone trekzone 

----------------------------------------------------------~--------
1 
2 
3 
4 
5 

D4 

stap 

6/4 
18,8 
27,0 
36,8 
40,6 

kracht 

F 
KN 

0130 0,29 0,33 
1,28 1,26 1,46 
1,98 1,94 2,23 
2,97 2,88 3,37 
4,09 5,93 4,60 

doorbuigingen (mm) 

meetklokjes ind. 
fl fr fm 

7 16 
25 55 
40 85 
50 115 
65 140 

vervormingen (0,001 mm) 

pfendermeting 
drukzone trekzone 

------------------------------------------------------------------
1 
2 
3 
4 

7,9 
19,7 
27,8 
36,4 

"" I \ 
I \ 

V 

0,47 
1,35 
2,06 
3,91 

0,46 
1,35 
2,08 
2,94 

0,52 
1,54 
2,36 
3,45 

10 

30 
45 

-~-- Dt 

65 
90 

------- D~t 
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Blz. t? 

BIJLAGE 'r 
--------------------------------------------------------------------------

D-balken, versterkt F - S diagram zie figuur b. 

Balk D2 

stap 

kracht 

F 
KN 

doorbuigingen (mm) 

meetklokjes 
fl fr 

ind. 
fm 

vervormingen (0,001 mm) 

pfendermeting 
drukzone trekzone 

------------------------------------------------------------------
1 8,4 
2 19,3 

0,24 0,20 0,30 7 15 
0,65 0,63 0,75 10 30 

3 27 
4 36,3 

1,15 1,14 1,31 20 60 
1,98 1,99 2,25 30 100 

5 47,0 
6 56,4 

2,64 2,65 3,02 41 140 
3,36 3,36 3,75 50 164 

'7 65,7 I 

8 
4,23 4,23 4,71 56 220 
9,30 9,40 

Balk D3 

Balk 

stap 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

D5 

kracht 

F 
KN 

8,3 
21,0 
26,8 
36,2 
47,1 
56/4 
63,8 

kracht 

doorbuigingen (mm) 

meetklokjes 
fl fr 

0,40 0,40 
0,80 0,80 
1,21 
1,87 

1,22 
1,88 

2/69 2,73 
3,45 3,51 
4,08 4,14 

doorbuigingen 

ind. 
fm 

0,45 
0,91 
1,37 
2,09 
2 1 99 
3,82 
4,50 

(mm) 

vervormingen (0,001 mm) 

pfendermeting 
drukzone trekzone 

5 10 
12 40 
17 53 
25 85 
37 130 
47 160 
52 210 

vervormingen (0,001 mm) 
---------------------------------------------------------- --------

F meetklokjes ind. pfendermeting 
stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 9,4 0,26 0,26 0,30 
2 20,6 0,80 0,80 0,89 17 35 
3 28/9 1,41 1 1 40 1/56 
4 36,4 1,96 1,95 2,15 35 100 
5 47,3 2 1 80 2,80 3,06 45 145 
6 56,3 3,53 3/54 3,84 55 200 
7 63,7 4,20 4,25 4,58 70 240 



HERBESTEMMING PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL Blz.f 

BIJLAGE 't 
DEEL F : ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCEMENT 

VERSTERKTE BETONBALKEN 
--------------------------------------------------------------------------

Balk D6 

Balk D8 

stap 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

kracht 

F 
KN 

20,9 
28,4 
35,6 
50,0 
56,4 
63,8 
65,0 

kracht 

doorbuigingen (mm) vervormingen (0,001 mm) 

meetklokjes ind. pfendermeting 
fl fr fm drukzone trekzone 

0,76 0,75 0,85 12 30 
1,31 1,28 1,45 
1,90 1,85 2108 32 105 
2,83 2,77 3,08 
3,65 3,58 3,95 50 200 
4,41 3,36 4,80 
7,69 7,48 8,12 

doorbuigingen (mm) vervormingen (0,001 mm) 
------------------------------------------------------------------

F meetklokjes ind. pfendermeting 
stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 9,4 0,26 0,23 0,26 
2 18,8 0,58 0,53 0,59 
3 28,2 1,08 1,01 1,15 20 57 
4 37,4 1,78 1,69 1,89 27 94 
5 46,7 2,47 2,36 2,65 
6 56,3 3,23 3,11 3,44 45 190 
7 63,8 4,03 3,87 4,37 55 230 
8 65,4 10,96 9,23 11,5 
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--------------------------------------------------------------------------

M-balken, onversterkt F - S diagram zie figuur c 

Balk M1 

Balk 

Balk 

stap 

kracht 

F 
KN 

doorbuigingen (mm) 

meetklokjes 
fl fr 

ind. 
fm 

vervormingen (0,001 mm) 

pfendermeting 
drukzone trekzone 

-----------------------------------------------------------------
1 6,6 1,24 1,21 1,30 12 30 
2 11/9 2,97 2,92 3,14 27 70 
3 18,8 5,14 5,10 5,48 50 122 
4 27,8 7,88 7,84 8,50 70 163 
5 31,9 8,97 8,93 9,80 83 220 
6 32,8 10,40 10,36 11,00 95 
7 32,9 13,40 13,37 14,10 
8 32,6 18,32 19,20 19,7 
9 28,1 22,04 21,73 23,0 

M4 

kracht doorbuigingen (mm) vervormingen (0,001 mm) 
------------------------------------------------------------------

F meetklokjes ind. pfendermeting 
stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 7,8 1,24 1,22 1,37 18 40 
2 12,5 2,90 2,86 3,16 26 60 
3 19/7 5,26 5,19 5,63 45 95 
4 28,6 8,19 8,11 8,64 
5 32,6 10,18 9,93 10,64 
6 31,8 12,87 12,16 13,31 
7 31,1 16,41 
8 26/10 

15,14 16,91 
23/79 

M7 

kracht doorbuigingen (mm) vervormingen (0/001 mm) 
------------------------------------------------------------------

F meetklokjes ind. pfendermeting 
stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 7,7 0,78 0179 0,86 
2 12,6 2,11 2/14 2,31 20 50 
3 19,0 4,13 4/17 4,56 45 120 
4 28/3 6/99 7/06 7,.42 65 160 
5 31,7 8,03 8/12 8,46 75 175 
6 33/8 9107 9,10 9162 
7 33,6 29,91 28108 14/02 
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--------------------------------------------------------------------------

M-balken, versterkt met alleen ferrocementlaag 
Het F - & diagram zie figuur d. 

Balk M2 

Balk 

Balk 

stap 

kracht 

F 

KN 

doorbuigingen (mm) 

meetklokjes 
fl fr 

ind. 
fm 

vervormingen (0,001 mm) 

pfendermeting 
drukzone trekzone 

------------------------------------------------------------------
1 6,9 0,45 0,44 0,50 7,5 25 
2 12,0 1,07 1,06 1,12 
3 18,8 2,80 2,77 2,95 35 125 
4 28,1 5,38 5,38 5,62 45 165 
5 32,0 6,40 6,41 6,70 50 184 
6 36,0 7,52 7,52 7,85 55 210 
7 37,2 8,17 8,11 8,45 60 230 
8 37,5 12,88 12,03 13;05 80 285 

M5 

kracht doorbuigingen (mm) vervormingen (0,001 mm) 
------------------------------------------------------------------

F meetklokjes ind. pfendermeting 
stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 7 1 5 0,56 0,55 0,59 8 20 
2 12,8 1,48 1,49 1,54 15 45 
3 18,8 3,09 3,11 3,21 
4 28,1 5,71 5,75 5,91 45 160 
5 35,6 7,87 7,93 8,12 54 185 
6 37,0 8,54 8,66 9,4 60 210 
7 37,5 12,2 
8 37,2 20,33 21,84 23,1 

M8 
kracht doorbuigingen (mm) vervormingen (0,001 mm) 

------------------------------------------------------------------
F meetklokjes ind. pfendermeting 

stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 9,0 0,67 0,68 0,76 8 25 
2 12,5 1,21 1,22 1,29 15 45 
3 18,9 2,97 3,00 3,15 
4 28,4 5,77 5,82 6,06 
5 35,8 8,23 8,62 8,65 55 200 
6 36,6 17,03 16,33 17,78 
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BIJLAGE it VERSTERKTE BETONBALKEN 

M-balken, extra versterkt met onderin 2 % 8 in de ferrocementlaag. 
Het F - ~ diagram zie figuur e. 

Balk M3 
kracht doorbuigingen (mm) vervormingen (0,001 mm) 

F meetklokjes ind. pfendermeting 
stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Balk M6 

stap 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Balk M9 

7,6 
12,1 
19,0 
28,1 
34,0 
41,4 
51,0 
60,4 
61,9 
62,8 

kracht 

F 
KN 

7,6 
18,7 
28,5 
37,9 
47,1 
56,5 
60,4 
60,5 
61,0 

kracht 

0,56 
0,96 
1,89 
3,36 
4,30 
5,50 
7,02 
8,84 
9,67 

16,10 

0,51 
0,94 
1,86 
3,32 
4,26 
5,45 
6,96 
8,76 
9,56 

15,71 

0,59 
1,02 
2,00 
3,53 
4,51 
5,74 
7,32 
9,22 

10,13 
16,70 

doorbuigingen (mm) 

meetklokjes 
fl fr 

0,48 
1,79 
3,30 
4,82 
6,34 
8,06 
9,54 
9,59 

0,47 
1,73 
3,24 
4,74 
6,24 
7,95 
9,43 
9,50 

ind. 
fm 

0,51 
1,90 
3,47 
5,03 
6,59 
8,38 

10,05 

17,50 

doorbuigingen (mm) 

61 5 
9 

15 

42 
51 
62 
72 
87 

13 
25 
40 

90 
115 
142 
175 
220 

vervormingen (0,001 mm) 

pfendermeting 
drukzone trekzone 

12 

55 

75 
86 

40 

130 

185 
235 

vervormingen (0,001 mm) 

F meetklokjes ind. pfendermeting 
stap KN fl fr fm drukzone trekzone 
------------------------------------------------------------------
1 9,2 0,52 0,52 0,55 
2 17,8 1,35 1,33 1,41 20 45 
3 28,5 2,87 2,86 2,98 
4 37,7 4,25 4,24 4,42 
5 47,3 5,51 5,70 5,91 60 140 
6 56,6 7,16 7,15 7,41 70 175 
7 63,0 8,64 8,63 8,99 80 220 
8 64,1 16,0 
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Scheurpatroon van d 
Bij de dik getrokke 
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SBEDRIJFSSCHOOL 
NAAR HET GEDRAG VAN MET FERROCEMENT 

E BETONBALKEN 

e D-balken 
n scheuren is de betreffende balk bezweken. 
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VERSTERKTE BETONBALKEN 

cheurpatroon van de M-balken 
Bij de dik getrokken scheuren is de betreffende balk bezweken. 

M1 
\ 

M4 /11 
M7 

M2 

M5 

MB 

M3 
I l;l/1(1\d \ \ IJ ' J 
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