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Hoofdstuk 0 
Algemeen 

0.1. Voorwoord 

DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in gei"ntegreerde constructies 

Dit onderzoek vormt mijn afstudeerproject ter afronding van de studie Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerrichting Constructief Ontwerpen. Hierbij wil 
ik mijn afstudeerbegeleiders prof.ir.H.W. Bennenk, prof.ir.C.S. Kleinman, dr.ir.M.C.M. 
Bakker, ir.H.J.M. Janssen (allen TUE) en ing.L. Snijders (Adviesburo Snijders) bedanken 
voor de begeleiding van <lit project. Tevens wil ik alle medestudenten van studievereniging 
KOers bedanken voor de hulp tijdens mijn afstuderen. Tot slot wil ik Adviesbureau Ing. L. 
Snijders uit Valkenswaard, en in het bijzonder dhr. Snijders, bedanken voor de geboden 
faciliteiten gedurende het afstudeerproject. 

0.2. Algemene opzet afstudeemroject 

Het afstudeerproject bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal het LEVO-systeem op 
diverse aspecten worden beschouwd. In het tweede deel van <lit afstudeerrapport zal de 
draagcapaciteit van een kanaalplaatvloer in een gei"ntegreerde constructie worden 
behandeld. V oor U ligt het tweede deel. 

LEVO-systeem 

dragende wanden 

kanaalplaatvloeren 

varianten ... 
i 

LEYO·blokje 

toleranties/oplegging 

tussenbalk (eventueel LEVO-balk 

niet star ondersteunde 
kanaalplaatvloeren 

fig. 0. algemene opzet afstudeerproject 
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DEEL2 
Draagcapaciteit van kanaalplaatvloeren in 
geintegreerde constructies 
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Symbolenlijst 

In de diverse rapportages over draagcapaciteit van kanaalplaatvloeren worden 
verschillende aanduidingen gebruikt voor dezelfde grootheden. In dit verslag zal gebruik 
worden gemaakt van de volgende symbolen: 

Romeinse letters 
Abeton oppervlakte betondoorsnede (mm2

) 

AP oppervlakte voorspanstreng (mm2
) 

beff effectieve breedte (mm) 
beff.O empirisch bepaalde waarde van de effectieve breedte bij overspanning van de balk 

van 5,0 meter (mm) 
bkpv breedte kanaalplaatvloer (= 1200mm) 
blijf breedte van een ribbe (mm) 
l:b1ijr gesommeerde lijfbreedte van de ribben van de kanaalplaat (mm) 
bkd kritieke doorsnede (mm) 
b1cr kritieke breedte (mm) 
er afstand tussen zwaartelijn bovenflens va de kanaalplaat en zwaartelijn van de 

samengestelde doorsnede (mm) 
(EA)r oppervlaktestijtheid bovenflenzen kanaalplaatvloer (N) 
(EI)0 buigstijtheid samengestelde doorsnede (Nmm2

) 

Ekpv E-modulus kanaalplaatvloer korte duur (N/mm2
) 

2 Ekpv,oo E-modulus kanaalplaatvloer lange duur (N/mm ) 
factor (h,b,/) 

factor voor buiging van de doorsnede ( = Mnum tolManJ (-) 
2 ' 

fb betontreksterkte volgens de VBC (N/mm ) 
f ck karakteristieke betondruksterkte (N/mm2

) 

G afschuivings-modulus {=EI (2*(1 +v))) (vbeton = 0,2) (N/mm2
) 

G*It wringstijtheid (Nmm2
) 

I traagheidsmoment (mm 4) 

It wringingstraagheidsmoment (mm 4) 

/balk lengte balk 
/kpv lengte kanaalplaatvloer 
L0 overdrachtslengte voor voorspanstaal (mm) 
Mana analytisch moment ten gevolge van oplegging zuiver wringend moment (Nmm) 
Mnum,tot numeriek moment ten gevolge van reactiekrachten en reactiemomenten door 

opgelegde vervorming (=Mtgv krachten + Mtgv momenten) (Nmm) 
n aantal voorspanstrengen (-) 
S statisch moment (mm3

) 

Qeg oppervlaktebelasting ten gevolge van eigen gewicht (N/mm2
) 

Qvb oppervlaktebelasting ten gevolge van variabele belasting (N/mm2
) 

Qtot oppervlaktebelasting ten gevolge van totale belasting (N/mm2
) 
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qvb q-last op balk ten gevolge van variabele belasting (N/mm2
) 

q101 q-last op balk ten gevolge van totale belasting (N/mm2
) 

v schuifstroom ten gevolge van de vervorming van de geYntegreerde ligger, in 
contactvlak tussen ligger en kanaalplaat, in lengterichting van de ligger (N/mm) 

Vwring schuifstroom in kanaalplaatvloerdoorsnede ten gevolge van wringing (N/mm) 
V bd reactiekracht in buitenste ribbe (N) 
Vu uiterst opneembare dwarskracht (N) 
w(x) doorbuiging van de balk ter plaatse van x (uit de oplegging) (mm) 
w(I200) doorbuiging bij overgang eerste naar tweede kanaalplaatvloer (mm) 

Griekse letters 
B b factor voor overdrachtslengte (-) 

Yvb 

Yp 
e 
~ 

(= 100 - "druksterkte beton bij aflaten voorspanning") 
zakking hoekpunt (mm) 
veiligheidsfactor eigen gewicht (-) 
veiligheidsfactor variabele belasting (-) 
veiligheidsfactor voor voorspanning ( -) 
hoekverdraaiing van uiteinde van de kanaalplaatvloer (mm/mm) 
diameter voorspanstrengen 
werkvoorspanning (= 0,8*aanvangsvoorspanning) (N/mm2

) 

cr (hoofdtrekspanning) 
maximale hoofdtrekspanning in spanningsblokje (N/mm2

) 

cr1 voorspanning in kritieke doorsnede (N/mm2
) 

't1 verticale schuifspanning ten gevolge van de optredende dwarskracht (N/mm2
) 

't2 horizontale schuifspanning ten gevolge van de vervorming van de geYntegreerde 
Jigger in de ribbe van de kanaalplaatvloerdoorsnede (N/mm2

) 

'ti ,wring verticale schuifspanning ten gevolge van wringing door ongelijke rotaties van de 
kanaalplaatvloeruiteindenden (N/mm 2) 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 

1.1 . Probleemstelling 

In Scandinavie is experimenteel onderzoek verricht naar de dwarskrachtcapaciteit van 
kanaalplaatvloeren welke tweezijdig niet-star zijn ondersteund (kanaalplaatvloer aan beide 
zijden op balken opgelegd), zie figuur I. Hieruit is gebleken <lat bij die proeven de 
dwarskrachtcapaciteit van deze platen met 30 tot 60% afneemt in vergelijking met star 
ondersteunde kanaalplaatvloeren, zie figuur 2. Dit is in hoofdzaak het gevolg van een 
verhinderde verschuiving van de kanaalplaatvloeren ten opzichte van de balk. Hierdoor 
ontstaat een lijnvormige schuifstroom welke zich vooral manifesteert in de smalste 
doorsnede; het lijfvan de kanaalplaat, zie figuur 3. Deze schuifstroom veroorzaakt dus 
schuifspanningen in de ribben van de kanaalplaat. Deze spanningen zijn extra ten opzichte 
van star ondersteunde kanaalplaatvloeren en reduceren de draagcapaciteit van de 
kanaalplaatvloer. Met reductie van de draagcapaciteit wordt bedoeld <lat als gevolg van de 
extra spanningen minder belasting op de plaat toelaatbaar is. 

wand 

jig.I. tweezijdig niet-star ondersteund jig. 2. tweezijdig star ondersteund 

jig.3. ontstaan van schuifstroom bij tweezijdigflexibel ondersteunde kanaalplaatvloer 
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Vervolg op <lit onderzoek is een kanaalplaatvloer eenzijdig star, eenzijdig niet star 
ondersteund (kanaalplaatvloer aan een zijde opgelegd op een wand en aan een zijde op een 
balk), zie figuur 4. Door rotatie van de opleggingen ten opzichte van elkaar zullen door 
wringing extra spanningen in de kanaalplaatvloer ontstaan, zie figuur 5. Ten opzichte van 
de situatie waarbij de kanaalplaat tweezijdig niet star wordt ondersteund heeft <lit opnieuw 
een reductie van de draagcapaciteit van de plaat tot gevolg. 

wand 

fig.4. eenzijdig niet-star, eenzijdig star ondersteund 

ligger 

rota tie 

1

rC)O·O 0 O·O<): -- - - - ' 

~ ~chuifstroom 
o 1n doorsnede 

0 
fig.5. ontstaan van schuifstroom ten gevolge van wringing 

1.2. Doelstelling 

Doelstelling van het afstudeerproject is het bepalen van de orde van grootte van de extra 
spanningen in de kanaalplaatvloer ten gevolge van de zojuist genoemde oplegcondities. 
Hieruit wordt een rekenmethode bepaald waarmee op relatief eenvoudige wijze de 
bijkomende spanningen ten gevolge van deze oplegcondities kunnen worden berekend. 
Aan de hand van het hoofdtrekspanningscriterium wordt bepaald of de kanaalplaatvloer 
voldoet aan de maximaal toelaatbare hoofdtrekspanning. Aan de resultaten zal een 
conclusie worden verbonden voor de gereduceerde draagcapaciteit van kanaalplaatvloeren. 

8 

E.P.A.M.van Alphen - TU Eindhoven - faculteit Bouwkunde - Capaciteitsgroep ConstructiefOntwerpen 



DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in gelntegreerde constructies 

1.3 . Plan van aanpak 

Allereerst zullen de spanningen van een tweezijdig star ondersteunde kanaalplaat moeten 
worden bepaald. 
Vervolgens zullen de effecten van niet starre ondersteuning aan twee oplegzijden worden 
nagegaan. Dit leidt tot een extra spanning in de doorsnede van de kanaalplaat. De extra 
horizontale schuifspanning in de kanaalplaatribbe wordt veroorzaakt door een verhinderde 
verschuiving van de platen ten opzichte van de balk. Deze spanningscomponent wordt 
berekend met de formule uit het Scandinavische onderzoek. Opnieuw zullen bepaalde 
aannames worden gedaan zodat een algemene formule kan worden bepaald. 
In de situatie dat de kanaalplaatvloer aan een zijde star wordt ondersteund en aan een zijde 
niet-star, zullen extra spanningen ontstaan ten gevolge van wringing. Met een numeriek 
model zal de orde van grootte van de bijkomende wringspanningen worden geschat Het 
model moet resulteren in relatief eenvoudige formules om de orde van grootte van deze 
spanningen in te schatten. 
Aan de hand van het spanningscriterium (zie hoofdstuk 3) zal de invloed van wringing op 
kanaalplaatvloeren worden bepaald. Voor het bepalen van de spanningscomponenten zal 
een spreadsheet worden ontwikkeld. Door de uiteindelijke formule te herschrijven zal een 
eenvoudige formule voor de reductie van de draagcapaciteit en dwarskrachtcapaciteit 
volgen. De opzet van dit deel van het project is schematisch weergegeven in figuur 6. 

oplegging kpv I L.;;11 = s=it=ua=t=ie====='.111 i.;;;;11 = e=ffi=e=ct====:::..iil Ii plan van aanpak II 

wand 

star - star 

hoofdstuk 3.1. ~ I 

, niet star - niet star 

L~ _ ___, 
star- niet star 

hoofdstuk 3.3 

jig. 6. schema plan van aanpak 
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I 

W-algemeen geldende l 
L_. _ _____ __,I I fonnule 't1 en cr1 herschri~ 

rotatie 

~ 
~"'1>uifstroom m doorsnede 

- formule Scandinavisch 
onderzoek herschrijven: 't 2 

- numeriek model: 'ti.wring 

- spreadsheet ~---
err=-@+ ~·2+(t;+-t,"~+t~ I 

- ontwerpformule 
Q .. 8,,.<1uoeen1: factor x Q. J 
vu.gomluooenl- factor xv. 

I hoofdstuk 6 
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Hoofdstuk 2 
Eerder gedaan experimenteel en numeriek onderzoek 

In <lit hoofdstuk wordt in het kort het onderzoek naar tweezijdig niet star ondersteunde 
kanaalplaatvloeren beschreven. 
In 1988 wees een proef uit <lat de dwarskrachtcapaciteit van kanaalplaatvloeren mogelijk 
gereduceerd werd door vervorming van de opleggingen. Dit was de start van een aantal 
onderzoeksprojecten, uitgevoerd tussen 1990 en 1993 in Scandinavie bij VTT in Helsinki. 
Zes zelfde experimentele proeven zijn uitgevoerd op kanaalplaatvloeren opgelegd op 
ge"integreerde liggers (hierdoor ontstaat de vlakke plaatvloer, de zogenaamde "slim floor"). 
De proefopstelling, zie figuur 7, bestond bij alle proeven uit 1 geintegreerde ligger (lengte 
van 5000mm), twee randbalken en 8 kanaalplaten (lengte van 6000of7200mm). In totaal 
zijn vijf verschillende balken getest: voor kanaalplaten 265 mm hoog: delta-beam, stalen 
hoedligger en een voorgespannen betonbalk, voor kanaalplaten 400 mm hoog: stalen 
hoedligger en voorgespannen betonbalk. De kanaalplaten zijn in vijfvan de zes proeven 
belast met twee lijnlasten en in een geval met 8 lijnlasten (stalen hoedligger, 265 mm 
hoog). De middenbalk is constructief berekend op de voile draagcapaciteit van de 
kanaalplaat om bezwijken van de balk, voordat de kanaalplaten op dwarskracht bezwijken, 
te voorkomen. Om wringing te vermijden is gezorgd voor nagenoeg gelijke zakking van de 
randbalken en de middenbalk. In alle proeven was de geobserveerde bezwijkbelasting 
aanzienlijk lager dan bij dezelfde tests met kanaalplaten op starre ondersteuningen. 
In bijlage A zijn de zes proeven beschreven. 
Verder is nog experimenteel onderzoek verricht naar de invloed van doorlopende balken, 
kanaalvulling en/ofhet toepassen van een druklaag. Hier zal verder niet op worden 
ingegaan. 

fig. 7. standaard proefopstelling Scandinavisch onderzoek 

Uit de proeven is gebleken dat de dwarskrachtcapaciteit met 30 tot 60% wordt gereduceerd 
ten opzichte van de dwarskrachtcapaciteit van de kanaalplaten star opgelegd. In alle 
gevallen bezweek de kanaalplaat op dwarskrachtbreuk in het lijfvan de plaat gelegen bij de 
op legging van de balk, zie figuur 7. 
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Oorzaak van de reductie van de dwarskrachtcapaciteit is het ontstaan van een lijnvorrnige 
schuifstroom tussen balk en kanaalplaatvloer. Deze lijnvorrnige schuifstroom ontstaat door 
vervorrning van de geintegreerde ligger en de samenwerking tussen deze Jigger en de 
kanaalplaten. De kanaalplaat wil verplaatsen ten gevolge van de doorbuiging van de balk, 
zie figuur 3. De verbinding en wrijving tussen de plaateinden en de balk verhinderen deze 
vervorrning ten opzichte van elkaar. Dit resulteert in transversale spanningen in de 
kanaalplaat. De uiteinden van de kanaalplaat gedragen zich als een raamwerk, 
vierendeelligger, met bijbehorende vervorrning, zie figuur 8. 

---~--· ··------· 
-·~- ___ __, 

. I ! I i I 

. ___ : :.___---J -----
fig.8. kanaa/plaatvloer als raamwerk met bijbehorende vervorming 

Voor het bezwijken van het ongewapende Iijf (volgens de lineair elasticiteitstheorie) gaat 
men uit van het maximale hoofdtrekspanningscriterium (forrnule la). Dit criterium is 
gebaseerd op een oneindig klein spanningsblokje in de ribbe van de kanaalplaat, zie figuur 
9. Uit de spanningen in verschillende richtingen van dit blokje is een hoofdtrekspannings
component te bepalen, welke de maximaal toelaatbare treksterkte van het beton niet mag 
overschrijden. 

2 
0"1 0"1 2 2 

a(hoofdtrekspanning) = - 2+ '4+ r 1 +(/J* r 2 ) ~ fb (treksterkte beton) 

0-2 =o-3 = 0, r 3 = 0 fJ =factor druklaag,kanaa/vulling 

~-·-. }._ . 
i 

fig. 9. spanningsblokfe bij hoofdtrekspanningscriterium 
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Twee spanningscomponenten -cr1 (ten gevolge van de voorspanning) en -r1 (verticale 
schuifspanning ten gevolge van optredende dwarskracht)- worden bepaald volgens het 
conventionele model (tweezijdig star opgelegd). De derde spanningscomponent --r2 (ten 
gevolge van verhinderde verschuiving van de kanaalplaat ten opzichte van de balk)- volgt 
uit het samengestelde liggerprincipe. Het samengestelde liggerprincipe gaat uit van een 
doorsnede van de balk waarin de tussenliggende voeg en een bepaalde breedte van de 
kanaalplaat wordt meegenomen, zie figuur 10. In het Scandinavisch onderzoek is deze 
zogenaamde effectieve breedte voor het liggermodel bepaald aan de hand van de 
experimentele proefresultaten. De eff ectieve breedte is z6 vastgesteld dat de experimenteel 
bepaalde bezwijkbelasting gelijk is aan de bezwijkwaarde van het analytische balkmodel. 
De effectieve breedte is dus een empirisch bepaalde waarde. 

b b 
eff eff 

jig. I 0. effectieve breedte 

Met behulp van de samengestelde doorsnede is de lineaire schuifstroom te bepalen. De 
schuifstroom resulteert uiteindelijk in de benodigde schuifspanning, zie voor afleiding 
bijlage C. 

Verhogen van de dwarskrachtcapaciteit is mogelijk door het toepassen van doorlopende 
balken (tegenkromming, wordt meegenomen door de lengte van de balk tussen de 
momentennulpunten te nemen), kanaalvulling (verhogen capaciteit) oftoepassing van een 
druklaag (verhogen capaciteit). Ook hier is experimenteel onderzoek naar verricht. Dit zal 
verder niet beschreven worden, zie [1]. In het vervolg van dit onderzoek worden 
kanaalvulling, druklaag en doorlopende balk buiten beschouwing gelaten, wat inhoudt dat 
de factor p gelijk aan 1 mag worden gesteld. Hierdoor ontstaat de volgende formule: 

2 
0"1 0"1 2 2 

a (hoofdtrekspanning) = - 2 + ~ 4 + r-1 + T 2 ~ fb (treksterkte beton) 

0"2 =0"3 = 0, T 3 = 0, /J =} 
formule 1b 

Naar aanleiding van de experimentele proeven is ook numeriek onderzoek gedaan naar het 
effect van de schuifstroom ten gevolge van het liggereffect. Hier zal niet verder op worden 
ingegaan. De afleiding van de formules en bepaling van de spanningscomponenten komen 
in hoofdstuk 3 aan de orde. 
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Hoofdstuk3 
Draagcapaciteit kanaalplaatv loeren 

Vervolg op <lit Scandinavische onderzoek is een kanaalplaatvloer eenzijdig star, eenzijdig 
niet star ondersteund. Hierbij zullen wringspanningen ontstaan met als gevolg <lat de 
draagcapaciteit verder zal worden gereduceerd. 
In <lit hoofdstuk worden voor de verschillende oplegsituaties (zie figuur 11 ), formules 
beschreven voor de spanningscomponenten in de buitenste ribbe van de kanaalplaatvloer. 
Met behulp van het hoofdtrekspanningscriterium kan worden bepaald of voor de 
kanaalplaatvloer de belasting opneembaar is. 

I~ I~ 
I I MOO 

fig.11. De drie verschil/ende situaties : star-star, niet star-niet star,star- niet star 

In paragraaf 3.1 wordt de situatie bekeken waarbij de kanaalplaatvloeren aan beide zijden 
star zijn opgelegd. De optredende spanningscomponenten in de ribbe van de plaat zijn het 
gevolg van de voorspanning en de optredende dwarskracht. Voor 200mm en 400 mm dikke 
kanaalplaten worden de formules voor deze spanningscomponenten afzonderlijk 
vereenvoudigd. 
In paragraaf 3.2 wordt gekeken naar tweezijdig niet star opgelegde kanaalplaten. De 
hoofdtrekspanningsformule zal worden uitgebreid met een transversale schuifspanning 
door de verhinderde verschuiving van de kanaalplaten ten opzichte van de balk. Ook hier 
wordt onderscheid gemaakt in 200 mm en 400 mm dikke kanaalplaten. 
Paragraaf 3.3 gaat in op de wringspanningscomponent die ontstaat door de 
kanaalplaatvloeren aan een zijde star en aan een zijde niet star op te leggen. Deze 
schuifspanning is bepaald met behulp van een numeriek model, zie hoof dstuk 4 en 5. Ook 
hier zijn twee formules bepaald: een voor 200 mm en een voor 400 mm dikke 
kanaalplaatvloeren. 
Als nu al le spanningscomponenten in de hoof dtrekspanningsformule worden ingevoerd, is 
indirect de draagcapaciteit van de kanaalplaat te bepalen. Hiervoor is een spreadsheet 
ontwikkeld. De formules worden in hoof dstuk 6 nog eens samengevat. 
Hier zal door de verschillende spanningscomponenten in te vullen in de 
hoofdtrekspanningformule een formule worden bepaald voor de ongereduceerde en 
gereduceerde draagcapaciteit (toelaatbare Q) en dwarskrachtcapaciteit (toelaatbare V). 
Hiermee is een directe reductie van de draagcapaciteit te bepalen. Deze reductiefactor kan 
dienen als eenvoudige ontwerpformule voor de controle van de dwarskrachtcapaciteit van 
kanaalplaatvloeren in geintegreerde constructies. 
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Grafisch samengevat (figuur 12): 

; L oplegging kpv ii [ dikte kpv 

i ,-- ---------------1 1-- - _ _l_ __ ~_ ----, -1 ~-----------, 

I . , kpv 200 paragraaf 3 1 1 j i i h~of~trekspannings- i 

- s-ta_r,--- _sta_r_-~11 o; en ~~aragraafH~ kpv 400-~par~ag~, •• -,, ,,j H ontea.m < f b II 

i. 1· ===> spreadsheet 
! . I 

niet star - niet star 
kpv 200 

kpv 400 

star- niet star 
kpv 200 

~!,wring 
paragraaf 3.3. kpv 400 

fig.12. Opzet hoofdstuk 3 

paragraaf 3.2.1. i 

paragraaf 3.2.2. reductie draagcapaciteit 

Vu,reductie ' 

Vu 
===> ontwerpregel 

hoofdstuk 6 

3.1. Spanningen bij tweezijdig starre ondersteuning kanaalplaatvloer 
\Wild 

De spanningen in de ribben bij tweezijdig star ondersteunde kanaalplaatvloeren bestaan uit 
een component ten gevolge van de voorspanning, cr1 en een component ten gevolge van de 
dwarskracht, 't 1• 

De kanaalplaatvloer zal bezwijken op dwarskracht in het geval dat de hoofdtrekspanning in 
het materiaal wordt overschreden. Over het algemeen zal de dwarskracht vrijwel geheel 
worden opgenomen in de ribben van de plaat ( conservatieve aanname ). Als niet aan het 
spanningscriterium wordt voldaan, zullen de ribben van de kanaalplaat bezwijken. Dit 
wordt beschouwd als het bezwijken van de gehele kanaalplaat. Voor de hoofdtrekspanning 
geldt het volgende spanningscriterium, zie figuur 13: 

0"1 ~ 
a ( hoofdtrekspanning) = - 2 + V 4 + r 1 - $ fb (treksterkte bet on) 

0"2 = 0"3 = 0, T 2 = T 3 = 0 
fonnule 2 
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! ! 

1 i ... 
i .... ·-1' 

..--i. ........ ••'!" ; 
~ I , 

fig.13. Spanningscomponenten hoofdtrekspanningscriterium 

De component cr1 is de voorspanning in een bepaalde kritieke doorsnede, zie figuur 14. 

-(Y p *n *AP * avoorspJ 
(jl -

Abe/on 
Hierin is: 

Yp 
n 

AP 
CTvoorsp 

Abeton 

de veiligheidsfactor voor de voorspanning 
het aantal voorspanstrengen 
de doorsnede van een voorspanstreng (mm2

) 

de voorspanning (na 50 jaar) in de kritieke doorsnede; werkspanning (N/mm2
) 

oppervlak betondoorsnede kanaalplaatvloer zonder wapening (mm2
) 

De component t 1 is de verticale schuifspanning ten gevolge van de optredende 

dwarskracht. r 1 = ( i * S J [N/mm2
] 

bu.if *I 
Hierin is: 

V optredende dwarskracht in kanaalplaatvloer (N) 
S eerste orde oppervlaktemoment- statisch moment (mm3

) 

2:b1ijr gesommeerde lijfbreedte van kanaalplaatvloer (mm) 
I tweede orde oppervlaktemoment- traagheidsmoment (mm4

) 

Om een eenvoudige uitdrukking voor beide spanningscomponenten te vinden, zullen 
diverse aannames worden gedaan om de cr1-en t 1-formule te vereenvoudigen. Voor twee 
verschillende hoogten van de kanaalplaat (h=200 en h=400) zal deze formule 
vereenvoudigd worden. Dit zal worden gedaan aan de hand van de gegevens van vier 
kanaalplaatvloerleveranciers- VBI, Dycore, BetonSon en Echo, zie bijlage B. 
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DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in geYntegreerde constructies 

3.1.1. Spanningen kanaalplaatvloer 200mm -tweezijdig star ondersteund 

De formule voor cr 1 wordt vereenvoudigd door het invoeren van standaard voorspanning, 
betonoppervlakte, wapening en betonkwaliteit. 

V oorspanning 
Standaard aanvangsvoorspanning crvoorsp = 1100 N/mm2 

( conservatief) 
Voorspanning na 50 jaar crvoorsp,so = 880 N/mm2 (20% afname) 
Veiligheidsfactor Yp = 0,9 
8erekening voorspanning in kritieke doorsnede bkd' zie figuur 14a. 

laitickc doormcdc 

80 100 L• 

jig. J 4a. kritieke doorsnede 

-kritieke breedte bij 200mm hoge kpv is b1cr = hkpv = 200mm 
-minimale oplegging kpv bij lage vloeren = 80mm 
Kritieke doorsnede bkd = bopleg+ 0,5*b1cr = 80 + 0,5*200 = 180mm 
Overdrachtslengte voorspanning: L0 = 1,2 * Pb * ~ 
Pb= 65 (bij aflaten spanning is betonkwaliteit 835) 
Standaard strengdiameter is 12,5 mm, dus AP= 93 mm2 

(n is het aantal strengen ~12,5) 

bM 2 
CTvoorsp. = T * r p * avoorsp,50 = (180 I (1,2*65*12,5)) * 0,9 * 880 = 146 N/mm 

0 

8etonoppervlakte 
Verdere vereenvoudiging is mogelijk door voor de betonoppervlakte de gemiddelde 
waarde van de vier leveranciers te nemen: 

2 
Abeton gemiddeld = 143500 mm 

Wapening 
Door de wapening gelijk te stellen aan de minimale hoeveelheid is verdere 
vereenvoudiging mogelijk: 
n = 7 strengen met 012,5 (Ap = 93 mm2

) 

8etonkwaliteit 
Kanaalplaatvloeren met een hoogte van 200mm hebben betonkwaliteit 855of865. 
Resultaat bij verwaarlozing van de hogere betonkwaliteit (dus aanname 855) is een 
verschil van ongeveer 10 % van de dwarskrachtcapaciteit, zodat een betonkwaliteit van 
855 is aangehouden. 
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Vereenvoudiging van de 't 1-formule is mogelijk door een factor Sil in te voeren. 
Aan de hand van de gegevens van vier kanaalplaatleveranciers blijkt de factor Sil bij alle 
vloerplaten nagenoe¥ gelijk te zijn. In de 't 1-formule is een gemiddelde waarde van Sil 
genomen: 6,75 *10 - mm-1

• De dwarskracht kan omgeschreven worden naar een 
oppervlaktebelasting: V = 0,5*Q101*/kpv * 1200. Tot deze oppervlaktebelasting behoort het 
eigen gewicht van de plaat en de bijkomende veranderlijke belasting. 

Uiteindelijke cr1- en 't 1-formule voor een 200 mm dikke kanaalplaatvloer: 

Algemene formule voorspanning cr1 en schuifspanning 't! voor kpv 200mm: 

£1 = Lbl!if * J kpv = 

4,05 * Q101 * /kpv 

~)/!if 
2 

[N/mm ] met Qtot = Qeg + Qvb 

fonnule 2a en fonnule 2b 

3.1.2. Spanningen kanaalplaatvloer 400mm -tweezijdig star ondersteund 

Op dezelfde wijze is een afleiding gemaakt voor 400mm hoge kanaalplaatvloeren. 
De formule voor cr 1 wordt vereenvoudigd door het invoeren van standaard voorspanning, 
betonoppervlakte, wapening en betonkwaliteit. 

Voorspanning 
Standaard aanvangsvoorspanning crvoorsp = 1100 N/mm2 

Voorspanning na 50 jaar crvoorsp,SO = 880 N/mm
2 

(20% afname) 
Veiligheidsfactor Yp = 0,9 

Berekening voorspanning in kritiek doorsnede, zie figuur l 4b: 

laiticke doormedc 

- w 

100 200 L, 

fig. l 4b. kritieke doorsnede 
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DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in ge"integreerde constructies 

-kritieke breedte bij 400mm hoge kpv is bkr = hkpv-hrecht deel ribbe = 400-200 = 200mm 
-minimale oplegging kpv bij hoge vloeren = 1 OOmm 
Kritieke doorsnede bkd = bopleg+ 0,5*bkr =100 + 0,5*200 = 200mm 
Overdrachtslengte voorspanning: L0 = 1,2 * Pb*~ 
Pb= 65 (bij aflaten spanning is betonkwaliteit B35) 
Standaard strengdiameter is 12,5 mm, dus AP= 93 mm

2 

(n is het aantal strengen ~ 12,5) 

b*r I 2 O'voorsp = 4 * Yp * CTvoorsp,50 = (200 I (l,2*65*12,5)) * 0,9 * 880 = 162 N mm 

Betonoppervlakte 
Verdere vereenvoudiging is mogelijk door voor de betonoppervlakte de gemiddelde 
waarde van de vier leveranciers te nemen: 

2 
Abeton gemiddetd = 233418 mm 

Wapening 
Door de wapening gelijk te stellen aan de minimale hoeveelheid is verdere 
vereenvoudiging mogelijk: 
n = 10 strengen met 012,5 (Ap = 93 mm2

) 

Betonkwalitei t 
Kanaalplaatvloeren met een hoogte van 400mm hebben betonkwaliteit B65. 

Vereenvoudiging van de 't 1-formule is mogelijk door een factor Sii in te voeren. 
Aan de hand van de gegevens van vier kanaalplaatleveranciers, zie bijlage B, blijkt de 
factor Sii bij alle vloerplaten nagenoeg gelijk te is. In de 't 1-formule is een gemiddelde 
waarde van Sii genomen: 3,28 *10 ·3 mm-1

• De dwarskracht kan omgeschreven worden 
naar een oppervlaktebelasting: V = 0,5*Q101*/kpv * 1200. Tot deze oppervlaktebelasting 
behoort het eigen gewicht van de plaat en de bijkomende veranderlijke belasting. 

Uiteindelijke cr 1-en 't 1-formule voor een 400 mm dikke kanaalplaatvloer: 

Algemene formule voorspanning cr1 en schuifspanning 't1 voor kpv 400mm: 

'1 = ~),!if* I lcpv = 
1,97 * Q/O/ * l/cpv 

~)/!if 
2 

[N/mm ] met Otot = Oeg + Qvb 

formule 2c en formule 2d 
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3.2. Schuifspanningen door samenwerking met ondersteunende balk 

In het geval kanaalplaatvloeren tweezijdig niet star zijn ondersteund ontstaat een 
lijnvormige schuifstroom. Deze schuifstroom ontstaat als gevolg van de verhinderde 
vervorming van de kanaalplaten. De kanaalplaat wil zijwaarts verplaatsen ten gevolge van 
de doorbuiging van de balk, zie figuur 3 en 15. De verbinding en wrijving tussen de 
plaateinden en de balk verhinderen deze vervorming. Dit resulteert in horizontale, 
transversale spanningen ( -r2) in de kanaalplaat, zie figuur 16. 

ooo 
fig.15. schuifstroom door vervorming samengestelde ligger 

T 
fig.16. schematisering buitenste kanaalp/aat met transversale schuifspanning '2 

De analytisch bepaling van de optredende belastingen in deze situatie worden gesplitst in 
twee delen. De cr1en -r 1 worden berekend met het conventionele model (tweezijdig star 
opgelegd), zoals beschreven is in paragraaf 3 .1. 
De derde spanningscomponent -r2 volgt uit het samengestelde liggerprincipe. Hierbij wordt 
een effectief meewerkende breedte van de kanaalplaatvloer meegenomen. Dit deel van de 
kanaalplaat vormt samen met de geintegreerde ligger een samengestelde ligger, zie figuur 
10. Met dit principe is de horizontale schuifstroom ,die ontstaat ten gevolge van 
verhinderde verschuiving van de kanaalplaat ten opzichte van de balk, te bepalen. 
Deze schuifstroom resulteert in een schuifspanning evenwijdig aan de balk (voor de 
kanaalplaatvloer een transversale schuifspanning). Dit geeft een extra spanningscomponent 
in het spanningscriterium. 
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De algemene formule voor de hoofdtrekspanning wordt aangevuld met een factor t 2• 

I 2 
0"1 0"1 2 2 

o- ( hoofdtrekspanning) = - 2 + \ 4 + r 1 + r 2 ~ fh ( treksterkte be ton) 

0"2 =0"3 = 0, r3 = 0 
formule 3 

cr1 en t 1 worden op dezelfde wijze bepaald als bij star opgelegde kanaalplaatvloeren. 

t 2 wordt bepaald aan de hand van de resulaten van de experimenten. De Scandinavisch 
proeven hebben geresulteerd in de volgende formules voor de lijnvormige schuifstroom v 
en de bijbehorende schuifspanning t 2 (aspecten als kanaalvulling, een constructieve 
druklaag en de situatie waarbij de middenbalk doorloopt worden niet meegenomen), zie 
bijlage D voor afleiding formule: 

Lijnvormige schuifstroom v: 

Schuifspanning t 2: 

In deze formules geldt, zie figuur 1 7: 
er afstand tussen bovenzijde bovenflens en zwaartelijn 

van de samengestelde doorsnede [mm] 
(EA)r oppervlaktestijfheid bovenflenzen kpv [N] 
(El)0 buigstijfheid van de samengestelde doorsnede [Nmm2

] 

V db dwarskracht tgv belasting [N]; deze belasting is afhankelijk van de wijze van 
uitvoering. Indien de tussenbalk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld zal de 
belasting ten gevolge van het eigen gewicht moeten worden meegeteld. lndien niet 
wordt onderstempeld kan het eigen gewicht worden verwaarloosd bij het bepalen 
van t 2• 
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b etT b etT 
r-- ------;· ,---··----··--·- --- ~ 

~ ' I zwaartelijn bo\!enschil 

e ~ - U'/011,W~T---:::--::--=1~,£~ 
f I j I I L _ ~ _____ ~ __ ____ -1- ~~aa_nc:Jij~ do~rsnede 

WI/ II II! 11//!/!!I~ 
i I 

I __ _ 

fig.17. effectieve breedte en/actor ef 

bkpv breedte kanaalplaatvloer [mm] 
bkr kritieke breedte, zie 3 .1. [mm] 
Ib1ur gesommeerde lijfbreedte kanaalplaatvloer [mm] 

Om een algemene reductiefactor voor wringing (zie doelstelling) te bepalen, zullen diverse 
aannames worden gedaan om de 'trformule te vereenvoudigen. Dit is gesplitst in twee 
afzonderlijke kanaalplaatvloerhoogten; 200 mm en 400 mm. 

3 .2.1. Schuifspanning kanaalplaatvloer 200mm 
-tweezijdig niet star ondersteund 

Herschrijven: 
Allereerst zal de schuifstroom herschreven worden: 

* er= volgt uit doorsnedegegevens 

* (EA)r= (2*<lschil*beff)*Ekpv 
voor kpv 200: dschil = 40 mm 
beff = (/balk/5000) * beff.O (tabel: voor betonbalk 150, stalen balk of equivalent 80) 
of formule betonbalk: hetr=Ubalk/5000)*(-3,9* 10-3*h3 + 0,039*h2 -11,23*h + 1148) 

stalen balk: beff =(/balk)* 10-3*(0,035*h + 9) (h in mm) 
dus (EA)r = (/balk/5000)* betT,O * 80*Ekpv 

* Herschrijven Vd b (= dwarskracht in balk tgv belasting (afhankelijk van uitvoering)) 
' I 

q = Q * /kpv [ kN/m ] 
Niet onderstempeld: 
V d,b = 0,5 * Yvb * qvb * /balk = 0,5 * Yvb * Qvb * /kpv * /balk 
Wei onderstempeld: 
V d,b = 0,5 * (Yeg * qeg + Yvb * qvb) * /balk= 0,5 * (Yeg * Qeg + Yvb * Qvb) * /kpv * /balk 
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* (EI)0 volgt uit doorsnedegegevens van de samengestelde ligger. 

Herschrijven formule voor lijnvormige schuifstroom: 

Vereenvoudiging schuifspanning 't2: 

bkpv is 1200 mm; 
bkr is 200 mm (bkr = hkpv - hrecht deel ribbe voor kpv 200: bkr = h = 200mm); 
v volgt uit formule hierboven. 

Uiteindelijke (vereenvoudigde) 'trformule voor een 200 mm dikke kanaalplaatvloer: 

Algemene formule schuifspanning 't2 voor kpv 200mm: 

4,5*v el*beff,o* Ekpv* L(r *Q) *f~cp,.* !balk 
2 

T 
2 

= = 0 036 * ------.=,.------'-------Lbtijf ' Lb1iff * (E/) 0 . 

Indien de tussenbalk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld: 
Indien de tussenbalk tijdens de uitvoering niet wordt onderstempeld: 

3.2.2. Schuifspanning kanaalplaatvloer 400mm 
-tweezijdig niet star ondersteund 

Vereenvoudiging: 
Allereerst zal de schuifstroom vereenvoudigd worden: 

eI *(EA) I* Vd,bb.h 
V= 

(E/) 0 

* er= volgt uit doorsnedegegevens 

22 

Q = Qeg + Qvb 
Q=Qvb 

formule 3a 
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* (EA)r= (2*dschil*berr)*Ekpv 
voor kpv 400: dschil = 40 mm 
betr = (/balk/5000) * beffo (tabel: voor betonbalk 400, stalen balk of equivalent 115) 

' 3 3 2 of formule betonbalk: berr=Ubalk/5000)*(-3,9*10- *h + 0,039*h -11,23*h + 1148) 
stalen balk: berr= (/balk)*10'3*(0,035*h + 9) (h in mm) 

dus (EA)r= (/balk/5000)* berr,o*80*Ekpv 

* Herschrijven V db(= dwarskracht in balktgvbelasting (afhankelijk van uitvoering)) 
' I 

q = Q * /kpv [ kN/m ] 
Niet onderstempeld: 
V d,b = 0,5 * Yvb * qvb * /balk= 0,5 * Yvb * Qvb * /kpv * /balk 
Wel onderstempeld: 
V d,b = 0,5 * (Yeg * qeg + Yvb * qvb) * /balk= 0,5 * (Yeg * Qeg + Yvb * Qvb) * /kpv * /balk 

* (EI)0 volgt uit doorsnedegegevens. 

Herschrijven formule voor lijnvormige schuifstroom: 

Vereenvoudiging schuifspanning 't2 : 

bkpv is 1200 mm; 
bkr is 200 mm (bkr = hkpv- hrecht deel ribbe voor kpv 400: bkr ~ 320 -120 = 200mm); 
v volgt uit formule hierboven. 

Uiteindelijke (vereenvoudigde) 't2-formule voor een 400 mm dikke kanaalplaatvloer: 

Algemene formule schuifspanning 't2 voor kpv 400mm: 

4,5*v e,*beff,o* Ekpv* L(r*Q) *lkpv* !balk 
2 

'2 = =0036*~~~~~--------~------
Lb,ijf ' Lb1iff * (E/) 0 

Indien de tussenbalk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld: 
Indien de tussenbalk tijdens de uitvoering niet wordt onderstempeld: 

23 

Q = Qeg+Qvb 
Q=Qvb 

fonnule 3b 
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DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in geïntegreerde constructies 

3.3. Schuifspanningen ten gevolge van wringing 
wand 

~; 
~~~::~ 

wand 

Door de kanaalplaatvloer éénzijdig star en éénzijdig niet star op te leggen zal wringing in 
de kanaalplaatvloer ontstaan. Deze wringing leidt tot een afschuifstroom (rondom) in de 
doorsnede van de plaat, zie figuur 4 en 5. De wringing zorgt voor een extra verticale 
schuifspanning, welke algebraïsch bij -r 1 kan worden opgeteld, omdat de richtingen van de 
schuifspanningen in één van de buitenste ribben gelijk zijn, zie figuur 18. De 
kanaalplaatvloer wordt bezweken geacht als één ribbe van de plaat bezwijkt. 

fig. IB. sommeren schuifspanning ten gevolge van dwarskracht en wringing 

De algemene formule voor de draagcapaciteit wordt aangevuld met een factor -r 1,wring: 

a, 
a (hoofdtrekspanning) =- 2 + 

2 
~ 2 2 -+(r, +r1 wring) +r2 ~fb(treksterktebeton) 4 ' 

a 2 = a 3 = 0, r 3 = 0 
formule 4 

De cr 1, -r 1 en -r2 worden bepaald zoals in paragraaf 3 .1. en 3.2 is behandeld. De vierde 
spanningscomponent- -r 1,wring wordt bepaald aan de hand de verdraaiing van één korte zijde 
van de plaat, resulterend in de zakking van één van de vier hoekpunten van de kanaalplaat, 
zie figuur 4 en 5. De waarde van deze wringspanning is met behulp van een numeriek 
model bepaald (zie hoofdstuk 4 en 5). Uitgangspunt is de vervorming van de 
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kanaalplaatvloer. De zakking van het hoekpunt wordt bepaald aan de hand van de 
doorbuiging van de samengestelde ligger. 

Voor de kanaalplaat wordt deze zakking omgezet in een hoekverdraaiing van het uiteinde 
van de plaat. In het geval de kanaalplaat belast zou worden op zuivere wringing (zie 
paragraaf 4.1.) resulteert deze verdraaiing in een bepaald uitwendig moment op het 
uiteinde van de plaat. Uit het numeriek model volgt dat de kanaalplaat niet op zuivere 
wringing wordt belast, zie figuur 19a. De inleiding vàn het moment vindt plaats via 
dwarskrachten op de ribben. Hierdoor zal een bepaalde factor ten gevolge van buiging van 
doorsnede worden toegevoegd. 

De dwarskrachten uit het numerieke model zijn een percentage van het totale numerieke 
moment. Deze krachten worden nagenoeg als zuivere dwarskracht in de ribben ingeleid. 
Hierdoor is eenvoudig de schuifstroom en de schuifspanning in de buitenste ribbe te 
bepalen. Door nu het analytisch moment (zuivere wringing) om te zetten in het numerieke 
moment (met buiging van de doorsnede) en het numerieke moment om te zetten in de 
dwarskrachten op de hoekpunten is het dus mogelijk een verband te vinden tussen het 
analytische moment en de optredende wringspanningen in de buitenste ribbe van de 
kanaalplaatvloer, zie figuur 19b. 

vervorming numeriek model 

oooooooo 
vervorming analytisch model 

fig.19a. invloed van buiging van de doorsnede door krachtsinleiding 

~umt;{i~.,m~myn 

00000000 
I I 

numeriek model analytisch model 

fig.19b. vergelijking analytisch moment ten gevolge van zuivere wringing met numeriek 
moment en omzetten numeriek moment in wringspanning in buitenste ribbe 
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Voor 200 mm hoge platen en voor 400 mm hoge platen ontstaan dan de volgende formules, 
waarvan in hoofdstuk 5 de afleiding zal volgen. 

Uiteindelijke formule voor 'tt,wring voor kanaalplaten 200mm: 

1,89* Ekpv '"' *w(x) * factor(hkpv ,blijf ,lkp•·) 2 
rl,wring = I *b [Nimm] 

kpv lijf 

*I 3* * 4 
( ) qtot balk X qlol X 

met w x = + 24*(EI)
0 

+ 24*(EI)
0 

*I * 3 qtot balk X 

12*(E/)0 

met x = 1200 mm en Qtot = Qeg + Qvb 
formule 4a 

Uiteindelijke formule voor 'tt,wring voor kanaalplaten 400mm: 

*I * 3 qlol balk X 

12*(E/)0 

formule 4b 

Hierin is: 

Ekpv,oo 
(EI)0 

E-modulus lange duur van het beton van de kanaalplaat (= Ekpv I 2,5) 
de buigstijfheid van de samengestelde balk (dus effectieve breedte 
kanaalplaatvloer meegenomen) 

Uit het numeriek model blijkt dat de kanaalplaatvloer niet op zuivere wringing (analytisch 
model) wordt belast. Het verschil is een gevolg van buiging van de doorsnede. Dit effect 
wordt verwerkt in de factor (h,b,/): Mnumeriek/ Manalytisch (zie hoofdstuk 4 en 5). 
Tussenliggende waarden moeten worden geïnterpoleerd. 

HOOGTE KPV200 HOOGTE KPV400 

breedte b=9x30 b=9x40 b=9x50 b=5x50 b=5x60 b=5x70 
lengte 
2400 0,65 0,75 0,85 0,30 0,39 0,45 
4800 0,75 0,88 0,94 0,50 0,58 0,64 
7200 0,90 0,91 0,97 0,61 0,67 0,73 
9600 0,90 0,95 0,99 0,67 0,73 0,79 
12000 0,92 0,97 1,00 0,72 0,78 0,83 
14400 0,75 0,81 0,85 

tabel. i factor (hkpv, blijf• lkpv) = Mnumeriek I Manalytisch 
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w(x) 
w (1200) 

Otot 

qtot 

DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in geïntegreerde constructies 

breedte van de buitenste ribbe van de kanaalplaatvloer 
lengte van de kanaalplaatvloer 
doorbuiging van de balk 
doorbuiging van de balk bij overgang eerste naar tweede kanaalplaatvloer 
totale oppervlaktebelasting inclusief eigen gewicht (N/mnl) 
totale belasting als lijnlast op balk(= Q101*/kpv) 

Bepaling doorbuiging balk (integratiemethode): 

qtot * '
3
* x qtot * X

4 
q/0/ * '* X

3 

w(x) = + 24*(El)
0 

+ 24*(E/)
0 

-12*(E/)
0 

Hierin is: 
(EI)0 De buigstijfheid van de samengestelde ligger 
I lengte van de balk 
x breedte eerste kanaalplaatvloer vanafkolom (= 1200 mm) 

In het vervolg van dit verslag wordt een numeriek eindig-elementen-model beschreven wat 
de invloed van de hoogte, lengte en lijfbreedte van de kanaalplaat op deze wringspanning 
'tl,wring weergeeft. Uit het numerieke model zijn de uiteindelijke formules voor de 
wringspanningen bepaald. De opbouw van het model wordt in hoofdstuk 4 besproken. De 
resultaten en veiwerking van de waarden uit het model in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 
worden de formules samengevat en zal een ontwerpregel voor de gereduceerde 
dwarskrachtcapaciteit worden bepaald. Vervolgens zal in hoofdstuk 7 een voorbeeld 
worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 4 
N urneriek model ter bepaling van wringspanningen 

V oor het bepalen van de grootte van de wringspanningen is een numeriek model gemaakt, 
op basis van de eindige elementen methode (EEM). Voordat de opbouw van het model 
wordt beschreven, zal in paragraaf 4.l.een algemene uiteenzetting van het aspect wringing 
worden behandeld. Dit is van belang in verband met het toetsen van het model en het 
interpreteren van de resultaten. Vervolgens komt in paragraaf 4.2. de opbouw van het 
model aan de orde. Paragraaf 4.3. beschrijft een parameterstudie waarin drie modellen op 
de invloed van de krachtsinleiding en de ribben worden beschouwd. In paragraaf 4.4. zijn 
de oplegcondities nader bekeken. Tot slot is in paragraaf 4.5. het definitieve model met 
verschillende hoogte, lengte en lijfbreedte uitgewerkt. 

4.1. Wringing algemeen 

Wringing ontstaat in het algemeen door verdraaiing van een ligger, kolom of plaat om de 
lengte-as. Oorzaak is dat de werklijn van de belasting niet in het symmetrievlak ligt van de 
doorsnede of dat de uiteinden van het element verschillende rotaties ondergaan. Wanneer 
wringing in ligger, kolom of plaat optreedt, zullen de opeenvolgende doorsneden zich ten 
opzichte van elkaar willen verplaatsen. Doordat het materiaal zich hiertegen wil verzetten, 
zullen schuifspanningen ontstaan. Er bestaat zuivere wringing (Saint-Venant wringing) en 
wringing met verhinderde welving, zie figuur 20. Bij zuivere wringing treden alleen 
schuifspannningen op ten gevolge van het wringend moment. In het geval vervorming van 
de doorsnede wordt verhinderd (verhinderde welving), ontstaan normaalspanningen in het 
constructie-element. In deze paragraaf wordt alleen het geval zuivere wringing beschouwd. 

Jl 3}-I 
fat I·B•o-•""tof'~U 

E J JI: 
(bI Uf'rfor"' tor~ '"'~' r•n fO 01"1)' t', 

tof\t'o' ,, .. ,", .. , wor"""' ,,,.,"~ 
0't lf!rO 0"41 httt CtOi.\•H(hOn ~~ Yf'"'"'I \."t''f' V"IPSH\ 
WOf'Pf,byl~~~· ar"llrflf'IOftdi'I"Cf 

T tot.\ 0\ So.,.t Vt"G"f torttOn 

~t:I 
Ie I p,,.,~,OOI' of WOO'O"'' lto6l 

'0 woro.-.~ '"tnt\ 

a. t. 

WOtl><f\Q \frtUt\ 0"' "rh 
f\aftdtotd 

fig 20. zuivere wringing en wringing met verhinderde welving 
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4.1.1. Algemene beschrijving 

Balk, figuur 21 [14] 

Algemene formule voor wringing van een balk 
(of dikke massieve plaat): 

Td 
'ár =-

W, 

:schuifspanning ten gevolge van wringing 
: wringing moment in doorsnede 

'twrin 

I 

b 

fig. 21. wringingspanningen balk 

( I 
2 

Î 
: weerstandsmoment tegen wringing van rechthoekige doorsnedell= ]*b *:jl 

I+ O,(J*h 

Holle koker, figuur 22 

-E----- - -0----

-----> -------> 

fig.22. wringspanningen holle koker 

h 

Voor een holle koker is de wringingsformule enigszins anders van opzet. Aangezien de 
koker een gesloten profiel vormt, zal in de doorsnede een constante schuifstroom ontstaan. 
Hier worden enkele theorien in het kort behandeld. 

* Shear resistance of prestressed hollow core slabs on flexible supports [7], figuur 22a 

M1=G*I1 *8/1 
G=O,S*E/(1 +v) 
11 = 2*t1*t2*(h-t2/*(b-t1)

2
/ b*t1+h*t2-t/-t/ 

't'max = M/Wt 
W1 = 2*t1 *(h-t2)*(b-t1) 

fig.22a. symbolen 'Shear .. supports · 
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* VBC 1990 fl 61. figuur 22b 

De rekenwaarde van de schuifspanning 'td moet per onderdeel worden bepaald uit: 
'td = V Td/b*h 
V Td is de rekenwaarde van de dwarskracht in het beschouwde onderdeel tgv de 
rekenwaarde van het wringend moment T d; 
b is de dikte van het beschouwde onderdeel; 
h is de totale hoogte van het beschouwde onderdeel. 
Voor een rechthoekige kokerdoorsnede 
VTd = h1*Ti2*At voor onderdeel met b=b1 , h=h1 

V Td = h2 *T i2 *At voor onderdeel met b=b2 , h=h2 

At is het ingesloten oppervlak: At= (h1-b2)*(hrb1) 

Wringing en dwarskracht: V d tgv dwarskracht optellen bij V Td· 

jig. 22b. symbolen VBC 

Methode volgens Murray [18],figuur 22c 

M 
r= 

2•A•t 

jig.22c. symbolen Murray 

Controleberekeningen tonen aan dat de drie methoden niet veel van elkaar afwijken, zie 
bijlage E. 
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Koker met ribben, zie figuur 23 

wring 

wrina 

jig.23. wringingspanningen koker met ribben 

In een schematisering van een kanaalplaat waarin de ribben worden meegenomen, wordt de 
zuivere wringingsformule bepaald met behulp van "deformule van Murray" [18] (met 
deze methode is ook de wringspanningen in een holle koker te bepalen). Uitgangspunt van 
deze methode is een gelijke hoekverdraaiing van iedere eel. Per eel zal een factor 'Vi 
worden berekend. Met deze factor kan de wringing per eel worden berekend: Ti(= 
wringing eel i) =('Vi* G * cj>) I /kpv· Door deze wringing per eel te delen door de dikte van 
de wand van de onderdelen. Met behulp van deze factoren kan het bijbehorend wringend 
moment en een wringstijfheid van de gehele doorsnede worden bepaald. Met de formule 
Mt= G*It*cl> I /kpv is een relatie gelegd tussen de hoekverdraaiing van de rechthoek met 
ribben en het wringend moment. 
In formulevorm: 

Hoekverdraaiing iedere eel: 

dr/J 
dz 

factor: I/I; = dr/J 
G•

dz 

Substitutie levert wringend moment: M = G* <11z L2* If/;* A; 

En dus de wringstij fheid JP = 2 L If/;* A; 

'I'* G* r/J. 
Per eel is nu het wringend moment te bepalen: I'; = 

1 
' 

Door Ti te delen door de celdikte ontstaat de schuifspanning 'ti· 
2*A 

(Wanneer het profiel bestaat uit een ho Ile koker dan geldt: If/; = f ds ) 

t 
Voor voorbeeldberekening zie bijlage E. 
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4.1 .2. Schematisering van de kanaalplaatvloer belast op zuivere wringing 

Om te bepalen hoe een kanaalplaat een zuiver wringend moment opneemt, is volgens de 
methode van Murray de schuifspanningsverdeling van een 200mm hoge kanaalplaat 
berekend. In het eerste geval wordt de kanaalplaat geschematiseerd als massieve plaat ter 
vergelijking van de resultaten (model x). Vervolgens wordt de plaat gemodeleerd als holle 
koker en worden de verschillende beschreven methodes naast elkaar gelegd (model y). Als 
laatste worden in de koker 7 ribben toegevoegd (model z). Resultaat van deze berekening, 
zie figuur 24. 

model X 
2,1 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1 113~ 
<E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E-- <E--

1111.0 model Y 
------7 ------7 ------7 ------7 ------7 ------7 ------7 ------7 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2,4 3, I 3,25 3,3 3,3 3,25 3, I 2,4 

model Z 
2,4 3,1 3,25 3,3 3,3 3,25 3,1 2,4 

fig.24. vergelijking wringingspanningen in drie model/en- model x: massieve plaat 
model y : ho/le koker 
model z: koker met ribben 

Conclusie uit de drie analytische modellen: 
Verschil tussen de schuifspanning in model y en model z is in de buitenste ribbe 20 %. 
Model Y is een bovengrensbeschouwing ten aanzien van de ribben. Door <lit resultaat zal in 
eerste instantie bij het numeriek model gepoogd worden alleen de buitenste schil te 
modelleren. 

Andere conclusie is de schuifspanningsverdeling van model z. Uit de resultaten volgt <lat 
ongeveer drie kwart van het totaal wringend moment wordt opgenomen in de buitenste 
ribbe en een vijfde in de tweede ribbe. De ribben in het midden van de kanaalplaat hebben 
een verwaarloosbaar kleine schuifspanning. 
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4.2. Parameterstudie doorsnede model (schematisering) 

In paragraaf 4.1.2. zijn enkele uitgangspunten bij de opbouw van het model beschreven. 
Doordat ongeveer 72 % van het wringend moment wordt opgenomen door de buitenste 
ribbe zal geprobeerd worden het model te vereenvoudigen tot het modelleren van alleen de 
buitenste schil. Om te bepalen of dit effect significante verschillen geeft, worden drie 
modellen beschouwd, zie figuur 25. 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

: / ______ _ 
model la 

1r - - - - - ~.....--- I 

)-~-=--=--~~-~ _ _JI 

/ 

model lb 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

11 11 11 r-1 11 :-i r1 

/ / 1LJ-~ '::' _l:---J_L-::_ '=' 

jig.25. drie modellen voor bepaling invloed ribben in samenhang met krachtsinleiding op 
wringschuifspanningen 

- model la; wringing als schuifspanning ingeleid (holle koker); 
- model 1 b; wringing als puntlasten op de vier hoekpunten aangebracht (holle koker); 
- model le; zelfde belasting als model 1 b waarbij de ribben wel zijn meegenomen. 

Alleerst volgt een algemene beschrijving van het model. Bij het numeriek modelleren van 
de kanaalplaatvloer is gebruik gemaakt van het programrna ANSYS54. In het 
Scandinavische onderzoek naar reductie van de dwarskrachtcapaciteit ten gevolge van de 
schuifstroom (door verhindering van de verschuiving van de kanaalplaat ten opzichte van 
de balk), wordt uitgegaan van een eerste orde lineair elastische berekening. Om de invloed 
van de wringing op de dwarskrachtcapaciteit te kunnen vergelijken zal dit effect eveneens 
eerste orde lineair elastisch worden beschouwd. Hiervoor biedt ANSYS54 goede 
mogelijkheden. 
Het model is opgebouwd uit elastische 4 knoops-schaalelementen (type shell 63), met extra 
displacement shapes. Deze elementen bezitten de mogelijkheid zowel 
membraanspanningen als buigspanningen op te nemen, zie figuur 26. 
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I 
I 

,)--- --- -- -

T 

/-- - - - - - - -

// ~ 
xy sx 

! 

jig.26. membraankrachten (Tx, Ty), schuifstroom (Txy), moment (Mx, My) en wringend 
moment (Mxy), a/le krachten en momenten per lengte-eenheid 

Basis van de vergelijking 1 a, 1 b en le is het volgende model, zie figuur 27: 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

jig.2 7. basismodel 

• elementtype shell63 met extra displacement shapes 
• isotroop materiaal 
• dikte schaalelementen: 40mm 
• h.o.h. afstanden koker: 1160mm x 160mm 
• lengte kpv 2400mm 
• E-modulus 1 OOOON/mm2 

• v ( constante Poisson) 0,2 
• G-modulus 4167N/mm2 

midden zijvlakken: ux = uy = uz = 0 

De E-modulus is laag gehouden (om in het definitieve model niet te grote spanningen te 
introduceren ten gevolge van de opgelegde vervormingen): 10000 N/mm2

• Aangezien de 
E-modulus rechtevenredig is met de grootte van de spanningen, heeft deze aanname geen 
invloed op de uiteindelijke resultaten. 
De constante van poisson: v = 0,20. Hierdoor ontstaat een afschuivingsmodulus van 
10000/(2*(1+0,2))= 4167 N/mm2

• 

De drie modellen zijn opgebouwd uit een rechthoekige koker. Afmetingen van de koker 
zijn de hartlijnen van de kanaalplaat: voor een 200 mm hoge plaat is dat 1160 mm bij 160 
mm. Lengte van de plaat zal voor het bepalen van de invloed van de krachtsinleiding en-de 
ribben constant worden, evenals de hoogte van de kanaalplaat. De ribben van de 
kanaalplaat worden ter vereenvoudiging van gelijke dikte gehouden aan de boven- en 
onderschil (d = 40mm). Deze waarde is gekozen naar bestudering van de gegevens van vier 
kanaalplaatvloerleveranciers. 
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In model 1 c zullen extra elementen als ribben worden aangebracht. Hiervoor is hetzelfde 
element gebruikt als in de rest van het model ( dus eveneens 40mm dikte ). 

Om zuivere wringing te modelleren wordt in het midden van de lange zijde van de koker 
translatie in de drie verschillende richtingen verhinderd (ux = uy = uz = 0). Door de 
kanaalplaat op deze wijze op te leggen wordt verhinderde welving voorkomen. 
Vermindering van het aantal elementen ten gevolge van symmetrie is hierdoor dus niet 
mogelijk. Door deze manier van opleggen ontstaat echter een kinematisch onbepaalde 
constructie (labiel evenwicht). Door op de korte zijde van de kanaalplaat in het midden 
verticale translatie te verhinderen is een kinematisch bepaalde constructie ontstaan(stabiel 
evenwicht), zie figuur 28. De uiteindelijke resultaten zijn gelijk, zodat de extra 
ondersteuningen geen invloed hebben en dus zijn weggelaten. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

jig.28. kinematisch bepaa/de constructie 

In model 1 a wordt het wringend moment gemodelleerd door het aanbrengen van 
schuifspanningen aan de beide uiteinden van de koker. Om de schuifspanningen in de rest 
van de plaat te kunnen vergelijken, is een bepaalde waarde aangenomen: 't = 3 N/mm2

• 

Deze schuifspanningen zijn omgezet in krachten per element(= 't * 40 *breedte element)), 
waarbij de krachten op de hoekpunten gehalveerd zijn. 

In het model zou volgens het principe van St-Venant voldoende ver van de krachtsinleiding 
een schuifstroom ten gevolge van het wringend moment moeten ontstaan ter grootte van 3 
N/mm2

• Aangezien de belastinginleiding bij model la vrijwel gelijk is aan zuivere 
wringing, is aan de hand van een analytisch model bepaald ofhet numerieke model de 
hoekverdraaiing goed benadert. 

Uit toetsing is gebleken <lat de schuifspanningen en doorbuiging in het numerieke model 
het analytische model voldoende nauwkeurig benadert. Bij het elementtype shell 63 is het 
mogelijk de membraanspanningen te scheiden van de buigspanningen. In <lit geval zijn 
alleen de membraanspanningen van belang (TX,TY en TXY (=afschuifstroom)) en niet de 
buigspanningen (MX,MY en MXY). Deze membraan- en buigspanningen worden 
weergegeven in het lokale assenstelsel, terwijl de overige spanningen in het globale 
assenstelsel worden weergegeven. Voldoende ver van de krachtsinleiding zorgt het 
wring end moment voor een nagenoeg constante afschuifstroom ( = TXY) en in <lit geval 
(door gelijke schildikte) gelijke schuifspanningen ('ti.wring)· Door deze afschuifstroom te 
delen door de dikte van de elementen wordt de afschuifspanning ten gevolge van het 
wringend moment gevonden. 
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De waarden van de wringschuifspanning varieren van 120/40 = 3 N/mm2 tot 114/40 = 2,85 
N/mm2

• De "extreme" waarden bevinden zich in het gebied nabij de krachtsinleiding. Ook 
de hoekverdraaiing van model la is voldoende nauwkeurig. Hierbij treedt een afwijking op 
van 10 % (= (3 ,56-3,22 numeriek)/3,56analytisch) ten opzichte van het analytische model. Het 
numeriek model vertoont een te stijf gedrag. Verklaring hiervoor zijn de tegenwerkende 
hoekmomenten (resultaat van niet exact zuivere wringing). Voor de vervormingen, zie 
figuur 29a. Zie bijlage F voor de spanningsfiguren met bijbehorende waarden en 
toetsingen. 

In model I b wordt gekeken naar de invloed van de krachtsinleiding door hetzelfde 
wringend moment aan te brengen door middel van vier puntlasten aan de beide uiteinden 
van de koker, zie figuur 25. Door deze wijze van belasten wordt de doorsnede van het 
buigslappe kokerprofiel eveneens belast op buiging. De kokerdoorsnede gaat vervormen 
ten gevolge van buiging, zie figuur 29b. Hierdoor gedraagt deze plaat zich veel slapper dan 
in model la. 

Bij het werkelijke model zullen vervormingen aan de kanaalplaat worden opgelegd. Door 
alleen de buitenste schil van de plaat te modelleren zullen de krachten die ontstaan ten 
gevolge van de opgelegde vervormingen worden onderschat; door de krachtsinleiding zal 
de doorsnede niet alleen vervormen ten gevolge van wringing, maar ook door buiging van 
de doorsnede. De krachten benodigd voor de hoekverdraaiing in het geval van zuivere 
wringing, kunnen door de bijkomende buigvervorming kleiner worden. Hierdoor zal niet 
de juiste waarde van de schuifstroom worden bereikt. 

Naar aanleiding van dit effect is gekeken naar de invloed van de ribben, model 1 c. In de 
koker worden 7 ribben aangebracht. Het wringend moment wordt op dezelfde wijze 
geintroduceerd als in model 1 b, zie figuur25. 

Resultaat uit deze test is dat de ribben wel degelijk invloed hebben, zie figuur 29c voor 
vervormingen. Ieder ribbe geeft een schuifkracht in transversale richting van de plaat. De 
schuifstroom wordt sneller ingeleid. De einddoorsnede van de kanaalplaat gedraagt zich als 
een vierendeelligger, zie figuur 8. Hierdoor gedraagt de plaat met ribben zich stijver dan de 
holle koker. 
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... ·······--······-·····-.......... _____ _ 
.. -···' 

fig. 29. vervormingen van model I a, I b en I c (bekeken vanaf voorzijde) 

Aangezien in het werkelijke model wordt uitgegaan van vervormingen en de plaat zonder 
ribben zich aanzienlijk slapper gedraagt, zullen te kleine krachten worden geintroduceerd. 
Dit levert een onveilige benadering op. Concluderend kan gesteld worden dat bij zuivere 
wringing de ribben geen invloed hebben. Echter in het definitieve model dienen de ribben 
te worden meegenomen als gevolg van de krachtsinleiding. 
Volgende stap in het komen tot een model, waarin een goede afschatting van de 
wringspanningen kan worden gemaakt, is het bepalen van de oplegging van de 
kanaalplaatvloer. 
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4.3 . Parameterstudie randopleggingen model (vervorming) 

Met behulp van de resultaten van de voorafgaande parameterstudie is getracht het gedrag 
van de kanaalplaat in een gei'ntegreerde constructie zo goed mogelijk te voorspellen. 
Uitgangspunt is hierbij dat het uiteinde van de kanaalplaat, opgelegd op de wand, recht 
blijft. Deze rand wordt zoveel mogelijk recht gehouden door de verticale translatie en 
rotaties om de lengte-as in de knopen gelijk te stellen aan nul. Het andere 
kanaalplaatuiteinde, opgelegd op de balk, zal op diverse wijzen worden belast, zie figuur 
30. 

model 2a 
/ 

/ 
/ 

model 2c 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

llf :rotz-0 
,.) :rotzs- 10111 60 

fig.30. vier model/en voor bepaling invloed krachtsinleiding op wringspanningen 

Uitgangspunt hierbij is dat de hoekknoop 10 mm verplaatsing wordt opgelegd loodrecht op 
het vlak van de plaat. Er is 10 mm aangehouden aangezien dit een reele verzakking van de 
knoop (bruikbaarheidsgrenstoestand van de ligger: 0,004 l), waardoor direct een orde van 
grootte van de wrings panning en kan worden af gelezen. Aangezien de zakking van de 
hoekknoop rechtevenredig is met de grootte van de spanningen, heeft deze aanname geen 
invloed op de uiteindelijke resultaten. 

Model 2a geeft een oplegging weer waarbij alleen de uiterste hoekknoop naar beneden 
verplaatst en de tegenoverliggende knoop aan de voorzijde heeft een verticale verplaatsing 
gelijk aan nul. In werkelijkheid zal de vervorming van de kanaalplaat niet alleen worden 
veroorzaakt door het opleggen van een verplaatsing van een hoekpunt van de plaat. 
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In model 2b is voor spreiding van de reactiekracht gezorgd door niet alleen de knopen op 
het ondervlak te laten zakken, maar ook de knopen op het bovenvlak. Zo wordt de in te 
leiden dwarskracht ten gevolge van wringing beter over de ribbe verdeeld. In werkelijkheid 
is het aannemelijk dat de gehele doorsnede meewerkt bij het overbrengen van de belasting, 
zie figuur 31 . 

----;, 
" ii 
ii 
:i 

ii 
ii 
I 

balk 

be lasting 

voeg kpv 

fig.31. krachtoverdracht tussen kanaalplaatvloer en balk 

Bij model 2c zal de gehele onder- en bovenrand een lijnvormige zakking meekrijgen. Als 
vereenvoudiging is niet de exacte doorbuiging van de balk gesimuleerd, maar is de rand 
recht gehouden. Hierdoor zullen de in te leiden krachten over het totale aantal ribben 
verdeeld worden. Hierdoor neemt de schuifspanning in de buitenste ribbe enigzins af. 

In model 2d wordt evenals aan de achterzijde (wandzijde) aan de voorzijde (balkzijde) een 
rotatie meegegeven in de knopen. Hierdoor zullen de beide randen van de kanaalplaatvloer 
nagenoeg recht worden gehouden. In dit geval is de rotatie gelijk aan de zakking van de 
hoekknoop gedeeld door de breedte van de plaat. 
Door deze manier van oplegging ontstaat een spiegel-symmetrisch model. 

De resultaten van deze vier modellen zijn in bijlage G uitgewerkt; 

Aan de hand van de resultaten van de vier proeven met verschillende randoplegging, is 
voor het definitieve model gekozen voor model 2d. De verplaatsingen voldoen het 
nauwkeurigst aan de aanname dat de rand van de kanaalplaat recht blijft. Door de ontstane 
symmetrie is controle van de invoer mogelijk en kan de uitvoer gehalveerd worden. 
In het vervolg van het onderzoek zal dus uitgegaan worden van randopleggingen met 
voorgeschreven verplaatsingen en rotaties. 
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4.4. Parameterstudie definitief model 

In deze paragraaf wordt het definitieve model beschreven. Hierin worden de hoogte, lengte 
en lijfbreedte gevarieerd. Twee verschillende diktes van de kanaalplaat worden bekeken, 
200 en 400 mm. Aan de hand van deze resultaten zal dan eventueel een globale inschatting 
van de tussenliggende platen kunnen worden gemaakt. De lengte van de kanaalplaat zal 
worden gevarieerd van 2400, 4800, 7200, 9600, 12000 tot 14400 mm. Er is gekozen voor 
relatief korte platen omdat bij lange platen wringing een relatief kleinere rol zal spelen. 
Tevens zal de lijfbreedte veranderd worden. Hier zal gekeken worden naar de invloed op 
de krachtsverdeling in de plaat. De breedte van de 200mm hoge kanaalplaatvloeren wordt 
gevarieerd van 9x30, 9x40 en 9x50mm. De 400mm kanaalplaat van 5x50, 5x60 en 
5x70mm. De boven- en onderrand houden een constante dikte van 40 mm (volgt uit 
vergelijking van de kanaalplaatgegevens van de vier grootste leveranciers). 

Samenvatting ingevoerde numerieke modellen (33 modellen in totaal): 

HOOGTE KPV 200 HOOGTE KPV 400 

b=9x30 b=9x40 b=9x50 b=5x50 b=5x70 

4800 

7200 

9600 

12000 

14400 

fig.32a. definitief model kpv200 jig.32b. definitief model kpv400 

• model: zie figuur 32 
• elementtype: she1163 element met extra displacement shapes 
• hartlijnen kanaalplaat: 1160 x 160mm 
• dikte boven- en onderschil: 40 mm 
• E-modulus: 10000 N/mm2

; v: 0,2; G-modulus: 4167 N/mm2
, isotroop materiaal 

• zakking hoekknoop voorvlak: 10 mm, tussenliggende knopen lineair 
• voorgeschreven rotatie voorvlak: -10/1160 
• zakking achtervlak: 0 

• voorgeschreven rotatie achtervlak: 0 

• aantal ribben: 9 bij kpv200, 5 bij kpv400 

De uitvoer van het model is in bijlage H per situatie gegeven. 
In het volgende hoofdstuk zijn de waarden van de uitvoer in tabelvorm weergegeven en 
zullen de resultaten worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 5 
Resultaten modelonderzoek naar wringspanningen 

5.1. Tabellen resultaten numeriek onderzoek 

Resultaten weergegeven in tabel, zie figuur 33: 
Mnum,tot : het moment ten gevolge van de reactiekrachten en reactiemomenten op het 

uiteinde van de kanaalplaatvloer; 
v bd reactiekracht in een hoekpunt van de kanaalplaat (op buitenste rib be); 
v1,wring : de schuifstroom in de buitenste ribbe, deze wordt bepaald uit het 

gemiddelde van de gehele hoogte van het eerste element bij de 
krachtsinleiding; 

"ti ,wring : de schuifspanning ten gevolge wringing(= Vwring /breedte buitenste ribbe). 

M num,tot 

jig.33. symbolen uit resultaten numeriek onderzoek 

Resultaten voor 200mm hoge kanaalplaatvloeren 

bmr= 9x30 = 270 mm lengte 
2400 4800 

moment Mnum.tot*lOb 19,9 12,2 
reactiekracht vbd 5386 3312 
schuifstroom v1.wrinP: 61 37 
schuifspanning •t.wrinP: 2,0 1,2 

= ,L tabel.2a. waardenper 10 mm zakkzng, E JOOOON/mm 

bmr= 9x40 = 360 mm lengte 
2400 4800 

moment Mnum.tot*lO<> 24,4 14, 1 
reactiekracht vbd 6189 3560 
schuifstroom Vt.wrinP: 70 42 
schuifspanning •1.wrinP: 1,8 l , l 

= ,L tabel.2b. waardenper 10 mm zakkzng, E JOOOON/mm 

41 

7200 
8,9 

2396 
27 
0,9 

7200 
9,9 

2501 
29 
0,7 

vwring 

m===l? 
~ 

9600 12000 
7,0 5,7 

1876 1542 
21 17 
0,7 0,6 

9600 12000 
7,6 6,2 

1928 1568 
23 18 
0,6 0,5 

't I ,wring 

ru 
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bmr= 9x50 = 450 mm lengte 
2400 4800 7200 9600 12000 

moment Mnum.tot*lOb 27,6 15,3 10,6 8,1 6,5 
reactiekracht vbd 6622 3661 2531 1934 1565 
schuifstroom v1.wrin2 79 43 30 24 19 
schuifspanning •1.wrin2 1,6 0,9 0,6 0,5 0,4 

= ,~ tabel.2c. waarden per 10 mm zakkmg, E lOOOON/mm 

Resultaten voor 400mm hoge kanaalplaatvloeren 

bmr= 5x50 = 250 mm lengte 
2400 4800 7200 9600 12000 

moment Moum.tot*lOb 45,2 37,0 29,6 24,7 21,2 
reactiekracht vbd 14767 12178 9723 8114 6961 
schuifstroom VI.wrin2 79 66 52 44 38 
schuifspanning •1.wrin2 1,6 1,3 1,0 0,9 0,8 

= ,,L tabel.2d. waardenper 10 mm zakkzng, E lOOOON/mm 

bfiif = 5x60 = 300 mm lengte 
2400 4800 7200 9600 12000 

moment Mnum.tot*lOb 57,6 43,7 34,0 27,9 23,6 
reactiekracht vbd 17719 13571 10550 8646 7323 
schuifstroom v1.wrin2 96 74 57 47 40 
schuifspanning •t.wrin2 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 

= .~ tabel. 2e. waarden per 10 mm zakkmg, E 1 OOOON/mm 

bmr= 5x70 = 350 mm lengte 
2400 4800 7200 9600 12000 

moment Mnum.tot*106 69,3 49,6 37,8 30,5 25,6 
reactiekracht vbd 20135 14575 11085 8955 7512 
schuifstroom v1.wrin2 109 80 61 49 41 
schuifspanning •t.wrin2 1,6 1,1 0,9 0,7 0,6 

= .~ tabel. 2/ waarden per 10 mm zakking, E 1 OOOON/mm 

Alle waarden gelden voor een zakking van het hoekpunt van 10 mm, een E-modulus van 
10000 N/mm2

, G = 4167 N/mm2
• Aangezien het model eerste orde lineair elastisch is 

berekend, zijn de waarden recht evenredig met andere zakkingen van het hoekpunt en een 
andere E- en G-modules. 
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5.2. Verwerking resultaten en afleiding formule wringspanningen 

Aan de hand van de resultaten is gekeken of de waarden uit het numeriek model zijn weer 
te geven in een formule . Hiertoe is het numeriek model vereenvoudigd tot het het 
analytisch model met zuivere wringing. Het moment op de kanaalplaat ten gevolge van de 
opgelegde verplaatsingen is vergeleken met het verband tussen het moment en de 
vervorming in het zuiver wringende model, zie bijlage I voor analytische berekening. 
Bij de analytische benadering is allereerst bij de gegeven hoogte en ribbreedte de 
wringstijfheid bepaald met de cellenformule van Murray (zie paragraaf 4.1.1.). De 
hoekverdraaiing en de lengte zijn bekend. Hieruit volgt met de formule M1 = G*l1 *8 Ileen 
moment <lat (in het geval zuivere wringing) benodigd is voor de hoekverdraaiing van de 
rand van de kanaalplaat. Deze waarde wordt vergeleken met het moment in het numerieke 
model. 

uitgangspunt analytisch model 

</J = §hoek 

bkpv 

G* I,* </J 
Mbenodigd = l =Mana/y1isch 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

analytisch moment 

uitgangspunt numeriek model 

§hoe/r. <P=
bkpv 

Moptredend = M,,umeriek ( = M,gv krochten + M,gv mome11/e11) 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

lllllllllllllll 

1
L.J L.J L.J L__ L_J L.J 

/// 1 -1 -~-~- I. 

/ 
/ 

/ 
/ 

l llllrlllr!llll 

F-7~~~7~,~ 

numeriek moment 

fig.34. verge/ijken analytisch model (zuivere wringing) met numeriek model (met buiging 
van de doorsnede) 

Vergelijking van de berekeningsresultaten uit het numerieke model (geen zuivere 
wringing) en het analytisch model met zuivere wringing: 
Uitgangspunten: 8 = 10 mm, E = IOOOON/mm2

, v =0,20, G = 4167 N/mm2 

Mnumeriek - conform tabel 2a tot en met 2f 
Manalytisch - conform bijlage I ,methode van Murray, paragraaf 4.1.1. en figuur 34 
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hoogte- It (mm4) L(mm) Mnumeriek<Nmm) Manalytisch<Nmm) verschil 
breedte (verstoring (zuivere wringing) (%) 

krachtsinleiding) 
kpv200-270 2,08*109 2400 19,9* 100 31,2 * 100 36% 

4800 12,2 * 100 15,6 * 100 22% 
7200 8,9 * 10° 10,4 * 100 14 % 
9600 7,0 * 100 7,8 * 100 10% 
12000 5,7 * 100 6,2 * 10° 8% 

kpv200-360 2, 14* I 09 2400 24,4 * 100 32,0 * 10<> 24% 
4800 14,1 * 100 16,0 * 100 12 % 
7200 9,9 * 10° 10,7 * 100 7% 

9600 7,6 * 10<> 8,0 * 10° 5% 

12000 6,2 * 10° 6,4 * 100 3% 
kpv200-450 2, 18* 109 2400 27,6 * 100 32,6 * 100 15 % 

4800 15,3 * 100 16,3 * 1 o<> 6% 

7200 10,6 * 10<> 10,9 * 100 3% 

9600 8, 1 * 100 8,2 * 1 oo 1% 

12000 6,5 * 10° 6,5 * 10<> 0% 

tabel.3a. kpv 200- verge/ijken Mnumeriek met Manalytisch 

hoogte- It (mm4) L(mm) Mnumeriek<Nmm) Manalytiscb<Nmm) verschil 
breedte (verstoring (zuivere wringing) (%) 

krachtsinleiding) 
kpv400-250 9,85 *109 2400 45,2 * 100 147,5 * 100 69% 

4800 37,0 * 10<> 73 ,7 * 10<> 50% 
7200 29,6 * 1 oo 49,2 * 100 40% 

9600 24,7 * 100 36,9 * 10<> 33 % 
12000 21,2 * 1 o<> 29,5 *100 37% 
14400 18,6 *100 24,6 *100 24% 

kpv400-300 10,1 *109 2400 57,6 * 10<> 151,8 * 10<> 62% 

4800 43,7 * 100 75,9 * 100 42% 

7200 34,0 * 100 50,6 * 10<> 33% 

9600 27,9 * 10<> 38,0 * 10<> 27% 

12000 23,6 * 100 30,4 * 100 22% 

14400 20,5 * 100 25,3 * 100 19% 
kpv400-350 10,4*109 2400 69,3 * 10<> 155,1 * 100 55 % 

4800 49,6 * 100 77,5 * 10° 36% 
7200 37,8 * 100 51,7 * 100 27% 
9600 30,5 * 100 38,8 * 100 21 % 
12000 25,6 * 100 31,0 * 100 17% 

14400 22, 1 * 100 25,9 * 10<> 15 % 

tabel.3b. kpv 400- vergelijken Mnumeriek met Manalytisch 
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Zodra de lengte van de kanaalplaat groter wordt, zal het deel waarin zuivere wringing 
optreedt groter worden. De plaat zal hierdoor relatief minder invloed ondervinden van 
buiging van de doorsnede (buiging van de doorsnede: zie model 1 b, figuur 29b ). Als we de 
plaat oneindig lang aannemen, zal het analytische moment gelijk zijn aan het numerieke 
moment. Bij korte platen zal buiging van de doorsnede grotere invloed hebben. Het 
verschilpercentage is dus toe te schrijven aan buiging van de doorsnede. Dit effect zal 
groter zijn bij 400mm hoge platen, omdat hier minder ribben zijn en de aanwezige ribben 
hebben een grotere hoogte. Hierdoor is de doorsnede buigslapper. Het aandeel van de 
vervorming ten gevolge van buiging is hier dus groter. 

Het verschil tussen analytisch en numeriek moment zal kleiner zijn als de lijfbreedte van de 
ribben groter is. De begindoorsnede zal door een bredere ribbe buigstijver zijn, waardoor 
het buigingseffect kleiner wordt. 
Deze zojuist genoemde effecten zijn te zien in tabel 4. De waarde die hierin staat 
aangegeven is Mnumeriek I Manalytisch 

HOOGTE KPV200 HOOGTE KPV 400 

breedte b=9x30 b=9x40 b=9x50 b=5x50 b=5x60 
lengte 
2400 0,65 0,75 0,85 0,30 0,39 
4800 0,75 0,88 0,94 0,50 0,58 
7200 0,90 0,91 0,97 0,61 0,67 
9600 0,90 0,95 0,99 0,67 0,73 
12000 0,92 0,97 1,00 0,72 0,78 
14400 0,75 0,81 

label. 4. Mnumeriek I Manalylisch bij varialie ribbreedle, kpv-hoogle en kpv-lengle 
(conslanle boven- en onderschi/)- is gelijk aan label 1 

b=5x70 

0,45 
0,64 
0,73 
0,79 
0,83 
0,85 

Aan de hand van deze resultaten kan een bepaalde factor worden bepaald die het volgende 
verband aangeeft: Mnumeriek =factor (hkpv• b1ijf• /kpv) * Mana!ytisch 

Deze factor is afhankelijk van de lengte van de kanaalplaat, de hoogte van de kanaalplaat 
en de breedte van de lijven. Deze waarden kunnen worden bepaald uit de tabel (voor 
tussenliggende waarden dient gei"nterpoleerd te worden). Hiermee is een verband gevonden 
tussen het analytisch bepaald moriient ten gevolge van zuivere wringing en het numerieke 
moment volgend uit het numeriek model (met buiging van de doorsnede). 
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Vervolgens wordt bepaald hoe het numerieke moment wordt omgezet in de schuifspanning 
'rt .wring· Allereerst wordt gekeken hoe het numerieke model het moment oplegt aan de 
einddoorsnede. Door de opgelegde vervormingen treden reactiekrachten op aan de boven
en onderzijde van de ribben. Deze reactiekrachten aan het uiteinde van de plaat worden 
volgens het numerieke model nagenoeg zuiver ingeleid als dwarskracht. Het is dus 
noodzakelijk te kijken hoeveel van het opgelegde moment naar de buitenste ribbe wordt 
afgevoerd, zie figuur 3 5. 

totale moment 
fictief moment 
buitenste ribbe 

CJ1JDDDDDD 

jig.35. percentage van totale moment omgezet infictief moment voor buitenste ribbe 

Bij 200 mm dikke kanaalplaatvloeren wordt 75 % (factor a200) van het uitwendige moment 
ingeleid door dwarskrachten ten gevolge van de opgelegde translaties. De rest (ongeveer 25. 
% ) wordt ingeleid door momenten in de knopen ten gevolge van de opgelegde rotaties aan 
de boven- en onderranden aan het uiteinde van de plaat. Bij 400mm hoge platen is deze 
verhouding 79 - 21 % (factor a400). 

Van deze ingeleide dwarskrachten gaat bij 200 mm platen ongeveer 79 % naar de buitenste 
ribbe (factor b200). Bij 400mm-platen is <lat gemiddeld 92 %(factor b400). Oorzaak <lat bij 
400mm- platen <lit percentage hoger ligt, is te verklaren uit het feit <lat bij zuivere wringing 
het percentage wringspanningen in de buitenste ribbe eveneens hoger is dan bij 200 mm 
platen (72 % bij h = 200mm tegenover 82 % bij h = 400mm). Zie bijlage J. 

Uit deze resultaten volgt voor beide kanaalplaatvloerhoogten de volgende factoren: 
Voor 200mm-platen geldt factor a200 = 0,75 en b200 = 0,79: factor c200 = 0,75*0,79 = 0,59 
Voor 400mm-platen geldt factor a400 = 0,79 en b400 = 0,92: factor c400 = 0,79*0,92 = 0,73 

Als het totale moment uit het numerieke model vermenigvuldigd wordt met factor c 
ontstaat het fictieve moment <lat door de buitenste lijven dient te worden opgenomen. 

Door <lit moment te delen door de breedte van de kanaalplaatvloer (= 1160mm- hartlijnen) 
ontstaat de kracht per buitenste ribbe. Door deze waarde te delen door de hoogte van de 
kanaalplaat (200 of 400) kan de schuifstroom in de buitenste ribbe worden verkregen. 

schuifstroom in buitenste ribbe: 
M numeriek * C v -

!,wring - 1160* h 
lcpv 
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Door nu in plaats van het numerieke moment in te voeren, nemen we nu 

Mnumeriek =factor (hkpv' blijf, /kpv) * Manalytisch 
Hierdoor ontstaat een analytisch bepaalde waarde voor de afschuifstroom. Ter controle is 
de waarde van de afschuifstroom vergeleken met de waarde volgend uit de grafische 
uitvoer van het numerieke EEM-model, zie tabel 2a tot en met 2f .. 
Door de resultaten te delen door de ribbreedte ontstaat de afschuifspanning ten gevolge van 
wrmgmg. 

schuifspanning in buitenste ribbe: 

"' Wc1200) met'f'=--
b1cpv 

M numeriek * C 

rl,wrlng = l l60*h1cpv*blijf 

Dit resulteert voor 200mm dikke kanaalplaatvloeren in de volgende formules voor de . . 
wrmgspannmgen: 

hoogte- Ii{ mm .. ) 
breedte 

kpv200-270 2,08 * 10" 
kpv200-360 2,14 * 10" 
kpv200-450 2,18 * 10" 

11 = (gemiddelde) 2, 14 * 109 mm 4 

G =EI (2*(1 +0,2)) N/mm2 

c = 0,59 
bkpv =1200 mm 

Algemene formule schuifspanning 'tt,wring voor kpv 200mm: 

rl,wrl11g = 
1,89• E kpv * w< 1200> * factor(h1cpv ,b1iif, /Jcpv) 

Hierin is: 

fonnu/e 5a 

Ekpv,oo E-modulus lange duur van het beton van de kanaalplaat (= Ekpv I 2,5) 
w (1200) doorbuiging van de balk bij overgang eerste naar tweede kanaalplaatvloer 
factor (hkpv> blijf> lkpv) 

factor ten gevolge van buiging van de doorsnede, zie tabel 4 
/kpv lengte van de kanaalplaatvloer 
b1ijf breedte van de buitenste ribbe van de kanaalplaatvloer 
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Dit resulteert voor 400mm dikke kanaalplaatvloeren in de volgende formules voor de 
wringspanningen: 

hoogte- It (mm") 
breedte 

kpv400-250 9,85*10, 

kpv400-300 10,1 * 10, 

kpv400-350 10,4* 10, 

11 = (gemiddelde) 10, 1 * 109 mm 4 

G =EI (2*(1 +0,2)) N/mm2 

c= 0,73 
bkpv = 1200 mm 

Algemene formule schuifspanning 'tt,wring voor kpv 400mm: 
5,52•E1cp. *w<1200> * factor(h1cp.,b1iJf,l1cpv) [N/mm2] 

Z" ] ,wring = / b 
lcpv * lijf 

Hierin is: 

formula Sb 

Ekpv,oo E-modulus lange duur van het beton van de kanaalplaat (= Ekpv I 2,5) 
w (1200) doorbuiging van de balk bij overgang eerste naar tweede kanaalplaatvloer 
factor (hkpv• b1ijf> lkpv) 

factor ten gevolge van buiging van de doorsnede, zie tabel 4 
/kpv lengte van de kanaalplaatvloer 
blijf breedte van de buitenste ribbe van de kanaalplaatvloer 

In het volgende hoofdstuk zullen alle spanningscomponenten nog eens worden 
samengevat. 
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Hoofdstuk 6 
Samenvatting formules 

In paragraaf 6.1 zullen de formules voor de spanningscomponenten crt> 'tt> 1"2 en "Ct .wring 

worden samengevat. Door deze spanningscomponenten in te voeren in het 
hoofdtrekspanningscriterium en te herschrijven, volgt een uitdrukking voor de 
gereduceerde draagcapaciteit. Hieruit volgt een ontwerpregel voor de reductie van de 
dwarskrachtcapaciteit. Dit zal in paragraaf 6.2 worden behandeld. 

6.1. Samenvatting forrnules spanningscomponenten 

Algemene formule hoofdtrekspanningscriterium 
2 

0"1 o- (hoofdtrekspanning) = - 2 + ~ 2 2 4+Cr1 +r1 .wr;,,8 ) +r2 sfb(treksterktebeton) 

0"2 = 0"3 = 0, '( 3 = 0 
formule 4 

Indien de kanaalplaatvloer aan beide zijden star is opgelegd, gelden de volgende waarden 
voor de voorspanning en schuifspanning ten gevolge van de dwarskracht: 

Voor een 200 mm kanaalplaatvloer: 

Algemene formule voorspanning cr1 en schuifspanning 1" 1 voor kpv 200mm: 

(
y P * n * AP * o-,.oorsp) 2 

o-1 = = 0,66 [Nlmm ] 
Abe1011 

4,05 * Q,,,, * lkp1• 

Lb,ijf 
2 

[N/mm ] met Q101 = Qeg + Qvb 

formule 2a en 2b 
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Voor een 400 mm kanaalplaatvloer: 

Algemene formule voorspanning cr1 en schuifspanning t 1 voor kpv 400mm: 

CTI = (r p * n * AP * ()voorsp J = 0,65 [N/mm2] 
Ahe1011 

V*S1cp. 

'1 = Lbuu*f1cp. = 
1,97 * Q,01 * / kpv 

~)/!if 
2 

[N/mm ] met Qtot = Qeg + Qvb 

formule 2c en 2d 

lndien de kanaalplaatvloer aan beide zijden niet star is opgelegd, wordt de formule 
uitgebreid met een factor t 2.: dit is de schuifspanning (in de buitenste ribbe) die ontstaat ten 
gevolge van de verschuiving van de platen ten opzichte van de balk. cr 1 en t 1 volgens 
tweezijdig starre oplegging 

Voor een 200 mm kanaalplaatvloer: 

Algemene formule schuifspanning ti voor kpv 200mm: 

4,5*v e1*beff ,o* E1cp.* L(r *Q) *l1cp.* /balk 
2 

'2 = =0,036*-----.----------
Lb,iif Lb1iif * (E/) 0 

lndien de tussenbalk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld: 
lndien de tussenbalk tijdens de uitvoering niet wordt onderstempeld: 

Voor een 400 mm kanaalplaatvloer: 

Algemene formule schuifspanning t 2 voor kpv 400mm: 

' 2 = 4,5*v =0036* e1*be11 ,o*E1cp.*L(r*Q)*l1cp.*lhalk 2 

~),!if ' Lb,iif * (E/) 0 

lndien de tussenbalk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld: 
lndien de tussenbalk tijdens de uitvoering niet wordt onderstempeld: 
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Q = Qeg + Qvb 
Q=Qvb 

formule 3a 

Q = Qeg + Qvb 
Q=Qvb 

formule 3b 
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lndien de kanaalplaatvloer aan een zijde star en aan een zijde niet star is opgelegd, wordt 
de formule uitgebreid met een factor ti ,wring·: <lit is de wringschuifspanning (in de buitenste 
ribbe) die ontstaat ten gevolge van de ongelijke rotatie van de uiteinden van de 
kanaalplaatvloer. cr1 en t 1 volgens tweezijdig starre oplegging. t 2 volgens tweezijdig niet
starre oplegging. 

I~ ' w.ind 

Voor een 200 mm kanaalplaatvloer: 

Uiteindelijke formule voor ti.wring voor kanaalplaten 200mm: 

1,89* Ekpv '"" *w(x) * factor(h1cpv ,b1ijf ,lkpv) 
rl,wring = 

[ lcpv * b1ijf 

q10,*l3*X q,o,*x4 q10,*l*x3 
met w(x) = + 24*(E/)

0 
+ 24*(E/)

0 
- 12*(E/)

0 

met x = 1200 mm en Q101 = Qeg + Ovb 
formule 4a 

Voor een 400 mm kanaalplaatvloer: 

Uiteindelijke formule voor ti.wring voor kanaalplaten 400mm: 

5,52*Ekpv *w(x)* factor(h1cp.,bu.if•lkpv) 
·"" [N/mm2] 

rt .wring = 
[ lcpv * b1ijf 

*Z3* * 4 q/O/ X q/01 X 

met w(x) = + 24*(E/)
0 

+ 24*(E/)
0 

met x = 1200 mm en Q101 = Qeg + Qvb 
formule 4b 
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6.2. Reductie draagcapaciteit I dwarskrachtcapaciteit 

Ongereduceerde dwarskrachtcapaciteit 
lndien we de waarden voor de voorspanning en schuifspanning ten gevolge van de 
dwarskracht invoeren in het hoofdtrekspanningscriterium is een eenvoudige uitdrukking 
voor de dwarskrachtcapaciteit te bepalen in de situatie dat de kanaalplaatvloer star wordt 
ondersteund. Voor de afleiding zie bijlage C. 

wand 

~ I wand I 

Voor een 200 mm kanaalplaatvloer: 

De vereenvoudigde formule voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit kpv 200mm: 

(per l,2m) 
formu/e 6a 

Voor een 400 mm kanaalplaatvloer: 

De vereenvoudigde formule voor het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit kpv 400mm: 

(per l,2m) 
formu/e 6b 

Gereduceerde dwarskrachtcapaciteit 
Indien we nu de afname van de draagcapaciteit ten gevolge van het niet-star ondersteunen 
van de kanaalplaat willen bepalen, voeren we de uitdrukkingen voor cr1;t1' 'tren 'ti.wring in 
in het hoofdtrekspanningscriterium. Door dit te herschrijvenen, ontstaat een formule voor 
de gereduceerde draagcapaciteit. Hiermee wordt bedoeld dat de toelaatbare 
oppervlaktebelasting afneemt. Met deze reductiefactor is het mogelijk de reductie van de 
dwarskrachtcapaciteit te bepalen. Voor de afleiding,zie bijlage K. 

2 
0"1 0"1 2 2 

(hoofdtrekspanning) = - 2 + ~ 4 + (r1 + r 1.wring) + r 2 ~ fb (treksterkte beton) 
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Voor een 200mm dikke kanaalplaatvloer: 

Gereduceerde draagcapaciteit 200 mm kanaalplaatvloer bij niet starre ondersteund aan een 
of beide zijden: 

a 
Qu red = Qu * .J 2 2 2 [N] 

· a +b +c +2·a·b 
fonnule 7a 

De formule voor de draagcapaciteit kan omgezet worden in een "eenvoudige" formule voor 
de gereduceerde dwarskrachtcapaciteit aangezien: 

vu.red Qu ,red -----
vu Qu 

Gereduceerde dwarskrachtcapaciteit 200 mm kanaalplaatvloer bij niet starre ondersteund 
aan een of beide zijden: 

a 
Vu d =Vu* .J 

,rea2 + b2 + c2 + 2 ·a· b 

Hierin is: 

v., = 321 * Ib,ijf [Nl 

a= 4,06*/kpv 

[N] (per 1,2 m) 

850* E kpv *(lb 3 + 12003 
- 2* lb* 12002

) *factor tgv buiging 
b = .~ 

(E/) 0 

e *b * E *I *I 2 

C = O 036 * f elf ,0 kpv kpv balk 

' (E/) 0 

fonnule Ba 

* Indien de kanaalplaatvloer tweezijdig niet star wordt ondersteund, dan zal factor b gelijk 
zijn aan nul. 
* Deze formules gelden voor het geval de balk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld. 

lndien dit niet het geval is, client factor c te worden vermenigvuldigd met factor: (~,: ). 
De afleiding van de formules is beschreven in bijlage L. 
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Voor een 400mm dikke kanaalplaatvloer: 

Gereduceerde draagcapaciteit 400 mm kanaalplaatvloer bij niet starre ondersteund aan een 
of beide zijden: 

formu/e 7b 

De formule voor de draagcapaciteit kan omgezet worden in een "eenvoudige" formule voor 
de gereduceerde dwarskrachtcapaciteit aangezien: 

vu,red Qu ,red -----

Gereduceerde dwarskrachtcapaciteit 400 mm kanaalplaatvloer bij niet starre ondersteund 
aan een ofbeide zijden: 

a 
Vu d =Vu* .J 

,rea2 + b2 + c2 + 2 ·a· b 

Hierin is: 

vu = 748 *~)/!if [N] 

a= 1,97• lkpv 

[N] (per 1,2 m) 

1380* E1cp."" * (// + 12003 -2•/b •1200 2
) *factor tgv buiging 

b = , (El)o 

e •b * E •/ *I 2 

C = O 036 * J elf ,0 kpv kpv balk 

' (E/) 0 

formule Bb 

* lndien de kanaalplaatvloer tweezijdig niet star wordt ondersteund, dan zal factor b gelijk 
zijn aan nul. 
* Deze formules gelden voor het geval de balk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld. 

Indien dit niet bet geval is, dient factor c te worden vermenigvuldigd met factor: (~:). 
De afleiding van de formules is beschreven in bijlage L. 

In hoofdstuk 7 zal een voorbeeld worden gegeven hoe de formules kunnen worden 
toegepast. 
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Hoofdstuk 7 
V oorbeeldberekening 

Als voorbeeld is een 400 mm hoge kanaalplaatvloer met een stalen hoedligger als 
tussenbalk uitgewerkt, zie figuur 36. 

wand 

370 

20 

fig. 3 6. voorbeeldsituatie 

Gegevens 
lengte balk 
lengte kpv 
betonkwaliteit · 

Yob 

Yvb 

Yvs 

Qvb 

gesommeerde lijfbreedte 
tijdens uitvoering geen onderstempelen 

L.I 

u u 

L2 

t3 I I 
I LJ 

Doorsnedegrootheden stalen balk 

A1 9000 11 
Ai 4440 12 
AJ 11600 13 

EA1 1,89xl o~ Z1 
EA2 9,32x1011 

Z2 
EA3 2,44x10~ Z3 

JOO 

510 

9600mm 
10000 mm 
B65 
1,2 
1,5 
0,9 
4,0 kN/m" 
300mm 

6,750x10:i 

5,065x10' 
3,867x10:i 

15 
215 
410 
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E1 
Ei 
EJ 

El1 
El2 
El3 

L kpv = 1 OOOOmm 
B65 
Lbalk 9600mm 

2, lxlOJ 
2, lxlO:i 
2, lxlOJ 
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LE · A·z. 
z balk = L ' ' = 233,5 mm 

E · A I 

Bepalen effectieve breedte kanaalplaatvloer: 
betr,o = 115 mm 

/balk 
be.ff = 

5000 
· be.ff ,O = 221 mm 

Doorsnedegrootheden samengestelde ligger 

E· I A I EAi 
stalen balk 2, lxlO~ 25040 5,26x10y 

kanaalplaat 38500 35360 1,36x10y 

voeg 26000 24000 0,62x10y 

somEiAi= 7,24 XlOY 

Samengestelde doorsnede: 

LE · A·e 
e0 = " ' ' = 224 mm 

~E·A; 

er= eo - 0,5x dbetonschildikte 
= 224 - 20 = 204 mm 

Bepalen spanningscomponenten: 

Bepalen voorspanning cr 1.;. 

-(r p •n *AP * avoorspJ-
0"1 - -

Abe1011 

0,65 N/mm2 

Bepalen schuifspanning -r1: 

ei 
233,5 
200 
200 

Ps · Abetorulrs 2,5 · 10-s · 23 3418 2 
Qpb = Qeg = b = 

1200 
= 0,005 N/mm 

Ii 
8,43xl0° 
1,15x10y 

3,20x10° 

som Eili = 

kpv 
2 

Q/OI = r pb. Qpb + r vb. Qvb = 1,2. 0,005+1,5. 0,004 = 0,0118 N/mm 

1,97 •0,012• 10000 2 
= 

300 
= 0,77 N/mm 
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Eli 
1,77x101

" 

4,43x10u 
8,32x101.£ 

2,30x10 1
<+ 
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Bepalen schuifspanning 't:zl 

4,5*v ef*-beff,O* E1cpv* I(r *Q) *fkpv* !balk 
2 

r 2 = = 0,036 * -----..=----------
Lb,iJ! Lb1iJ! * (E/) 0 

lndien de tussenbalk tijdens de uitvoering wordt onderstempeld: 
Indien de tussenbalk tijdens de uitvoering niet wordt onderstempeld: 

Q = Qeg + Ovb 
Q=Qvb 

204*1l5* 38500*1,5 * 0,004 *10000* 9600 2 

r 2 = 0,036 * 300 *2 31·1014 = 2,6 [N/mm2] 
' 

Bepalen schuifspanning 'tt,wring.!. 

1,89* E1cpv ,00 *w(x) * factor(h1cpv ,b1iJ! ,l1cpJ 2 
r1 ,wn11g = I *b [N/mm ] 

lcpv lijf 

q,01*f3*X q101*X4 q101*f*X3 

met w(x) = + 24*(E/)
0 

+ 24*(E/)
0 

- 12*(E/)
0 

met x = 1200 mm en Qtot = Qeg + Qvb 

-( 9600
3
*1200 1200

4 
9600*1200

3
}(0,012*10000)-

w(x)- + 24 + 24 - 12 231·10 14 -
21'9mm 

' 
5,52* (38500 I 2,5) * 21,9 * 0,74 2 

r1 ,wri11g = 10000*(300 I 5) = 2,3 N/mm 

Toetsing hoofdtrekspanningscriterium: 
~---------2 

0"1 0"1 2 2 
(hoofdtrekspanning) = - 2+ 4+ (r1 +rt.wring) + r 2 ~ fb (treksterkte beton) 

0,65 
I=---+ 

2 
0,65

2 
2 2 2 

-
4

-+(0,77+2,3) +2,6 =3,71: 2,15 N/mm 

De belasting kan dus niet worden opgenomen. Eventueel toepassen van een druklaag, 
kanaalvulling en/of doorlopende balken [1]. 
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Dit kan ook aangetoond worden door de gereduceerde dwarskrachtmethode: 
a v = v * [N] 

u ,red u .Ja2+b2+c2+2·a·b 
Hierin is: 

vu= 748 * L:b,ijf = 748*300 = 224*103 [NJ 

a= l,97•11cpv = l,97*10000 = 19700 

1380-38500/ 2,5* (96003 +12003 
- 2•9600*12002

) * 0,74 
2 31 · 10'• = 58468 

' 

De balk wordt tijdens de uitvoering niet onderstempeld: 

( Qvh J=0,5: 
Q/O/ 

_ ( *e,•b,jf ,o*E1cpv*/kpv•/batk
2

))_ ( *204•115*38500•10000-9600
2
)-

C - 0,5* 0,036 (EI)o - 0,5* 0,036 2,3 l · 10,4 - 64862 

Bepalen gereduceerde dwarskrachtcapaciteit: 

Vu ,red = 224 ·103* 0,19 = 43 kN 

Bepalen optredende dwarskracht: 
voptredend = 0,5* QIOI * l lcpv * 1200 = 0,5*0,01O*10000* 1200 = 60 kN 

Ook hieruit blijkt dat de belasting niet kan worden opgenomen. 

Op de volgende bladzijden is het spreadsheet gegeven (met het zelfde voorbeeld). 
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DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in gei"ntegreerde constructies 

stalen balk 
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DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in gei'ntegreerde constructies 

Hoofdstuk 8 
Conclusies & Vervolgonderzoek 

8.1 Conclusies 

Door tweezijdig starre ondersteuning van een kanaalplaatvloer ontstaan spanningen in de 
ribben ten gevolge van voorspanning en dwarskracht. lndien de kanaalplaatvloer tweezijdig 
nietOstar wordt opgelegd, zal een extra spanning ontstaan ten gevolge van de verhinderde 
verschuiving van de kanaalplaat ten opzichte van de balk. lndien de kanaaalplaat aan een 
zijde star en een zijde niet-star wordt ondersteund, komt er nog een extra spanning bij ten 
gevolge van wringing van de kanaalplaatvloer. Door deze extra spanningen zal de de 
kanaalplaatvloer bij lagere belasting bezwijken nabij de oplegging. 

De conclusie uit het onderzoek is dat bij niet starre ondersteuning aan een of twee zijden de 
hoofdtrekspanning in de ribbe van de kanaalplaat toeneemt. Gevolg hiervan is dat het 
draagvermogen zal afnemen, hoewel dit niet altijd het maatgevende criterium behoeft te 
ZlJn. 

In het algemeen kan gesteld worden dat er een relatie bestaat tussen de afname van de 
dwarskrachtcapaciteit en de stijfheid van de balk. Dit is te bernvloeden door het toepassen 
van continue liggers. Andere oplossing is het toepassen van kanaalvulling of een druklaag, 
waardoor de capaciteit van de kanaalplaat wordt verhoogd. 

Voor diverse balken is het mogelijk het ontwikkelde spreadsheet te gebruiken voor de 
toetsing van de ribbe van de kanaalplaat in de gerntegreerde constructie.Ook is het 
mogelijk aan de hand van de ontwerpformule met een relatief eenvoudige berekening de 
reductie van de draagcapaciteit te bepalen. 
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DEEL2 - Draagcapaciteit kanaalplaatvloeren in geYntegreerde constructies 

8.2 Vervolgonderzoek 

De invloed van de buiging van de doorsnede in relatie tot de belastingsinleiding zou nader 
onderzocht moeten worden. Het numerieke model kan geen goede inschatting geven van de 
buiging van de doorsnede. Hiervoor zal een antler model moeten worden opgesteld. 

Verder is de invloed van de naastliggende vloerplaten belangrijk voor de draagcapaciteit 
van de plaat, zie figuur 3 7. 

~ o::r-1 o I I 
1

1 1 0 
: L_J i uu DO ..._ jQJ ~~____.~ 11: !l 0 01 01 

I • L__J __ .) 
' !_ .. 

jig. 3 7. invloed naastliggende kanaalplaten 

Ander belangrijk aandachtspunt is de invloed van sparingen bij de oplegging. Hierdoor zal 
een andere krachtsverdeling optreden. 

Experimenteel onderzoek naar wringing van kanaalplaten zal een belangrijke bijdrage 
leveren in het onderzoek naar de draagcapaciteit van kanaalplaatvloeren in geYntegreerde 
constructies. Hierbij kan ook worden gekeken naar de invloed van het toepassen van een 
doorlopende balk, kanaalvulling en/of een constructieve druklaag. 
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