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Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

voorwoord
“Hoe dik moet een onderwaterbetonvloer zijn?”
Die ene vraag heeft mij een jaar lang bezig gehouden. De vraag is kort en basaal, maar het bleek net zo
interessant en complex te zijn als dat het simpel klinkt. Genoeg zelfs om er een volledig afstudeerwerk
aan te wijden.
Voor mij is het belangrijk geweest dat dit onderwerp mij altijd heeft kunnen interesseren en
enthousiasmeren. Dit komt vooral doordat het zich bevindt op het grensvlak van geotechniek en
betonconstructies. Omdat veel geotechnische constructies worden uitgevoerd in beton, heb ik deze
gelegenheid aangegrepen om mij te verdiepen in betontechnologie. Een belangrijke drijfveer is ook de
praktijkgerichtheid geweest. Hierdoor ben ik niet op één facet de diepte ingegaan, maar heb ik
geprobeerd voor een breed scala aan invloedsfactoren de gevoeligheden en verbeterpunten aan te
geven voor huidige rekenregels.
Een leerzame bijkomstigheid was de relevantie van het onderzoek binnen herziening van de nationale
ontwerprichtlijn vanuit CUR. Als lid van CUR-commissie VC95 heb ik veel geleerd en veel specialisten uit
de ingenieurspraktijk ontmoet. De kritische blik op de gepresenteerde onderzoeksresultaten heb ik
gebruikt om mijn onderzoek bij te sturen en te verbeteren. Hiertoe waren ook lopende projecten van
ABT van grote waarde; werkelijk iedere bouwput bracht nieuwe aandachtspunten aan het licht.
Mijn dank is groot voor mijn ouders en de TU Delft voor de steun gedurende mijn studietijd. In het
bijzonder bedank ik de veelzijdige leden van mijn afstudeercommissie, VC95 voor de kritische blik en
ABT voor het vertrouwen in mijn kunnen. De ‘gok’ om mij in de CUR-commissie te laten plaatsnemen,
waardeer ik enorm. Onmisbaar waren ook de weekenden met Marianne en haar relativerende
opmerkingen. Bijvoorbeeld wanneer ze me grijnzend vroeg hoe het moet met onderwaterbetonplafonds.
Ik wens u leerzaam leesplezier,
Ruud Arkesteijn

leeswijzer
samenvatting
De samenvatting is bedoeld voor lezers die een globaal overzicht van het onderzoek willen verkrijgen.
Het geeft de belangrijkste onderzoeksresultaten en conclusies weer vanuit de diverse hoofdstukken in
het hoofddocument. De samenvatting is ook in de Engelse taal verstrekt.
hoofddocument:
Het hoofddocument vormt de ruggengraat van het afstudeeronderzoek. Het is geschreven met het oog
op een lezersgroep die (civiel)technisch onderlegd is, maar niet gespecialiseerd hoeft te zijn op het
gebied van onderwaterbetonvloeren.
Het hoofddocument bestaat uit drie delen. Hoofdstuk 1 t/m 4 vormen een introductie met een inleiding
op het onderwerp, probleembeschrijving, beschrijving en resultaten vanuit rekenregels in de huidige
CUR77 en diverse gevoeligheidsanalyses waarmee gevoeligheden rond invloedsfactoren en/of mogelijke
aanpassingen zijn onderzocht. In hoofdstuk 5 t/m 11 zijn relevante vraagstukken nader onderzocht.
Over het algemeen komen deze voort uit praktijkervaringen, de gevoeligheidsanalyses en het Plan van
Aanpak van VC95 [lit.4]. In hoofdstuk 12 is het effect van toevoeging van staalvezels onderzocht. Voor
aanbevelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 13.
bijlagen
Bijlagen zijn verwerkt in een afzonderlijk document. In de bijlagen is achtergrondinformatie verstrekt
welke niet primair benodigd is voor het begrijpen van het hoofddocument. Het biedt de lezer een dieper
inzicht in de materie en is gericht op gespecialiseerde lezers welke in staat zijn de wetenschappelijke
onderbouwing te doorgronden en te beoordelen.
literatuurlijst
De literatuurlijst bevat een opsomming van voorgaande onderzoeksrapporten en publicaties waarnaar
verwezen wordt vanuit het hoofddocument en de bijlagen. Het is relevant voor lezers die de herkomst
van een gepresenteerd gegeven willen natrekken of meer willen weten over een onderwerp grenzend
aan de scope van dit afstudeerrapport.
noot:
De gepresenteerde onderzoeksresultaten kunnen gedateerd zijn onder invloed van ontwikkelingen uit
normen en richtlijnen. De werkzaamheden en keuzes binnen VC95 ten behoeve van een herziene
CUR77 zijn op het moment van schrijven nog niet afgerond. Voor een correcte indicatie van het
tijdstip van schrijven zijn verwijzingen naar literatuur van belang.
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samenvatting/summary
in het Nederlands:
Ten behoeve van ondergrondse bouwwerkzaamheden in het Nederlandse laagland is doorgaans een
waterafsluitende laag benodigd onder de ontgravingsdiepte van de bouwput. Indien deze niet van nature
aanwezig is, in de vorm van een kleilaag, dan valt al snel de keuze op een ongewapende
onderwaterbetonvloer (OWB-vloer). Naast de waterafsluitende werking heeft deze eveneens een functie
binnen het horizontale én verticale krachtenevenwicht binnen de bouwput. De OWB-vloer wordt
beschouwd als een constructief element met een tijdelijke functie.
Sinds 2001 vormt CUR-aanbeveling 77 de leidraad voor het ontwerpen en toetsen van OWB-vloeren.
Onder invloed van ontwikkelingen in de bouwwereld, praktijkervaringen en voortschrijdende inzichten is
het gewenst om CUR77 te verifiëren en optimaliseren. Voorliggend afstudeerrapport gaat hier op in met
speciale aandacht voor de diktebepaling (dimensionering) van OWB-vloeren. In CUR77 zijn toetsingen
opgenomen met betrekking tot waterdichtheid in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) en de veiligheid
tegen bezwijken in de uiterste grenstoestand (UGT). Naast de gebruikelijke spanningscontrole van
ongescheurde constructies biedt CUR77 rekenregels om scheurvorming toe te laten middels toetsingen
op basis van boogwerking en discrete scheurvorming (inclusief de gunstige werking van
momentenherverdeling). De soelaas die CUR77 hiermee biedt geldt vooral voor diepe bouwputten. Over
het algemeen worden de prestaties van OWB-vloeren bij een dimensionering conform de huidige CUR77
als betrouwbaar beschouwd. Voor specifieke situaties wordt de benodigde vloerdikte echter overmatig
conservatief geacht; dit geldt vooral voor bouwputten met een relatief lage normaaldrukkracht.
Ter introductie zijn op een vijftal cases diverse gevoeligheidsanalyses uitgevoerd; op basis van
pragmatische uitgangspunten zijn hiermee gevoeligheden van de huidige CUR77 inzichtelijk gemaakt.
Hieruit blijkt dat de rekenregels voor de dimensionering vooral gevoelig zijn voor variaties in
betonsterkteklasse, axiale veerstijfheden, paaluitval, toleranties op maatvoering en normaaldrukkracht.
Tevens is gebleken dat vooral het toetsen van discrete scheuren (toets 2c) gevoelig is voor diverse
uitgangspunten en dat de ondergrens van 800mm voor vloerdiktes binnen het toepassingsgebied van
CUR77 een invloedrijke beperking kan zijn.
Betontechnologische aspecten worden binnen de formuleringen in CUR77 in beperkte mate
geadresseerd met betrekking tot betonsamenstelling, sterkteontwikkeling en -classificatie en
temperatuurkrimp. In verband met beperkte maatvoering wordt in CUR77 gerekend met toleranties op
de dikte. Voor vloeren onder afschot verdient het aanbeveling om met een verhoogde waarde voor de
tolerantie op de bovenzijde van de vloer te rekenen. De inwendige temperatuur van OWB kan tijdens
hydratatie oplopen tot 30 à 50°C. Enerzijds versnelt dit de sterkteontwikkeling van het beton waarmee
vroegtijdig leegpompen kan worden toegelaten mits in situ gestorte proefstukken worden getest.
Anderzijds leidt dit tot een groter risico op (watervoerende) krimpscheuren tijdens het afkoelen van het
jonge beton. Preventieve of mitigerende maatregelen zijn talrijk maar zijn kostbaar en niet altijd
(kosten)effectief. Door het opstellen van een krimpscheur-predictie-model kan het inzicht in eventuele
krimpscheurvorming vergroot worden ter optimalisatie van de samenstelling van het betonmengsel met
betrekking tot cement- en slakgehalte. Variaties in maatvoering, sterkteontwikkeling en de simpele en
generaliserende schematisering binnen CUR77 resulteren in een grote onzekerheid rond de voorspelling
het scheurenpatroon in OWB-vloeren na leegpompen.
Voor het gebruik van 2D-modellen geldt dat deze voor een ongescheurde benadering gehanteerd
kunnen worden met simpele aanpassingen ten opzichte van de veronderstelde liggerbenadering in de
huidige CUR77. Aandachtspunten hebben betrekking op het type moment dat wordt beschouwd (richting
assenstelsel) en eventuele krachtsafdracht via wringing voor kleine bouwkuipen. Aangetoond is dat de
krachtswerking volgens een 2D-model resulteert in een licht ongunstig effect op de dimensionering;
hierdoor is het alleen aantrekkelijk om 2D-modellen op te stellen voor bouwkuipen met een
onregelmatige bouwkuipgeometrie en/of palenstramien. Een belangrijk obstakel bij het gebruik van 2Dmodellen komt naar voren indien gescheurde constructies beschouwd dienen te worden ten behoeve van
het toetsen van discrete scheuren. Hiervoor kunnen diverse oplossingsrichtingen worden beschouwd.
Voor specifieke situaties kunnen geavanceerde rekenmodellen een meerwaarde opleveren.
Voor aanpassing van toetsing in de UGT is de toevoeging van een dwarskrachttoets aan te raden. Dit
is gewenst om;
alle mogelijke bezwijkmechanismen te ondervangen binnen de formuleringen van CUR77,
binnen CUR77 vloeren dunner dan 800mm toe te staan,
richtlijnen te geven voor de bepaling van de optredende dwarskracht.
Indien de schuifverbinding tussen OWB-vloer en keerwand niet voldoet hoeven geen speciale
voorzieningen voorzien te worden mits aanvullend wordt aangetoond dat bij de situatie met “schuiven
langs de keerwand” de constructieve veiligheid gewaarborgd blijft. Als een veilig uitgangspunt voor de
dimensionering van trekpalen geldt dat gerekend moet worden met een trekkracht volgend uit de netto
belasting op het betreffende effectieve oppervlak van de trekpaal. Binnen CUR-commissie VC95 is de
veiligheid aangetoond voor het verhogen van de boogaanzetten binnen toetsing van het
drukbogensysteem (toets 3b) met, afhankelijk van type trekpaal en vloerdikte, 38 tot 63% ten opzichte
van de huidige CUR77.
De constructieve veiligheid bij paaluitval is binnen CUR77 gewaarborgd volgens de
veiligheidsfilosofie van de Eurocode. Ongescheurde constructies blijken hieruit veel veiligheid te bevatten
door een groot vermogen tot krachtenherverdeling (meervoudig statisch onbepaalde schematisering).
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Ook met betrekking tot dwarskracht en belastingen op trekelementen is ruim voldoende veiligheid
aanwezig. In de UGT kan het bij dunne vloeren en grote stramienafstanden voorkomen dat het optreden
van een drukbogensysteem niet gegarandeerd kan worden bij volledige paaluitval. Indien toetsing
conform het drukbogensysteem (toets 3b) reeds kritisch was binnen de dimensionering conform CUR77
dienen verborgen veiligheden in rekening te worden gebracht om de constructieve veiligheid aan te
tonen. Hierbij gaat het om het excentrisch aangrijpen van de normaaldrukkracht en de gunstige invloed
van membraanwerking. Onder invloed van het verhogen van de boogaanzetten binnen toets 3b neemt
de veiligheidsmarge met betrekking tot paaluitval af.
Voor aanpassing van toetsing in de BGT in de korte richting is het bevorderlijk om de absolute
ondergrens voor de minimale betondrukzone te verlagen van 100mm naar 50mm, conform in literatuur
genoemde waarden. Voor diepere bouwkuipen is het, met het oog op consistentie binnen de methodiek
van CUR77, logisch om het verloop van de expliciete eis voor de minimale betondrukzone aan te nemen
volgens een lineair verband met de representatieve waterdruk.
Op basis van Eurocode 2 en overige literatuur is aangetoond dat binnen de rekenregels van CUR77
verondersteld mag worden dat er niet-lineair kruipgedrag zal optreden over de resterende
betondrukzone ter plaatse van een scheur. Een kruipfactor van 1,0 geldt als een voldoende veilige
benadering voor het volledige toepassingsgebied van CUR77. Deze waarde resulteert in een toename
van de rotatiecapaciteit binnen de toetsing van discrete scheuren van 49%.
De toetsing van discrete scheurvorming (toets 2c) blijkt onderhevig aan veel gevoeligheden. Op basis
van de formulering in de huidige CUR77 leidt dit tot discontinuïteiten door het onderscheid op basis van
symmetrie en de bepaling van de locatie van de in rekening te brengen scheur(en). De formulering kan
in beperkte mate consistenter, reëler en inzichtelijker gemaakt worden wanneer er geen onderscheid op
basis van symmetrie wordt gemaakt en de bepaling van de tweede scheurlocatie geschiedt op basis van
een iteratieve bepalingsmethode.
De bepaling van axiale veerstijfheden van de diverse trekelementen is van grote invloed op de
dimensionering volgens CUR77 (inclusief variatiefactoren); dit geldt vooral voor de BGT. Richtlijnen
worden gegeven in diverse aanbevelingen waartussen grote onderlinge verschillen te constateren zijn.
Voor trekpalen zijn diverse benaderingen voor de grondmechanische vervormingen voorgeschreven en
bij ankerpalen vormt het wel of niet meerekenen van de groutschil als een grote invloedsfactor op de
elastische verlenging. Voor stalen damwanden is het belastingsniveau niet bij voorbaat te definiëren en
dient de invloed vanuit eventuele damwandankers of fluïderen tijdens inbrengen te worden beschouwd.
Voor zwaarlijvige keerwanden (diepwanden) geldt dat vervormingen minimaal zijn zolang het eigen
gewicht groter is dan de opwaartse belasting. Concluderend geldt dat de bepaling van axiale
veerstijfheden onderhevig is aan vele invloedsfactoren die moeilijk te ondervangen zijn met een simpele
rekenregel. De expertise en actieve betrokkenheid van een geotechnisch adviseur is hierdoor
onontbeerlijk binnen het ontwerpproces van OWB-vloeren en trekelementen. De complexiteit en
uitgangspunten binnen de berekening bepalen in grote mate of de verkregen waarde te beschouwen is
als een verwachtings-, ondergrens- of bovengrenswaarde. Voor specifieke situaties is een iteratief
proces vereist is om tot een realistisch doch veilig krachtsverloop te komen waarbij niet-lineair lastvervormingsgedrag wordt beschouwd. Het hanteren van een lagere variatiefactor dan 2 lijkt op basis
van een kwalitatieve beschouwing veilig voor alle trekelementen met uitzondering van in de grond
gevormde trekpalen; dit type trekelement omvat een grote mate van uitvoeringsgevoeligheid. Een
belangrijke mate aan veiligheid vanuit het toepassingsgebied van OWB-vloeren komt voort uit het
vermogen tot krachtenherverdeling (aangetoond voor paaluitval). Dit gegeven onderstreept dat de
variatiefactor beschouwd dient te worden als een veiligheidsmarge op het gemiddelde gedrag van een
groep gelijksoortige trekelementen.
De bepaling van de normaaldrukkracht in een OWB-vloer is, specifiek voor toetsingen die soelaas
bieden bij scheurvorming, van doorslaggevende waarde met het oog op de benodigde vloerdikte.
Verondersteld mag worden dat deze binnen de ontwerppraktijk onveilig benaderd wordt met betrekking
tot de bepalingen in CUR77. Dit komt voort uit de beschouwing dat:
binnen het ontwerp van keerwanden (conform CUR166) vervormingen maatgevend zijn; dezelfde
schematisering leidt tot een bovengrensbenadering voor de stempelkracht,
het complex is om verlies aan normaaldrukkracht over de OWB-vloer te bepalen waardoor deze
doorgaans verwaarloosbaar klein wordt verondersteld; voor bepaalde situaties kan dit verlies
significant zijn.
Een verborgen veiligheid komt voort uit het ontstaan van additionele normaaldrukkracht vanuit
membraanwerking. Het in rekening brengen van deze invloed is complex en sterk afhankelijk van het
bouwputontwerp en de gekozen bepalingsmethode. Voor ongescheurde benaderingen binnen de BGT is
deze verwaarloosbaar klein te noemen. Met betrekking tot bezwijken (van het drukbogensysteem) is
duidelijk dat grote horizontale vervormingen nodig zijn waardoor membraanwerking resulteert in een
zeer grote verborgen veiligheid. Met het oog op de complexiteit, mogelijke trendbreuk en veiligheid bij
paaluitval is het niet wenselijk om deze invloedsfactor in rekening te brengen binnen CUR77.
Door het bouwputontwerp en/of de bouwfasering aan te passen kan de aanwezige normaaldrukkracht in
de OWB-vloer worden vergroot wat kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de benodigde vloerdikte.
Staalvezelversterkte OWB-vloeren kunnen een aanzienlijke besparing opleveren. Staalvezels
verhogen de taaiheid van het beton, waardoor gerekend mag worden met een hogere rekenwaarde van
de treksterkte en een grotere mate van krachtenherverdeling. Een efficiënt toepassingsgebied wordt
gevormd door relatief ondiepe bouwputten waarvoor de normaaldrukkracht te beperkt is om soelaas te
vinden in de rekenregels van CUR77 voor volledige ongewapend beton. Bovendien beperken staalvezels
het risico op het optreden van watervoerende krimpscheuren.
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in English:
In order to facilitate subsurface construction works, a building pit in the Netherlands needs a water
retaining layer below the level of excavation. If this layer is not naturally present at the building site by
means of a clay layer, an unreinforced underwater concrete floor (UUCF) is commonly prescribed. Apart
from the function as a water retaining layer, the UUCF can also be of importance in the equilibrium of
forces in horizontal or vertical direction (in that case, they function as a strut or ballast to prevent
possible up burst). The UUCF will be loaded by forces which are caused by the difference of weight and
water pressures on the inside and outside of the building pit. To enable this the UUCF needs to be
elaborated and designed as a structural element with a temporary function.
Since 2001, CUR-recommendation 77 (CUR77) forms a Dutch guideline with standardised rules for the
design of UUCF’s. Based on developments in methods of construction, technologies, scientific research
and experiences of engineers and contractors, CUR77 needs to be updated. The research presented in
this Master thesis focuses on the verification, applicability and optimisation of CUR77 in relation to the
determination of the needed thickness (dimensioning) of UUCF’s. Design rules in CUR77 imply a
distinction based on the water retaining capabilities of the UUCF for the serviceability limit state (SLS)
and the safety with respect to failure in de ultimate limit state (ULS). In addition to the general approach
for uncracked structural elements based on mechanical properties, CUR77 provides rules to investigate
the distribution of forces in cracked floors. Formulations based on phenomena such as arching and
discrete crack formation (including redistribution of forces) often result in significant reductions for the
floor thickness. These advantages specifically hold for deep building pits. The overall performances of
UUCF’s which are designed conform the actual CUR77 are generally considered to be satisfactory.
However, in some cases the calculated floor thickness is considered as conservative; this is assumed
specifically for situations that lead to relatively low values for the normal forces in the UUCF.
As a first research step five cases have been formulated and subjected to a wide variety of sensitivity
analyses: based on practical assumptions, insights into the sensitivities of CUR77 have been gained.
The rules for determining the floor thickness are specifically prone to variations in strength of the
concrete, axial stiffness of retaining walls and tension piles, failure of a tension pile, tolerances with
respect to the thickness of underwater cast concrete and normal forces. Especially the calculation
methods provided by CUR77 to check the height of the uncracked zone after crack formation appear to
be very sensible to variations in rotational capacity and force redistribution. The explicit limitation of
CUR77 to UUCF’s with a minimal thickness of 800mm imposes a significant factor of influence for certain
applications in practice.
In CUR77 aspects related to concrete technology are addressed in a limited and implicit manner in
relation to the possible influences imposed by mix design, classification and development of strength,
maturity at loading and thermal shrinkage. Because the accuracy on the thickness of the underwater
cast concrete is limited, CUR77 prescribes that tolerances have to be taken into account. For floors
under a certain slope angle, a higher tolerance should be assumed for the upper side of the cross
section. During the process of hydration the internal temperature can rise up to 30 or 50 oC. This causes
an acceleration with respect to the strength development, which may lead to extracting the water from
the building pit after a period of less than 28 days after casting. To enable this, in situ cast testing
cubes/cylinders have to be subjected to testing prior to pumping to validate the presumed strength used
for calculations. Apart from positive effects, a high peak in the internal temperature increases the
possibility for water conducting cracks to form in the fresh concrete due to thermal shrinkage while
cooling down. Preventative or mitigating measures are numerous but have proven to be costly and not
always satisfactorily effective. By modelling the influencing factors of thermal shrinkage, cracks can be
predicted to a certain extend in order to optimise concrete mix design. Variations concerning floor
thickness, strength parameters and the schematisation proposed by CUR77 lead to great uncertainties
concerning the prediction of crack formation in UUCF’s after loading.
2D calculation models can be used within CUR77 for uncracked analyses without major adjustments in
relation to the prescribed schematisation. Special points of attention focus on the type of moments
(direction of axes) that can be chosen as output and the possible influence of torsion on the maximum
bending moments for small building pits. For regular geometries a 2D model showed to lead to a slightly
unfavourable force distribution which can only lead to a more conservative floor thickness. Therefore the
use of 2D models will be limited to situations with irregularities in geometry and/or the grid for (multiple
types of) tension piles. Practical obstacles occur for situations for which the cracked behaviour of the
UUCF needs to be analysed. Several options can be considered for this matter. For specific situations a
calculation based on advanced calculation models can be of great value.
Adjustments with respect to calculation rules in the ULS should hold the introduction of a check on
shear forces. This additional check is needed in order to;
address all possible failure mechanisms for UUCF’s within CUR77,
facilitate an expansion of the area of applicability with respect to the lower limit of floor thickness,
create a standard for determination of shear forces and shear force capacity (according Eurocodes).
Situations for which the connection between the UUCF and the retaining walls cannot be guaranteed do
not have to lead to a specially designed detail if all tension piles are designed for carrying the load which
corresponds to the effective load subjected on an equivalent area of the UUCF. Based on research
performed by CUR-commission VC95, it has been proven safe to assume the height of the centre of
normal forces at the point of connection to tension piles to be higher than the middle of the cross section
of the UUCF. The height of the arch can therefore be optimized with an increase of 38 to 63% with
respect to the actual calculations in CUR77 in the ULS.
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Structural safety in case of failure of a tension pile is proven to be guaranteed within the
calculation rules of CUR77 according to the philosophy on safety in the Eurocodes. Uncracked modelled
UUCF’s contain the ability to distribute forces in case of local failure of one of the supports (statically
undetermined structures). The same analysis holds for the effects on shear forces and loading of tension
piles. Arching in the ULS however is based on a statically determined model in CUR77. In the ULS the
slenderness of the structure might, for specific cases, approach the limit for which arching is able to
enables a higher load of failure after crack formation. For situations in which arching critical in the ULS
according to the design rules in CUR77, structural safety can only be guaranteed if the normal forces are
supposed to be acting eccentrically on the assumed segment of the UUCF. Additional safety is needed
which can be deduced from additional normal forces that are related to horizontal displacements that are
needed before failure can take place. Optimisation of the design rules for arching in the ULS as
suggested by VC95, reduces the safety with respect to failure of a tension pile.
Calculation rules in the SLS need adjustments based on practical experience and scientific research.
The explicitly formulated minimum value for the height of the uncracked zone (concrete compression
zone) with respect to the water retaining ability should be adjusted by means of a reduction of the lower
boundary from 100 to 50mm and a linear relation with increasing water pressures. This adjustment is
based on formulations in relevant literature and an improvement of the consistency within CUR77.
Based on formulations in Eurocode 2 for design of concrete structures it has been proven that
formulations in CUR77 with respect to discrete crack formation impose a certain amount of non-linear
creep to occur in the concrete compression zone at a cracked cross section. A creep factor of 1,0 in
CUR77 can be assumed which leads to an increase of the rotational capacity of the crack of 49%.
Calculation methods provided in CUR77 to analyse discrete crack formation including force distribution
contain inconsistencies based on symmetry of the building pit and the assumed location for cracks to be
modelled. The formulation in CUR77 can be made more consistent and realistic by determining the
occurrence and location for a second crack based on an iterative process.
Determination of axial stiffness of different retaining walls and tension piles has a great impact upon
on the minimal floor thickness. The biggest influences are related to SLS-analyses for which the use of
the factor of variation has a huge impact. The recommended value of 2 for the factor of variation has
to be implemented (multiplied for stiff tension elements and lowered for axis of the grid with a low axial
stiffness) in order to obtain an unfavourable force distribution for calculation. Dutch guidelines (CUR77,
CUR236, CUR2001-4) generally describe the same contributions to displacements and the axial stiffness,
although they also contain great differences for calculation parameters for this matter. Soil mechanical
contributions are formulated according to different approaches and levels of loading. The elastic
deformations for slender tension piles which are formed in the situ (anchor piles according to CUR236)
are very sensitive to the approach for the grout body for cracked situations (tension stiffening) and
uncracked situations. For steel sheet piles the level of loading cannot be estimated beforehand and the
possible influences of sheet piles anchoring and fluidisation are not addressed. For example for
diaphragm walls the influence of self-weight is significant, which minimises the vertical displacements.
Setting up simple, realistic and unambiguous calculation methods for determining the representative
axial stiffness for different types of elements loaded by tension is wishful but difficult. With respect to
CUR77 it would be better to formulate correlations with other guidelines and emphasize the expertise
and the active role of the geotechnical engineer. The same holds for the factor of variation that needs to
be used. The impact on the force distribution in case of failure of a random tension pile implies that the
UUCF’s contain a great ability to redistribute forces. This finding emphasizes that the factor of variation
should only focus on variations in the behaviour of the group of tension elements; not individual
differences. For most types of elements and approaches for the axial stiffness calculation, the factor of
2 will be too conservative, especially if execution methods do not imply big uncertainties. In some
cases an iterative process is needed in order to obtain a realistic but safe calculation model for which
non-linearity in the load-deformation behaviour is taken into account.
Determining the normal forces in a UUCF is, specifically for cracked analyses, very important. A high
normal force can lead to reductions in floor thickness. The calculation methods used in practice will
generally generate an upper limit value which is unsafe. This is caused by:
the assumption that the model used for determining the external forces on the UUCF from its
function as a strut is generally based on maximum displacements of the soil retaining wall,
the fact that determination of loss of normal forces is generally complex and prone to uncertain input
parameters; neglecting these losses may not always be realistic.
With regard to the assumed normal forces that can be taken into account in calculations on failure (in
the ULS), it is clear that horizontal displacement needed for failure of the arch imposes a significant
amount of safety. Failure is practically impossible for situations that horizontal deformations of the UUCF
are prevented in all directions.
By adjusting the design and/or phasing for the critical building pit stage, one can optimize the external
normal forces on the UUCF and reduce the minimal floor thickness. This can be done by minimizing the
displacements of the retaining wall during underwater excavation (maximizing the water level in the
building pit) and/or reducing the forces in steel struts or diagonal anchors.
Steel fibre reinforced UUCF’s have been designed and executed in several projects over the last
decades. Addition of steel fibres to the concrete mix enhances the toughness of the material, which
leads to a higher value for tensile strength for calculation and an increase of the ability of force
redistribution over the UUCF. Especially for uncracked (or uniformly cracked) analyses, the addition of
steel fibres can lead to significant reductions on floor thickness, thermal shrinkage cracks, leakages,
costs and CO2-emissions.
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schematische doorsnede tijdens kritieke bouwputfase voor OWB-vloer met benamingen
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1.

Inleiding

1.1

scope

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

Zoals de naam doet vermoeden is een onderwaterbetonvloer een vloer van beton die onder water wordt
aangebracht. Binnen de bouwwereld is het gebruik van deze term nader gespecificeerd voor toepassing
in bouwputten ten behoeve van ondergrondse bouwwerkzaamheden; bijvoorbeeld voor tunnels,
ondergrondse uitbreidingen of parkeergarages.
Binnen de Nederlandse delta leidt ondergronds bouwen al snel tot een bouwniveau onder de
grondwaterspiegel. Om bouwwerkzaamheden mogelijk te maken is het noodzakelijk een werkbare
(droge) bouwplaats te creëren. Hiertoe dient een bouwputontwerp te worden gemaakt waarmee de
veiligheid van de bouwvakkers gewaarborgd is en de invloed op de omgeving beperkt wordt. Naast
verticale grond- en waterkerende constructies ter plaatse van de bouwkuipranden (keerwanden) is er
een waterafdichtende laag benodigd onder de bouwkuip. In bepaalde gevallen is deze laag van nature
aanwezig in de vorm van een kleilaag. Indien grondonderzoek wijst op afwezigheid hiervan of
onzekerheid hieromtrent dan biedt een onderwaterbetonvloer een vertrouwde oplossing. Vooral in
stedelijk gebied is het afpompen van grondwater aan strenge eisen verbonden waardoor het toepassen
van een polderprincipe ongewenst is. Een onderwaterbetonvloer biedt een bijkomstig voordeel binnen
het bouwputontwerp omdat deze fungeert als een stijf element binnen het horizontale
krachtenevenwicht waarmee grondvervormingen rond de bouwput beperkt worden. Tevens wordt het
mogelijke optreden van opbarsten (bezwijken bij afwezigheid van verticaal evenwicht) voorkomen.
Na het aanbrengen van damwanden en het (in den natte) ontgraven van grond wordt op de bodem van
de bouwkuip de onderwaterbetonvloer aangebracht met de benodigde trekpalen. Omdat maatvoering
onder water problematisch is wordt deze over het algemeen uitgevoerd in volledig ongewapend beton.
De onderwaterbetonvloer zal vervolgens onder water moeten uitharden. Na het leegpompen van de
bouwput fungeert deze als een constructief element dat de opwaartse kracht uit waterdruk onder de
bouwkuip afdraagt aan trekpalen en damwanden. Hierbij ontstaat een krachtsverloop waarmee rekening
gehouden dient te worden bij de diktebepaling (dimensionering) van de onderwaterbetonvloer.
Doorgaans is een onderwaterbetonvloer alleen in functie gedurende de bouwputfase; de kritieke fase
duurt enkele weken tot maanden. Bouwputten zijn er in alle soorten en maten, maar (met pak-hem-beet
een meter dikte) is de invloed op bouwtijd, materiaal en kosten aanzienlijk. Na de bouwputfase wordt de
ongewapende vloer doorgaans geen constructieve functie toebedeeld binnen het definitieve ontwerp. Het
bouwputontwerp kan echter aangepast worden met in het onderwaterbeton verzonken wapeningskorven
die deze verbinden met de later aan te brengen constructievloer. Dit is vooral aantrekkelijk ter plaatse
van funderingspoeren zoals te zien is in figuur 2.

figuur 2

fase betonstort binnen bouwput project Markthal Rotterdam

De berekeningsmethodieken voor het ontwerp van onderwaterbetonvloeren zijn vastgelegd in een CURrichtlijn: “CUR-aanbeveling 77: Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren” [lit.1].
Binnen de Nederlandse bouwwereld geldt dit document als een toetsingscriterium voor de veiligheid en
waterdichtheid van onderwaterbetonvloeren. Aangezien CUR77 algemene en simpele rekenregels
beschrijft dient deze voor alle mogelijke situaties binnen het toepassingsgebied te leiden tot een
werkbaar en veilig ontwerp.
Onder invloed van de generaliserende methodiek binnen CUR77 kunnen specifieke invloeden vanuit de
omgeving en bouwputontwerp onderbelicht blijven. Hierdoor is het onvermijdelijk dat verborgen
(on)veiligheden variëren van bouwput tot bouwput. De huidige CUR77 is sinds 2001 in gebruik; in het
afgelopen decennium is door ingenieurs- en adviesbureaus veel ervaring opgedaan rond het toepassen
van de ontwerprichtlijn. Over het algemeen heeft CUR77 geresulteerd in veilige en acceptabele
resultaten, maar praktijkervaringen met betrekking tot ontwerp en uitvoering hebben ook vraagtekens
opgeroepen. Om daar een antwoord op te geven is begin 2011 CUR-commissie VC95 opgezet met als
doel de bestaande richtlijn te herzien.
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1.2

probleemstelling
Recente ontwikkelingen met toenemende toepassing van stijve keerwanden (zoals diepwanden) en
slappe (anker)palen binnen bouwputten hebben een sterk ongunstig effect op de dimensies van OWBvloeren. Mede onder invloed van deze tendens is de vraag ontstaan of de huidige CUR77 goed
toepasbaar is voor de huidige bouwpraktijk of dat er verborgen veiligheden in zitten die in bepaalde
situaties kunnen leiden tot overmatig grote vloerdiktes. Aangezien OWB-vloeren een tijdelijke functie
hebben en een aanzienlijk groot volume aan beton vereisen is het zowel economisch als maatschappelijk
wenselijk om de huidige CUR77 te verifiëren en optimaliseren.
De directe aanleiding om dit afstudeerwerk toe te spitsen op het ontwerp van OWB-vloeren volgens
CUR77 komt voort uit projecten vanuit de ingenieurspraktijk van ABT. Specifiek voor situaties met lage
stempelkrachten in het OWB (ondiepe bouwputten) kan de dimensionering volgens de ontwerprichtlijn
tot relatief dikke vloeren leiden. Hierdoor is de overtuiging ontstaan dat de huidige CUR77 te
conservatief is voor dit specifieke toepassingsgebied. Bovendien blijkt CUR77 in mindere mate geschikt
voor toepassing binnen ondergrondse bouwwerkzaamheden in utiliteitsbouw in vergelijking met
kunstwerken ten behoeve van wegen en spoorwegen binnen infrastructurele projecten (wegen en
spoorwegen). Dit komt voort uit de voorgeschreven vloerstrook-schematisering in CUR77; voor een
onregelmatige bouwkuipgeometrie of palenstramien is deze methode problematisch.
Voorliggend afstudeerrapport gaat in op de volgende aspecten met betrekking tot CUR77:
Verificatie:
Dit betreft de vraag of de huidige CUR77 voor het gehele toepassingsgebied leidt tot de gewenste
resultaten of dat er onveiligheden ofwel (overmatig veel) verborgen veiligheden in zitten.
Toepasbaarheid:
Dit betreft de vraag of bepaalde praktijksituaties expliciet worden uitgesloten (begrenzing
toepassingsgebied) óf impliciet worden bemoeilijkt door de in CUR77 beschreven methodiek.
Optimalisatie:
Op basis van de verificatie zal voor de beoogde situaties (ondiepe bouwputten) de methodiek in
CUR77 ter discussie worden gesteld. Op basis van nader onderzoek zal getracht worden om
verbeteringen te formuleren ten behoeve van de diktebepaling conform een herziene CUR77.
Het afstudeerrapport vertoont een overlap met de onderwerpen en actiepunten van CUR-commissie
VC95. Het PvA van VC95 [lit.4] vormt hierbij een belangrijk leidraad, waarnaar herhaaldelijk wordt
verwezen.
Staalvezelversterkte onderwaterbetonvloeren vallen niet binnen het expliciete toepassingsgebied CUR77;
er zijn geen rekenregels of aandachtspunten gegeven met betrekking tot de diktebepaling hiervan.
Staalvezelbeton wordt in toenemende mate als een algemeen geaccepteerde technologie beschouwd en
is reeds enkele malen voorgeschreven en toegepast in onderwaterbetonvloeren. Om het specifieke
toepassingsgebied van staalvezelgewapende onderwaterbetonvloeren te specificeren en de voor- en
nadelen inzichtelijk te maken is het wenselijk om het effect van het toevoegen van staalvezels te
onderzoeken in relatie tot volledig ongewapende onderwaterbetonvloeren en CUR77.

1.3

begrippen, symbolen en afkortingen
Afkortingen, begrippen en symbolen zijn gebruikt in overeenstemming met CUR77.

1.3.1

begrippen
conform CUR77 (zie paragraaf 2.1 voor toelichting en figuren):
onderwaterbetonvloer = een betonnen vloer die onder water wordt gestort
stempelkracht
= de drukkracht die de damwand uitoefent op de onderwaterbetonvloer als gevolg van
stempelwerking van de vloer (Fstempel)
randstoring
= de invloed van de damwand op de krachtsverdeling in de aansluitende
onderwaterbetonvloer
randgebied
= het gedeelte van de onderwaterbetonvloer waar de randstoringen van de damwand
merkbaar zijn
middengebied
= het gedeelte van de onderwaterbetonvloer waar de randstoringen niet meer
merkbaar zijn
korte richting
= die hoofdrichting van de onderwaterbetonvloer waarin de afstanden tussen de
damwanden het kleinste is. Indien in de andere hoofdrichting geen middengebied
aanwezig is, moet deze richting eveneens als korte richting worden beschouwd
lange richting
= die hoofdrichting van de onderwaterbetonvloer die niet als korte richting geldt; als in
de tekst niet anders wordt vermeld dient het middengebied te worden beschouwd
trekelement
= een constructief element dat bij een opwaartse belasting op de onderwaterbetonvloer een neerwaartse reactie levert (trekpalen en keerwand)
gemiddelde vloerdikte = de nominale vloerdikte die op tekening wordt vermeld (hgem)
toleranties
= te hanteren toleranties m.b.t. toleranties voor de bepaling van de rekenhoogte door
uitvoeringsgevoeligheden
minimale vloerdikte
= gemiddelde vloerdikte minus de wortel van de kwadraten van de toleranties aan
onder- en bovenzijde (hmin)
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aanvullend:
OWB
CUR77
huidige CUR77
herziene CUR77
vloerdikte
CUR111
CUR166
CUR236
CUR
VC95
PvA
NEN6720
Eurocode 0
Eurocode 2
Eurocode 7
BGT
UGT
invloedsfactor
Rekenvoorbeeld
gevoeligheidsanalyse

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

liggerberekening

=

keerwand

=

trekpaal
ankerpaal
meewerkende breedte

=
=
=

membraanwerking

=

plaatwerking

=

schijfwerking
model
2D-model
plaatmodel
schijfmodel
schaalmodel
boogwerking

=
=
=
=
=
=
=

drukbogensysteem

=

netto belasting
toets 1
toets 2a
toets 2b
toets 2c
toets 3a

=
=
=
=
=
=

toets 3b
unity check

=
=

maatgevende toets

=

strekkende meter

=

gunstig effect

=

ongunstig effect

=

stramienmaat
effectief vloeroppervlak
staalvezelbeton
SVB
Msheet

=
=
=
=
=
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onderwaterbeton (volledig ongewapend mits niet anders vermeld)
CUR-aanbeveling 77 – Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren
CUR77 verschenen in 2001 [lit.1]
nieuwe CUR77 op basis van werkzaamheden VC95; verwachte publicatie eind 2012
‘gemiddelde vloerdikte’ mits niet expliciet anders wordt vermeld
CUR-aanbeveling 111 – Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen
CUR-aanbeveling 166 – Damwandconstructies (5e druk, deel 1 en 2)
CUR-aanbeveling 236 – Ankerpalen (2011)
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (tak: Bouw & Infra)
CUR-commissie VC95 met als taak het herzien van CUR77
Plan van Aanpak; vaak verwijzend naar het ‘PvA van VC95’ [lit.4]
TGB 1990 – Voorschriften beton; constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)
Europese grondslagen voor constructief ontwerp (NEN-EN 1990 incl. NB)
Europese bouwnorm voor betonconstructies (NEN-EN 1992 incl. NB)
Europese bouwnorm voor geotechnische constructies (NEN-EN 1997 incl. NB)
bruikbaarheidsgrenstoestand (m.b.t. waterdichtheidseis voor OWB-vloeren)
uiterste grenstoestand (m.b.t. veiligheid tegen bezwijken)
factor die een rol speelt binnen het ontwerp (van OWB-vloeren)
Rekenvoorbeeld afkomstig uit het artikel in Cement 2001-4 [lit.3]
onderzoek naar de gevoeligheid voor de rekenregels binnen CUR77 door aanpassing
van een invloedsfactor
berekening volgens een model van een constructiedeel waarbij niet-dominant
veronderstelde richtingen worden verwaarloosd; zoals een liggermodel ter
schematisering van een vloerplaat
grondkerende constructie fungerend als verticale begrenzing van bouwkuip
(stalen damwand/combiwand/diepwand/soilmixwand/groutkolommen)
trekelement onder de OWB-vloer
paal volgens de definitie van CUR236 (in huidige CUR77 aangeduid als ‘trekanker’)
strookbreedte waarover krachten zich concentreren ter plaatse van lokale
verstijvingen vanuit een verbinding met een trekpaal; zie [lit.21]
weerstand tegen horizontale vervormingen afkomstig uit het volledig ingesloten zijn
van een OWB-vloer; resulterend in een additionele normaaldrukkracht;
afdracht van belastingen loodrecht op het vlak van een 2D-model (buiging en
wringing);
afdracht van belastingen in het vlak van een 2D-model (normaalkracht);
berekeningsmodel of schematisering
rekenmodel in de vorm van plaat-, schaal-, of schijfmodel (bv. in Scia Engineer)
2D-model waarmee plaatwerking beschouwd kan worden
2D-model waarmee schijfwerking beschouwd kan worden
2D-model waarmee plaat- en/of schijfwerking beschouwd kan worden
interne krachtswerking binnen een betonnen constructie waarmee na scheurvorming
door verplaatsing van het aangrijpingspunt van de betondrukzone evenwicht kan
ontstaan met een externe momentbelasting;
interne krachtswerking binnen een statisch bepaalde betonconstructie waarin na
scheurvorming door excentriciteit van het aangrijpingspunt van de betondrukzone
evenwicht kan ontstaan met een optredend moment uit belasting;
som van verticale belastingen (waterdruk + zwelbelasting – eigen gewicht)
toets BGT in de lange richting
toets BGT in de korte richting met M-N-spanningscontrole (ongescheurd)
toets BGT in de korte richting met discrete scheuren en boogwerking
toets BGT in de korte richting met discrete scheuren en momentenherverdeling
toets UGT in de korte richting met M-N-spanningscontrole en brosse breuk
(ongescheurd)
toets UGT in de korte richting met drukbogensysteem (betondruksterkte)
eenheidscontrole van een toets waarbij de optredende parameter wordt gedeeld door
de waarde van de capaciteit (sterkte); bij een waarde kleiner of gelijk aan 1,00
voldoet de constructie aan de gestelde eis; met betrekking tot toets 1, 2a en 3a en
gaat het om een toets op treksterkte; bij toets 2b om een toets op hoogte van de
betondrukzone; bij toets 2c om een toets op rotaties; bij toets 3b om momenten
binnen het drukbogensysteem.
toets welke binnen een dimensionering bepalend is voor de uiteindelijke vloerdikte;
aanpassing van deze toets kan effect hebben op de benodigde vloerdikte
aanduiding voor een beschouwing van een krachtenevenwicht van een strook van 1,0
m in de langsrichting van de OWB-vloer (bij een liggerberekening)
uitwerking van een aanpassing (op de huidige CUR77) welke resulteert in een
kleinere gemiddelde vloerdikte van de OWB-vloer; aanduiding met groen
uitwerking van een aanpassing (op de huidige CUR77) welke resulteert in een grotere
gemiddelde vloerdikte van de OWB-vloer; aanduiding met oranje
horizontale afstand tussen trekelementen in de korte (Lx) of de lange richting (Ly).
oppervlakte van een OWB-vloer die volgt uit de stramienmaten (Ly*Lx)
beton waarin staalvezels zijn verwerkt (staalvezelversterkt beton)
zie “staalvezelbeton”
damwandprogramma van Geodelft Systems; sinds 2011 D-Sheet Piling van Deltares
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1.3.2

symbolen
Binnen de rapportage zijn doorgaans de notaties van de huidige CUR77 gehanteerd (volgens NEN). Voor
symbolen is naast de notatie in de huidige CUR77 (volgens NEN6720) de Eurocode-notatie gegeven.
conform CUR77:
NEN

E’b
Fstempel
F
Lx
Ly
M
N’
N’
fb
f’b
f’brep
hgem
hmin
k
owb
q
qg
qw
qz
tol
x
xtoel,w
b

’b

indices:

Eurocode
Ecm =
=
=
=
=
=
=
N
=
N
=
fctd
=
fcd
=
fck
=
=
=
=
=
=
qG
=
=
=
=
=
=
=
ct
=
c

d

Ed

u

Rd

aanvullend:

= rekenwaarde optredend
= rekenwaarde capaciteit

Lx,tot
Ly,tot
N’ (negatief)
qnetto
xmin
xtoel
L
kmax
kmin
h
indices:

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

dimensie bouwput in korte richting (bouwkuipbreedte)
dimensie bouwput in lange richting (bouwkuiplengte)
voor negatieve waarden; toename van normaaldrukkracht in vloer door membraanwerking
zie “netto belasting” = qw + qz - qg
minimale hoogte betondrukzone benodigd voor niet overschrijden betondruksterkte
maximale waarde van xtoel,w of xmin
horizontale verlenging/verkorting van de OWB-vloer
maximale waarde verticale veerstijfheid per m’ kuiplengte (incl. factor 2)
minimale waarde verticale veerstijfheid per m’ kuiplengte (incl. factor 2)
waterdruk onder OWB-vloer in meter

= representatieve waarde
= rekenwaarde in geval van calamiteit volgens Eurocode 0

rep
cal

1.3.3

secans-elasticiteitsmodulus van beton
horizontale drukkracht die de damwand uitoefent op de onderwaterbetonvloer
verticale kracht in een verankeringselement (paalreactiekracht)
stramienmaat in korte richting
stramienmaat in lange richting
buigend moment
normaaldrukkracht (N > 0 voor druk)
verlies van normaaldrukkracht in vloer door schuifweerstand vanuit contactvlakken
rekenwaarde betontreksterkte
rekenwaarde betondruksterkte
representatieve waarde betondruksterkte
zie “gemiddelde vloerdikte”
zie “minimale vloerdikte” = hgem(tolonder+ tolboven)
verticale veerstijfheid
onderwaterbeton
waarde van een gelijkmatig verdeelde oppervlakte- of lijnbelasting
q door eigen gewicht (van OWB-vloer)
q door opwaartse waterdruk (onder OWB-vloer)
q door zwel grondlagen onder bouwput (zwelbelasting)
Tolerantie
hoogte betondrukzone
minimaal toelaatbare betondrukzone (m.b.t. waterdichtheidseis)
vergrotingsfactor voor liggermomenten bij geconcentreerde steunpunten
betontrekspanning
betondrukspanning

afkortingen
Afkortingen worden alleen gebruikt in bijlagen en toevoegingen tussen haakjes.
d.d.
incl.
n.v.t.
idem
m.b.v.
nb
m.b.t.
d.m.v.
t.b.v.
t.g.v.
t.p.v.
o.i.v.
o.a.
bv.
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

de dato (Latijn voor "daterend van")
Inclusief
niet van toepassing
idem dito
met behulp van
niet beschouwd (binnen gevoeligheidsanalyse)
met betrekking tot
doormiddel van
ten behoeve van
ten gevolge van
ter plaatse van
onder invloed van
onder andere
Bijvoorbeeld

afstudeerrapport Ruud Arkesteijn

2.

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

Literatuurstudie
De literatuurstudie omvat het bestuderen van de huidige ontwerprichtlijn volgens CUR77 (paragraaf 2.1)
en een beschrijving van de ervaringen uit de praktijk met betrekking tot het ontwerp, uitvoering en
gebruik van OWB-vloeren (paragraaf 2.2).
Afgezien van een beschrijving van de methode voor dimensionering binnen CUR77 is voor overig
geraadpleegde literatuur is in dit hoofdstuk geen beschrijving gegeven. Naar relevante informatie uit
deze literatuur wordt verwezen in de betreffende hoofdstukken.

2.1

methodiek diktebepaling huidige CUR77
toepassingsgebied
CUR77 [lit.1] heeft betrekking op ongewapende OWB-vloeren welke opgesloten zitten tussen
damwanden, diepwanden of afgezonken caissons én verankerd zijn door trekpalen. De OWB-vloer dient
hierbij een tijdelijke uitvoeringsfunctie en heeft een gemiddelde vloerdikte van minimaal 800mm.
krachtswerking en schematisering
De krachtsverdeling wordt verondersteld volgens een langgerekte bouwput; zie figuur 3.

figuur 3

de begrippen korte en lange richting in CUR77

De korte richting is die hoofdrichting van de OWB-vloer waarin de afstand tussen de damwanden het
kleinst is; binnen CUR77 wordt de korte richting aangeduid als de x-richting waarbij de stramienmaat
tussen twee opeenvolgende trekpalen wordt aangegeven met Lx. De lange richting is die hoofdrichting
van de OWB-vloer die niet als korte richting geldt. Voor overwegend langwerpige bouwkuipen wordt
deze aangegeven als de y-richting met Ly als stramienmaat.
Met randstoringen wordt de invloed van de damwand op de krachtsverdeling in de aansluitende OWBvloer aangeduid. Het randgebied is daarbij het gedeelte van de OWB-vloer waar de randstoringen
merkbaar zijn en het middengebied waar dat niet zo is. Bij kleine afmetingen overlappen en versterken
de randgebieden elkaar en is er dus geen middengebied. Dit effect is weergegeven in figuur 4.

figuur 4

krachtswerking in de korte richting en invloed randstoringseffecten

29 maart 2012
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Bij beschouwing van de korte richting is de krachtsafdracht dominant en de krachtsverdeling dient te
worden bepaald met de invloed van randstoringen. Hierbij mag de gunstige bijdrage van de
stempelkracht in rekening worden gebracht mits de bouwputbreedte niet meer dan 40m bedraagt.
Bij een beschouwing van de lange richting mag de krachtsafdracht niet dominant zijn en wordt de
krachtsverdeling beschouwd in een verondersteld middengebied (dus zonder de invloed van
randstoringen) en zonder aanwezigheid van de normaaldrukkracht ten gevolge van stempelwerking.
Indien een bouwput een min of meer vierkante geometrie bevat waarvoor zowel de breedte als de lengte
niet groter is dan ongeveer 30m dan dient beschouwd te worden welke richting maatgevend is voor de
bepaling van de korte richting. De stramienmaat in de lange richting behoort hiertoe kleiner te zijn dan
de stramienmaat in de korte richting (Lx<Ly).
Bij een niet-oneindig lange bouwput wordt verondersteld dat de stempelkracht vanuit de kopwanden al
snel wordt afgedragen via schuifweerstand vanuit palen, grond en de wanden in de langsrichting van de
bouwput. Wanneer in de korte richting deze verliezen een effect hebben op de normaaldrukkracht N’,
dan kan deze in rekening worden gebracht door middel van een reductie van de stempelkracht ( N’).
Binnen de BGT wordt zowel de ‘lange richting’ (toets 1) als de ‘korte richting’ (toets 2) beschouwd.
Binnen de UGT wordt alleen de ‘korte richting’ beschouwd (toets 3). In paragraaf 4.1.1 van CUR77 staat
beschreven dat toetsing van UGT in de lange richting niet benodigd is ten opzichte van de toetsing in de
korte richting door een beschouwing van membraanwerking. Hiermee wordt verondersteld dat met name
in de lange richting geen (horizontale) vervormingen kunnen optreden doordat de constructie star is
ingesloten. Bezwijken wordt hiertoe in de lange richting niet maatgevend geacht omdat bezwijken
gepaard gaat met grote toenames van de normaaldrukkracht.
De gemiddelde vloerdikte van de OWB-vloer (op tekening) wordt aangeduid met h gem. Deze waarde dient
te worden gebruikt voor de bepaling van belastingen en stijfheid. Voor de berekening van spanningen en
sterkte dient met de gereduceerde vloerdikte hmin te worden gerekend volgens figuur 5.

figuur 5
tolboven;
tolonder;

geometrische grootheden hgem en hmin in CUR77
75 mm bij storten volgens Hopdobber-methode
150 mm bij storten Contractor- of Ventielmethode
150 mm bij zand of grind als ondergrond (bij grondverbetering)
250 mm bij klei of veen als ondergrond

belastingen
belastingfactoren:
belasting:

definitie/formule:

BGT

UGT

bg1 – eigen gewicht OWB-vloer

qg = hgem · 23 kN/m3

1,0

0,9

bg2 – opwaartse waterdruk

qw =

1,0

1,2 of 1,1**

1,0

0,9

1,0

1,2

bg3 – horizontale stempeldruk
bg4 – opwaartse zwelbelasting
*
**
***
****
tabel 1
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h*·10,0 kN/m3

Fstempel***
Mexc = ¼ · hmin · Fstempel
qz****

h te bepalen op basis van representatieve stijghoogte onder de OWB-vloer
1,1 is geoorloofd mits stijghoogte gelijk is aan bovenkant damwand (zonder wateroverspanning)
minimale waarde afkomstig vanuit geotechnisch krachtenevenwicht in damwandberekening
een handreiking voor een bovengrensbepaling van zwelbelasting staat in bijlage B van CUR77
overzicht belastingen en belastingfactoren in CUR77
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overige inhoud
Beschouwing bijzondere situaties:
stijve palenmiddenrij onder OWB-vloer (Rekenvoorbeeld 4 in [lit.2]),
bouwfasering met droogzetten naastgelegen bouwkuip.
Richtlijnen en toetsingen voor detaillering van:
verbinding damwand met OWB-vloer,
verbinding trekelementen met OWB-vloer (prefab betonpalen en ankerpalen).
Bijlage A: beschrijving toetsing volgens discrete scheuren (toets 2c),
Bijlage B: beschrijving, methodiek en voorbeelden voor bepaling zwelbelasting en veerstijfheden
Binnen CUR77 wordt enkele malen verwezen naar [lit.8]. Aanvullende toelichting bij uitgave van CUR77
in 2001 is gegeven in [lit.2]. Een viertal rekenvoorbeelden is uitgewerkt in [lit.3] op basis van een
betonsterkteklasse B25.
modellering lineair elastisch liggermodel
De opzet voor ongescheurde lineair elastische berekeningen staat uiteengezet in paragraaf 7.4.2 van
CUR77. Voor toetsingen waarbij de krachtsverdeling dient te worden bepaald over een statisch
onbepaald (deel van de) OWB-vloer dient deze geschematiseerd te worden tot een vloerstrook die als
doorgaande ligger over verende steunpunten wordt beschouwd, met:
dikte van de ligger is hgem,
breedte van de ligger is de gekozen eenheid van breedte (1,0m is praktisch),
verticale veerstijfheden zijn de ‘uitgesmeerde waarden’ over de lange richting van de bouwkuip,
waarbij per type trekelement de waarde met een factor 2 dient te worden vermenigvuldigd of
verlaagd ter bepaling van de meest ongunstige situatie (afwijking van factor 2 is alleen
verantwoord indien geotechnische onderbouwing wordt geleverd),
horizontale en verticale belastingen worden aangebracht conform tabel 1.

figuur 6

lineair elastisch liggermodel voor ongescheurde OWB-vloer

krachtsverdeling en toetsing
De BGT heeft betrekking op de waterdichtheidsfunctie van de OWB-vloer. Hiertoe wordt beschouwd of
scheurvorming optreedt en of bij eventuele scheurvorming voldoende ongescheurde vloerdikte resteert.
Voor de UGT geldt het bezwijken van één van de samenstellende delen; naast toetsing van verbindingen
met trekelementen dienen twee bezwijkmechanismen (A en B) beschouwd te worden. Zowel voor de
BGT als de UGT wordt gerekend met een rekenwaarde van de eenassige betontreksterkte (conform
NEN6720 mag voor constructies dikker dan 600mm niet gerekend worden met een buigtreksterkte).
De dikte van een OWB-vloer voldoet als wordt voldaan aan zowel;
toets 1,
toets 2a, 2b óf 2c, en
toets 3a óf 3b.
Deze toetsingen worden in het hiernavolgende kort toegelicht. Voor de mechanica en visualisaties van
de diverse toetsingen is een aantekeningenblad toegevoegd in bijlage I. In bijlage IV.1 is een
voorbeelddimensionering uiteengezet.

toets 1 - BGT in lange richting

Toetsing in de lange richting geschiedt op basis van de beschouwing van een stramienmaat in het
middengebied van de OWB-vloer. Een conservatieve M-N-spanningscontrole wordt gehanteerd.
Krachtsverdeling en mechanica:

M rep
b

Toets betontrekspanning:
b

1
qnetto ,rep Ly 2
8
6 M rep
hmin 2

fb

Toelichting:
de factor 1/8 voor het moment is conservatief voor een beschouwing van een statisch onbepaalde
constructie (1/12 is gebruikelijk uit de mechanica); hiermee wordt impliciet een veilige benadering
betracht met het oog op krimp- en temperatuurspanningen die niet expliciet in rekening worden
gebracht, maar in de lange richting wel een grote invloedsfactor kunnen vormen,
toets 1 vormt binnen het ontwerpproces vaak een eerste benadering voor de bepaling van Ly;
hierdoor behoort toets 1 niet maatgevend te zijn,
toets 1 sluit (doorgaande) scheurvorming met watervoerende dimensies niet uit, omdat
krimpinvloeden niet expliciet worden beschouwd.
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toets 2a - BGT in korte richting

Als eerste beschouwing voor de BGT in de korte richting wordt een M-N-spanningscontrole
M
spanningscontrole uitgevoerd op
basis van een krachtsverloop in een verend ondersteund liggermodel met randstoringseffecten.
Krachtsverd eling en mechanica:
Krachtsverdeling

model met BGT belastingfactoren
belastingfactoren.
M rep volgt uit lineair elastisch liggermodel

N

Fstempel

N'

6 M rep

N
hmin

b

hmin

Toets betontrekspanning
betontrekspanning:

2

f

b
b
Toelichting:
berekening Mrep volgens §7.4.2 van CUR77,
toets 2a is alleen maatgevend voor situaties met een relatief lage normaaldrukspanning,
wanneerr deze toets niet voldoet ontstaat rekenkundig een scheur aan de betontrekzijde van de vloer.

toets 2b - BGT in korte richting (boogwerking)
(boogwerking)

Wanneer de OWB-vloer
OWB vloer in
inscheurt
scheurt in de betontrekzone kan de constructie nog altijd voldoen aan de
waterdichtheidseis mits de scheuren niet doorlopen
doorlope over de volledige vloerdikte. Dit kan met een eerste
benadering getoetst worden door het beschouwen van boogwerking
boogwerking.. Onder invloed v
van
an toenemende
scheurdiepte wordt de normaaldrukkracht gedwongen aan te grijpen door een kleiner wordende
betondrukzone. Vanwege de relatief grote vloerdikte kan de excentriciteit van de normaaldrukkracht een
momentcapaciteit opleveren die groter is dan de lineair-elastische
lineair elastische momentcapaciteit. De
normaaldrukspanning wordt hiermee verondersteld over een mini
minimaal
maal benodigde hoogte van de
betondrukzone die bepaald
paald wordt door ofwel de expliciete eis met betrekking tot de waterdichtheid of
het niet overschrijden van
van de representatieve betondruksterkte bij een lineair druk
drukspanningsverloop.
spanningsverloop. De
resulterende momentcapaciteit wordt getoetst aan het optredende moment welke is bepaald bij toets
2a; krachtenherverdeling d
door
oor scheurvorming wordt niet in rekening gebracht.

figuur 7

boogwerking in de BGT (conform toets 2b)
2b)

Krachtsverdeling en mechanica:

M rep en N ' zijn gelijk aan toets 2a.

X 3
'b
Toets betondrukzone:
Toets betondrukspanning:
betondrukspanning

figuur 8

X

h min Mrep
–
2
N'
2 N'
X

X toel,w
'b

f 'b ,rep

grafiek minimale betondrukzone versus aanwezige waterdruk volgens huidige CUR77

Toelichting:
minimaal toelaatbare betondrukzone neemt stapsgewijs toe bij toenemende opwaartse waterdruk
volgens figuur 8 (conform §8.2.2 van CUR77),
C
de neutrale lijn na scheurvorming wordt verondersteld op halverwege de vloerdikte,
deze toets is alleen van belang indien het bij toets 2a berekend maatgevend moment in
ongescheurde fase niet te groot is in verhouding tot de aanwezige normaaldrukspa
normaaldrukspanning
nning waardoor de
benodigde excentriciteit van de boog niet buiten vloerdikte komt te liggen,
toets 2b is relatief gemakkelijk uit te voeren maar is slechts zelden maatgevend (t.o.v. toets 2c),
omdat de gunstige werking van de scheuren (krachtenherverdelin
(krachtenherverdeling)
g) niet in rekening wordt gebracht.
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toets 2c - BGT in korte richting (discrete scheuren met krachtenherverdeling)

Wanneer de gescheurde OWB-vloer niet voldoet volgens toets 2a of 2b kan de constructie nog altijd
voldoen aan de waterdichtheidseis van de BGT als de gunstige werking van de ontstane scheuren op de
krachtsverdeling wordt meegenomen. Het ontstaan van een scheur zal het maximaal optredende
moment doen afnemen. Ook hierbij geldt dat de hoogte van de betondrukzone moet voldoen aan de
minimaal toelaatbare hoogte van de betondrukzone Xtoel (vanuit toets 2b). Er mogen maximaal twee
scheuren in rekening worden gebracht door deze te vertalen naar een scharnier in een aangepast
liggermodel met een over te brengen scheurmoment Ms. De OWB-vloer voldoet als de optredende rotatie
s ter plaatse van een scheur niet groter is dan de rotatiecapaciteit
r. Ongescheurde doorsneden
worden niet getoetst omdat eventuele voortschrijdende scheurvorming een gunstig effect oplevert.
Krachtsverdeling en mechanica:

s volgt uit een lineair elastisch liggermodel met BGT belastingfactoren

en een scharnier ter plaatse van in rekening te brengen scheuren.

N ' is gelijk aan toets 2a.
Ms

N'

r

4 N'

met

h min X toel
–
2
3

met X toel

max X toel,w of

2 N'
f 'b ,rep

hmin
E 'b X toel 2
1, 7974

2

1, 411

0,0011

en

X toel
hmin

Toets scheurrotatie(s):

s

figuur 9

r

aanpassing liggermodel voor scheurvorming ten behoeve van toets 2c [lit.2]

Toelichting:
methode en opzet voor de gescheurde berekening (met aanpassingen t.o.v. ongescheurde
modellering) staat uiteengezet in bijlage A van CUR77,
het liggermodel van toets 2a dient ter plaatse van het maximale moment te worden aangepast met
een scharnier (scheur) met de resterende momentcapaciteit (Ms),
bij een symmetrische geometrie (bijvoorbeeld als in figuur 4) mogen twee scharnieren gemodelleerd
worden ter plaatse van de symmetrisch gelegen piekmomenten,
optredende rotatie wordt bepaald door in het scharnierende liggermodel het verschil tussen de
hoekverdraaiingen af te lezen aan beide zijden een scharnier,
de resterende optredende momenten in het liggermodel kunnen nog altijd groter zijn dan de
berekende momentcapaciteit; deze behoeven geen toetsing omdat is aangetoond dat aanvullende
scheuren doorgaans leiden tot een gunstig effect op de krachtswerking in de gescheurde vloer (en de
optredende scheurrotaties),
het beperken van het aantal in rekening te brengen scheuren tot maximaal twee (of in uitzonderlijke
gevallen drie) scheuren wordt beschouwd als een praktisch uitvoerbare en conservatieve benadering,
toets 2c biedt soelaas voor (diepe) bouwputten met een grote normaaldrukkracht N’.
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toets 3a - UGT in korte richting volgens bezwijkmechanisme A

Als eerste beschouwing voor de UGT in de korte richting wordt een M-N-spanningscontrole uitgevoerd op
basis van een krachtsverloop in een verend ondersteund liggermodel met randstoringseffecten.
Krachtsverdeling en mechanica:

M d volgt uit een lineair elastische liggerberekening met
UGT belastingfactoren.

Nd

0,9 Fstempel

b, d

Toets betontrekspanning:
b,d

6 Md
hmin 2
fb
1, 25

N 'd

Nd
hmin

Toelichting:
toets 3a is gelijk aan toets 2a onder toevoeging van belasting- en materiaalfactoren,
reductiefactor van 1,25 op rekenwaarde betontreksterkte volgt uit bros bezwijkgedrag,
toets 3a is maatgevend voor situaties met lage normaaldrukkrachten,
wanneer deze toets niet voldoet ontstaat rekenkundig een scheur aan de betontrekzijde van de vloer.

toets 3b - UGT in korte richting volgens bezwijkmechanisme B (drukbogensysteem)
Voor de OWB-vloer geldt dat bezwijken kan worden ingeluid door scheurvorming in de betontrekzone.
Binnen het toepassingsgebied van OWB-vloeren conform CUR77 bevatten de ongewapende vloeren een
relatief kleine lengte/hoogte verhouding waardoor zich na scheurvorming een drukboog kan
manifesteren die mogelijk een grotere bezwijklast kan opnemen. Om deze veiligheid in rekening te
brengen wordt de OWB-vloer volledig gescheurd (scharnierend) verondersteld ter plaatse van
verbindingen met trekpalen. Deze modellering leidt tot een beschouwing van een statisch bepaald
segment van de OWB-vloer met de lengte van één stramienmaat. Het maximaal optredende moment
dient kleiner te zijn dan de momentcapaciteit binnen het drukbogensysteem waarbij de invloed van
membraanwerking niet wordt meegenomen en het aangrijpingspunt van de normaaldrukkracht ter
plaatse van trekpalen (boogaanzet) conservatief wordt aangenomen op halverwege de vloerdikte. De
constructie voldoet mits in het drukbogensysteem dat na scheuren ontstaat de betondruksterkte niet
wordt overschreden.

figuur 10 drukbogensysteem in de UGT conform toets 3b [lit.2]
Krachtsverdeling en mechanica:

N'd is gelijk aan toets 3a
Md
Mu

1
qd Lx 2
8
N 'd z
hgem

met z

2

met f 'b
Toets momenten:

Md

tolonder

2

N 'd
3 f'
b

f 'b, rep
1, 2

Mu

Toelichting:
toets 3b behoeft geen uitvoer voor randvelden, omdat de momentlijn daar van teken wisselt en dus
altijd gunstiger zal zijn,
toets 3b biedt soelaas vanaf relatief kleine normaaldrukkrachten.
Voor OWB-vloeren is geen dwarskrachttoets opgenomen, omdat deze binnen het toepassingsgebied van
CUR77 (hgem 800mm) niet maatgevend wordt geacht.
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2.2

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

praktijkervaringen rond OWB-vloeren en CUR77
Onderstaand zijn bevindingen en opinies met betrekking tot CUR77 opgesomd. Hoewel deze
beschouwing onmisbaar is bij het beoordelen van resultaten en aanbevelingen in het verdere
afstudeerrapport, dienen veel van de beschreven ervaringen niet als feit te worden bestempeld.
Vanwege de mogelijke invloed van subjectiviteit is nadere verificatie gewenst en zijn bronnen vermeld.
bronnen:
feit
VC95
ABT
[lit.x]
expert
GA

=
=
=
=
=
=

algemeen geaccepteerd feit; te verifiëren op basis van documentatie,
opinie of aandachtspunt binnen CUR-commissie VC95; afgeleid uit PvA in [lit.4],
ervaringen uit de ingenieurs- en adviespraktijk van ABT,
bevinding welke gepresenteerd/onderbouwd is in een wetenschappelijk document,
persoon welke in het werkveld als autoriteit wordt gezien (hier: dr.ir. C. v/d Veen),
gevoeligheidsanalyses in hoofdstuk 4.

Ervaringen met betrekking tot toepassingsgebied CUR77:
groeiende toepassing van diepwanden en ankerpalen (sinds uitgave CUR77 in 2001);
gebruik van 2D-modellen is benodigd voor situaties met een onregelmatige
bouwkuipgeometrie en/of palenstramien (bijvoorbeeld in utiliteitsbouw);
de expliciete ondergrens van het toepassingsgebied van CUR77 gelijk aan hgem=800mm
blijkt voor specifieke situaties een invloedrijke beperking;
een specifieke methode voor dimensionering van staalvezelversterkte OWB-vloeren is
niet beschikbaar;
een richtlijn voor de dimensionering van ongewapende OWB-vloeren met een
permanente functie is niet beschikbaar; in de praktijk blijkt deze toepassing vooralsnog
niet algemeen geaccepteerd te zijn met het oog op vraagstukken rond duurzaamheid.
Ervaringen met betrekking tot verificatie CUR77:
er zijn geen gevallen bekend van het bezwijken van OWB-vloeren waarbij persoonlijk
letsel of onherstelbare schade is ontstaan;
toetsing van de BGT in de korte richting leidt in de praktijk tot goede prestaties met
betrekking tot de waterdichtheid van OWB-vloeren; eventuele lekkages spelen vaak op
ter plaatse van de verbinding met keerwanden (lage stempelkracht of slibinsluitingen);
de benodigde vloerdikte van een OWB-vloer blijkt rekenkundig vaak niet toe te nemen bij
een diepere ligging van de bouwkuip; het gunstige effect van een hogere stempelkracht
compenseert (via toets 2c en 3b) veelal de ongunstige toename van de netto belasting;
CUR77 blijkt vooral gevoelig rond het overgangsgebied van de diverse toetsingen; voor
tunneltoeritten kan dit leiden tot een verloop van de benodigde vloerdikte over de diepte
van “dun-dik-dun”.
de invloed van de variatiefactor op axiale veerstijfheden op de benodigde vloerdikte is
groot; de advieswaarde van 2 wordt als ongenuanceerd beschouwd in relatie tot
verschillen in de bepalingsmethode van kaxiaal en de invloed van uitvoeringsgevoeligheid
voor verschillende typen trekelementen;
eventuele scheurvorming komt vaak niet overeen met de locatie, richting en/of het
patroon dat volgens de methodiek van CUR77 mag worden verwacht (in langsrichting);
watervoerende scheuren worden vaak gerelateerd aan betonkrimp (in dwarsrichting);
binnen de toetsing van discrete scheuren (toets 2c) is het gevoelsmatig niet correct om
bij symmetrische bouwputdoorsneden met twee scharnieren te mogen rekenen, terwijl
bij niet-symmetrie met één scharnier moet worden volstaan; bovendien is de toetsing
gevoelig voor het veld waar scheurvorming wordt verondersteld;
eventuele problemen met watervoerende scheuren zijn te verhelpen door deze te
injecteren; preventieve maatregelen (segmentering, dilataties of scheurinleiders) zijn
vaak in beperkte mate effectief;
aanvullend op CUR77 wordt soms (door controlerende instanties) een toetsing op
dwarskracht verlangd; met name voor ongescheurde benaderingen blijkt deze eis
problematisch te kunnen zijn;
uitvoeringsaspecten worden in beperkte mate beschreven in de huidige CUR77; deze zijn
gewenst om kwaliteitsborging te verbeteren en de relatie tussen ontwerpmethodiek en
praktijk te versterken.
Ervaringen met betrekking tot optimalisering CUR77:
vooral voor ondiepe bouwputten is een optimalisatie van CUR77 gewenst met specifieke
aandacht voor het overgangsgebied van toets 2a en toets 2c;
de hoogte van de boogaanzetten binnen de toetsing van bezwijkmechanisme B in de UGT
(toets 3b) zijn overmatig conservatief verondersteld;
de formulering van de minimale betondrukzone Xtoel,w met een sprongsgewijs verloop
wordt als onlogisch en onwenselijk beschouwd; tevens worden de absolute waarden als
overdreven conservatief beschouwd voor het toepassingsgebied van OWB-vloeren;
de werkelijke rotatiecapaciteit kan worden onderschat indien bij maximale scheurdiepte
(niet-lineaire) kruip optreedt in de resterende betondrukzone;
aanpassing en specificatie van de te hanteren waarde voor de variatiefactor dient te
worden onderzocht voor verschillende typen trekelementen en situaties.
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feit
ABT
expert,
ABT, GA
ABT,
[lit.32]
VC95,
[lit.5]

feit
VC95,
ABT,
expert
VC95,
ABT,
GA
VC95,
GA
ABT,
GA

VC95,
ABT,
VC95,
[lit.23],
GA
VC95,
ABT
expert,
GA
VC95,
expert

expert,
VC95,
expert,
VC95,
VC95

VC95,
expert
VC95,
ABT
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Rekenvoorbeeld 1

= Ondiepe bouwput met stijve trekpalen

Rekenvoorbeeld 2

= Diepe bouwput met slappe ankers

Rekenvoorbeeld 3

= Extra ondiepe bouwput met extra lage stempelkracht

Rekenvoorbeeld 4

= Redelijk diepe bouwput met slappe ankers en stijve palenrij in het midden

figuur 11 uitgangspunten Rekenvoorbeelden uit [lit.3]
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3.

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

Cases en dimensionering volgens huidige CUR77
Ter illustratie en verificatie worden in het verdere afstudeerrapport een vijftal cases beschouwd. De
eerste drie cases bestaan uit rekenvoorbeelden vanuit een artikel van Cement 2001-4 [lit.2]. Deze
rekenvoorbeelden zijn bij de realisatie van de huidige CUR gebruikt en vertegenwoordigen enkele
gangbare praktijksituaties. Aanvullend worden twee referentieprojecten vanuit lopende projecten van
ABT beschouwd, waarvoor een onderwaterbetonvloer is voorgeschreven.
Binnen het afstudeerrapport wordt voor alle cases uitgegaan van volledig ongewapende OWB-vloeren.
Dit geldt ook voor de referentieprojecten Groninger Forum en Mauritshuis welke in de praktijk (mogelijk)
worden uitgevoerd in staalvezelversterkt beton. In hoofdstuk 12 zullen de cases beschouwd worden voor
toepassing van staalvezelversterkt beton.
Voor specifieke doeleinden worden in het afstudeerrapport aanvullende cases of praktijkvoorbeelden
uitgelicht dan in dit hoofdstuk zijn beschreven.
noot:
Binnen voorliggende rapportage worden over het algemeen detailleringen binnen het ontwerp buiten
beschouwing gelaten; hiermee wordt impliciet verondersteld dat het toetsen van verbindingen met
trekelementen geen invloed heeft op de dimensionering van de OWB-vloer.
Voor de eenduidigheid worden invloeden vanuit zwellende grondlagen niet expliciet beschouwd. De
opwaartse belasting wordt hiertoe aangeduid als een netto belasting qnetto volgend uit de sommatie
van opwaartse belastingen (waterdruk qw en zwel qz ) en de neerwaartse belasting qg vanuit het eigen
gewicht. Voor achtergrondinformatie en onderzoek omtrent de bepaling en verificatie van
zwelbelasting op OWB-vloeren en trekpalen wordt verwezen naar [lit.12], [lit.13] en [lit.14].

3.1

Rekenvoorbeelden artikel Cement 2001-4
Naast overzichtelijk gepresenteerde invoerparameters met betrekking tot CUR77 hebben de
Rekenvoorbeelden uit [lit.2] een bijkomend voordeel doordat ze bekend zijn in de branche. De vier
Rekenvoorbeelden zijn gekozen op basis van gebruikelijke variaties in geometrie en veerstijfheden van
trekelementen.
Een overzicht van de geometrie en invoerparameters benodigd voor toepassing van CUR77 is afkomstig
uit [lit.2] en is gepresenteerd in bijlage II. Van Rekenvoorbeeld 3 en 4 is achtergrondinformatie niet
beschikbaar; waarschijnlijk omdat deze niet zijn afgeleid van een praktijkcase.
Zie bijlage II.1 voor achtergrondinformatie uit [lit.18] omtrent Rekenvoorbeeld 1 (ondiepe bouwput met
prefab trekpalen). Zie bijlage II.2 voor achtergrondinformatie uit [lit.18] omtrent Rekenvoorbeeld 2
(diepe bouwput met Gewi-ankerpalen). Van Rekenvoorbeeld 3 zijn geen achtergrondgegevens
beschikbaar buiten de informatie gegeven in [lit.3].
Rekenvoorbeeld 4 wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten binnen de gevoeligheidsanalyses
vanwege de aanwezigheid van twee typen trekelementen. Ten behoeve van nader onderzoek (in
hoofdstuk 10) is Rekenvoorbeeld 4 aanvullend beschouwd. Een overzicht van de dimensionering en
gevoeligheden is gegeven in bijlage XVIII.

3.2

referentieproject Groninger Forum
Zie bijlage II.3 voor achtergrondinformatie rond het project Groninger Forum.
Voor gebruik als case is een aantal uitgangspunten aangepast:
er zal gedimensioneerd worden op basis van een ongewapende OWB-vloer,
de aanwezige tubexpalen in het werkelijke ontwerp zijn vervangen door Gewi-ankers volgens het
reeds toegepaste stramien van 2,7x2,7m,
als maatgevende doorsnede voor een liggerberekening is gekozen voor een geometrie ter plaatse
van het diepere gedeelte van de bouwput tegen het midden van de lengterichting (stramien 15).

3.3

referentieproject Mauritshuis
Zie bijlage II.4 voor achtergrondinformatie rond de ondergrondse uitbreiding van het Mauritshuis in Den
Haag.
Als maatgevende doorsnede voor de liggermodellering wordt de doorsnede over de brede tak van de Lvorm beschouwd (stramien tussen groutkolommen en de stalen damwand langs de bestaande
keldervloer).
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Mauritshuis Den Haag
ondiep, klein en asymmetrisch
smalle L-vorm geometrie
groutkolommen, damwanden
en Gewi-ankers

Groninger Forum
redelijk diep en groot
geometrie met bolle zijde
diepwanden en Gewi-ankers

Rekenvoorbeeld 3*
extra ondiepe bouwput
bijna vierkante geometrie
prefab betonnen trekpalen

Rekenvoorbeeld 2
diepe bouwput
brede geometrie
(Gewi) ankerpalen

overzicht cases met invoerparameters CUR77

Rekenvoorbeeld 1
ondiepe bouwput
smalle geometrie
prefab betonnen trekpalen

3.4

links:NAP+4,0m
NAP+3,5m
rechts:NAP+3,45m

-

NAP+5,5m
(gemiddeld)

NAP+1,5m

diepte bovenkant OWB-vloer:

NAP-6,0m

NAP-16,0m

-

NAP-10,4m

NAP-4,3m

stijghoogte onder OWB-vloer:

NAP+0,0m

NAP+0,5m

bovenkant OWB
+ 2,2m

NAP-1,5m

NAP-0,2m

NAP + 2,5m

1e: NAP+2,5m
2e: NAP-4,0m

-

fase 1: NAP+5,0m
fase 2: NAP+0,5m

NAP+0,0m

stalen damwand
type Hoesch
2500K;
teendiepte =
NAP–20,0m

stalen
combiwand type
Larssen24 en
h.o.h. 2470mm
stalen buizen
Ø=1420mm,
d=20mm tot
NAP-27,5m

-

diepwanden dikte
1,0 met
teenniveau op
NAP-19,0m

60MN/m per m’

90MN/m per m’

100MN/m per m’

200MN/m per m’

prefab betonpalen
450x450mm2 en
lengte 21m

Gewi-ankers
ø18cm met
staaldiameter
63,5mm en
lengte 25,5m

-

Gewi-ankers met
staaldiameter
63mm en lengte
18m

130MN/m

47MN/m

100MN/m

16,7m

24,0m

39,5m

35,1m
(gemiddeld)

6 velden
interval: 3,1m
rand: 2,15m

10 velden
interval: 2,35m
rand: 2,6m

10 velden
interval: 4,5
rand: 1,75

13 velden
interval: 2,7m
rand: 2,7m

max. 22m;
afwijkende
geometrie
(L-vorm)

maaiveldhoogte:

stempelhoogte(s):

type keerwand:

axiale veerstijfheid keerwand:

type trekpalen:

axiale veerstijfheid trekpalen:
breedte bouwkuip (Lx,tot):

stramien in korte richting (Lx):

60MN/m

rechts:
groutkolommen
700mm diameter
h.o.h. 1100mm
tot NAP-16,0m
links: damwand
type Larssen25
tot NAP-9,5m
groutkolommen:
350MN/m per m’
damwanden:
55MN/m per m’
Gewi-ankers met
staaldiameter
63mm en lengte
20m
54MN/m
10,2m
(over doorsnede)
4 velden
interval: 3,0m
rand links: 2,5m
rand rechts: 1,7m

Oneindig tracé;
bouwkuipfasering
van 40m

43,2m

50,0*

ca. 35x100m;
afwijkende
geometrie met
bolle en rechte
kopse zijden

2,5m

2,4m

4,5m

2,7

2,5

toleranties (boven/onder):

150/150

100/150

100/150

75/200

75/150

Stempelkracht OWB-vloer:

550 kN/m1

1500 kN/m1

90 kN/m1

550 kN/m1

138 kN/m1

lengte bouwkuip (Ly,tot):

stramien in lange richting (Ly):

*
tabel 2
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achtergrondinformatie niet beschikbaar; lengte bouwput wordt verondersteld op 50,0m

invoerparameters cases ten behoeve van dimensionering volgens CUR77

afstudeerrapport Ruud Arkesteijn

dimensionering volgens huidige CUR77
Zie bijlage IV.2 voor uitvoergegevens (unity checks) van de cases voor vloerdiktes van 800-1500 mm
volgens de huidige CUR77. In figuur 12 zijn de uitkomsten van de toetsingen weergegeven in grafieken
met het verloop van de berekende unity checks als functie van de vloerdikte h gem.
Voor een alternatieve presentatie van de dimensionering van Rekenvoorbeelden 1 t/m 3 wordt verwezen
naar het betreffende Cementartikel [lit.2].

Groninger Forum:
unity Check

vloerdikte h gem (mm)

1500

1400

vloerdikte hgem (mm)

Rekenvoorbeeld 2:

Mauritshuis:
unity Check

1,00

1,00

vloerdikte hgem(mm)

1500

1400

1300

1200

1100

1000

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

900

0,00

0,00

800

unity Check

1300

1200

800

1100

0,00

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

0,00

1,00

1000

1,00

900

unity Check

Rekenvoorbeeld 1:

vloerdikte hgem (mm)

Legenda:

Rekenvoorbeeld 3:
unity Check

BGT Lang:
(toets 1)

BGT Kort:
(toets 2)

UGT Kort:
(toets 3)

1,00

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

0,00

800

3.5

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

vloerdikte hgem (mm)
figuur 12 grafieken met unity checks voor toetsing van cases volgens de huidige CUR77
In bijlage IV.1 is voor Rekenvoorbeeld 2 een voorbeelddimensionering uiteengezet voor h gem= 1200mm.
belangrijk:
Binnen dit afstudeerrapport wordt uitgegaan van gemiddelde vloerdiktes afgerond op honderdtallen in
millimeters. Optimalisering naar preciezere afmetingen is mogelijk, en in de praktijk vaak wenselijk,
maar dit wordt binnen dit afstudeerrapport niet relevant geacht.
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Zie tabel 3 voor een overzicht van de resultaten van de dimensionering met de resulterende gemiddelde
vloerdiktes, de maatgevende toets en eventuele bijzonderheden.

case:
Rekenvoorbeeld 1
(ondiepe bouwput)

vloerdikte
(hgem)
800 mm

maatgevende
toets
geen

toelichting:
kleinere dikte niet in toepassingsgebied CUR77
toets 3 geeft de hoogste unity check
boogwerking mogelijk, behalve voor 1000mm
Rekenvoorbeeld 2
1200 mm
2c
voor 1100mm geldt een unity check van 1,001
(diepe bouwput)
voldoet niet aan toets 1 voor 800-900mm
unity check neemt toe voor dikkere vloeren
Rekenvoorbeeld 3
1200 mm
3a
toets 2a is gunstiger dan 2c
(extra ondiepe bouwput)
boogwerking in BGT mogelijk vanaf 1400mm
unity checks toets 3a en 3b liggen dicht bij elkaar
1500 mm
2c
Groninger Forum
modellering naar liggermodel is onzeker
(diep en groot)
voldoet niet aan toets 1 voor 800mm
toets 2c biedt pas soelaas bij stijvere constructie
Mauritshuis Den Haag*
1200 mm
2a
invloed plaat- en schijfwerking is onzeker
(ondiep en zeer klein)
voldoet niet aan toets 3b voor 800-1000mm
in de UGT is toets 3b veel gunstiger dan 3a
* bij case Mauritshuis is voor toets 2c gerekend met een dubbel gescheurde ligger terwijl dit strikt genomen volgens
CUR77 niet mag voor de niet exact symmetrische geometrie; omdat toets 2c verre van maatgevend is heeft deze
keuze geen invloed op de uiteindelijke dimensionering.
tabel 3

overzicht dimensionering cases volgens huidige CUR77

Algemene bevindingen:
toets 1, 2b en 3b zijn voor geen van de cases primair maatgevend,
in geval van diepe bouwputten is toets 2c bepalend,
bij toets 2c blijkt de locatie (veldnummer) van eerste scheurvorming van grote invloed op de toetsing
van de constructie; de unity checks vertonen aanzienlijk grote sprongen wanneer het maximaal
optredend moment (en daarmee het scharnier) naar een volgend veld verschuift,
toets 3a is alleen maatgevend ten opzichte van toets 3b bij een extreem lage normaaldrukkracht.
opmerking:
Binnen dit afstudeerrapport wordt een strenge scheidingslijn gehanteerd voor het wel of niet voldoen
aan de gestelde eisen beschreven in CUR77. Hierbij wordt een unity check groter dan 1,000 niet
getolereerd. In de ontwerppraktijk zal veelal van deze strikte methode worden afgeweken met het oog
op verborgen veiligheden. Het is dan aan de beoordeling van de constructeur en bouwtoezicht in welke
mate een afwijking acceptabel is.
verificatie en vergelijking met uitkomsten artikel Cement 2001-4
De resultaten van de dimensionering van de Rekenvoorbeelden 1, 2 en 3 volgens de huidige CUR77 zijn
geverifieerd door het artikel in Cement [lit.2] en reeds in literatuur aangetoonde onjuistheden.
Omdat de Rekenvoorbeelden van het Cementartikel [lit.2] onafhankelijk zijn doorgerekend is er een
controle mogelijk van de in Cement gepresenteerde uitkomsten. Over het algemeen zijn er alleen kleine
variaties waarneembaar die te verklaren zijn door bijvoorbeeld het gebruik van verschillende
softwarepakketten. Ter verificatie van de gepresenteerde waarden in het Cementartikel zijn;
de belastingen voor Rekenvoorbeelden 1 t/m 3 correct bepaald en weergegeven (hetzelfde geldt
overigens niet voor Rekenvoorbeeld 4),
de berekende waarden voor buigende momenten uit de liggerberekeningen doorgaans lichtelijk
groter (afwijking < 1%) dan gepresenteerd in Cement (en dus conservatiever).
de berekeningen duiden op een grote afwijking van het Cement-artikel voor toets 2c van
Rekenvoorbeeld 2; de minimale gemiddelde vloerdikte bedraagt niet 1000mm (of 950mm na
optimalisatie) maar strikt genomen geldt hgem=1200mm. Dezelfde inconsistentie komt aan het licht in
de bijlage van [lit.22]. Hierdoor is aangetoond dat voor dit uitzonderlijke geval de gepresenteerde
waarden in het Cementartikel onjuist zijn (ontwerpfout).
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4.

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

Gevoeligheidsanalyses
In hoofdstuk 2 is beschreven hoe de huidige CUR77 is opgebouwd en wat de invloedsfactoren zijn voor
de dimensionering van OWB-vloeren. Doel van de gevoeligheidsanalyses is te achterhalen voor welke
invloedsfactoren CUR77 gevoelig is en wat het effect zal zijn van mogelijke aanpassingen. Dit zal
gebeuren op basis van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde cases. Als referentie dient de dimensionering
volgens de huidige CUR77 in paragraaf 3.5.
In dit hoofdstuk is voor de cases fictief een OWB-vloer gedimensioneerd met de in paragraaf 4.1
genoemde aanpassingen. Toelichtingen, uitwerkingen en resultaten (unity checks) zijn te vinden in
bijlage V.1 t/m bijlage V.17. Een overzicht van de resultaten is gegeven in paragraaf 4.2. Conclusies uit
de gemaakte gevoeligheidsanalyses worden gepresenteerd in paragraaf 4.3.2. In paragraaf 4.4 wordt
een prioritering gemaakt binnen nader te onderzoeken vraagstukken.

4.1

invloedsfactoren en mogelijke aanpassingen CUR77
In tabel 4 is een overzicht gepresenteerd met invloedsfactoren en mogelijke aanpassingen op de huidige
CUR77 ten behoeve van de uit te voeren gevoeligheidsanalyses. Voor de genoemde aanpassingen zijn
modelleringen gemaakt in Scia Engineer en berekeningen van belastingen en uitvoering van de diverse
toetsen in een spreadsheet in Excel. Zie bijlage V.1 t/m bijlage V.17 voor toelichting, uitwerking,
resultaten, effecten en opmerkingen met betrekking tot de diverse aanpassingen.

bijlage:

aanpassingen op huidige CUR77:

wijziging in:

effect
op toets:

nvt

nvt

tot ontwerpdikte 500mm

Toetsing

3b

tot schotelankers + 100mm tolerantie
voor palen tot 1/3*hgem

korte toelichting:

V.1

Verruimen toepassingsgebied

V.2

Boogaanzetten verhogen

V.3

Schijfwerking

Model

2&3

V.4

Plaatwerking

Model

2a,b & 3a

V.5

Gebruik gescheurde E-modulus

Model
+ Toetsing

2 & 3a

E-gescheurd = ½ * E-oorspronkelijk

V.6

Bovengrens verticale stijfheid keerwand

Model

2 & 3a

kmax = 6* kmin

V.7

Rotatiecapaciteit incl. kruipfactor

Toetsing

2c

V.8

Membraanwerking

Belasting
+ Model

2 & 3a

V.9

Factor

2 aanpassen

Model

2 & 3a

naar factor 1,0, 1,3 en 2,0

V.10

Invloed eigen gewicht diepwand

Model

2 & 3a

kdiepwand =

V.11

Paal- en ankeruitval

Model

3

gedeeltelijke uitval met 33% reststijfheid
belastingfactoren conform UGT

V.12

Verlagen toleranties

Toetsing

alle

verlaging met 50mm tot minimaal 50mm

V.13

Verlagen en linealiseren Xtoel,w

Toetsing
+ Model

2b & 2c

V.14

Dwarskrachttoets

Toetsing

extra

V.15

Betonsterkteklasse

Model

alle

V.16

Asymmetrisch scheurenpatroon

Model

2c

V.17

80% normaaldrukkracht

Toetsing
+ Model

2&3

tabel 4

N’ door schijfwerking in 2D-model
krachtsafdracht in twee richtingen

met kruipfactor 0,2, 0,5 en 1,0
N’ uit rotatie bij keerwand (Msheet)

lineair met waterdruk vanaf 50mm
in UGT (incl. gescheurde constructie)
B25
B25

C20/25 (NEN naar Eurocode 2)
C30/37

locatie 2 e scheur bepaald na herverdeling
N’= 80%

overzicht aanpassingen voor gevoeligheidsanalyses

noot:
De gevoeligheidsanalyses zijn veelal gebaseerd op praktische uitgangspunten en aannames met als doel
inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid voor een bepaalde aanpassing (effect op dimensionering).
Alvorens een aanpassing kan worden opgenomen in CUR77 dienen uitgangspunten geverifieerd te
worden middels wetenschappelijke onderbouwing in nader onderzoek.
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idem

= klein effect; geen gevolgen voor
ontwerpdikte of maatgevende toets

oranje

= ongunstig effect op dimensionering

groen

= gunstig effect op dimensionering

nvt

= niet van toepassing

case:
dimensionering volgens huidige CUR77:
vloerdikte h gem =
maatgevende toets =
aanpassing op huidige CUR77:
Verruimen toepassingsgebied
tot ontwerpdikte 500mm
Boogaanzetten verhogen
tot schotelankers (incl. 100mm tolerantie)
voor palen tot 1/3*hgem onder bovenzijde
Schijfwerking
N’ door schijfwerking in 2D-model
Plaatwerking
krachtsafdracht in plaatmodel
Gebruik gescheurde E-modulus
E-gescheurd = ½ * E-oorspronkelijk
Bovengrens Kverticaal damwand
Kmax = 6* Kmin
Rotatiecapaciteit incl. kruipfactor
met kruipfactor = 0,2
met kruipfactor = 0,5

800 mm
geen

naar factor 1,0
naar factor 1,3

1200 mm
3a

1500 mm
2c

1200 mm
2a

-

idem

1100 mm
3b

idem

idem

2&3

-

idem*

idem

idem

1300 mm
3b

2a,b &
3a

-

-

idem

-

idem

2&3a

-

2&3a

-

1200 mm
1, 2b en 2c
1100 mm
2c
1100 mm
2c
800 mm
2c
800 mm
2c

1000 mm
3a
1100 mm
3a (en 3b)

1500 mm
2c en 2a
1200 mm
2c

idem

idem

idem

idem

1000 mm
1
1100 mm
2c
>1500 mm
2c

1100 mm
3a
1100 mm
3a
1300 mm
3b

1100 mm
2c

1100 mm
2a

idem

idem

>1500 mm
2c

nvt

idem

1300 mm
2a
1300 mm
2a
>1500
3a

2c

-

2&3a

-

2&3a

-

-

2&3a

nvt

nvt

3a & 3b

1000
3b

idem

alle

-

1100 mm
2c

1400 mm
3a
1000 mm
3a (en 3b)

2b&2c

-

-***

-

extra

-

>1500 mm
dwarskracht
-

alle

tabel 5
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-

overzicht effect van aanpassingen op benodigde vloerdikte cases

idem**
idem

idem

1300 mm
3a en 3b
1100 mm
3a

1100 mm
2c
1000 mm
2c

idem
idem
1400mm
2c
1500 mm
dwarskracht
-

1100 mm
>1500 mm
2c****
2c
Asymmetrisch scheurenpatroon
>1500 mm
>1500 mm
2c
locatie 2 e scheur bepaald na herverdeling
2c
2c
80% normaaldrukkracht
> 1500 mm
>1500 mm
1200mm
2&3
N’=80%
2c
3a
2c
*
strikt genomen voldoen grotere gemiddelde vloerdiktes (1400 en 1500mm) niet meer
**
bij plaatmodel reduceert hgem tot 1100 (mm)
***
geen effect wegens beperking vanuit betondruksterkte
**** benodigde vloerdikte neemt af ondanks dat de gemiddelde unity check toeneemt
B25 naar C30/37

-

2b & 3b

naar factor 2,0
Invloed eigen gewicht diepwand
kdiepwand =
Paal- en ankeruitval
gedeeltelijke uitval met 33% reststijfheid
Verlagen toleranties
verlaging met 50mm tot minimaal 50mm
Verlagen en linealiseren Xtoel,w
lineair met waterdruk vanaf 50mm
Dwarskrachttoets
in UGT en in gescheurde constructie
Betonsterkteklasse
B25 naar C20/25

1200 mm
2c

via toets: effect op vloerdikte hgem en maatgevende toets:
700 mm
nvt
1 en 3b

met kruipfactor = 1,0
Membraanwerking
N’ uit rotatie t.p.v. damwand
Factor 2 aanpassen

Mauritshuis Den Haag
ondiepe en kleine bouwput
smalle L-vorm geometrie
damwand/groutkolommen
+ Gewi-ankers

= geen effect

Groninger Forum
diepe en grote bouwput
langgerekt met bolle zijde
diepwand + Gewi-ankers

-

Rekenvoorbeeld 3
extra ondiepe bouwput
bijna vierkante geometrie
stijve wand+slappe palenrij

Legenda:

Rekenvoorbeeld 2
diepe bouwput
brede geometrie
combiwand + Gewi-ankers

overzicht resultaten gevoeligheidsanalyses
Rekenvoorbeeld 1
ondiepe bouwput
smalle geometrie
damwand + stijve palenrij

4.2

-

idem
1300 mm
2a
idem
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Legenda:
Rknvb
nvt
-

= Rekenvoorbeeld
= niet van toepassing
= geen effect / toets niet maatgevend

oranje

=

ongunstig effect op dimensionering

groen

=

gunstig effect op dimensionering
BGT Lang: BGT Kort:
toets:
relevant voor cases:

aanpassing:
Verruimen toepassingsgebied
tot 500mm
Boogaanzetten verhogen
voor palen tot 1/3*hgem onder bovenzijde
tot schotelankers (incl. 100mm tolerantie)
Schijfwerking
N’ door schijfwerking in 2D-model

1.

2a

Rknvb 2

UGT Kort:
2b*

Rknvb 1,
Mauritshuis

2c

Rknvb 1,
Rknvb 3

-

+4%,
+3%
+12%,
-9%
-57%,
-17%

gunstig

-

-28%,
-34%

ongunstig

+14%,
+2%

+2%

+37%,
+34%

ongunstig

-

+4%

-

-

-29%

-

-4%

-

-

-

-1%

-8%,
-29%

-

Bovengrens Kverticaal damwand
Kmax = 6* Kmin

-

nvt,
-8%

zeer gunstig
+Rknvb 2
nvt,
gunstig

-

-

-

nvt,
nvt

-19%,
-21%
-16%,
-16%
-32%,
-32%
-49%,
-49%
-6%,
-6%
-79%,
-42%
-22%,
-10%
+84%,
+47%
nvt,
+11%

-

-

-

-15%

-19%,
-13%

gunstig

-

-

gunstig

Rotatiecapaciteit incl. kruipfactor
met kruipfactor = 0,2

met kruipfactor = 1,0
-

2 aanpassen

naar factor 1,0
naar factor 1,3

-

naar factor 2,0
Invloed eigen gewicht diepwand
kdiepwand =

-

Paal- en ankeruitval
gedeeltelijke uitval met 33% reststijfheid

-

Verlagen toleranties
verlaging met 50mm tot minimaal 50mm
Verlagen en linealiseren Xtoel,w
lineair met waterdruk vanaf 50mm
Dwarskrachttoets
in UGT en in gescheurde constructie
Betonsterkteklasse
B25 naar C20/25
B25 naar C30/37***
Asymmetrisch scheurenpatroon
locatie 2e scheur bepaald na herverdeling

Rknvb 3,
Mauritshuis

-

ca. -60%

Gebruik gescheurde E-modulus
E-gescheurd = ½ * E-oorspronkelijk

Factor

Rknvb 3

nvt

-

Membraanwerking
N’ uit rotatie t.p.v. damwand

3b

effect op gemiddelde unity check (voor h gem= 800 t/m 1500 mm)

Plaatwerking
krachtsafdracht in plaatmodel

met kruipfactor = 0,5

3a

Rknvb 2,
Groninger
Forum

-0%,
-0%
-79%,
-23%
-25%,
-10%
+64%,
+12%
nvt,
+3%

gunstig
zeer gunstig
gunstig
ongunstig

-16%,
-8%
-20%

-22%
-9%

-

+14%
nvt

-

+14%

+166%
+166%

-15%

-13%,
-13%

-

-

aanvullende toets**
+17%
-14%
-

+17%,
+13%
-2%,
-11%

ongunstig
ongunstig

-

-

+17%,
+8%
+4%,
+21%
+18%,
+15%

+15%
-7%
-

+1%,
+1%
0%,
0%
-

+12%,
zeer
+37%,
+25%,
+2%
+2%
ongunstig
+46%
+25%
*
het gebruik van unity checks is discutabel bij toetsing van de betondrukzone, het effect is daarom alleen
kwalitatief beschreven; tevens is vermeld wanneer voor andere cases boogwerking een rol gaat spelen
** alleen maatgevend voor diepe bouwputten zoals Rekenvoorbeeld 2 en Groninger Forum
*** verschil tussen C20/25 en C30/37 is af te leiden uit vergelijking met “B25 naar C20/25”

80% normaaldrukkracht
N’=80%

tabel 6

-

overzicht effect van aanpassingen op maatgevende toets
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4.3
4.3.1

beschouwing gevoeligheden huidige CUR77
vanuit literatuurstudie en dimensionering cases (hoofdstuk 2 en 3)
Binnen de huidige CUR77 worden tijds- en temperatuursafhankelijke effecten op het gedrag van
het beton niet expliciet beschouwd. Met het oog op betonkrimp staat aangegeven dat;
enkele toetsingen conservatief zijn opgesteld,
toets 1 geen garanties biedt met betrekking tot een waterdichte constructie.
Onder invloed van de tendens naar combinaties van slappe trekelementen (ankerpalen) met stijve
keerconstructies (diepwanden) wordt toetsing in de BGT in toenemende maatgevend. Dit geldt
vooral voor relatief smalle bouwputbreedtes waarbij de randstoringseffecten elkaar overlappen.
Voor zeer ondiepe bouwputten dient te worden voldaan aan toets 1, 2a en 3a. De OWB-vloer is dan
gedimensioneerd volgens een geheel ongescheurde benadering, waarbij de rekenregels vanuit
CUR77 voor het beschouwen van gescheurde constructies geen soelaas bieden doordat de
aanwezige normaaldrukkracht niet toereikend is.
Toets 2b is relatief simpel uit te voeren (in vergelijking met toets 2c), maar deze is zelden
maatgevend omdat;
de momentcapaciteit door boogwerking niet altijd groter is dan de ongescheurde M-Nmomentcapaciteit en dus geen soelaas biedt bij beschouwing van een krachtsverloop in een
ongescheurde constructie,
toets 2c bij een gegeven normaaldrukkracht N’ doorgaans meer soelaas biedt.
In de UGT biedt toets 3b op basis van het drukbogensysteem vaak soelaas omdat deze toets niet
onderhevig is aan verschillen in verticale veerstijfheden. Door de gunstige werking van de
normaaldrukkracht op toets 3b blijkt binnen de cases de dimensionering alleen primair afhankelijk
van de UGT in het geval van zeer ondiepe bouwputten (via toets 3a).

4.3.2

vanuit gevoeligheidsanalyses (hoofdstuk 4)
De beperking van het toepassingsgebied tot een minimale gemiddelde vloerdikte van 800mm kan in
verschillende situaties, bij doorgaans ondiepe bouwputten, een belangrijke beperking vormen. Voor
kleinere gemiddelde vloerdiktes spelen de toleranties in toenemende mate een rol van betekenis en
nemen de unity checks voor alle toetsen exponentieel toe (voor vloerdiktes kleiner dan 600mm).
Concluderend kan worden gesteld dat bij een verhoging van de boogaanzetten;
toets 3a alleen bij combinatie van extreem lage normaaldrukspanningen en grote bouwputbreedtes
maatgevend zal zijn ten opzichte van toets 3b,
toetsing in de UGT zelden maatgevend zal zijn ten opzichte van toetsing in de BGT.
Schijfwerking vanuit schuifweerstand langs bouwkuipranden heeft voor smalle bouwputten een grote
invloed op de aanwezige normaaldrukspanning in de langsrichting. Het uitgangspunt binnen CUR77 om
voor de lange richting zonder normaaldrukkracht te rekenen wordt hiermee onderbouwd. Over de korte
richting heeft schijfwerking alleen invloed op de aanwezige normaaldrukspanning langs de kopse kanten
van de bouwkuip. Verlies van normaaldrukkracht is voor een middendoorsnede alleen significant voor
overwegend vierkante bouwputten of binnen ronde delen van de bouwput. Op toets 3b is het ongunstige
effect op de unity checks het grootst; voor Mauritshuis resulteert dit in een grotere ontwerpdikte.
Schijfwerking uit horizontale schuifweerstand vanuit trekelementen en/of de bodem is niet beschouwd;
deze invloeden zijn moeilijk te kwantificeren door de interactie met het opbollen van OWB-vloeren.
Plaatwerking blijkt alleen een gunstige uitwerking te hebben op bouwputten met een relatief kleine
geometrie waarvoor isotrope materiaaleigenschappen zijn gemodelleerd. Voor overige situaties is binnen
een ongescheurde modellering een lichte toename van maatgevende momenten zichtbaar in de
plaatmodellen van 2-12% ten opzichte van de corresponderende liggermodellen. Een belangrijk obstakel
bij het gebruik van een plaatmodel is het modelleren en toetsen van (discrete) scheuren ten behoeve
toets 2c.
Het gebruik van een gescheurde elasticiteitsmodulus binnen de bepaling van het maatgevend
moment voor toets 2a, 2b en 3a heeft vooral effect bij grotere bouwputbreedtes waarbij geen
overlapping van randstoringseffecten plaatsvindt. Voor deze situaties leidt de lagere stijfheid van de
constructie tot een spreiding van momenten en daarmee tot een afname van het maximaal optredende
moment. Voor de cases waarbij toets 2c maatgevend is blijkt een benadering met een gehalveerde
elasticiteitsmodulus en een toetsing volgens 2a veilig in relatie tot toets 2c volgens de huidige CUR77.
De in [lit.4] genoemde factor van 6 voor een bovengrens van de verticale veerstijfheid van de
keerwand ten opzichte van de axiale veerstijfheid van een trekpalenrij blijkt een significante invloed te
hebben op de krachtswerking in het rekenmodel. Vooral voor de combinatie van ankerpalen met relatief
stijve keerwanden (combi- of diepwanden) blijkt de kans groot dat de benodigde vloerdikte onderschat
wordt. Specifiek voor dikwandige keerconstructies is aangetoond dat een groot eigen gewicht van
een diepwand de vervormingen ter plaatse van de verbinding met de keerwand kan minimaliseren. Het
aannemen van een volledig starre ondersteuning geldt hiervoor als een veilig uitgangspunt die, voor de
toch al stijve oplegging, weliswaar een kleine maar niet te verwaarlozen invloed kan hebben op de
benodigde vloerdikte.
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Wanneer binnen toets 2c enige kruip in de rotatiecapaciteit wordt verondersteld over de resterende
betondrukzone blijkt er een aanzienlijke invloed merkbaar op de dimensionering van (overwegend diepe)
bouwputten waarvoor toets 2c soelaas biedt. Bij een kruipfactor van 0,2, 0,5 en 1,0 neemt de
rotatiecapaciteit toe met respectievelijk 16%, 32% en 49%. De waarde van de toe te passen kruipfactor
is onzeker en mogelijk afhankelijk van bouwputspecifieke omstandigheden.
Membraanwerking is een moeilijk te bepalen invloedsfactor waarvoor een bewerkelijk en iteratief
proces in een damwandprogramma (bv Msheet) benodigd is. De invloed van membraanwerking blijkt
alleen van significant waarde voor bouwputten met kleine afmetingen waarbij de normaaldrukkracht uit
stempelwerking niet voldoende soelaas biedt. De dimensionering wordt alleen beïnvloed indien toets 3b
maatgevend is. Binnen de BGT zijn de vervormingen ter plaatse van de keerwand te klein om in een
significante toename normaaldrukspanning te resulteren.
De variatiefactor 2 blijkt van een grote invloed te zijn op de dimensionering volgens toetsen waarbij
de krachtsverdeling wordt bepaald met behulp van een ligger- of plaatmodel (toetsen 2a, 2b, 2c en 3a).
Vooral toets 2c blijkt hier gevoelig voor. Het is opvallend dat de factor in de huidige CUR77 gelijk is voor
alle typen trekelementen (inclusief keerconstructies). Alleen door het leveren van een probabilistische of
met proefbelastingen gestaafde onderbouwing mag van de factor 2 worden afgeweken. Hoewel tussen
verschillende typen trekelementen grote verschillen met betrekking tot uitvoeringsgevoeligheid te
verwachten zijn, blijkt het praktisch zeer bewerkelijk om dit voor ieder project afzonderlijk te doen. De
wetenschappelijke onderbouwing en mogelijkheid voor differentiatie binnen de te hanteren variatiefactor
is een punt van nader onderzoek.
Het effect van gedeeltelijke paal- en ankeruitval is klein volgens bezwijkmechanisme A (van toets
3a), omdat de ongescheurde benadering voor de constructie resulteert in een groot vermogen tot
krachtenherverdeling. Met betrekking tot het doorgaans maatgevende bezwijkmechanisme B (van toets
3b) is nader onderzoek vereist omdat hierbij een statisch bepaald segment van de vloer wordt
beschouwd.
De toleranties met betrekking tot de dikte van de OWB-vloer hebben een aanzienlijke invloed op de
dimensionering volgens CUR77. Verlaging van de toleranties heeft een gunstig effect op alle toetsen.
Het aanpassen van de formulering van Xtoel,w heeft alleen effect op het toepassingsgebied van
relatief ondiepe bouwputten indien de ondergrens van de minimale betondrukzone van 100mm kan
worden verlaagd. Het effect blijft echter beperkt tot situaties waarvoor de normaaldrukkracht juist
voldoende is om soelaas te vinden in toets 2b of 2c. Bij waterdrukken groter dan 150 kN/m2 zal de eis
voor het niet overschrijden van de betondruksterkte in de uiterste vezel van de betondrukzone veelal
maatgevend zijn. Voor zeer ondiepe bouwputten zal een aanpassing geen effect hebben omdat toets 2a
en/of toetsing in de UGT maatgevend zijn.
Toevoeging van een dwarskrachttoets blijkt alleen voor diepe bouwputten (waarvoor toets 2c
maatgevend is) relevant te zijn. Voor ondiepe bouwputten is de rekenhoogte van OWB-vloeren groot
genoeg om voldoende dwarskrachtcapaciteit te leveren. Belangrijk is dat een dwarskracht afgeleid uit
het ongescheurde liggermodel aanzienlijk hogere dwarskrachtbelastingen geeft dan een beschouwing
van de gescheurde constructie (rekenmodel t.b.v. toets 2c).
De gevoeligheid voor het te modelleren scheurenpatroon ten behoeve van toets 2c is onderstreept door
de gevoeligheidsanalyse waarvoor een asymmetrisch scheurenpatroon is beschouwd. Een dikkere
vloer hoeft hierbij niet altijd te leiden tot een afname van de unity check. Verschuiving van het veld
waarin eerste scheurvorming wordt verondersteld leidt tot grote sprongen in de unity checks voor toets
2c. De optredende scheurrotaties blijken vooral af te nemen wanneer twee scheuren in rekening worden
gebracht die dicht bij elkaar gepositioneerd zijn (aangrenzende velden). Op basis van tussentijdse
krachtenherverdeling na de eerst te vormen scheur wordt deze situatie niet reëel geacht.
Onder invloed van aanpassing van de betonsterkteklasse van de NEN (B25) naar Eurocode (C20/25)
conform [lit.10] neemt;
de rekenwaarde voor de betondruksterkte af (vooral voor de UGT),
de waarde voor de elasticiteitsmodulus toe,
de rekenwaarde voor de betontreksterkte aanzienlijk af.
Doorgaans resulteert dit in ongunstige effecten.
De invloed van een hogere betonkwaliteit (C30/37) is onderzocht om de gevoeligheid en veiligheid van
de dimensionering met CUR77 te testen voor variaties in het geleverde betonmengsel en het moment
van belasten (leegpompen). Voor bijna alle cases en toetsingen blijkt een OWB-vloer met een hogere
betonkwaliteit (C30/37) veilig te zijn ten opzichte van de veronderstelde situatie (B25 of C20/25). Door
de hogere elasticiteitsmodulus kan in theorie de benodigde vloerdikte groter zijn, voor situaties waarbij
toets 2c maatgevend is, door het ongunstig effect op de rotatiecapaciteit.
De methode is zeer gevoelig voor de normaaldrukkracht N’. De bepaling van Fstempel en N’ blijkt hierbij
in het bijzonder kritisch te zijn voor (overwegend diepe) bouwputten waarbij toets 2c en 3b maatgevend
zijn. Een verlaging van de normaaldrukkracht met 20% resulteert in een toename van unity checks
in van ongeveer 40% voor toets 2c en 25% voor toets 3b. Voor ongescheurde benaderingen (toets 1, 2a
en 3a) is de invloed beperkt. Eenzelfde gevoeligheid voor de normaaldrukkracht N’ valt af te leiden uit
de beschouwing van schijfwerking en membraanwerking.
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4.4

punten van nader onderzoek en prioritering
In navolging op ervaringen, resultaten en conclusies vanuit de gevoeligheidsanalyses zal nader
onderzoek gedaan moeten worden. Hiertoe is in bijlage VI een kwalitatieve beschouwing van de
gevoeligheidsanalyses opgesteld.
Met betrekking tot de doelstelling om CUR77 te optimaliseren voor het toepassingsgebied van relatief
ondiepe bouwputten, zijn primair relevant:
het verhogen van de boogaanzetten,
de factor 2 (en de bepaling van verticale veerstijfheden),
de te hanteren waarde van de betontreksterkte,
de voorgeschreven toleranties,
de ondergrens voor Xtoel,w,
de invloed van niet-lineaire kruip op de rotatiecapaciteit.
Op basis van voorgaande onderzoeksresultaten, bijlage VI en het Plan van Aanpak van VC95 [lit.4] zijn
in tabel 7 de speerpunten voor nader onderzoek aangeduid met prioritering.

prioriteit: nader te onderzoeken:
#1

betontechnologische aspecten (jong beton)

#2

gebruik van 2D-modellen

#3

aanpassing toetsing UGT in korte richting

#4

beschouwing constructieve veiligheid bij paal- of ankeruitval

#5

aanpassing toetsing BGT in korte richting

#6

bepaling axiale veerstijfheden (kaxiaal) en variatiefactoren

#7

bepaling aanwezige normaaldrukkracht (N’)

#8

dimensionering van staalvezelversterkte OWB-vloeren

tabel 7

onderdeel:

hoofdstuk:

verificatie

H5

toepasbaarheid

H0

verificatie +
optimalisering

H7

verificatie

H0

verificatie +
optimalisering
verificatie +
optimalisering
verificatie +
optimalisering
toepasbaarheid

H0
H10
H11
H0

punten van nader onderzoek met prioritering

Binnen het vervolg van de rapportage zal aandacht worden gegeven aan een mogelijke uitbreiding van
het toepassingsgebied van CUR77 voor vloerdiktes kleiner dan 800mm. Hiervoor wordt vooralsnog
uitgegaan van een toepassingsgebied vanaf hgem=600mm.
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Betontechnologische
etontechnologische aspecten
Tijds- en temperatuursafhankelijke effecten binnen het OWB worden niet expliciet beschouwd binnen de
huidige CUR77.
CUR77 In de praktijk blijken de prestaties van OWB-vloeren
vloeren afhankelijk van bouwputspecifieke
putspecifieke
omstandigheden waaruit discontinuïteit blijkt ten opzichte van de rekenregels in CUR77 (zie paragraaf
parag
2.2).
Binnen dit hoofdstuk wordt gekeken naar de invloed van stortmethode, betonsamenstelling, temperatuur
en tijd op de sterkteparameters
parameters en prestaties van OWB. Speciale a
aandacht
andacht is er voor variaties en de
ontwikkeling van betonsterkteparameters
nsterkteparameters en mogelijke scheurvorming door temperatuurkrimp
temperatuurkrimp.

betonstort en maatvoering
In de loop der jaren zijn verschillende technieken ontwikkeld voor het onder water storten van beton. De
laatste decennia zijn deze gebaseerd op het storten
storten van OWB in het reeds aanwezige beton om
ontmenging met water te voorkomen. Bij traditionele methoden zoals de contractorcontractor buis-,, of
(hydro)ventielmethode wordt
(hydro)ventielmethode
wordt de betonspecie aan
aangebracht
gebracht met simpele stortkokers waarvan het
ondereinde in de reeds gestorte
gestorte betonspecie steekt. Naarmate het storten vordert, wordt de stortbuis
langzaam opgetrokken. Het principe van de hobdobber-methode
hobdobber methode berust op een hydraulisch evenwicht
tussen de waterkolom buiten en de betonspeciekolom in de stortbuis. Dit betekent dat de speciehoogte
spec
in de stortbuis 0,4 à 0,5 maal de waterhoogte is. Dankzij dit hydraulische evenwicht is het stortproces
beheersbaar; in de huidige praktijk wordt dit principe nagenoeg altijd toegepast.
toegepast
De toleranties voor de bovenkant van de OWB
OWB-vloer
vloer zijn
n volgens de huidige CUR77 als volgt
volgt:
hopdobber
opdobber-methode
methode
tolboven = 75 mm bij h
150 mm bij contractorcontractor of v
ventielmethode
entielmethode

figuur 13 hobdobber-stortmethode
hobdobber stortmethode (links
(links;; uitvoeringsprincipe,
uitvoering
rechts; stortpijpen op de bouwplaats
bouwplaats)
Als bedding wordt veelal een grind- of zandlaag aangebracht
aan
indien deze niet aanwezig is.
is Conform
CUR77 geeft dit een gunstige uitwerking op de dimensionering omdat als richtlijn wordt gesteld:
tolonder = 150 mm bij zand of grind
250 mm bij klei of veen
Op basis van de ontwikkeling en het toepassen van meer accurate (meet)technieken kan een reductie op
de te hanteren toleranties worden verkregen indien deze op basis van praktijkervaringen onderbouwd
kunnen worden. Specifiek
ecifiek voor dunne vloerdiktes
vloerdiktes is verificatie van toleranties voorafgaand en tijdens de
betonstort van groot belang omdat deze in toenemende mate van invloed is op de minimale vloerdikte in
berekening;; zie figuur 14
14. Met het oog
g op een mogelijke aanpassing van het toepassingsgebied van
vloerdiktes kleiner dan 800mm behoeft dit specifieke aandacht.
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figuur 14 procentuele reductie van hgem naar hmin als functie van hgem (voor
voor Rekenvoorbeeld 1
1)
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Binnen diverse projecten dienen OWB-vloeren aangebracht te worden onder afschot. Hierbij valt te
denken aan toeritten van tunnels. Voor dergelijke situaties wordt maatvoering bemoeilijkt omdat het
stortfront moeilijker te sturen is; de plasticiteit/consistentieklasse is hierbij van grote invloed. In de
huidige CUR77 zijn hiertoe geen richtlijnen opgenomen voor het hanteren van hogere waarden te
hanteren voor toleranties. In het werkplan van aannemers [lit.11] wordt hiertoe voorgeschreven dat te
allen tijde vanaf het diepstgelegen punt van de bouwkuip begonnen moet worden en dat bij toenemend
afschot de toleranties op maatvoering van de bovenzijde van de vloer dienen te worden verhoogd
volgens figuur 15.

figuur 15 verloop van tolboven bij OWB-vloeren onder afschot [lit.11]
Binnen de uitvoering is er een belangrijke rol weggelegd voor een gecertificeerd duikbedrijf. De
specifieke werkzaamheden betreffen:
controleren ontgravingsdiepte en verdelen egalisatielaag;
schoonmaken van contactvlak palen met OWB of op hoogte draaien van ankerschotels;
schoonmaken wanden in contactvlak met OWB;
aanbrengen OWB-vloer met eventueel (gelijktijdig) afpompen slib.
Een belangrijke taak is het verwijderen van eventuele slibvorming op de bodem van de bouwput. Om
enige slibvorming te laten infiltreren in de bedding kan ervoor gekozen worden om grindkorrels aan te
brengen als bedding. Bezinksel vanuit het water kan na ontgraven een laag van enkele tientallen
centimeters vormen. Om slibinsluitingen binnen het OWB te minimaliseren dient deze laag tijdens de
betonstort te worden afgezogen.

5.2

samenstelling betonmengsel
Vaak wordt door leken gedacht dat beton zijn sterkte verkrijgt door een uitdrogingsproces. Dit is een
groot misverstand aangezien beton zijn sterkte ontleent aan het hydratatieproces, waarbij het cement
reageert met het aanwezige water in het mengsel. Beton kan dus net zo goed onder water uitharden; al
dient men hierbij wel rekening te houden met enkele specifieke aandachtspunten.
Voor OWB-vloeren wordt gebruik gemaakt van colloïdaal beton; additieven zorgen voor een hoge
samenhang (kleverigheid) van het betonmengsel in de plastische fase waardoor ontmenging bij het
onder water storten wordt voorkomen.
kenmerk:
hoog slakgehalte (hoogovencement)
laag cementgehalte
relatief hoge watercementfactor
grote verhouding zand/gravel
zetmaat is relatief groot
groot aandeel fijne deeltjes (<250
m)
betonsterkteklasse
tabel 8

benadering:
CEMIII
290 - 325 kg/m3
0,6 - 0,7 (v/v)
40 - 45% (volume)
150 - 170 mm

B35 - B50

opmerkingen:
beperking temperatuurstoename
beperking temperatuurstoename
benodigd voor verwerkbaarheid
hoge consistentieklasse vereist
benodigd voor verwerkbaarheid
vliegas als aanvulling op cementgehalte
in berekening B25 of C20/25

samenstelling en kenmerken OWB (bron: college “CIE5110 concrete science and technology”)

Voor ongewapend OWB geldt een milieuklasse X0 vanwege de ongevoeligheid voor corrosie [lit.22].
Doorgaans wordt volgens VBT 1995 een consistentieklasse 3 (“plastisch gedrag”) toegepast ter
bevordering van de verpompbaarheid en spreiding van het beton over de bouwkuipbodem.
Voor de betonsterkteparameters wordt doorgaans uitgegaan van een betonsterkteklasse B25 conform
[lit.3]. Rijkswaterstaat adviseert voor OWB te rekenen met een betonsterkteklasse van maximaal
C20/25 [lit.21]. Deze richtlijn is gekozen omdat kwaliteitscontrole onder water beperkt uitvoerbaar is,
terwijl invloeden van insluitingen/vermenging met slib en het risico op ontmenging groot zijn. In de
praktijk zal de samenstelling van het betonmengsel, met een groot aandeel fijne deeltjes, doorgaans een
hogere sterkte opleveren (na 28 dagen); een kubusdruksterkte tussen 35 MPa en 50 MPa in tabel 8
geeft het bereik van de verwachtingswaarde aan op basis van het betonmengsel en een rijpheid na 28
dagen; zie paragraaf 5.3 voor een verklaring.

5.3

inwendige temperatuurontwikkeling
In tabel 8 staat vermeld dat OWB doorgaans een laag cementgehalte bevat waarvan bovendien een
groot deel uit hoogovenslakken bestaat. Dit is mogelijk omdat de benodigde betonsterkteklasse laag is.
Hoewel het ontstaan van veel hydratatiewarmte gunstig is voor de snelheid van het uithardingsproces, is
het in veel gevallen gewenst om de interne temperatuurontwikkeling te beperken met het oog op het
ontstaan van krimpscheuren (zie paragraaf 5.5.2 en 5.6).
Voor een benadering voor de temperatuurtoename wordt [lit.16] geraadpleegd.
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figuur 16 tabellen voor het schatten van temperatuurverhoging in beton [lit.16]

T (ºC)

Voor OWB wordt uitgegaan van een cementgehalte van 290 kg/m3 (zie paragraaf 5.2) met een omhulsel
gelijk aan een stalen bekisting. Hiermee wordt verondersteld dat de warmteafdracht van het beton aan
het omringende water gelijk is aan de warmteafdracht in geval van een stalen omhulsel. Dit resulteert in
de grafiek van figuur 17.
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figuur 17 invloed vloerdikte op interne temperatuurverhoging [lit.16]

fractie van

T (%)

Gebruikelijk is voor OWB hoogovencement (CEMIII) te gebruiken om de temperatuurtoename in het
beton te beperken (zie tabel 8). Het effect is af te leiden uit figuur 16 en weergegeven in figuur 18.
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figuur 18 invloed slakgehalte op interne temperatuurverhoging [lit.16]
Een hoge watercementfactor heeft een versterkende werking op de temperatuurtoename; zie figuur 19.

figuur 19 invloed watercementfactor op de warmteontwikkeling (Fig.10.14 in [lit.16])
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Op basis van bovenstaande beschouwing lijkt het voor OWB-vloeren zeer aannemelijk dat er een
temperatuurtoename van 10-20°C optreedt. Uitgaande van een aanvangstemperatuur van het beton
van 20°C resulteert dit in een temperatuur van 30-40°C.
Volgens [lit.16] wordt de maximale temperatuur bij benadering bereikt op t=0,8*d+1 in dagen (d=dikte
constructie in meter) en duurt het t=12*d-5 dagen tot de temperatuur volledig genivelleerd is.
Het is mogelijk om voor de adiabatische temperatuurtoename een prognoseberekening te maken op
basis van het recept en/of een adiabatische proef uitvoeren op basis van het proefstuk. Het uiteindelijke
temperatuursverloop (piekwaarde) is afhankelijk van de constructiedikte en de warmteafdracht aan de
omgeving.
Binnen het project Parkeergarage Doetinchem zijn temperatuurmetingen uitgevoerd in het OWB tijdens
het hydratatieproces. De resultaten zijn uiteengezet in de grafiek in figuur 20.
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figuur 20 grafiek van temperatuurmetingen in OWB-vloer van Parkeergarage Doetinchem
De diverse sensoren van figuur 20 zijn geplaatst op verschillende penetratiedieptes in het OWB. De
meting van sensor 4 lijkt te zijn verstoord. Het toegepaste beton bestaat uit een CEMIII/A met een
cementgehalte van 280 kg/m3. De temperatuurtoename ( T) is lager dan verwacht op basis van
voorgaande benaderingsmethode vanuit [lit.16]. Wel is te zien dat de maximale temperatuur wordt
bereikt na 1 tot 2 dagen; dit is in overeenstemming met [lit.16]. Ook het verschil in de metingen tussen
locatie 1 en 2 is opmerkelijk; met name het verschil in de toe- en afname naar en van de piekwaarde.
Hiertoe lijkt locatie 1 een meer realistische weergave te zijn. Op basis van ervaringen met andere
projecten is de hier gepresenteerde temperatuurtoename te beschouwen als een ondergrens van het
praktisch haalbare. Bij project Rabobank Utrecht was de temperatuurtoename, naar verluidt, aanzienlijk
hoger; metingsresultaten zijn echter niet meer te achterhalen.

sterkteontwikkeling
Uitgangspunt voor de betonsterkteparameters in CUR77 is de 28-daagse-sterkte bij een
omgevingstemperatuur van 20°C. Variabele omstandigheden zoals omgevingstemperatuur,
samenstelling betonmengsel, moment van leegpompen en dikte OWB-vloer worden buiten beschouwing
gelaten. Indien een beton wordt besteld conform een betonsterkteklasse van B25 dan mag, als een
veilig uitgangspunt, worden verondersteld dat deze sterkte bereikt is na 28 dagen. Dit komt voort uit de
beschouwing in paragraaf 5.3 waaruit blijkt dat de gemiddelde temperatuur in het beton hoger zal zijn
dan 20°C, wat een gunstig effect heeft op de sterkteontwikkeling.
In Eurocode 2 is een formule gegeven voor de rijpheid van het beton onder invloed van
temperatuursinvloeden. Hieruit is in figuur 21 afgeleid hoeveel dagen benodigd zijn om een 28-daagsebetonsterkte te behalen (gecorrigeerde ouderdom tT=28) bij een gemiddelde temperatuur T.
dagen benodigd tot 28-daagse sterkte
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figuur 21 invloed temperatuur op sterkteontwikkeling van beton volgens Eurocode 2
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Het storten en leegpompen van de bouwkuip geschiedt doorgaans onder tijdsdruk. Voor grote
bouwkuipen is het gebruikelijk om rijpheidsmetingen (op basis van temperatuursensoren) uit te voeren
in het OWB en proefstukken onder water te laten uitharden. Op basis van de verkregen gegevens kan
een vroegtijdige aanvang van leegpompen worden gevalideerd. Dit kan een waardevolle tijdswinst
opleveren wanneer in de berekening een conservatieve betonsterkteklasse is aangehouden.
Op basis van formules in [lit.19] valt af te leiden dat de uiteindelijke betonsterkte kan worden beïnvloed
door de aanwezige temperatuur tijdens het hydratatieproces. Een hoge temperatuur en een snel
hydratatieproces kunnen hierbij leiden tot een afname van betondruksterkte, buigtreksterkte;
elasticiteitsmodulus en breukenergie. Voor de betondruksterkte en de elasticiteitsmodulus valt af te
leiden dat deze met 3% reduceert voor elke 10°C boven de 20°C. Binnen het bereik van 0°C tot 80°C
wordt volgens [lit.19] de uiteindelijke eenassige treksterkte (gebruikt binnen CUR77) en splijttreksterkte
niet significant beïnvloed door temperatuursinvloeden.
Uit figuur 22 valt af te leiden dat de hoge watercementfactor van OWB leidt tot een relatief trage
sterkteontwikkeling van het jonge beton.

figuur 22 invloed watercementfactor op sterkteontwikkeling van jong beton (Fig. 10.6 in [lit.16])

figuur 23 sterkteontwikkeling van trek- en druksterkte en elasticiteitsmodulus (Fig. 10.7 in [lit.16])

5.5

temperatuurkrimp
In de praktijk blijkt bij grote bouwputlengtes tijdens en/of voorafgaand aan het leegpompen een
watervoerende scheur over de breedte van de bouwkuip te kunnen ontstaan (zie paragraaf 2.2). Als
praktische benadering wordt gesteld dat bij een bouwputlengte groter dan 40m (watervoerende)
krimpscheuren kunnen ontstaan. Segmentering van bouwputten, dilataties of scheurinleiders worden als
mogelijke voorzorgsmaatregelen genoemd, maar kunnen problematisch, tijdrovend, duur en/of
ineffectief blijken tijdens uitvoering. Indien de waterdichtheid dermate slecht is dat het instromend
debiet aan water groter is dan uitvoeringstechnisch kan worden weggepompt, dan wordt men
genoodzaakt tot het (onderwater) afdichten van scheuren door groutinjectie.
In literatuur [lit.17] wordt op basis van de optredende fase en het achterliggende mechanisme een
onderscheid gemaakt in verschillende soorten betonkrimp (zie figuur 24). In tabel 9 zijn de diverse
typen betonkrimp beschouwd met betrekking tot het toepassingsgebied van OWB-vloeren.
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figuur 24 typen betonkrimp (bron: www.wtcb.be)
typen betonkrimp:

synoniem:

plastische krimp

capillaire krimp

verhardingskrimp

chemische en
autogene krimp

uitdrogingskrimp

hygrische krimp

carbonatiekrimp
temperatuurkrimp
tabel 9

thermische krimp

beschouwing in relatie tot OWB:
speelt geen rol in natte omgeving
speelt geen rol bij relatief hoge water/cementfactor
chemische krimp is afhankelijk van betonsamenstelling
autogene krimp speelt geen rol bij hoge water/cementfactor
speelt geen rol tijdens hydratatiefase (in natte omgeving)
op verhard beton nauwelijks invloed bij relatief hoge
water/cementfactor en bij overwegend nat oppervlak
speelt geen rol in hydratatiefase
bij verhard beton alleen in contactvlak met buitenlucht
grote invloed; afhankelijk van omgevingstemperatuur en
hydratatiewarmte

beschouwing krimpsoorten in relatie tot OWB

OWB bevat op basis van de vereiste betonsterkteklasse een relatief hoge water/cementfactor en bevindt
zich gedurende de beperkte functioneringstijd in vochtige omstandigheden. Hierdoor zullen alleen
chemische krimp en temperatuurkrimp optreden in OWB. Chemische krimp is doorgaans beperkt en
treedt vooral op tijdens de plastische fase van het jonge beton. In het vervolg wordt alleen
temperatuurkrimp nader beschouwd met het oog op OWB-vloeren.
Uitharding van het beton (hydratatie) leidt tot een stijging van de inwendige temperatuur. De
warmteontwikkeling is afhankelijk van de samenstelling van het betonmengsel en wordt bij OWB zowel
aan de onder- als bovenkant afgedragen aan water dat dienst doet als een goede warmtegeleider. Door
de benodigde dikte van OWB-vloeren zal warmteafdracht van binnenin het betonmengsel echter sterk
vertraagd worden door de isolerende werking van het beton zelf. Hierdoor ontstaat een nagenoeg
adiabatische warmteproductie met een sterk temperatuursverloop over de dikte van de OWB-vloer.
Tijdens het hydratatieproces ‘versteent’ het betonmengsel, waarbij het van een plastisch materiaal
verandert naar een constructiemateriaal met een bepaalde stijfheid en sterkte. Dit principe is
weergegeven in figuur 25, waarbij de verhindering van betonkrimp tijdens het afkoelen van het beton
leidt tot trekspanningen die, onder invloed van de nog niet volledig ontwikkelde betontreksterkte,
kunnen leiden tot scheurvorming.

figuur 25 principe scheurvorming door temperatuurkrimp [lit.16]
De vertaling van het temperatuurverschil en de bijbehorende rekken naar een spanningsverloop is
afhankelijk van de stijfheid van het beton, waarbij de resulterende vervorming wel of niet wordt
verhinderd. Dit kan in theorie leiden tot twee scheurtypen:
microscheuren langs de boven- en onderzijde van de OWB-vloer (paragraaf 5.5.1);
doorgaande krimpscheuren over volledige dikte (paragraaf 5.5.2).
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microscheuren
Microscheuren kunnen in theorie ontstaan tijdens het hydratatieproces ten gevolge van een
temperatuur- en rekverschil tussen de buitenzijde en de kern van het OWB (zie figuur 26). Doordat de
kern warmer wordt en in horizontale en verticale richting wil uitzetten, ontstaat er een spanningsverloop
waarbij de buitenzijde op trek wordt belast. Doordat grote vervormingen worden belemmerd ontstaan
microscheuren. In figuur 26 is kwalitatief het ontstaan van microscheuren weergegeven. Het optreden
van dit type scheurvorming en de bijbehorende diepte waarover de scheuren intreden is afhankelijk van
het temperatuurverloop over de vloerdikte en de treksterkte van het jonge beton in de buitenste schil.

figuur 26 hydratatieproces resulterend in microscheuren (rechts; invloed toleranties)
In CUR77 biedt het hanteren van toleranties aan de boven- en onderzijde van de vloer enige veiligheid.
Afgezien van onnauwkeurige maatvoering is het rekenen met een minimale hoogte (hmin) van belang
voor de reductie van de betontreksterkte in de uiterste schil. Indien microscheuren optreden dan
beïnvloedt dit eveneens de stijfheid van de constructie. Binnen CUR77 wordt hier voor de ongescheurde
constructie geen rekening mee gehouden.
Het ontstaan van microscheuren wordt niet nader beschouwd omdat dit scheurtype niet direct tot
watervoerende scheuren leidt. Uit praktijkervaringen is niet achterhaald of microscheuren wel of niet
optreden.
5.5.2

doorgaande krimpscheuren
Zie figuur 25 en figuur 27 voor een verklaring van doorgaande krimpscheuren. Tijdens het
hydratatieproces wordt de constructie verondersteld als een volledig plastisch materiaal. Door de dikte
van de OWB-vloer treedt over een groot deel van de dikte een nagenoeg adiabatische warmteproductie
op, waarbij de hydratatiewarmte direct leidt tot een toename van de inwendige temperatuur. De
verhinderde vervorming in horizontale richting (wrijving met trekelementen en bodem) geeft dat de
uitzetting van het relatief plastische beton resulteert in een toename van de dikte. Hierbij ‘ontsnapt’ de
constructie voor een deel aan een spanningsverloop over de dikte.
Na het optreden van de piek in de temperatuur zal het beton afkoelen, maar in deze fase mag het beton
verondersteld worden als een elastisch materiaal. De krimpende constructie wordt hiertoe belemmerd
door horizontale weerstand vanuit grond, palen en de randen van de bouwkuip; indien op een bepaald
moment de treksterkte van het nog jonge beton wordt overschreden door de resulterende
trekspanningen dan treedt scheurvorming op. De kans op scheurvorming is het grootst halverwege de
bouwkuiplengte. Een zekere scheurdiepte zal resulteren in een verhoogde trekspanning over de
resterende betondoorsnede met tot bros scheurgedrag tot gevolg. De krimpscheur zal groeien in de
richting loodrecht op de trekspanningen (over de breedte van de bouwkuip).

figuur 27 hydratatie- en afkoelingsproces resulterend in doorgaande krimpscheuren
Onder invloed van bovengenoemd proces neemt bij toenemende bouwputdimensies het risico toe op:
het ontstaan van ruimtes tussen OWB-vloer en kerende constructies, en/of
doorgaande (watervoerende) scheuren over de dikte van de OWB-vloer.
Indien zich een doorgaande krimpscheur manifesteert zal er een nieuwe evenwichtssituatie ontstaan
waarbij de resterende trekspanningen per definitie kleiner zijn.
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5.5.3

maatregelen tegen krimpscheuren
Aanpassen van bouwputontwerp
Indien krimpscheuren verwacht worden kunnen preventieve maatregelen worden getroffen binnen het
ontwerp van de bouwkuip. Voorbeelden zijn:
scheurinleiders;
dilataties;
bouwkuipsegmentering.
Deze maatregelen blijken in de praktijk vaak niet de gewenste uitwerking te geven waardoor ze meer
problemen/kosten kunnen veroorzaken dan dat ze voorkomen.
Optimaliseren van betonsamenstelling en vloerdikte
Op basis van voorgaande beschouwingen zijn diverse maatregelen te noemen om (de kans op) het
ontstaan van krimpscheuren te minimaliseren. De meest voor de hand liggende maatregel betreft het
beperken van de (inwendige) temperatuurpiek. Hiertoe kan gedacht worden aan:
keuze betonsamenstelling (hoogovencement met laag cementgehalte en trage hydratatie);
lage aanvangstemperatuur van te storten betonspecie;
beperking van vloerdikte.
Met betrekking tot de betontreksterkte van jong beton is het in zeer beperkte mate mogelijk om deze te
optimaliseren; een lagere watercementfactor kan hierbij een gunstig effect hebben [lit.16]. Het
toevoegen van staalvezels aan het betonmengsel kan worden beschouwd als een zeer effectieve
maatregel om (problemen met) krimpscheuren te voorkomen. Zie hoofdstuk 12 voor nadere toelichting.
Mitigerende maatregelen (reactief)
Indien watervoerende scheuren optreden kunnen deze voorafgaand aan het leegpompen worden
gedetecteerd en afgedicht middels het lokaal injecteren van gel of grout onder de OWB-vloer. Dit kan
een tijdrovende en dure maatregel zijn, maar in geval van problematische scheuren is er vaak geen
andere optie om leegpompen mogelijk te maken.
Op basis van de ervaring dat krimpscheuren moeilijk te voorspellen en te sturen zijn is het belangrijk dat
er reactieve maatregelen bestaan om watervoerende scheuren af te dichten. Binnen het ontwerp kan het
als een keuzemogelijkheid worden beschouwd om geen (verdere) preventieve maatregelen te nemen,
maar om rekening te houden met het ontstaan van watervoerende krimpscheuren (binnen planning en
bouwkosten). De uiteindelijke keuze dient gebaseerd te zijn op een afweging van kosten en risico’s.
Overleg met de opdrachtgever is hierbij van belang; zie ook paragraaf 9.4.

5.6

predictie van krimpscheuren
Uit voorgaande blijkt dat het optreden en de exacte locatie van een eventuele krimpscheur moeilijk te
voorspellen en te sturen/voorkomen is. Omdat dit type scheurvorming een grote invloed kan hebben op
het functioneren van de bouwkuip en de planning en kosten. Hiertoe is het vanuit de ingenieurspraktijk
gewenst om het risico op het optreden van doorgaande krimpscheuren in te schatten. Met behulp van
een aangepaste schematisering van de OWB-vloer is dit mogelijk. Hiertoe dienen de volgende
invloedsfactoren geschematiseerd te worden:
OWB-vloer (met liggermodel of 2D-model) zonder normaaldrukkracht,
schatting temperatuurafname en de thermische uitzettingscoëfficiënt van beton,
benadering van de elasticiteitsmodulus van het jonge beton,
benadering van de (maximale) schuifweerstand onder OWB-vloer als functie van verplaatsingen,
eventuele horizontale veerstijfheden ter plaatse van trekelementen of andere verstijvende
elementen.
Binnen deze schematisering dienen vele parameters geschat te worden. Hierbij is ervaring en verificatie
van het model op basis van praktijkcases benodigd.
In bijlage VIII is een eerste aanzet gedaan voor een krimpscheur-predictie-model met uitgangspunten
voor bovenstaande schematisering. Het proces van scheurvorming tijdens en ten gevolge van het
hydratatatieproces wordt hierin kwalitatief en kwantitatief beschouwd waarbij Rabobank Utrecht
fungeert als een eerste verificatie; bij dit project is in de praktijk een watervoerende krimpscheur
geconstateerd.

5.7

variaties in sterkte en maatvoering
De diverse invloedsfactoren vanuit betontechnologische aspecten resulteren in een spreiding van de
aanwezige kwaliteit/sterkte van het beton. Deze variaties zullen zich manifesteren in de tijd én in de
ruimte (over de dikte en het oppervlak van de OWB-vloer). Hiermee kan verklaard worden waarom de
waargenomen locatie, richting en patroon van scheuren vaak afwijkt van de aangenomen scheurvorming
vanuit de methodiek van CUR77 (zie paragraaf 2.2). Onnauwkeurige maatvoering speelt hierbij een rol.
Een probabilistische beschouwing van deze invloedsfactoren is uiteengezet in bijlage IX; hiermee wordt
vooral de onzekerheid rond de bepaling van de locaties van (eerste) scheurvorming (binnen toets 2c) in
twijfel getrokken.
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conclusies en aanbevelingen
Conclusies met betrekking tot betontechnologische aspecten:
5.1)

Bij het aanbrengen van OWB-vloeren onder afschot wordt maatvoering extra bemoeilijkt;
hiervoor zijn in de huidige CUR77 geen aanvullende richtlijnen opgenomen met betrekking tot
uitvoeringsaspecten en toleranties op de vloerdikte. Aanvullende aandacht met betrekking tot
toleranties en controle op de maatvoering in situ is vereist voor kleine vloerdiktes; vooral bij een
uitbreiding van het toepassingsgebied van CUR77 naar vloerdiktes kleiner dan 800mm.

5.2)

De interne temperatuurontwikkeling in OWB kan, afhankelijk van het specifieke betonmengsel,
oplopen tot een temperatuur in het bereik van 30-50°C. Hierdoor zal de sterkteontwikkeling van
het beton worden versneld. Tevens kan hierbij voor jong beton een verloop van sterkte over de
vloerdikte ontstaan. De toename van de interne temperatuur kan tijdens het afkoelen leiden tot
krimpspanningen

5.3)

Het rekenen met een conservatieve betonsterkteklasse binnen CUR77 biedt doorgaans een veilige
benadering met het oog op de beperkte kwaliteitscontrole en de onzekerheid omtrent de
sterkteontwikkeling en het moment van leegpompen. Om eerder met leegpompen te kunnen
beginnen dienen in situ uitgeharde proefstukken beproeft te worden om de in de berekening
aangenomen sterkte te verifiëren.

5.4)

Binnen het toepassingsgebied van OWB speelt temperatuurkrimp een significante rol die niet
expliciet wordt beschouwd in CUR77. Preventieve of mitigerende maatregelen zijn talrijk maar de
afweging tussen kosten, bouwtijd, risico’s en efficiëntie is vaak moeilijk in te schatten. Om het
risico op (watervoerende) krimpscheurvorming in te schatten en te minimaliseren kan:
een krimpscheur-predictie-model worden opgesteld conform bijlage VIII,
de samenstelling van het betonmengsel in beperkte mate worden aangepast om de toename
in temperatuur tijdens hydratatie te beperken (lager cementgehalte en/of hoger slakgehalte),
de OWB-vloer in een vroeg stadium op druk worden gebracht; dit kan bijvoorbeeld door het
verwijderen van overige stempelramen of het gedeeltelijk leegpompen van de bouwkuip na
enkele dagen hydratatie.

5.5)

Variaties rond maatvoering en sterkteparameters hebben voor OWB een grote invloed op de
krachtswerking en de bepaling van de kritische doorsnede voor scheurvorming. Onder invloed
van deze invloedsfactoren is te verklaren dat de locatie van scheurvorming vaak moeilijk te
voorspellen is. Vooral met betrekking tot de toets op discrete scheuren (toets 2c) roept dit
vraagtekens op, omdat de optredende rotatie over een scheur sterk afhankelijk is van het
veronderstelde scheurveld.

Zie hoofdstuk 13 voor aanbevelingen en concept teksten voor een herziene CUR77.
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figuur 28 geometrie en palenplan bouwputontwerp Groninger Forum (met Gewi-ankers en Tubexpalen)

figuur 29 geometrie en palenplan bouwputontwerp Mauritshuis
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Gebruik van 2D-rekenmodel
De huidige CUR77 gaat uit van een liggermodel (1D-model) voor een beschouwing van de
krachtsverdeling binnen toets 2a, 2b, 2c en 3b. Deze methode blijkt in de praktijk specifiek geschikt
voor “recht-toe-recht-aan” bouwputten van bijvoorbeeld (spoor)wegtracés. Voor situaties waarbij een
liggermodel niet als representatief wordt beschouwd biedt de huidige CUR77 geen specifieke richtlijnen.
Deze situatie doet zich in de utiliteitsbouw vaak voor waar een ondergrondse ruimte (parkeergarage)
gewenst is onder een bovenbouw. Binnen dit toepassingsgebied komen vaak onregelmatigheden voor in
bouwputgeometrie en/of het stramien van (diverse typen) trekelementen. Hiervoor is het moeilijk
danwel onmogelijk om een maatgevende vloerstrook te bepalen en/of realistisch te schematiseren met
een liggermodel.
In de ingenieurspraktijk wordt geregeld afgeweken van de ontwerprichtlijn CUR77 door gebruik te
maken van 2D-modellen. Door het ontbreken van een gestandaardiseerde methode kunnen
inconsistenties ontstaan binnen de modellering, verwerking van resultaten en de uit te voeren
toetsingen. Dit geldt vooral voor uitvoer van toets 2c op basis van een gescheurd rekenmodel.
In de notulen van de 1e plenaire vergadering van CUR-commissie VC95 (d.d. 21 juni 2011) staat:
“Afgesproken wordt om een korte handreiking te doen, in de wetenschap dat de methode dan niet
meer valt binnen de randvoorwaarden van de set relatief eenvoudige rekenregels van CUR77. CUR77
verbiedt in principe niet de toepassing van meer geavanceerde rekenmethoden, doch biedt dan geen
handvatten meer.”
Doel van dit hoofdstuk is om aandachtspunten te onderzoeken en een handreiking te bieden voor het
gebruik van 2D-modellen binnen de methodiek en kaders van CUR77. Het beoogde resultaat is een
concept tekst die dienst kan doen als leidraad voor zowel ingenieurs als controlerende instanties. Hierbij
gaat het om een beschrijving van afwijkende bepalingen ten opzichte van het gebruik van
liggermodellen. Op basis van de bevindingen in paragraaf 4.3 zijn vooral oplossingsrichtingen gewenst
met betrekking tot uitvoer van toets 2c.

6.1

toepassingsgebied
Situaties waarvoor het gebruik van een 2D-model benodigd kan zijn:
toepassing 1 onregelmatige bouwputgeometrie:
niet-rechthoekige bouwputten;
variërende breedte of diepte over bouwputlengte;
variërende randvoorwaarden (excentriciteitsmoment) langs bouwputgrenzen.
toepassing 2 onregelmatig stramien trekelementen:
variaties stramienmaten;
verschillende typen trekelementen.
toepassing 3 onregelmatige bovenbelasting:
punt- of lijnlasten in bouwfase (lift- of kraanbelasting, TBM in startschacht).
toepassing 4 beschouwing normaaldrukkracht over OWB-vloer:
variërende randvoorwaarden (stempelkrachten) langs bouwputgrenzen
beschouwing schijfwerking ten behoeve van bepaling N’; zie hoofdstuk 11.
Een situatie waarbij het gebruik van een 2D-model in een gunstig effect kan resulteren:
toepassing 5 beschouwing plaatwerking bij kleine bouwputdimensies
De omschrijving van de projecten Groninger Forum en Ondergrondse uitbreiding Mauritshuis (vanuit
praktijk van ABT) omvatten veel kenmerken van de genoemde toepassingen (zie bijlage II).
Groninger Forum is te plaatsen onder toepassing 1, 2 en 5, met:
bolle zijde aan kopse kant (lagere normaaldrukspanningen),
verloop van breedte en diepte over bouwputlengte,
combinatie van (groepen) tubexpalen en een aanvullend stramien aan Gewi-ankers.
Mauritshuis is te plaatsen onder toepassing 1, 4 en 5, met:
een L-vormige bouwputgeometrie,
verschillende randvoorwaarden langs bouwput (OWB-vloer gestort tegen stalen damwanden,
groutkolommen en een bestaande keldervloer),
kleine bouwputdimensies waardoor plaatwerking een gunstige uitwerking heeft.

6.2
6.2.1

2D-model ten behoeve van ongescheurde constructie
schematisering
Voor ongescheurde constructies is deze benadering benodigd voor de bepaling van toets 2a, 2b en 3a. In
de basis blijft de schematisering en krachtsverdeling van kracht zoals beschreven in hoofdstuk 7 van
CUR77. Aanvullend op §7.4.2 van CUR77 geldt voor de invoer van geometrie en randvoorwaarden dat:
gehele OWB-vloer wordt geschematiseerd,
verticale veerstijfheden ingevoerd worden in knooppunten waarbij per groep van één type
trekelement verdisconteerd wordt met variatiefactor ( 2);
bij variërende randvoorwaarden dienen lokaal de stempelkracht en excentriciteitsmoment aangepast
te worden conform ontwerp.
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Bij toepassing van diverse typen trekelement zal een iteratief proces benodigd zijn voor de bepaling van
de meest ongunstige combinatie van veerstijfheden; zie methode voor Rekenvoorbeeld 4 binnen [lit.3]
en bijlage XVIII.
aandachtspunt:
Binnen het specifieke toepassingsgebied van 2D-modellen kunnen stijve trek/druk-elementen
aanwezig zijn (op druk in definitieve fase) welke binnen het 2D-model resulteren in een
rekenkundige belasting (reactiekracht) boven het bezwijktrekdraagvermogen (Fs;schacht>>Fr,schacht).
Dit effect kan worden ingeleid of versterkt onder invloed van de factor 2 waardoor deze situatie
zich eveneens voordoet voor de representatieve belasting (in de BGT). Dit aandachtspunt wordt in
paragraaf 10.4.1 nader beschouwd op basis van Rekenvoorbeeld 4.
6.2.2

te beschouwen momenttype
De berekening dient te geschieden volgens een lineair elastische benadering. Binnen een
liggerbenadering (1D-benadering) ligt de richting reeds vast in het model en spelen wringingsmomenten
per definitie geen rol volgens de modellering in 7.4.2 van CUR77. Binnen het 2D-model kunnen
momenten daarentegen worden afgeleid voor diverse richtingen en voor verschillende benaderingen.
Een overzicht is weergegeven in tabel 10.

richting:
type moment:
aanduiding in Scia:
opmerkingen:

tabel 10

basismomenten
lokaal gedefinieerd
buiging of wringing
Mx, My, Mxy
binnen bouwputten
doorgaans conform
lange (My) en korte
richting (Mx);
Mxy geeft
wringende
momenten.

hoofdmomenten
hoofdrichtingen
zuivere buiging
m1, m2
m1 geeft maximale
waarde in
hoofdrichting; m2
de waarde loodrecht
op de hoofdrichting;
Bij OWB-vloeren
zijn negatieve
momenten
maatgevend (m2).

wapeningsmomenten
lokaal gedefinieerd
buiging + wringing
MxD-, MyD-, MxD+, MyD+
momenten bedoeld voor
wapeningsberekening
voor onder- (-) en
bovenzijde (+)
constructie;
waarden zijn altijd
positief.

mogelijke uitvoer voor momenttypen in 2D-model

In bijlage X is een overzicht van uitvoer vanuit Scia Engineer weergegeven met verschillende typen
doorsnedekrachten voor Groninger Forum en Mauritshuis. Hoofdmomenten geven de maximale
momenten in hoofdrichtingen. Deze zijn hiermee onafhankelijk van de oriëntatie van het gedefinieerde
assenstelsel bij modellering en zullen, bij een onregelmatige bouwkuipgeometrie, leiden tot een meer
realistische weergave en een conservatieve benadering.
noot:
Voor een OWB-vloer zijn (negatieve) veldmomenten doorgaans maximaal. Zoals in §7.3 van
CUR77 staat beschreven kan het maximaal optredende moment positief zijn. Voor deze situaties
dient de meewerkende breedte ter plaatse van trekpalen te worden beschouwd voor de bepaling
van een reële waarde voor de te toetsen momentbelasting. Hetzelfde geldt voor dwarskrachten.
6.2.3

toetsingsmethode
Toetsing van ongescheurde constructie blijft ongewijzigd ten opzichte van hoofdstuk 8 in CUR77.
Een dwarskrachttoets conform paragraaf 7.3 kan worden uitgevoerd waarbij de dwarskracht ter plaatse
van keerwanden kan worden afgeleid uit de verticale reactiekracht op keerwanden. Voor positieve
buigende momenten of dwarskrachten ter plaatse van trekpalen dient de invloed van meewerkende
breedte te worden beschouwd.

6.2.4

vergelijking met liggerbenadering
Inconsistenties, voortkomend uit het gebruik van 2D-modellen, in relatie tot de liggermodellering zijn
volgens VC95 niet gewenst en kunnen leiden tot beperkingen voor het gebruik van een 2D-model [lit.4].
Het gebruik van een 2D-model mag hierdoor geen “escape” vormen en dient te leiden tot een
conservatieve benadering in relatie tot het gebruik van een liggermodel.
Het gebruik van een 2D-model blijkt over het algemeen een ongunstige werking op het
momentenverloop te hebben volgens de gevoeligheidsanalyse in bijlage V.4. In bijlage XIII is een
onderbouwing van de veiligheid van dit uitgangspunt uiteengezet met een vergelijking van het maximaal
optredende moment volgens Rekenvoorbeeld 2:
een liggermodel;
een 2D-model met een doorsnede over steunpunten;
een 2D-model met een doorsnede tussen steunpunten.
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Het verschil in optredende momenten is afhankelijk van het bouwputontwerp; vooral de stramienmaten
spelen hierbij een rol. Voor Rekenvoorbeeld 2 speelt wringing geen rol van betekenis, waardoor een
“twistless case” resulteert in eenzelfde uitvoer.
Uit bijlage V.4 blijkt dat het verschil in optredend moment tussen een “liggermodel” en “isotroop 2Dmodel met een doorsnede tussen steunpunten” voor de beschouwde cases resulteert dit in een toename
van 2 tot 12% met uitzondering van Mauritshuis. Voor de kleine bouwputafmetingen van Mauritshuis
speelt de krachtsafdracht via wringing een significante rol; dit leidt tot een afname van het optredende
moment van 10%. Volgens een “twistless case” blijkt een 2D-model ook voor Mauritshuis een
conservatieve benadering.
toelichting:
De veiligheid berust op een vergelijking van het 2D-model met de uitvoer van het liggermodel. In een
plaatmodel vertoont het momentenverloop hogere pieken doordat de veerstijfheid van een
trekelement als een punt is ingevoerd in tegenstelling tot het liggermodel waarbij de veerstijfheid
wordt “uitgesmeerd” over de gemodelleerde strookbreedte. Kwalitatief is de veiligheid hiermee te
verklaren door het feit dat de momentenlijn ook in de lange richting ‘golft’. Bij een doorsnede over
steunpunten is dit effect maximaal. Tussen twee steunpunten is dit effect minimaal, waardoor de
waarde voor het optredende moment dichter bij de waarde ligt die bepaald zou zijn met een
liggermodellering. In relatie tot de liggerberekening geldt dit te allen tijde als een conservatieve
benadering.
6.2.5

wringende momenten
Wringende momenten (Mxy) kunnen een significante rol spelen binnen kleine absolute
bouwputdimensies waarvoor plaatwerking een gunstig effect heeft. In bijlage XII is voor Mauritshuis
gerekend met een isotroop 2D-model en een 2D-model volgens een “twistless case”. Door de
wringstijfheid bijna tot nul te reduceren speelt wringing geen rol binnen de krachtsafdracht; hierdoor
resulteert het 2D-model in een momentenverloop over de korte richting, dat nagenoeg gelijk is aan de
liggerbenadering. Omdat wringende momenten niet worden getoetst en/of mogelijk gemaakt door
wapening geldt het uitschakelen van de wringstijfheid in het 2D-model (anisotrope eigenschappen) als
een veilige benadering. Hiermee zal ook voor kleine bouwputten (toepassing 5) de benadering van een
2D-model geen verlichting bieden ten opzichte van de liggerbenadering.

6.3

2D-model ten behoeve van gescheurde constructie
Voor gescheurde constructies dient in de BGT het liggermodel te worden aangepast volgens de in Bijlage
A van CUR77 beschreven methode op basis van discrete scheuren (toets 2c).
Om de toets van discrete scheuren te kunnen uitvoeren bij gebruik van een 2D-model zijn diverse
oplossingsrichtingen denkbaar op basis van zowel pragmatische als geavanceerde methoden. In de
komende paragrafen wordt van de verschillende opties een kwalitatieve beschrijving gegeven. Praktische
obstakels zijn voor de meeste opties onderzocht door voorbeeldberekeningen uit te voeren.
Indien staalvezels aan het betonmengsel worden toegevoegd kan met behulp van geavanceerde
rekenmethoden de invloed van het “na-scheur-gedrag” in rekening worden gebracht; zie hoofdstuk 12.

optie 1

vertaling naar liggermodel
Als een pragmatische methode voor het mogelijk maken van toetsing van discrete scheuren, kan de
gevonden maatgevende vloerstrook (in de korte richting) binnen het ongescheurde 2D-model worden
teruggerekend naar een representatief liggermodel. Vervolgens kan de schematisering, krachtsverdeling
en toetsing worden uitgevoerd volgens Bijlage A van CUR77.
opmerking:
Optie 1 kan beschouwd worden als een methode waar met behulp van een ongescheurd 2D-model
de maatgevende doorsnede in de korte richting bepaald wordt.
Schematisering:
Het te gebruiken liggermodel dient hiertoe te worden geverifieerd. Hiertoe zal een iteratief proces
benodigd zijn waarbij een schematisering van de ongescheurde constructie volgens §7.4.2 van CUR77
resulteert een gelijkwaardige krachtsverdeling in relatie tot het 2D-model. Een gelijkwaardige
krachtsverdeling kan gedefinieerd worden als een momentenverloop waarbij in vergelijking met de
maatgevende doorsnede in het 2D-model:
een gelijk aantal lokale piekmomenten te onderscheiden zijn,
de lokaal optredende momenten per veld minimaal gelijk zijn,
het maximaal optredende moment zich in hetzelfde veld manifesteert,
de waarde van het maximaal optredende moment gelijk of groter is.
In bijlage XIV.1 is een voorbeeld gegeven van het ‘her-schematiseren’ van Groninger Forum.
Toetsing:
Op basis van rotaties volgens Bijlage A van CUR77.

29 maart 2012

pagina 43

optie 2

rekenen met een gereduceerde elasticiteitsmodulus
Om het modelleren van vloeilijnen te voorkomen kan krachtenherverdeling ten gevolge van
scheurvorming in rekening worden gebracht door het verlagen van de elasticiteitsmodulus van het
materiaal beton. Hierdoor worden de maximaal optredende momenten gereduceerd (zie bijlage V.5).
Deze methode verschilt in de basis van de voorgeschreven methode in CUR77 doordat scheurvorming
niet lokaal wordt gemodelleerd (doormiddel van scharnieren ter plaatse van de eerst te verwachten
scheurvorming), maar impliciet verondersteld wordt om “gespreid” over de OWB-vloer op te treden.
Bijkomend verschil is dat toetsing op basis van rotaties niet mogelijk zal zijn en dat hierdoor de invloed
van de normaaldrukkracht volledig verwaarloosd wordt. Optie 2 wordt hierdoor niet als acceptabel
beschouwd binnen herziening van CUR77.
In bijlage XIV.2 is een indicatie van de effecten van optie 2 gepresenteerd voor Groninger Forum.
toelichting:
Optie 2 kan beschouwd worden als een zeer pragmatische methode, waarbij het effect op het
ontstaan van een “escape” niet gewaarborgd zal zijn. Dit houdt verband met het feit dat bij
scheurvorming in ongewapende constructies niet beoordeeld kan worden of voortschrijdende
scheurvorming zal intreden of dat de scheurdiepte zal toenemen. Onder toevoeging van
wapeningsstaal of staalvezels (zie hoofdstuk 12) kan de taaiheid van de constructie worden
vergroot, waardoor dit uitgangspunt wel te onderbouwen is.

optie 3

2D-model met vloeilijnen
Idealiter zou bij toepassing van een 2D-model eenzelfde scharnier (lijn in plaats van een punt)
gemodelleerd moeten worden als voor het liggermodel is omschreven. Binnen een 2D-model resulteert
dit in een “vloeilijn”. In de praktijk blijkt modellering van vloeilijnen moeilijk met betrekking tot de
bepaling van het eindpunt van de vloeilijn en de praktische uitvoerbaarheid.
opmerking:
Optie 3 kan beschouwd worden als een methode waar met behulp van een benadering van het te
verwachten scheurpatroon een toets van discrete scheuren kan worden uitgevoerd conform de
methode beschreven in de huidige CUR77 (op basis van optredende rotaties en rotatiecapaciteit).
Schematisering:
Modellering van het 2D-model dient te geschieden op basis van het ongescheurde model welke is
opgesteld volgens de richtlijnen in §7.4.2 van CUR77 en de aanvullende richtlijnen genoemd in
paragraaf 6.2.1. Conform de methode voor liggermodellen dient dit model aangepast te worden onder
toevoeging van scharnieren in de vorm van vloeilijnen.
Vloeilijnen dienen (handmatig) getrokken te worden over het 2D-model op basis van de maximale
primaire momenten (in hoofdrichtingen) in het ongescheurde 2D-model. Dit is nodig om een reëel
scheurenpatroon te verkrijgen, waarbij de randstoringseffecten langs alle bouwkuipwanden worden
weergegeven. Het resulterende patroon aan vloeilijnen is afhankelijk van de bouwputgeometrie.
Belangrijk is dat de vloeilijnen van wand naar wand lopen en een gesloten vlak vormen. Voor
rechthoekige bouwputten kan bij benadering een onderscheid worden gemaakt in resulterende
vloeilijnpatronen volgens figuur 30.
Patroon 1

Patroon 2

Patroon 3

figuur 30 mogelijke vloeilijnenpatronen voor rechthoekige bouwputten
Patroon 1 zal zich voordoen bij overwegend kleine bouwputten, waarbij zowel in de korte als in de lange
richting geen middengebied ontstaat (overwegend vierkante bouwputten). Patroon 2 zal zich voordoen
wanneer zich in de korte richting geen middengebied manifesteert maar in de lange richting wel. Patroon
3 is het gevolg van een bouwkuip waarbij zowel in de korte als de lange richting een middengebied
aanwezig is. De vloeilijnen volgen hierbij de (symmetrische) pieken van de momenten ten gevolge van
de randstoringseffecten en sluiten bij elkaar in de hoeken.
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Conform de huidige CUR77 worden scheuren ten gevolge van de krachtswerking in de korte richting als
maatgevend beschouwd met betrekking tot de waterdichtheid. Als een pragmatische methode kan
hiertoe gekozen worden om alleen deze vloeilijnen (in figuur 30 weergegeven in rood met dikke stippen)
te toetsen. De overige vloeilijnen zijn hierbij als hulplijnen te beschouwen.
uitvoerbaarheid:
Met betrekking tot de praktische uitvoerbaarheid zijn rekenprogramma’s op de markt waarmee
vloeilijnen handmatig kunnen worden gemodelleerd. Op dit moment blijkt deze procedure erg
bewerkelijk te zijn, doordat de OWB-vloer in verschillende segmenten dient te worden verdeeld.
Toetsing:
Analoog aan het liggermodel worden rotaties getoetst. Als maatgevende rotatie dient de maximale
rotatie bepaald te worden op één van de lijnen haaks op de korte richting (rode lijnen in figuur 30).
toelichting:
Net als voor het liggermodel kunnen resterende momenten in het model groter zijn dan de
momentcapaciteit van de vloer. Hierdoor kan het in realiteit goed mogelijk zijn dat er meer
scheuren ontstaan. In de toelichting in CUR77 in §7.5 staat vermeld dat rekenkundig is onderbouwd
dat voortschrijdende scheurvorming een gunstig effect op de rotatietoets zal hebben. Ook voor een
2D-model kan bovenstaande methode als conservatief worden beschouwd.
In bijlage XIV.3 is als test de beschreven methode uitgevoerd voor Groninger Forum. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat:
handmatig invoeren van vloeilijnen in 2D-model mogelijk is met een bewerkelijk proces;
het met betrekking tot een conservatieve methodiek veiliger om een beperkt aantal vloeilijnen in
rekening te brengen (analoog aan de liggerbenadering leidt dit bij Groninger forum tot patroon 3 op
basis van negatieve momenten);
vloeilijnen beperkt dienen te blijven tot rechte lijnen (het patroon dient te leiden tot een ‘vouwbare
constructie’ alsof het een velletje papier betreft).
optie 4

2D-model met automatische vloeilijnen
De huidige obstakels met betrekking tot de uitvoerbaarheid van optie 2 kunnen worden omzeild met
behulp van geavanceerde rekenprogramma’s, waarmee het ontstaan van vloeilijnen automatisch
plaatsvindt. Hiertoe dient een niet-lineaire spanning-rek-relatie aan het materiaal beton te worden
toegekend.
Op basis van een iteratief proces binnen het eindige-elementen-programma kan hiermee de uiteindelijke
krachtsverdeling worden bepaald met de bijbehorende rotatieverschillen ter plaatse van de vloeilijnen.
Toetsing zal hierbij geschieden op basis van rotaties conform de huidige CUR77. Op dit moment behoren
dergelijke rekenmodellen niet tot de gangbare adviespraktijk.
toelichting:
Voor het benodigde spanning-rek diagram dient de breukenergie van het beton bepaald te worden
en bij voorkeur op nul aangehouden te worden. Ter validatie van het materiaalmodel dient altijd
een verificatie model gemaakt te worden voor het materiaal. Dit kan door een eenheidsmodel van
1m breed te modelleren met een dikte conform de onderwaterbetonvloer. Vervolgens wordt 1 rand
ingeklemd en op de andere zijde wordt een steeds hoger wordend moment aangebracht. De
uitvoer die hiermee wordt gecreëerd betreft een M- diagram.

optie 5

3D-model met fysisch niet-lineair gedrag
Een 3D-model kan inzicht bieden in de interne krachtsverdeling over de hoogte van de vloer. Het
verschil met een 2D-model is dat met behulp van volumemodellen ook de dikte van de OWB-vloer kan
worden gemodelleerd. Voor deze methode dient eveneens een niet-lineaire spanning-rek-relatie te
worden toegekend aan het materiaal beton. Binnen de eindige-elementen-methode wordt hiermee per
eenheid van volume iteratief bepaald welke spanning-rek verhouding aanwezig is.
Hierdoor worden ook de invloed van normaalkracht en de eventuele boogwerking (in het horizontale
vlak) in rekening gebracht. Deze methode wordt reeds toegepast (bijvoorbeeld met DIANA); meestal ten
behoeve van wetenschappelijke doeleinden zoals te zien is in [lit.15] en [lit.21].
Het voert te ver om in de handreiking binnen CUR77 alle randvoorwaarden op te nemen voor een
dergelijke methode. Een aantal voorwaarden waar zeker aan voldaan dient te worden is dat:
het niet-lineaire gedrag in een M- diagram van een eenheidsmodel gevalideerd te worden,
symmetrieassen nooit tot verstijvingen in het model mogen leiden; binnen een 3D-model kan niet bij
twee tegenoverliggende zijden een symmetrieas geplaatst worden.
In bijlage XIV.4 is vanuit de praktijk van ABT een voorbeeldberekening gegeven van een 3D-model met
fysische niet-lineariteit.
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6.4

conclusies en aanbevelingen
Conclusies met betrekking tot gebruik 2D-model:
6.1)

Schematisering en toetsing wijkt in de basis niet af van de liggerbenadering in de huidige CUR77
met betrekking tot ongescheurde OWB-vloeren.

6.2)

Door de invloed van krachtswerking in de lange richting leiden verend ondersteuningen in
knooppunten voor een ongescheurd 2D-model tot een licht ongunstig effect op de optredende
momenten. In een liggermodel zijn de axiale veerstijfheid gespreid aangenomen over een
vloerstrook zonder een beschouwing van meewerkende breedte. Een 2D-model zal hierbij dus tot
een ongunstige benadering leiden. Dit is een wenselijk effect met het oog op de simpele
rekenregels van CUR77 waarvoor het gebruik van een 2D-model geen ‘escape’ dient te vormen.

6.3)

Bij het gebruik van een 2D-model geen momenten in hoofdrichtingen een veilige benadering
geven waarbij de definitie van een lokaal assenstelsel geen rol speelt. Voor kleine bouwputten
kan krachtsafdracht via wringing een significant effect hebben op momenten voor zuivere buiging
voor een 2D-model met isotrope materiaaleigenschappen. Het 2D-model biedt mogelijkheden om
deze vorm van krachtsafdracht inzichtelijk te maken en deze (handmatig) uit te schakelen.

6.4)

Bij gebruik van 2D-modellen is het beschouwen van scheurvorming problematisch met betrekking
toetsing van discrete scheuren (toets 2c). Voor mogelijke oplossingsrichtingen geldt:
het omzetten van een maatgevend geachte doorsnede naar een liggermodel (optie 1) kan een
pragmatische oplossingsrichting vormen; dit proces kan bewerkelijk en onnauwkeurig zijn.
het handmatig toevoegen van vloeilijnen aan het 2D-model (optie 3) lijkt de meest
toegankelijke en gelijkwaardige oplossingsrichting voor het toetsen van de OWB-vloer op
discrete scheurvorming als alternatief voor het scharnierende liggermodel in CUR77.
uitvoer van fysisch niet-lineaire berekeningen (optie 4 en 5) vereist geavanceerde
rekenmodellen en maken op dit moment (nog) geen onderdeel uit van de gangbare
adviespraktijk.

Zie hoofdstuk 13 voor aanbevelingen en concept teksten voor een herziene CUR77.
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Aanpassing toetsing UGT
Binnen de toetsing van de UGT in de huidige CUR77 worden voor de dikte van de OWB-vloer twee
bezwijkmechanismen beschouwd die alleen in de korte richting getoetst dienen te worden (zie paragraaf
2.1). Van “bezwijken” van OWB-vloeren is in de praktijk geen sprake en de huidige methode wordt als
conservatief ervaren; zie praktijkervaringen in paragraaf 2.2.
In dit hoofdstuk zijn diverse factoren beschouwd welke binnen de toetsing van de UGT kunnen leiden tot
een aanpassing van de ontwerprichtlijn. Allereerst worden mogelijke bezwijkmechanismen beschouwd in
paragraaf 7.1. In paragraaf 7.2, 7.3 en 7.4 wordt van diverse aanpassingen (die gewenst zijn vanuit
VC95) beschreven en beschouwd aan de hand van cases. Dit zijn achtereenvolgens:
verhoging van de boogaanzetten binnen toets 3b,
toevoeging dwarskrachttoets,
mogelijk “schuiven langs de keerwand”.
In 7.5 is een opmerking geplaatst over belastingfactoren en de mogelijke correlatie tussen waterdruk en
normaaldrukkracht. Enkele aanpassingen (

7.1

beschouwing mogelijke bezwijkmechanismen
Voor het bezwijken van OWB-vloeren kan een onderscheid gemaakt worden in het bezwijken van;
het beton,
de trekelementen,
de verbinding tussen beton en trekelementen.
Een overzicht van relevante bezwijkmechanismen is weergegeven in figuur 31.

figuur 31 bezwijkmechanismen voor OWB-vloeren
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

breuk op trek bij buiging (bezwijkmechanisme A in huidige CUR77),
bezwijken op druk in drukboog (bezwijkmechanisme B in huidige CUR77),
afschuiving op dwarskracht; zie paragraaf 7.3,
bezwijken verbinding met keerwand (schuiven); zie paragraaf 7.4,
overschrijding bezwijktrekdraagvermogen keerwand,
bezwijken verbinding met trekpaal (pons),
overschrijding bezwijktrekdraagvermogen trekpaal.

Na eventuele scheurvorming op trek (1) hoeft de OWB-vloer niet te bezwijken. Doordat de OWB-vloer
niet oneindig kan opbollen, kan er , bij aanwezigheid van voldoende normaaldrukkracht een drukboog
ontstaan waardoor de belasting verder kan worden opgevoerd. Vervolgens kan ook scheurvorming ter
plaatse van trekpalen (aan de onderzijde) optreden; hierdoor zal het aangrijpingspunt van de
normaaldrukkracht (boogaanzet) hoger komen te liggen wat de booghoogte (z) doet toenemen. Op basis
van proeven van onder andere Leonhardt en Walter [lit.27] is aangetoond dat voor het optreden van een
drukboog de verhouding lengte/hoogte van de constructie van belang is. In slanke constructies kan zich
na scheurvorming op buigtrekspanningen geen drukboog ontwikkelen.
citaat uit [lit.26]:
“Leonhardt en Walter hebben proeven uitgevoerd op balken met een constante doorsnede 320×190
mm². De balken waren voorzien van langswapening maar geen afschuifwapening. In dit onderzoek is
duidelijk de overgang tussen de verschillende breuktypen te zien. Voor balken met dikte d belast met
puntlasten op een afstand a van de oplegging geldt:
•
Voor a/d > 7,0 bezwijkt de balk op buiging;
•
Voor 3,0 < a/d 7,0 bezwijkt de balk volgens het doorlopen van een afschuifbreukscheur;
•
Voor a/d
3,0 kan de belasting na het doorlopen van de scheur nog worden verhoogd. Er stelt
zich een boog-trekbandmechanisme in. Bezwijken treedt op als ergens in de boog de druksterkte van
het beton wordt bereikt. Voor een balk met lengte L met gelijkmatig verdeelde belasting ligt de
vergelijkbare verhouding a/d bij een verhouding L/d van 12. Dit betekent dat een drukboog kan
optreden bij een verhouding L/d
12.”
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Omdat het onderzoek van Leonhardt en Walter is uitgevoerd op gewapende constructies dient enige
veiligheid te worden betracht in relatie tot ongewapende OWB-vloeren. Allereerst dient rekening te
worden gehouden met de toleranties op de vloerdikte. De invloed van de langswapening op het tot stand
komen van het drukbogensysteem is moeilijk te beoordelen en wordt vooralsnog verwaarloosd. Met de
gestelde randvoorwaarden in CUR77 wordt er verondersteld dat er evenwicht kan ontstaan in het
drukbogensysteem van bezwijkmechanisme B (toets 3b) wanneer geldt:

L x / h min

12

Omdat hier in de praktijk altijd aan wordt voldaan (binnen het toepassingsgebied van de huidige CUR77)
is het niet nodig om een expliciete begrenzing voor de lengte/hoogte verhouding te geven. Deze
beperking dient mogelijk beschouwd te worden bij een uitbreiding van het toepassingsgebied van CUR77
voor vloerdiktes kleiner dan 800mm en bij het beschouwen van paaluitval (hoofdstuk 8).
Voor veel bezwijkvormen is horizontale verplaatsing nodig. Een belangrijk mechanisme dat niet wordt
beschouwd in de huidige CUR77 is membraanwerking. De kans op bezwijken wordt gereduceerd doordat
het OWB volledig is ingesloten en de benodigde vervormingen alleen bereikt kunnen worden onder een
gelijktijdige verhoging van de normaaldrukkracht. Voor de lange richting is dit effect aanzienlijk groter
omdat in de langsrichting vervormingen meer weerstand ondervinden vanuit de gesommeerde bijdrage
van bouwkuipranden, trekpalen en bodem. Hierdoor is in CUR77 geen toets voorgeschreven in de UGT
voor de lange richting. Ook voor de korte richting geldt dat membraanwerking een verborgen veiligheid
vormt; de horizontale reactiekracht zal hierbij voor een groot deel afkomstig moeten zijn uit
vervormingen van de keerwand. Dit effect wordt beschouwd en gekwantificeerd in hoofdstuk 11.
In hoofdstuk 8 is de constructieve veiligheid bij paaluitval beschouwd voor het geval dat een willekeurige
trekpaal volledig wegvalt. Deze vorm van bezwijken is hierbij verondersteld als een calamiteit.

7.2

verhoging boogaanzetten
Binnen VC95 is een belangrijke optimalisatie voor CUR77 gericht op het onderzoeken en formuleren van
een realistische en veilige hoogte voor de boogaanzetten binnen het drukbogensysteem van toets 3b.
Het betreffende onderzoek is uitgevoerd door Arcadis en gerapporteerd in [lit.26]. De conclusies en
aanbevelingen zullen leiden tot een aanzienlijke verlichting van toets 3b in de orde van grootte van 3863%. De onderzoeksresultaten indiceren een veilige verhoging van de boogaanzetten waarbij een
onderscheid is gemaakt tussen schotelverankeringen (voor ankerpalen) en prefab palen. Bij benadering
komt de aanbevolen formulering voor toets 3b overeen met de gevoeligheidsanalyse in bijlage V.2
noot:
Toets 3b is voor geen van de beschouwde cases maatgevend conform de huidige CUR77. Onder
invloed van de aanbevolen formulering in [lit.26] zal de relevantie van toets 3b verder afnemen en zal
toetsing voor de BGT in toenemende mate maatgevend zijn.

7.3

toevoeging dwarskrachttoets
In de huidige CUR77 staat in de toelichting in §8.2.1:
Er is geen dwarskrachttoets opgenomen. In verband met de relatief grote dikte van de
onderwaterbetonvloer (die immers ongewapend is) zal dwarskracht niet maatgevend zijn.
Zoals in paragraaf 2.2 en bijlage V.14 staat aangegeven en toegelicht is toevoeging van een toets op
dwarskrachtcapaciteit gewenst. Wanneer deze toets dient te geschieden op basis van een ongescheurde
benadering dan kan deze van specifieke relevantie zijn voor relatief diepe bouwputten. Voor een
dwarskrachttoets dienen formuleringen te worden opgesteld rond de bepaling van:
de dwarskrachtcapaciteit (VRd);
de maximale dwarskrachtbelasting (VEd).
Conform toetsingen van doorsnedekrachten binnen CUR77 dient te worden voldaan aan:

VRd

VEd

In grote lijnen kan de veronderstelde methode van bijlage V.14 worden aangehouden, waarbij de
notaties dienen te worden aangepast aan de Eurocode 2 inclusief de specifieke normen voor
ongewapende constructies volgens hoofdstuk 12 van Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1 incl. NB). De
betondoorsnede mag hierbij als ongescheurd worden verondersteld (zonder reductie op hmin) omdat
binnen de rekenregels in CUR77 de betontrekspanning over niet-gescheurde doorsneden niet groter mag
zijn dan de rekenwaarde van de betontreksterkte. Door membraanwerking kan bros bezwijkgedrag op
dwarskracht worden uitgesloten.
Toevoeging van een dwarskrachttoets bevordert de mogelijkheid voor een uitbreiding van het
toepassingsgebied van CUR77 voor vloerdiktes kleiner dan 800mm.
noot:
Onder invloed van optimalisatie van overige toetsingen binnen CUR77 kan de invloed van een
dwarskrachttoets groter blijken dan in de gevoeligheidsanalyses is aangetoond. Indien niet aan de
dwarskrachttoets wordt voldaan is het allereerst raadzaam om de stramienmaten aan te passen met
als doel de maximaal optredende dwarskracht in het rekenmodel te verlagen.
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Voor ongewapende constructies reduceert de bepalingsmethode volgens 6.2.2 van Eurocode 2 voor de
minimale rekenwaarde van de dwarskrachtcapaciteit tot:

VRd

(Vmin k1

cp

) bw d

( N / m ')

Volgens de Nationale Bijlage van Nederland geldt:

0,035 k 3/ 2

Vmin
k1

f ck

200
en d in mm
d

met k 1

0,15
N Ed
<0,2 f cd
bw d

cp

( N / mm 2 )

Het overschrijden van 20% van de rekenwaarde van betondruksterkte wordt binnen het
toepassingsgebied van CUR77 niet realistisch geacht voor ongescheurde constructies (een C20/25 met
fcd=9,07 N/mm2 [lit.10] resulteert bij een vloerdikte van 1000mm in een maximale rekenwaarde van de
normaaldrukkracht N’d van 1814 kN/m’). Gelet op de casebeschrijvingen in hoofdstuk 3 zal deze waarde
doorgaans niet relevant zijn voor OWB-vloeren.
noot:
Conform hoofdstuk 12 van Eurocode 2 moet voor ongewapende constructies aanvullend gecontroleerd
worden of doorsnede voldoet aan de volgende toets:

f cvd ( N / mm 2 )

cp

met :
cp

k VEd / Acc

fcvd

f ctd 2

cp

N Ed / Acc

met k 1,5
fctd

cp

f ctd

2

f ctd ( f ctd

f cd )

Binnen de rekenregels van CUR77 zal voor OWB-vloeren deze controle niet leiden tot beperkingen op
de toetsingsmethode volgens paragraaf 6.2 van Eurocode 2, omdat deze zowel voor lage als voor
hoge normaaldrukkrachten leidt tot een hogere dwarskrachtcapaciteit.
Conform notaties van CUR77 geldt:

d
N Ed

hmin

(mm)

N 'd (kN)

Bij een beschouwing per eenheid van strookbreedte valt de term bw weg. Dit resulteert in:
3/2

VRd

0, 035 1

200
hmin

f ck hmin

0,15 N 'd

De formule resulteert voor C20/25 in figuur 32.

VRd (kN/m')

7.3.1

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren
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figuur 32 dwarskrachtcapaciteit als functie van minimale vloerdikte en normaaldrukkracht
Indien (dwarskracht)wapening wordt toegepast kan de invloed op de dwarskrachtcapaciteit worden
meegerekend conform 6.2 van Eurocode 2.
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7.3.2

bepaling maximale dwarskrachtbelasting
Als maatgevende dwarskracht in de constructie ten gevolge van de belastingen volgens de UGT (VEd;max)
wordt er in eerste instantie gekeken naar de ongescheurde constructie. Wanneer deze niet voldoet en de
betreffende OWB-vloer in de BGT wordt berekend volgens een (discreet) gescheurde constructie is het
veilig om de maatgevende belasting af te leiden uit de gescheurde constructie met belastingfactoren
conform de UGT; doordat de gehele constructie hierdoor minder stijf reageert, zal de maximaal
optredende dwarskracht reduceren.
Bovengenoemde methode impliceert dat scheurvorming op buigende momenten eerder optreedt dan
dwarskrachtscheuren. Deze aanname kan als veilig worden beschouwd doordat de scheurvorming op
buiging reeds intreedt bij een beschouwing in de BGT. Bovendien geldt de stijfheid van de ongescheurde
constructie als een bovengrensbenadering met het oog op het vroegtijdig leegpompen en eventuele
(micro)scheuren (zie paragraaf 5.5.1).
Doorgaans blijkt voor de dwarskracht de doorsnede ter plaatse van de stijve trekelementen (keerwand)
maatgevend te zijn. Voor keerwanden dient hiertoe te worden beschouwd of toetsing van de verbinding
maatgevend is boven de toets op dwarskracht. Indien de verbinding rekenkundig niet voldoet biedt dit
geen verlichting op basis van het model “met schuiven”, omdat voor de dwarskracht nabij keerwanden
de situatie “zonder schuiven” maatgevend is.
Conform hoofdstuk 12 van Eurocode 2 moet de rekenwaarde van de optredende dwarskracht voor
ongewapende constructies vermenigvuldigd worden met een factor 1,5. In verband met de veiligheid
binnen de rekenregels van CUR77 vanuit het rekenen met een minimale vloerdikte én de invloed van de
variatiefactoren wordt deze factor buiten beschouwing gelaten.
Een schematisering conform §7.4.2 van de huidige CUR77 op basis van een vloerstrook leidt tot een
onderschatting van de werkelijke dwarskrachten nabij trekpalen doordat deze naar de palen dienen te
worden geleid. Door het ‘uitsmeren’ van de axiale veerstijfheid over een vloerstrook wordt deze lokale
invloed buiten beschouwing gelaten. Bij gebruik van een 2D-model geldt daarentegen dat de optredende
dwarskrachten worden overschat doordat de ondersteuning van trekpalen wordt gemodelleerd in een
(oneindig klein) knooppunt; zie paragraaf 6.2.1. Voor een reële benadering is een beschouwing van de
meewerkende breedte relevant. Uit onderzoek in [lit.21] valt af te leiden dat de meewerkende breedte
voor OWB-vloeren conform Rekenvoorbeelden 1 en 2 kleiner is dan de stramienmaten (met een
meewerkende breedte in de orde grootte van 1,5-2,0 m afhankelijk van het paaltype).

7.3.3

dwarskrachttoets voor cases
De beschreven dwarskrachttoets is gelijk aan de veronderstelde methode en formuleringen in bijlage
V.14. Het effect op de dimensionering binnen CUR77 is dan ook gelijk aan de resultaten in hoofdstuk 4.
Voor diverse cases zijn berekeningsresultaten nader gespecificeerd in tabel 11.
vloerdikte
hgem

optredend
unity
gescheurd
check
VEd,max
Rekenvoorbeeld 1
800 mm
Ja
258 kN/m’
109 kN/m’
0,42
472 kN/m’
540 kN/m’
1,13
Rekenvoorbeeld 2
1200 mm
Ja
Rekenvoorbeeld 3
1200 mm
Nee
289 kN/m’
0,21
Groninger Forum
1500 mm
Ja
344 kN/m’
264 kN/m’
0,79
Mauritshuis
1200 mm
Nee
298 kN/m’
0,54
Rekenvoorbeeld
I: 615 kN/m’
1,21
2000 mm
Ja
507 kN/m’
827 kN/m’
4b*
II: 253 kN/m’
0,50
* voor Rekenvoorbeeld 4 is situatie b maatgevend; deze scheurt eerst ter plaatse van de MV-palenrij en
vervolgens in het veld ter plaatse van opbollende momenten; bij “I” is één scheur in rekening gebracht,
bij “II” zijn beide scheurtypen in rekening gebracht.
tabel 11

scheuren
in BGT:

capaciteit
VRd

optredend
ongescheurd
VEd,max
134 kN/m’
708 kN/m’
61 kN/m’
403 kN/m’
160 kN/m’

uitwerking dwarskrachttoets voor cases

figuur 33 UGT-dwarskrachtenlijn voor Rekenvoorbeeld 2 met discrete scheuren (hgem=1200mm)
Op basis van tabel 11 kan geconcludeerd worden dat voor de beschouwde cases de dwarskrachttoets
alleen maatgevend is voor Rekenvoorbeeld 2. Hierbij zal het bouwputontwerp moeten worden
aangepast; hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van het palenstramien langs de
bouwkuipwanden (verkleinen van Lx,rand). Een mogelijke verlaging van de optredende dwarskrachten kan
worden bereikt door de veerstijfheden te herzien middels een iteratief proces (zie paragraaf 10.4).
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7.4

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

situatie met schuiven langs de keerwanden
Indien de verbinding tussen onderwaterbetonvloer en keerwand niet voldoet, dan hoeft dit niet per
definitie problematisch te zijn. Indien geen speciale voorzieningen worden voorzien en de verbinding
rekenkundig niet voldoet kan de onderwaterbetonvloer onder zijn belasting ‘wegkruipen’. In deze situatie
zullen doorgaans de maatgevende momenten reduceren, maar paalbelastingen op trekpalen nabij
bouwkuipwanden zullen toenemen. Om de noodzaak voor speciale voorzieningen te beperken is het
volgens VC95 wenselijk om hiervoor richtlijnen te formuleren voor een herziene CUR77 [lit.4].
In de huidige CUR77 is de toets op verbinding keerwand met OWB-vloer geformuleerd als:

Fu

1,00 Fd

met ;
Fu 0,3 Rdmin
Rdmin

rekenwaarde minimale stempelkracht

Fd volgt uit de krachtswerking van de totale constructie in UGT
Met Rdmin=Fstempel,d volgt:

0, 3 Fstempel , d

Fd

Uit de beschrijving van Fd volgt niet uit welke schematisering deze dient te worden afgeleid. Uitgaande
van een gescheurde constructie in de BGT (toets 2c maatgevend) wordt het, gelijk aan de
dwarskrachttoets, veilig geacht om uit het model met scharnieren af te leiden. De wrijvingscoëfficiënt
tussen keerwand en OWB is conservatief verondersteld op 0,3 (conform een gladde stalen damwand),
waarbij aanhechting of het zogenaamde ‘vastwig-effect’ niet in rekening zijn gebracht.
In tabel 12 is voor de cases de verbinding met de keerwand getoetst. De verticale kracht over de
verbinding is hierbij voor alle cases gelijk aan de maximale dwarskracht in de OWB-vloer volgens tabel
11; voor Rekenvoorbeeld 4 is situatie a maatgevend voor de maximale kracht over de verbinding.
vloerdikte
hgem

scheuren
in BGT:

Rekenvoorbeeld 1
Rekenvoorbeeld 2
Rekenvoorbeeld 3
Groninger Forum
Mauritshuis

800
1200
1200
1500
1200

Rekenvoorbeeld 4a

2000 mm

tabel 12

mm
mm
mm
mm
mm

Ja
Ja
Nee
Ja
Nee

capaciteit
Fu
(0,3*Fstempel,d)
148 kN/m’
405 kN/m’
24 kN/m’
148 kN/m’
37 kN/m’

trekkracht
Fd=VEd,max
(ongescheurd)
134 kN/m’
708 kN/m’
61 kN/m’
403 kN/m’
160 kN/m’

Ja

139 kN/m’

523 kN/m’

trekkracht
Fd=VEd,max
(gescheurd) voldoet?
109 kN/m’
Ja
540 kN/m’
Nee
Nee
264 kN/m’
Nee
Nee
I: 603 kN/m’
Nee
II: 173
Nee
kN/m’

uitwerking toets verbinding met keerwand voor cases

Alleen Rekenvoorbeeld 1 voldoet voor de toets van de verbinding (zelfs voor de ongescheurde
constructie). Voor de overige cases kan de verbinding volgens §9.1 van de huidige CUR77 alleen voldoen
wanneer “speciale voorzieningen” worden getroffen en deze worden getoetst met:

Fu 1, 25 Fd
Indien geen speciale voorzieningen worden voorzien hoeft de constructie niet te bezwijken mits de
situatie ‘met schuiven’ aanvullend wordt beschouwd. Benadrukt wordt dat deze situatie als aanvullend
dient te worden beschouwd binnen de UGT; omdat met het oog op de conservatieve benadering van de
wrijvingscoëfficiënt tussen de OWB-vloer en de keerwand niet met zekerheid is vast te stellen of de
verbinding zal bezwijken; eventuele slibinsluitingen spelen hierbij een belangrijke rol. Een gunstig effect
op de dimensionering van de OWB-vloer is uitgesloten.
De situatie ‘met schuiven’ behoeft niet te worden beschouwd in de BGT, omdat de situatie ‘zonder
schuiven’ doorgaans maatgevend is voor de waterdichtheid in de veronderstelling dat hierbij de
maximale momenten (en scheurrotaties) optreden.
Een veilig uitgangspunt voor de situatie ‘met schuiven’ is het ontwerpen van alle trekpalen op een
hogere belasting dan uit het (ligger)model ‘zonder schuiven’ blijkt. Binnen recht-toe-recht-aan
bouwkuipen kan worden volstaan met een toetsing/ontwerp van alle trekpalen conform een rekenwaarde
van de belasting op basis van een effectief vloeroppervlak/stramienmoot:

Fd,netto,veld

q d,netto L y L x

Voor randpalen kan hierbij een (vaak asymmetrische) stramienmoot worden beschouwd waarbij de
minimale schuifweerstand langs de bouwkuipwand in mindering is gebracht. Dit resulteert in:

Fd,netto,randpaal
29 maart 2012

qd,netto L y L x,rand

½ Lx

L y 0,3 Fstempel, rep
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Indien een onregelmatig palenstramien aanwezig is kunnen (in een 2D-model) de krachtswerking en
maximale paalreactie worden bepaald met behulp van een UGT-beschouwing op basis van een model
waarin de verticale veerstijfheid langs bouwkuipwanden is vervangen door een neerwaartse
reactiekracht gelijk aan 0,3*Fstempel.
Uit het liggermodel kan voor relatief brede bouwputten een trekreactie op een bepaalde (rij) trekpalen
ontstaan bij de bepaling ‘zonder schuiven’ die hoger is dan de berekende belasting op basis van de netto
belasting op een effectief vloeroppervlak. Dit fenomeen komt voort uit vervormingen ten gevolge van
randstoringseffecten. Het verschil in maximale paalbelasting blijft echter beperkt tot enkele procenten;
deze invloed behoeft geen nadere beschouwing.
Indien de beschouwing ‘met schuiven’ resulteert in een onwenselijk effect dan kan het ontwerp van de
verbinding worden aangepast met ‘speciale voorzieningen’. Voor stalen damwanden kan gedacht worden
aan het oplassen van stalen deuvels; voor diepwanden kan een ‘inwendige tandverbinding’ worden
voorgeschreven en getoetst.

7.5

correlatie tussen belastingen
In CUR77 wordt in de UGT uitgegaan van belastingfactoren waarbij belastingen niet onderling afhankelijk
zijn; een afname van de normaaldrukspanning (met belastingfactor 0,9) gaat hierbij gepaard met een
verhoging van de opwaartse waterdruk (met belastingfactor 1,2). Het lijkt echter aannemelijk dat de
waarde van de ongunstig werkende waterdruk een positieve correlatie heeft met de gunstig werkende
stempeldruk. Een verhoogde waterdruk onder de OWB-vloer zal immers, vooral bij doorlatende
grondlagen, gepaard gaan met een hogere stempeldruk. In de huidige CUR77 kan een invloed van de
correlatie tussen stempelkracht en opwaartse waterdruk in rekening worden gebracht wanneer een
beschouwing van de betrouwbaarheidsindex wordt toegevoegd. Richtlijnen om hier mee te kunnen
rekenen behoeven nader onderzoek.
Een onderbouwing voor het hanteren van een hogere waarde voor de belastingfactor op de
normaaldrukkracht dan 0,9 is niet onderzocht omdat de onzekerheid met het oog op de bepaling van de
normaaldrukkracht N’ een grotere invloedsfactor beschrijft; zie hoofdstuk 11.

7.6

conclusies en aanbevelingen
Conclusie met betrekking tot aanpassing toetsing UGT:
7.1)

Binnen de huidige CUR77 worden in de UGT de belangrijkste bezwijkmechanismen beschouwd
door het toetsen van bezwijkmechanismen A en B in de korte richting en de verbindingen met de
trekpalen (op pons) en de maximale schuifweerstand langs damwanden.

7.2)

Om de meest relevante vormen van bezwijken binnen het toepassingsgebied te beschouwen
binnen CUR77 is het gewenst om een dwarskrachttoets toe te voegen in de UGT. Conform
Eurocode 2 kan dit, specifiek voor diepe bouwputten, een beperking vormen. Hiertoe is het
gunstig en reëel om de dwarskracht te bepalen op basis van een gescheurde benadering. Indien
de dwarskracht maatgevend is verdient het allereerst de voorkeur om het palenstramien te
optimaliseren.

7.3)

Aanvullende richtlijnen zijn gewenst om de noodzaak voor het voorschrijven van speciale
voorzieningen te beperken ter plaatse van de verbinding met keerwanden. Hiervoor dient de
krachtswerking in de vloer en op trekpalen te worden beschouwd in de UGT voor de situatie
waarbij de OWB-vloer schuift langs keerwanden. De beschouwing heeft doorgaans een gunstig
effect op de optredende momenten en dus zal de benodigde vloerdikte niet toenemen. De
maximale belasting op trekpalen nabij stijve trekelementen (keerwanden) kan aanzienlijk
toenemen. Hiervoor geldt een rekenwaarde van de netto belasting werkend op het effectieve
vloeroppervlak van een trekpaal als een veilig uitgangspunt voor het paalontwerp. Voor een
regelmatig palenstramien is deze belasting simpel af te leiden uit de stramienmaten; voor overige
situaties kan een 2D-model worden geraadpleegd.

Zie hoofdstuk 13 voor aanbevelingen en concept teksten voor een herziene CUR77.
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8.

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

Constructieve veiligheid bij paaluitval
Het belang van beschouwing van uitval van (primair) dragende constructiedelen groeit binnen de huidige
veiligheidsfilosofie van de bouwwereld. Om die reden staan in Eurocode 0 richtlijnen voor de
beschouwing van calamiteiten en buitengewone ontwerpsituaties.
Binnen VC95 is aandacht voor de constructieve veiligheid bij uitval van trekelementen. De probleem- en
taakomschrijving uit PvA van VC95 [lit.4] is specifiek gericht op ankerpalen en luidt:
Ankerpalen zijn uitvoeringsgevoelig, terwijl van alle palen in een bouwkuip er maar zo’n 3-5 % getest
wordt. Er is dus een kans dat in de resterende 95-97% van de gemaakte palen een enkele paal
minder presteert. Mogelijk heeft dit consequenties op de krachtsverdeling en scheurvorming.
In aansluiting op de veiligheidsfilosofie van de Eurocode is ervoor gekozen om een willekeurige
ankerpaal als volledig afwezig te rekenen en dit te beschouwen als een calamiteit: (met dus de
belastingfactoren 1,0), waarbij nog net geen bezwijken mag optreden.
ACTIES:
Onderzoek doen (sommen maken) naar de invloed van paaluitval.
Binnen dit hoofdstuk zal uitval van een trekelement conform de wens van VC95 worden benaderd als
een calamiteit volgens de bepaling in Eurocode 0. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
ankerpalen of prefab palen. Omdat krachtenherverdeling bij paaluitval plaatsvindt in het horizontale vlak
wordt consequent gebruik gemaakt van 2D-modellen. Binnen dit hoofdstuk worden bouwkuipen
beschouwd met een regelmatig palenstramien.
Doel van dit hoofdstuk is het verifiëren van de constructieve veiligheid van OWB-vloeren en aanverwante
constructiedelen voor uitval van een willekeurig trekelement. Als referentie worden de
bezwijkmechanismen A en B in de UGT van CUR77 beschouwd (zie paragraaf 2.1 voor een beschrijving
van bezwijkmechanismen A en B). Hierbij wordt gecontroleerd of de constructie nog altijd voldoet aan de
uitgangspunten waardoor overige bezwijkmechanismen als niet maatgevend mogen worden beschouwd.
Aanvullend wordt de invloed gekwantificeerd op dwarskracht en de kracht werkend op (de verbinding
met) trekelementen.
Binnen de gevoeligheidsanalyses van hoofdstuk 4 is gedeeltelijke paaluitval reeds beschouwd op basis
van praktische uitgangspunten. Voor toets 3a is de modellering in de gevoeligheidsanalyse gelijk aan de
benadering in dit hoofdstuk met uitzondering van de gehanteerde belastingfactoren. Voor toets 3b bleek
de benadering tot onacceptabele toenames van unity checks te leiden, waartoe binnen dit hoofdstuk een
nader onderzoek wordt verricht. Overige relevante bevindingen komen voort uit:
verhogen boogaanzetten (paragraaf 7.2 en [lit.26]),
toevoeging dwarskrachttoets (bijlage V.14 en paragraaf 7.3),
membraanwerking (bijlage V.8 en paragraaf 11.2.2).
Indien de constructieve veiligheid omtrent paaluitval bij dimensionering en ontwerp conform CUR77 niet
impliciet gewaarborgd is, worden randvoorwaarden beschreven ter aanvulling op de tekst in CUR77.
Formulering van aanvullende toetsingen is niet wenselijk met het oog op de complexiteit van rekenregels
in CUR77.

8.1

beschouwing als calamiteit volgens Eurocode 0
Voor de BGT en de UGT worden (binnen CUR77) verschillende belastingfactoren gehanteerd. Hoewel
calamiteiten duidelijk onder een situatie van de UGT vallen, gelden conform de veiligheidsfilosofie van de
Eurocode 0 voor ‘buitengewone ontwerp-situaties’ belastingfactoren gelijk aan 1,0. Materiaalfactoren en
toleranties blijven gelijk aan de rekenmethode van CUR77; evenals de factor 1,25 voor bros bezwijken
op trek. Een overzicht van de te hanteren belastingfactoren is gegeven in tabel 13.

formulering

bg1 – eigen gewicht OWB-vloer

qg = hgem · 23 kN/m3

1,0

0,9

0,9*

bg2 – opwaartse waterdruk

qw =

h· 10,0 kN/m3

1,0

1,2**

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,2

1,0

bg3 – horizontale stempeldruk
bg4 – opwaartse zwelbelasting
*
**

Fstempel
Mexc = ¼ · hmin · Fstempel
qz

BGT

belastingfactoren
UGT
calamiteit

belasting

in verband met de lokale invloed van toleranties en de beperkte controle in situ van de definitieve
dikte van OWB-vloeren is voor het eigen gewicht veiligheidshalve gerekend met een
belastingfactor van 0,9
in de UGT mag met een belastingfactor 1,1 worden gerekend indien de stijghoogte is aangenomen
op een fysisch maximale waarde (gelijk aan bovenkant damwand/maaiveld)

tabel 13

overzicht belastingen en belastingfactoren in CUR77 inclusief beschouwing calamiteit
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8.2

effect op bezwijkmechanisme A
Wanneer voor bezwijkmechanisme A (toets 3a) het gunstige effect van de hogere rekenwaarde van de
normaaldrukkracht wordt verwaarloosd, dan blijft de momentcapaciteit van de constructie gelijk.
Hierdoor dient voor een beschouwing van de constructieve veiligheid alleen een vergelijking te worden
gemaakt tussen de maximaal optredende momenten bij paaluitval en de oorspronkelijk maximaal
optredende momenten.
Voor toetsing van bezwijkmechanisme A wordt uitgegaan van ongescheurde OWB-vloeren. Voor de
bepaling van het effect op de optredende momenten is in 2D-modellen van de volledige vloer een
trekpaal verwijderd ter plaatse van het oorspronkelijk maximaal optredende moment. Dit wordt geacht
de meest ongunstige locatie te zijn. Indien de momenten in het midden van de vloer maximaal zijn is
daar een verende ondersteuning verwijderd; bij een middengebied is paaluitval verondersteld ter
plaatse van een maximaal optredend moment ten gevolge van randstoringen (zie figuur 34 voor
Rekenvoorbeeld 3 met hgem=1200 mm).

figuur 34 paaluitval Rekenvoorbeeld 3 (links; UGT zonder uitval, rechts; calamiteit met uitval)
Het effect van uitval voor een ongunstig trekelement is voor de cases weergegeven in tabel 14.
vloerdikte
(hgem )
Rekenvoorbeeld 1
Rekenvoorbeeld 2
Rekenvoorbeeld 3
Groninger Forum
Mauritshuis
tabel 14

800
1200
1200
1500
1200

mm
mm
mm
mm
mm

moment in vloer
zonder paaluitval
(Md)

moment in vloer
met paaluitval
(Md,uitval)

187 kNm
1806 kNm
169 kNm
1040 kNm
308 kNm

185 kNm
1595 kNm
85 kNm
822 kNm
213 kNm

factor
Md,uitval/ Md
0,98
0,88
0,50
0,79
0,69

invloed paaluitval op maximaal optredende momenten voor toets 3a

Uit tabel 14 blijkt dat paaluitval voor de cases geen direct gevaar oplevert voor de beschouwing van
bezwijkmechanisme A. Blijkbaar is het effect van het verlagen van de belastingfactor op de waterdruk
groter dan het wegnemen van een steunpunt. Rekenvoorbeeld 3 waarborgt de meeste veiligheid; dit
komt doordat de rekenwaarde van de netto belasting, onder invloed van de aangepaste
belastingfactoren, reduceert van (2,2+1,2)*10*1,2-1,2*23*0,9= 16,0 kN/m/m’ naar (2,2+1,2)*10*1,01,2*23*0,9= 9,17 kN/m/m’. Dit geeft voor de betreffende case een netto belasting die een factor 1,7
lager is.
Voor een beschrijving van het effect van (gedeeltelijke) paaluitval op de optredende momenten in een
ongescheurde OWB-vloer (zonder verstoring vanuit aangepaste belastingfactoren) wordt verwezen naar
de gevoeligheidsanalyse in bijlage V.11.
Voor de beschouwde cases is bezwijkmechanisme A alleen maatgevend voor Rekenvoorbeeld 3,
waarvoor een grote veiligheid is geconstateerd. Omdat bezwijkmechanisme A doorgaans alleen voor
zeer ondiepe bouwputten maatgevend zal zijn geldt Rekenvoorbeeld 3 als een goede referentie. Onder
invloed van de voorgestelde verhoging van de boogaanzetten binnen toets 3b in paragraaf 7.2 zal de
relevantie van bezwijkmechanisme A reduceren (waardoor zelfs voor Rekenvoorbeeld 3 toets 3a niet
langer maatgevend zal zijn).
noot:
Voor Rekenvoorbeeld 4 geldt dat paaluitval voor een willekeurige MV-paal, in de stijve
palenmiddenrij, een gunstig effect heeft op de lokaal optredende momenten in het model; voor de
tijdelijke bouwputfase (op trek belast) is het gunstig om de MV-palenrij slapper uit te voeren
danwel de verbinding tussen paal en OWB-vloer te laten schuiven.
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8.3

Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

effect op bezwijkmechanisme B
Bezwijkmechanisme B is gebaseerd op het bezwijken van de gescheurde constructie op druk binnen de
drukboog (toets 3b). Hierbij is verondersteld dat bezwijken op zuivere buiging niet maatgevend is,
omdat de slankheid van de constructie het ontstaan van een drukboog mogelijk maakt binnen het
toepassingsgebied van CUR77.
De formulering van toets 3b is gebaseerd op een 1D-benadering van een statisch bepaald
constructiedeel van de OWB-vloer. De optredende momenten dienen te worden berekend volgens:

M d = 1 q netto, d L x 2
8
De lengte van het beschouwde constructiedeel is bij paaluitval te benaderen met een verdubbeling van
de lengte van het constructiedeel in de korte richting; Luitval=2*Lx. Allereerst dient te worden
gecontroleerd of de constructie hiermee voldoet aan de kenmerken van een constructie waarbij mag
worden uitgegaan van het optreden van een drukboog (na bezwijken op trek). Hiertoe is de verhouding
lengte/hoogte van belang (paragraaf 8.3.1).
Aangezien de lengte L kwadratisch is verdisconteerd binnen de formulering neemt de waarde van Md bij
een 1D-benadering toe met een factor 4. Om ervoor te zorgen dat paaluitval binnen bezwijkmechanisme
B geen beperking vormt zal worden nagegaan welke verborgen veiligheden in rekening dienen te worden
gebracht (om de genoemde factor 4 te compenseren).
8.3.1

verhouding lengte/hoogte voor optreden drukboog
In paragraaf 7.1 en [lit.26] is op basis van onderzoek van Leonhardt en Walter aangegeven dat zich na
scheurvorming op trek bij zuivere buiging een drukboog kan ontwikkelen indien de constructie voldoet
aan de voorwaarde:

lengte / dikte

12

Conform notaties in CUR77 kan de formulering voor de randvoorwaarde worden gelezen als:

Lx / h min

12

Enige onzekerheid hieromtrent komt voort uit het feit dat Leonhardt en Walter de proeven hebben
uitgevoerd op balken met langswapening, terwijl binnen het toepassingsgebied van CUR77 volledig
ongewapende vloeren worden beschouwd.
Wanneer voor paaluitval binnen bezwijkmechanisme B wordt gerekend met Luitval=2*Lx. Indien bij uitval
van een willekeurige trekpaal in een regelmatig (vierkant) palenstramien het lokale assenstelsel wordt
beschouwd onder een draaiing van 45 graden dan reduceren de maximale afstanden tussen twee
opeenvolgende trekpalen tot Luitval
(Lx2+ Ly2).
De cases worden uitgewerkt op basis van de vloerdikte die bepaald is op basis van rekenregels in de
huidige CUR77; zie tabel 15 voor relevante gegevens.
vloerdikte
hgem
Rekenvoorbeeld 1
800 mm
Rekenvoorbeeld 2
1200 mm
Rekenvoorbeeld 3
1200 mm
Groninger Forum
1500 mm
Mauritshuis
1200 mm
* Ly > Lx wordt afgeraden binnen
tabel 15

Lx
3,1 m
2,35 m
4,5 m
2,7 m
3,0 m
CUR77

Ly
2,5
2,4
4,5
2,7
2,5

m
m
m
m
m

Ly / Lx

hmin

0,81
1,02*
1,0
1,0
0,83

588 mm
1020 mm
1020 mm
986 mm
1032 mm

verhouding
2*Lx / hmin
10,6
4,8
8,8
5,6
4,8

verhouding
(Lx2+Ly2)/hmin
6,8
3,3
6,2
3,9
3,8

overzicht van stramienmaten en slankheid voor cases bij paaluitval

In geval van paaluitval blijft de verhouding lengte/hoogte binnen het bereik waarvoor verwacht mag
worden dat een drukboog zal ontstaan. Voor zeer dunne vloeren (kleiner dan 800mm) met grote
stramienmaten kan de slankheid van het beschouwde deel bij paaluitval het gebied benaderen waarbij
breuk op zuivere buiging maatgevend kan zijn, maar dit wordt binnen het toepassingsgebied van CUR77
als zeer uitzonderlijk verondersteld.
8.3.2

invloed van nabijgelegen palen in de lange richting
Binnen een regelmatig palenstramien geldt dat naastgelegen palen in de lange richting de
krachtswerking bij paaluitval zullen beïnvloeden.
Uit tabel 15 valt af te leiden dat binnen het toepassingsgebied van CUR77 mag worden aangenomen dat
geldt Lx Ly
±0,8*Lx. In bijlage XIV is op basis van een 2D-model van een segment van een OWBvloer van 2*Lx bij 2*Ly afgeleid wat de invloed is van de stramienmaat in de lange richting op de afname
van het optredende moment in de korte richting. Als veilige benadering wordt de situatie verondersteld
met Lx=Ly. In bijlage XV is berekend dat het optredende moment in de korte richting halveert. Hieruit
valt af te leiden dat de netto belasting zich evenredig zal verspreiden over de korte en de lange richting
en dus afneemt met een factor 2. Omdat voor een puntvormig ondersteunde vloer de volledige belasting
in beide richtingen moet worden overgedragen is voorgaande beschouwing niet conform algemene
rekenregels.
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De beschouwing van een vloeroppervlak van 2*L x bij 2*Ly is echter ook niet realistisch. De minimale
afstand tussen opeenvolgende palen zal namelijk niet verdubbelen, maar binnen een regelmatig en
vierkant palenstramien geldt dat de maximale paalafstand te formuleren is als:

Lmax, paaluitval 2

Lx 2 Ly 2

Met Lx = Ly geldt:

Lmax, paaluitval

2 Lx

Omdat de lengte L binnen de formulering van het optredende moment op de drukboog kwadratisch is
verdisconteerd geldt dat het optredende moment hiermee rekenkundig eveneens afneemt met een
factor 2 ten opzichte van de oorspronkelijke benadering met 2*L x.
Binnen bovenstaande benadering is het belangrijk om te beseffen dat het virtuele assenstelsel met 45o
gedraaid is. Dit is van belang voor de beschouwing van de aanwezige normaaldrukkracht (N’d) in de
OWB-vloer. Vanuit de beschouwing in de huidige CUR77 dat membraanwerking te allen tijde meer
veiligheid tegen bezwijken geeft in de lange richting dan in de korte richting kan worden geconcludeerd
dat voor een willekeurige draaiing van het assenstelsel de normaaldrukkracht minimaal gelijk mag
worden verondersteld aan de normaaldrukkracht (N’d) in de korte richting.
8.3.3

invloed van belastingfactoren
Zoals eerder voor Rekenvoorbeeld 3 is toegelicht kan de netto belasting onder invloed van de
belastingfactoren voor calamiteiten afnemen met een factor 2,5. Dit geldt voor situaties waarbij het
eigen gewicht van het OWB nagenoeg gelijk is aan de opwaartse waterdruk. Voor dieper wordende
bouwputten en dunner wordende vloeren neemt deze veiligheid snel af.
Voor diepe bouwputten dient te worden gerekend met een dominante belasting uit opwaartse waterdruk
en daarmee een verlichting van de netto belasting met een factor 1,2.

8.3.4

invloed van excentrisch aangrijpen normaaldrukkracht
Volgens een veilige benadering resulteert de belastingfactor (1,2) en de invloed van palen in de lange
richting (2,0) tot een veiligheidsfactor van 1,2*2,0=2,4. Dit is niet voldoende om de factor 4 te
compenseren.
Een verborgen veiligheid binnen de formulering van toets 3b bevindt zich in de veronderstelling dat het
optredende moment bepaald wordt aan de hand van een model met vrije rotaties langs de randen (ter
plaatse van scheur over palenrij). In werkelijkheid zal sprake zijn van een zekere inklemming,
voortkomend uit het excentrisch aangrijpen van de normaaldrukkracht ten opzichte van het midden van
de vloer; hierdoor ontstaat een excentriciteitsmoment. Dezelfde beschouwing ligt ten grondslag aan het
verhogen van de boogaanzetten binnen de bepaling van de momentcapaciteit Mu in toets 3b. Deze
invloed wordt in CUR77 (vooralsnog) niet meegenomen binnen de bepaling van het optredende moment
Md.
Een benadering op basis van het linker model van figuur 35 geldt als een ondergrensbepaling van het
optredende moment wanneer [lit.26] wordt beschouwd voor het verhogen van de boogaanzetten. In het
rechter model van figuur 35 is in de korte richting, waarin de normaaldrukkracht werkt, ter plaatse van
de randen een excentriciteitsmoment aangebracht gelijk aan:

M exc ,cal = N'cal e
met:
e = excentriciteit

figuur 35 segment met uitval van centrale paal (rechts; met excentrisch aangrijpen van N’cal)
In figuur 35 is voor Mexc,cal gerekend met 38 kNm/m’; dit resulteert in een afname van het optredende
moment Md met dezelfde waarde. Met andere woorden; de momentenlijn is in zijn totaliteit verschoven
met een waarde gelijk aan Mexc,cal.
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Volgens de toelichting in paragraaf 4.1.1 van de huidige CUR77 behoeft bezwijken in de lange richting
geen toetsing omdat membraanwerking in UGT voldoende reserve biedt zodat de korte richting
maatgevend zal zijn (mits Lx Ly). Hieruit kan worden afgeleid dat de normaaldrukkracht uit
membraanwerking per definitie groter is bij bezwijken in de lange richting; hetzelfde geldt dus ook voor
Mexc,cal in de lange richting. Het toevoegen van dit excentriciteitsmoment aan het model in figuur 35 blijkt
echter nauwelijks invloed op de krachtswerking in de korte richting.
8.3.5

invloed van membraanwerking
In paragraaf 11.2.2 is aangetoond dat membraanwerking een grote impliciete veiligheid biedt met
betrekking tot bezwijkmechanisme B. Deze veiligheid is kwantitatief echter moeilijk te benaderen.

8.3.6

analytische benadering
Uitgaande van de meest ongunstige situatie wordt in deze paragraaf een situatie beschouwd waarvoor:
toets 3b maatgevend is en exact kritisch (unity check=1,0);
de invloed van het eigen gewicht verwaarloosbaar klein is;
de stramienmaat in de lange richting gelijk is aan die in de korte richting (Ly=Lx).
Toets 3b bevat in de huidige CUR77 de volgende formulering:

Mu

Md
met :

1
qnetto,d Lx 2
8
N 'd z

Md
Mu

hgem

z

2

tolonder

2

N 'd
3 f'
b

Voor de afname van de rekenwaarde van de netto belasting wordt een factor 1,2 verondersteld gelijk
aan de afname van de belastingfactor voor de opwaartse waterdruk; hiermee wordt verondersteld dat de
bijdrage van het eigen gewicht verwaarloosbaar is binnen een beschouwing van de netto belasting
(eigen gewicht is klein t.o.v. waterdruk). Dit is een veilige benadering; vooral voor ondiepe bouwputten
(zie Rekenvoorbeeld 3).

qnetto,cal

qnetto,d
N 'd
0,9

N 'cal

5

1, 2
10

9

6 qnetto,d
N 'd

Voor een situatie met Ly=Lx geldt dat de maximale afstand tussen twee naastgelegen trekpalen gelijk is
aan 2 keer de oorspronkelijke stramienmaat. Dit resulteert in:

1
qnetto,cal
8

M d , paaluitval

2

2 Lx

M exc,cal ,min

5

3

M d M exc ,cal ,min

Wanneer het effect van de hogere normaaldrukspanning op de hoogte van de betondrukzone wordt
verwaarloosd dan blijft de hoogte van de boog z gelijk. Dit resulteert in:

N 'cal z 10

M u , paaluitval

9

Mu

Indien toets 3b binnen de dimensionering van de OWB-vloer juist voldoet (unity check van 1,0) geldt dat
deze ook bij de beschouwing van paaluitval moet voldoen (unity check
1,0):

eis :
eis :

Md
Mu

1, 0

M d , paaluitval
M u , paaluitval

Md

Mu

1,0

M paaluitval

(1)
M u , paaluitval (2)

Uit (1) en (2) volgt:

5

3

Md

M exc ,cal ,min 10

M exc ,cal ,min

29 maart 2012

5

9

Mu

9 Mu

pagina 57

Het benodigde excentriciteitsmoment is gedefinieerd als:

M exc,cal ,min

N 'cal emin

met
emin = de minimaal benodigde excentriciteit van de normaaldrukkracht
Dit resulteert in:

N 'cal emin

5

9

N 'd z

emin

1

2

z

Concluderend geldt dat voor alle situaties voldoende veiligheid op de vloerdikte aanwezig is wanneer de
excentriciteit van de normaaldrukkracht gelijk kan zijn aan de helft van de berekende boog z.
Om te controleren of aan deze eis kan worden voldaan dienen de onderzoeksresultaten van [lit.26] te
worden beschouwd. Als veilige benadering wordt verondersteld dat de excentriciteit van de
normaaldrukkracht N’cal niet hoger mag liggen dan de maximale hoogte van de boogaanzet volgens
[lit.26].

figuur 36 relatie tussen verhoging boogaanzetten uit [lit.26] en benodigde excentriciteit van N’ cal
Volgens huidige CUR77 (met boogaanzetten in het midden van de vloer):
Volgens de formulering van de huidige CUR77 is de veronderstelde boog z conservatief ingeschat. In
[lit.26] is aangetoond dat de boogaanzetten aanzienlijk hoger mogen worden aangenomen. Volgens de
huidige formulering van toets 3b mag op basis van [lit.26] voor een groot deel van het
toepassingsgebied zondermeer worden aangenomen dat emin minimaal gelijk mag worden verondersteld
aan ½*zhuidig. Uit de tabellen in paragraaf 5.2 van [lit.26] blijkt op basis van een conservatieve
benadering van de veiligheid dat de boog rekenkundig minimaal 50% groter mag worden aangenomen
voor vloerdiktes vanaf 1000mm; zie figuur 36 rechts van de in rood weergegeven schotelverankering.
Volgens voorgestelde formulering van boog z (met verhoogde boogaanzetten):
Indien binnen toets 3b wordt gerekend met de voorgestelde formulering in [lit.26] dan resulteert dit in
een grotere waarde van z. Om nog steeds aan de eis emin ½*z te voldoen dient zherzien minimaal 2x zo
groot te zijn dan zhuidig. Deze toename wordt niet behaald met de gehanteerde veiligheden binnen
[lit.26]. Een toename van z met 50% komt overeen met een maximale excentriciteit gelijk aan 1/3*z;
zie figuur 36 links van de in rood weergegeven schotelverankering. Paaluitval blijkt voor deze situatie
kritisch te zijn, waarbij de benodigde excentriciteit van N’ cal hoger is gelegen dan de veronderstelde
hoogte van de boogaanzetten. Deze bevindt zich echter wel onder de bovenzijde van vloer (incl.
toleranties).
8.3.7

analytische benadering zonder excentrische normaaldrukkracht
In bijlage XIV is analytisch beschouwd wat de aanvullende bijdrage van krachtsafdracht in de lange
richting en/of de bijdrage vanuit membraanwerking moet zijn wanneer de bijdrage van de excentriciteit
van de normaaldrukkracht niet in rekening wordt gebracht. Voor een situatie met L y=Lx geldt dat de
bijdrage van de membraanwerking moet voldoen aan:

N 'd ,min 150% N 'd

N 'd ,membraanwerking

0,5 N 'd

Tevens is in bijlage XIV afgeleid dat een unity check van 0,67 voor toets 3b conform CUR77 altijd
voldoende veiligheid biedt wanneer geen verborgen veiligheden in rekening worden gebracht. Eventuele
verhoging van de boogaanzetten speelt binnen deze beschouwing geen rol.
Voor zeer ondiepe bouwputten is de veiligheid gegarandeerd wanneer geldt:
stijghoogte h (m)
2,8*hgem (m).
Rekenvoorbeeld 3 voldoet bijna aan deze randvoorwaarde, met:
stijghoogte h=2,2+1,2=3,4 m en 2,8*h gem=2,8*1,2=3,36 m.
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effect op dwarskracht en belasting trekelementen
Voor de bepaling van de invloed van paaluitval op de maximaal optredende dwarskracht en
paalbelastingen mag wordt uitgegaan van een ongescheurde constructie, waardoor herverdeling kan
plaatsvinden over meerdere stramienmaten. Het vermogen tot krachtenherverdeling zal hierbij leiden tot
minimale invloeden op de maximaal optredende dwarskrachten. Een opzet voor de toevoeging van een
dwarskrachttoets aan de methode van CUR77 is opgesteld in paragraaf 7.3.
Doorgaans is de doorsnede ter plaatse van de keerwand maatgevend voor de maximaal optredende
dwarskracht. Paaluitval (nabij de keerwand) zal het risico op het optreden van het schuiven langs de
damwand kunnen versterken, maar gezien de conservatieve aanname van de wrijvingscoëfficiënt (0,3 in
de huidige CUR77) wordt deze bijdrage niet relevant geacht. Indien dit schuiven rekenkundig kan
optreden dan dient deze situatie aanvullend te worden beschouwd op de situatie waarbij de OWB-vloer
gefixeerd blijft aan de damwand. Binnen deze aanvullende beschouwing mag worden aangenomen dat
de maximaal optredende momenten lager zullen zijn doordat de constructie onder zijn belasting
‘wegkruipt’. Een aanvullende beschouwing van paaluitval voor de situatie dat schuiven optreedt, is
hiertoe niet benodigd.
Paaluitval in het midden van het palenveld heeft vooral effect op de dwarskracht ter plaatse van
trekpalen; aangezien voor deze situatie toetsing van de verbinding met het trekelement (pons)
maatgevend is kan volstaan worden met een beschouwing van het effect op de paalbelasting.
Conform de beschouwing in paragraaf 7.4 dient een paal te worden gedimensioneerd op de rekenwaarde
van de netto belasting op een effectief vloeroppervlak:

Fd,netto,veld

q d,netto L y L x

Aanvullend zijn in tabel 16 de trekreacties afgeleid uit 2D-modellen voor de ongescheurde constructie.

Fs;max
Rekenvoorbeeld 1
Rekenvoorbeeld 2
Rekenvoorbeeld 3
Groninger Forum
Mauritshuis
tabel 16

hgem
800mm
1200mm
1200mm
1500mm
1200mm

belasting op
effectief
vloeroppervlak
Fnetto,eff,d
508 kN
1058 kN
323 kN
683 kN
278 kN

2D-model
zonder paaluitval

2D-model
met paaluitval

BGT:
396 kN
846 kN
164 kN
542 kN
37 kN

Calamiteit:
427 kN
863 kN
168 kN
595 kN
38 kN

UGT:
527 kN
1047 kN
392 kN
618 kN
58 kN

maximale trekreacties in 2D-model bij volledige paaluitval

Uit tabel 16 valt af te leiden dat paaluitval niet zal leiden tot een belasting boven het minimale
bezwijktrekdraagmogen welke minimaal gelijk moet zijn aan de rekenwaarde van de belasting volgens
de rekenwaarde van de netto belasting op het effectieve vloeroppervlak. Ook wanneer het
paaltrekdraagvermogen is bepaald aan de hand van de paalreactie uit het model in de UGT dan zal deze
voldoende veilig zijn. Dit laatste is een veilige benadering voor het geval dat schuiven langs de
keerwanden wordt voorkomen en paalontwerp is geoptimaliseerd. Uitval van randpalen is niet specifiek
beschouwd.
Een aanvullende veiligheid komt voort uit de beschouwing dat trekpalen vaak gedimensioneerd worden
op basis van de meest ongunstige sondering; voor overige locaties zal hierdoor een grotere
veiligheidsfactor gelden (Fs;d < Fr;d).

8.5

conclusies en aanbevelingen
Conclusies met betrekking tot constructieve veiligheid bij paaluitval conform de veiligheidsfilosofie van
Eurocode 0 voor OWB-vloeren met een regelmatig palenstramien:
8.1)

Voor ongescheurde benaderingen bevat een OWB-vloer ruim voldoende veiligheid via
krachtenherverdeling. Er zijn vanuit de constructieve veiligheid bij paaluitval geen beperkingen of
aanpassingen noodzakelijk op de rekenregels in CUR77 voor bezwijkmechanisme A,
dwarskrachten en/of paalbelastingen.

8.2)

Met betrekking tot paaluitval binnen bezwijkmechanisme B dienen verborgen veiligheden in
rekening te worden gebracht ten opzichte van de (statisch bepaalde) schematisering in CUR77.
De benodigde veiligheid komt voort uit de invloed van nabijgelegen palen in de lange richting,
belastingfactoren voor calamiteiten en het veronderstellen van een excentrisch aangrijpen van de
normaaldrukkracht. Voor de huidige CUR77 kan op basis van [lit.26] worden geconcludeerd dat
voldoende veiligheid gegarandeerd is. Bij het verhogen van de boogaanzetten conform de
aanbevelingen in [lit.26] reduceert de veiligheid met betrekking tot paaluitval. Een beperkte
bijdrage uit membraanwerking (paragraaf 11.2.2) wordt geacht voldoende veiligheid te bieden.

Zie hoofdstuk 13 voor aanbevelingen en concept teksten voor een herziene CUR77.
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Aanpassing toetsing BGT in korte richting
Binnen de toetsing van de BGT in de huidige CUR77 (zie paragraaf 2.1) zijn diverse uitgangspunten en
methoden van kracht welke op basis van voortschrijdend inzicht en/of nader onderzoek kunnen worden
herzien. Uitgangspunt is dat de huidige methode als te conservatief wordt ervaren en in bepaalde
situaties de waterdichtheidseis zelfs niet van belang hoeft te zijn (zie ervaringen in paragraaf 2.2).
In dit hoofdstuk zijn diverse factoren beschouwd welke binnen de toetsing van de BGT (in de korte
richting) kunnen leiden tot een versoepeling van de ontwerprichtlijn. De diverse onderzoekspunten zijn
afkomstig uit de literatuurstudie (hoofdstuk 2), resultaten uit gevoeligheidsanalyses (hoofdstuk 4) en/of
het PvA van VC95 [lit.4]:
De eis (1) (ongescheurd, met fb) voldoet bij lage normaaldruk, eis (2) (gescheurd, met geen, of scherper- wel toegepaste herverdeling van momenten, en rotatiecapaciteit in gescheurde doorsnede)
voldoet bij hoge normaaldruk; als (1) net niet meer voldoet, is de drukkracht vaak te weinig om er met
(2) uit te komen, zeker bij een even aantal trekelementen tussen de damwanden (want dan moet de
rotatie in slechts 1 scheur worden geconcentreerd). Vier aspecten spelen een rol.
4.1 Drukzone hoogte
De vereiste drukzonehoogte, die de basis is voor de rotatiecapaciteitseis, wordt door velen als te streng
ervaren; bovendien is de eis “discontinu” geformuleerd: bij een waterdruk van 150 kN/m2 een sprong
van 100 naar 150 mm, en bij een waterdruk van 300 kN/m2 een sprong van 150 naar 300 mm
drukzonehoogte. Dat zijn grote sprongen waardoor bij de andere waterdrukken een conservatisme
wordt verkregen. Een continue formulering zou wat scherper, en logischer, zijn. Bovendien zijn de
waarden volgens velen sowieso aan de hoge kant.
ACTIES:
a.
Het zoeken in de literatuur naar een meer recente drukzone hoogte eis.
b.
Het herformuleren van de drukzone-eis zonder een discontinue sprong.
4.2 De gunstige invloed van de kruip op de rotatiecapaciteit
Nu moet bij de berekening van de rotatiecapaciteit de E-modulus van beton zonder kruip worden
gerekend. In werkelijkheid zal zeker enige niet-lineaire kruip optreden (die al binnen een paar uur kan
optreden), dat tot verlaging van de E-modulus leidt en daarmee tot vergroting van de rotatiecapaciteit,
dus tot verruiming van de eis.
ACTIES:
a.
Vaststellen hoe de parameters moeten worden bepaald waarmee de kruipfactor kan worden
berekend.
b.
Toevoegen van de kruipfactor aan de methode.
4.3 De invloed van de geometrie op het aantal in rekening te brengen discrete scheuren
In een symmetrische situatie met een even aantal velden zullen er in theorie op twee locaties tegelijk
scheuren optreden, op grond waarvan dan met twee scheuren mag worden gerekend. Echter, in de
praktijk zal op één plaats de eerste scheur optreden, waarna de krachtsverdeling flink wijzigt, waardoor
een eventuele tweede scheur op een andere locatie dan de gespiegelde locatie van de eerste scheur zal
optreden. De situatie is dan niet wezenlijk anders dan in een situatie met een oneven aantal velden. De
vraag is dan in hoeverre het wel terecht is om (zoals in bijlage A3 staat) in de ene situatie met twee
scheuren te mogen rekenen, en in de andere situatie met slechts één scheur.
Echter, het rekenen met één scheur voor alle situaties is een verzwaring, dus ongewenst, ten opzichte
van de huidige Aanbeveling, terwijl het rekenen van twee scheuren in alle niet-symmetrische situaties
gevoelsmatig mogelijk niet altijd veilig is.
ACTIES:
Is een lastig punt, hier goed over na denken.
4.4 Geldigheid van waterdichtheidseis
Niet altijd zijn die eisen van toepassing.
ACTIES:
Nog duidelijker dan nu aangeven wanneer wel en wanneer niet.
Noot:
Overwogen kan worden om aan te geven dat de opdrachtgever in het contract moet aangeven of de
waterdichtheidseis van toepassing is. Dit hangt wel af van de contractvorm, en in hoeverre de
opdrachtgever last heeft van een lekkende onderwaterbetonvloer. Voor vloeren met een blijvende
functie, waar de Aanbeveling overigens niet primair voor bedoeld is, zou dit anders kunnen zijn.
Binnen dit hoofdstuk worden punten 4.1 t/m 4.4 uit het PvA van VC95 achtereenvolgens beschouwd in
respectievelijk paragrafen 9.1 t/m 0. In paragraaf 9.5 is beschouwd hoe toets 2b kan worden aangepast
zodat deze een grotere doch veilige rol van betekenis speelt.
Toetsing van de BGT in de lange richting wordt niet beschouwd; zie paragraaf 2.1 voor toelichting.
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9.1
9.1.1

discontinuïteit minimale betondrukzone
minimale betondrukzone in literatuur
In [lit.18] wordt een onderscheid gemaakt tussen permeabiliteit van ongescheurd beton en gescheurd
beton. In het document is een aantal criteria gesteld waaraan vloeistofdichte betonconstructies moeten
voldoen. Voor de methode binnen de huidige CUR77 kan gesteld worden dat doorgaande scheuren
binnen toets BGT in de korte richting (waterdichtheidstoets) niet worden getolereerd. Een toets op basis
van de drukzone is dan ook bepalend (zie figuur 37).

figuur 37 controle van de vloeistofdichtheid van betonconstructies (Fig. 4.2 uit [lit.18])
In [lit.18] wordt gekeken naar de indringdiepte van vloeistoffen in ongescheurd beton. Het beoogde
toepassingsgebied heeft primair betrekking op constructies waarbij enige vorm van lekkage leidt tot
(milieu gerelateerde) problemen. Hierbij valt te denken aan opslagtanks van chemische stoffen of
vloerplaten ter plaatse van tankstations. Voor OWB-vloeren is de permeabiliteit (voor water) van het
beton zelf als een te verwaarlozen factor te beschouwen. Voor OWB-vloeren is van belang dat er
voldoende dikte aan ongescheurd beton aanwezig is. Deze wordt in CUR77 bepaald door de hoogte van
de betondrukzone (x).
Hiertoe wordt kort ingegaan op een tweetal criteria voor een op buiging belaste constructie:
A. Gescheurd beton – buigscheuren (afkomstig uit CUR-Aanbeveling 65)
In geval van scheurvorming door buiging moet de hoogte van de drukzone (hx) aan het volgende
voldoen:
hx
2*e
{e is de gemiddelde indringdiepte}
hx
30 mm
hx
2*Dmax
{Dmax is de grootste korrelafmeting}
Voor grootste korrelafmeting van 32 mm bedraagt de minimale drukzonehoogte, hx;min, 64 mm.
B. Praktijkervaring – waterdichtheid van waterreservoirs (afkomstig uit “Betonbau beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen (1991))
Waterreservoirs worden als waterdicht aangemerkt wanneer voor de drukzone (h x) geldt:
hx
50 mm
hx = 20 mm + Dmax
{bij een grootste korrelafmeting Dmax van 32 mm}
Voor grootste korrelafmeting van 32 mm bedraagt de minimale drukzonehoogte, hx;min, 52 mm.
In [lit.18] worden praktische richtlijnen genoemd van Lohmeyer en Meichsner voor de bepaling van de
kritische scheurwijdte in relatie tot de vloeistofdruk voor gewapende constructies. Omdat in relatie tot de
waterdichtheidseis in CUR77 voor het ongewapende beton geen scheurwijdte wordt getolereerd over de
minimale betondrukzone worden Lohmeyer en Meichsner niet relevant geacht.
In deel 3 van Eurocode 2 “NEN-EN 1992-3: Constructies voor keren en opslaan van vloeistoffen” wordt
een ondergrens van 50mm genoemd voor de minimale betondrukzone van vloeistofkerende constructies.
Samenvattend:
Een constructie zal zich als nagenoeg waterdicht gedragen als er geen doorgaande scheuren (van
bovenkant tot onderkant van de constructie) aanwezig zijn. Buigscheuren mogen wel aanwezig zijn mits
er een minimale hoogte voor drukzone gegarandeerd is. Binnen het vervolg van dit hoofdstuk wordt voor
OWB-vloeren een absolute ondergrens van de minimale betondrukzone gesteld volgens:
Xtoel,w
9.1.2

50 mm.

relevantie en toepassingsgebied Xtoel,w
Binnen toetsing in de BGT (in de korte richting) wordt de minimale betondrukzone bepaald door:
de expliciet gevormde eis met betrekking tot waterdichtheid;

xtoel,w
de toets van betondruksterkte;

2 N'
f 'brep
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De te hanteren waarde wordt bepaald door:

xtoel

max xtoel,w of

2 N'
f 'brep

Xtoel,w en 2*N' / f'brep (mm)

In figuur 38 zijn voor Rekenvoorbeelden 1 t/m 4 de waarden uiteengezet voor de toets van
betondruksterkte.

350

Xtoel,w huidige CUR77

300

Rekenvoorbeeld 1
Rekenvoorbeeld 2

250

Rekenvoorbeeld 3
200

Rekenvoorbeeld 4

Rekenvoorbeeld 2

Groninger Forum

150

Mauritshuis

100
Rekenvoorbeeld 1

50
Rekenvoorbeeld 3
0
0

Groninger Forum
Rekenvoorbeeld 4

Mauritshuis
100

200

300

opwaartse waterdruk qw,rep (kN/m')
figuur 38 grafiek minimale hoogte betondrukzone van cases
Aangezien f’brep als een constante wordt beschouwd en de opwaartse waterdruk afhankelijk is van de
bouwputdiepte, is figuur 38 te beschouwen als een weergave van de stempelkracht (N’) als functie van
de bouwputdiepte (onder grondwaterstand).
noot:
Onder invloed van een update naar notaties conform de Eurocode wordt de representatieve
betondruksterkte f´brep vervangen door 0,85*fck [lit.10]. Dit leidt tot een afname van de
betondruksterkte waardoor de toets van de betondruksterkte eerder maatgevend zal zijn.
De stempelkracht is onder te verdelen in (zie figuur 56 voor visualisatie):
een aandeel vanuit het verschil in waterdruk (doorgaans grootste aandeel), en
een aandeel vanuit de passieve gronddruk; dit aandeel komt voort uit vervormingen van de
damwand beneden de ontgravingsdiepte naar het grondmassief aan de buitenzijde van de bouwput
(aandeel is afhankelijk van damwandontwerp).
Uitgaande van een hydrostatische waterspanning (lineaire verloop van de waterdruk) kan op basis van
Rekenvoorbeeld 2 geconcludeerd worden dat voor diepe bouwputten (q w,rep > 150 kN/m2) doorgaans de
toets van betondruksterkte maatgevend zal zijn voor de betondrukzone.
Onder invloed van de herformulering van Xtoel,w met een lagere ondergrens voor 50mm zal de maximale
betondruksterkte ook voor ondiepere bouwputten voor meer situaties maatgevend zijn danwel benaderd
worden. Binnen deze veronderstellingen is de normaaldrukkracht N’ gelijk verondersteld aan de
stempelkracht Fstempel. Voor situaties waarbij
9.1.3

N’ toeneemt neemt de relevantie van Xtoel,w toe.

opties voor herformulering Xtoel,w
Verondersteld wordt dat herformulering van Xtoel,w conform het PvA van VC95 zal moeten leiden tot een
linearisatie en versoepeling van de eis conform de huidige CUR77. Hierbij is uitgegaan van een absolute
ondergrens van Xtoel,w van 50mm welke in paragraaf 9.1.1 onderbouwd is.
Binnen de doelstellingen van VC95 ligt het primair beoogde toepassingsgebied voor verlichting van de
ontwerprichtlijn bij bouwputten met een relatief lage normaaldrukkracht. Hiertoe is de invloed van de
herformulering van Xtoel,w van groot belang voor situaties binnen de rode cirkel in figuur 39.
In figuur 39 zijn alternatieven voor herformulering van Xtoel,w grafisch weergegeven op basis van de
volgende formuleringen:

50

1

alternatief 1

xtoel,w

alternatief 2

50mm

xtoel,w

50 1

alternatief 3

50mm

xtoel,w

qw,rep

3

(qw,rep )
(q
50)
2 w,rep
50 300mm

In deze formules is Xtoel,w in mm en dient qw,rep te zijn ingevuld in kN/m2; dit resulteert in figuur 39.
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Xtoel,w of 2*N' / f'brep (mm)
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100
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opwaartse waterdruk qw,rep (kN/m2)
figuur 39 grafiek minimale betondrukzone inclusief herformulering Xtoel,w
Optie 1 geeft een simpele formule met een volledig lineair verloop (zonder expliciete begrenzingen),
is voor alle representatieve waterdrukken lager dan de geformuleerde Xtoel,w in de huidige CUR77 (ook
voor diepe bouwputten),
biedt voor ondiepe bouwputten een verlichting van de eis, maar de ondergrens van 50mm zal in de
praktijk niet van invloed zijn, omdat de waterdruk per definitie groter is dan nul.
Optie 2 een formule met een bi-lineair verloop (met expliciete ondergrens),
is voor bijna alle representatieve waterdrukken lager dan de geformuleerde Xtoel,w in de huidige
CUR77, maar kan in theorie voor bouwputten met een qw,rep tussen 250 en 300 kN/m2 een verzwaring
opleveren indien de toets van de betondruksterkte niet maatgevend is,
biedt voor ondiepe bouwputten een grotere verlichting van de eis, waarbij de ondergrens van 50mm
van kracht is voor bouwputten met een qw,rep tot 50 kN/m2.
Optie 3 geeft een formule met een tri-lineair verloop (met expliciete onder- en bovengrens),
kan in theorie voor bouwputten met een qw,rep tussen 200 en 300 kN/m2 een aanzienlijke verzwaring
opleveren indien de toets van de betondruksterkte niet maatgevend is,
biedt voor ondiepe bouwputten een zeer grotere verlichting van de eis, waarbij de ondergrens van
50mm van kracht is voor bouwputten met een qw,rep tot 100 kN/m2.
Zie overzicht van conclusies in paragraaf 9.6 en aanbevelingen in hoofdstuk 13 in de vorm van een
concept tekst voor herziening van CUR77 conform alternatief 2.

9.2

invloed van niet-lineaire kruip op de rotatiecapaciteit
Bij drukspanningen boven een bepaalde grensspanning treedt niet-lineaire kruip op welke zich, in
tegenstelling tot lineaire kruip, manifesteert in een kort tijdsbestek. Hierdoor is het mogelijk om deze
kruip binnen CUR77 mee te nemen in toets 2c. Dit zou een gunstig effect hebben op de bepaling van de
rotatiecapaciteit ter plaatse van een scheur en dus een versoepeling van de eis betekenen.

9.2.1

niet-lineaire kruip in literatuur
In figuur 40 is de invloed van het spanningsniveau op de kruip(factor) in beton weergegeven.

figuur 40 spanningsafhankelijkheid van kruipfactor [lit.19]
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Uit [lit.20] blijkt dat niet-lineaire kruip snel optreedt en het begin aanduidt van het bezwijken van het
cementskelet met een progressieve vorming van microscheuren.
Zowel binnen Eurocode 2 als CEB-FIB modelcode 1990 is de niet-lineaire kruipfactor gerelateerd aan de
formulering van lineaire kruip op het tijdstip t= . Formulering niet-lineaire kruip volgens Eurocode 2:

Indien:
k

c

( , t0 ) e1,5 ( k

( , t0 )

k

(t0 ) 0, 45 f ck (t0 )
0,45)

/ fcm (t0 )

c

( , t0 ) volgens lineaire kruip met (t , t0 ) en t=
Zie bijlage XVI voor formule voor lineaire en niet-lineaire kruipfactor
Formulering niet-lineaire kruip volgens CEB-FIB modelcode 1990 [lit.18]:

Indien:
o, k

k

c

( , t0 )
c

(t0 ) 0, 4 f cm (t0 )
o

( , t0 ) e

(k

0,40)

/ f cm (t0 )

1,5
o

( , t0 ) volgens lineaire kruip met

o

(t , t0 ) en t=

Afgezien van eventuele verschillen in de berekening van lineaire kruip verschilt de bepaling van nietlineaire kruip alleen in de formulering van de grensspanning. Volgens Eurocode 2 en bijlage VII geldt
fcm=fck+8. Wanneer een betonsterkteklasse C20/25 wordt beschouwd dan volgt dat de grensspanning
voor het optreden van niet-lineaire kruip volgens Eurocode 2 ligt bij 0,45*20=9,0 N/mm2 en volgens
CEB-FIB modelcode 1990 bij 0,4*(20+8)=11,2 N/mm 2.
Binnen dit hoofdstuk zal de formulering volgens Eurocode 2 worden gehanteerd.
belangrijk:
De formulering in Eurocode 2 van de grensspanning zal conservatief gekozen zijn
(ondergrensbenadering) opdat de invloed van niet-lineaire kruip op vervormingen in berekeningen
niet wordt onderschat. Bij scheurvorming in OWB-vloeren is kruip echter gunstig werkend op toets
2c (m.b.t. de rotatiecapaciteit) en dient deze volgens een bovengrensbenadering bepaald te zijn.
9.2.2

invloed kruipfactor op toetsing discrete scheuren
Indien (niet-lineaire) kruip optreedt in de resterende betondrukzone Xtoel ter plaatse van een scheur dan
heeft dit een lokaal effect op het betreffende drukspanningsverloop. Deze zal niet volledig lineair
elastisch verlopen; zie figuur 41.

figuur 41 benadering drukspanningsverloop ter plaatse van scheur
Op basis van figuur 41 valt af te lezen dat enige mate van kruip zal intreden wanneer de piek van het
elastisch drukspanningsverloop de grensspanning overschrijdt. Onder invloed van deze kruip in de
uiterste vezel zal het drukspanningsverloop steeds meer gaan vormen volgens het plastische
drukspanningsverloop.
Om dit effect in rekening te brengen dient de lokale stijfheid van het beton gereduceerd te worden onder
toevoeging van de kruipfactor. Dit heeft een positief effect op de bepaling van de rotatiecapaciteit welke
in de huidige CUR77 is geformuleerd als:
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r

4 N'

hmin
E 'b xtoel 2

met:
2

1, 7974

1, 411

0,0011

xtoel
hmin
Conform Eurocode 2 dient de niet-lineaire kruipfactor als volgt geïmplementeerd te worden:
c
tot

el

cc

E cm

c

Ec

k

( , t0 )

Op basis van een update naar Eurocode notaties zal Ecm gehanteerd worden voor de (ongescheurde)
elasticiteitsmodulus:

E 'b

Ec

E cm

Ec
1, 05

E 'b
1, 05

Binnen CUR77 kan dit effect worden toegevoegd aan de methode door een reductie van de
elasticiteitsmodulus ter plaatse van een scheur volgens:

E scheur
1
9.2.3

E cm
k ( , t0 )
1, 05

toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van eventuele toevoeging van de kruipfactor aan de methode van CUR77 beperkt
zich tot het gebied waarin toets 2c maatgevend is binnen dimensionering in de BGT (in de korte
richting). Dit is het geval voor bouwputten met een relatief hoge stempelkracht.
Van belang is (bij een volledig plastisch verondersteld drukspanningsverloop) de mate waarin Xtoel,w
maatgevend is binnen de bepaling van de hoogte van betondrukzone. Op basis van hoofdstuk 9.1 valt af
te leiden dat voor diepe bouwputten (qw,rep > 150 kN/m2) rekenkundig de maximale toelaatbare
representatieve betondrukspanning aanwezig zal zijn in de uiterste vezel. Voor ondiepe bouwputten
(qw,rep < 150 kN/m2) is dit volgens de huidige formulering van Xtoel,w zeer onwaarschijnlijk.
Volgens de aanbevolen alternatieven voor herformulering van Xtoel,w in paragraaf 9.1.3 zal de absolute
ondergrens verlaagd worden van 100 naar 50 mm, waardoor de toets van betondruksterkte in
toenemende mate bepalend wordt. Hierdoor zal rekenkundig ook voor relatief ondiepe bouwputten de
maximale betondrukspanning benaderd worden.
In theorie is het toepassingsgebied van niet-lineaire kruip begrensd voor een ondergrens waarbij (de
piek van het de drukspanning in de uiterste vezel van de betondrukzone) volgens het lineair-elastische
drukspanningsverloop de grensspanning overschrijdt. De invloed van de kruip zal toenemen naarmate
de drukspanning zich gaat herverdelen, waarbij als bovengrens het volledig plastische
drukspanningsverloop geldt.

f 'b,rep,B25 18 N/mm 2
0,85 f ck ,C 20/ 25 17 N/mm 2
c,elastisch

f 'b,rep

0, 45 f ck (t0 )

c,plastisch

0,5 f 'b,rep

0, 45 f ck (t0 )

figuur 42 elastisch en plastisch drukspanningsverloop over betondrukzone conform huidige CUR77
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bepaling kruipfactor conform Eurocode 2
Er wordt uitgegaan van een betondrukzone gelijk aan:

2 N'
0,85 fck

xtoel

Hiermee wordt verondersteld dat:
binnen het toepassingsgebied van niet-lineaire kruip de toets van betondruksterkte maatgevend is
boven de expliciet geformuleerde betondrukzone Xtoel,w (zie ook hoofdstuk 9.1), en
de formulering van de betondruksterkte fck conform [lit.10].
De piekspanning in de uiterste vezel zal gelijk zijn aan de maximale betondruksterkte = 0,85*fck. De
grensspanning voor optreden van niet-lineaire kruip ligt conform Eurocode 2 bij 0,45* fck.

f 'b,rep

0,85 f ck

c,elastisch

0,85 fck

0, 45 f ck (t0 )

c,plastisch

0, 5 0,85 fck

0, 45 f ck (t0 )

Voor situaties waarin de representatieve betondruksterkte maatgevend is voor de minimale
betondrukzone kan geconcludeerd worden dat zelfs een volledig plastisch betondrukspanningsverloop de
grensspanning vanuit Eurocode 2 benadert. Bij gestelde uitgangspunten zal in theorie altijd niet-lineaire
kruip optreden.
noot:
Het veronderstellen van de drukspanning als de ‘uitgesmeerde waarde’ van de stempelkracht over
de betondrukzone (volledig plastisch drukspanningsverloop) is het belangrijkste uitgangspunt voor
een veilige ondergrensbenadering van de kruipfactor. In werkelijkheid zal (in de uiterste vezel) bij
lagere normaaldrukkrachten reeds niet-lineaire kruip optreden mits de piek van het elastisch
drukspanningsverloop de grensspanning overschrijdt. In realiteit zal dit leiden tot een niet-lineair
drukspanningsverloop volgens de rode lijn in figuur 41.
In bijlage XVI is voor Rekenvoorbeeld 2 een berekening van de kruipfactor conform Eurocode 2
bijgevoegd inclusief een gevoeligheidsanalyse van de invoerparameters. Aangezien niet-lineaire kruip,
conform Eurocode 2, verondersteld wordt om op te treden in een kort tijdsbestek wordt uitgegaan van
een berekening van de kruipfactor op basis van t=oneindig. Op basis van deze gevoeligheidsanalyse is af
te leiden dat voor een reële en veilige ondergrensbenadering van de kruip dient te worden gerekend
met:
f ck 20 N/mm2 ,
c

1 0,85 fck
,
2

RH 100% (ho is hierdoor niet langer van invloed).
Gezien de onafhankelijkheid van de kruipfactor met betrekking tot de gemiddelde vloerdikte zijn
bovengenoemde waarden als representatief te beschouwen voor alle situaties waarin de hoogte van de
betondrukzone Xtoel wordt bepaald door toetsing van de representatieve betondruksterkte. De waarde van
de kruipfactor hangt af van de uiteindelijke formulering van de rekenwaarde van de betondruksterkte in
CUR77 voor de BGT; deze aangenomen op een waarde gelijk aan 0,85*fck conform [lit.10].
Uit de uitvoer van de berekeningssheet in bijlage XVI blijkt dat voor de cases de waarde van de
kruipfactor over het algemeen onafhankelijk is van bouwputspecifieke omstandigheden. Wel speelt de
invloed van de externe eis met betrekking tot de waterdichtheid (Xtoel,w) een rol doordat deze de
optredende betondrukspanning in de betondrukzone kan beperken tot piekwaardes lager dan 0,85*fck.
Uitgaande van een reële ondergrensbenadering blijkt de kruipfactor k alleen lager dan 1,0 te worden
voor cases waarbij toets 2c niet maatgevend is doordat de normaaldrukkracht onvoldoende groot is.
Als belangrijkste invloedsfactoren wordt de aanwezige betonsterkteklasse beschouwd en de ouderdom
van het beton (moment van leegpompen). Bij een hogere betonsterkteklasse is de hoogte van de
betondrukzone Xtoel lager aangenomen mits deze niet beperkt wordt door Xtoel,w. Indien beide
invloedsfactoren worden beschouwd resulteert dit voor Rekenvoorbeeld 2 in de kruipfactoren volgens
tabel 17 (zie bijlage XVI voor berekening).
C20/25

t0

28 dagen

t0

56 dagen

t0 180 dagen
tabel 17

k

1, 24

k

1,12

k

1, 09

k

0,89

k

0,89

k

0,78

niet-lineaire kruipfactor
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In tabel 17 is rekening gehouden met het ongunstige effect van een hogere betonsterkte in situ dan
C20/25 die conform [lit.22] voor ongewapende OWB-vloeren dient te worden aangenomen in de
berekening. CUR77 sluit het rekenen met een hogere betonsterkteklasse niet uit; bovendien geldt het
rekenen op basis van C20/25 als een ondergrensbenadering (en minimumeis voor aanvang van
leegpompen) voor de in situ aanwezige betonsterkte (zie hoofdstuk 5). Uit de gevoeligheidsanalyse in
bijlage V.15 is gebleken dat het rekenen met C30/37 een ongunstig effect kan hebben op toets 2c.
Belangrijker is echter dat een grotere betondruksterkte er rekenkundig toe kan leiden dat de eis vanuit
Xtoel,w eerder een beperking zal vormen, waardoor de piekspanning in de betondrukzone kan afnemen en
de grensspanning in mindere mate wordt overschreden. Veiligheid hieromtrent is gewenst.
Hoeveel veiligheid er beschouwd dient te worden met betrekking tot het tijdstip van leegpompen is
arbitrair; over het algemeen mag verondersteld worden dat een leegpompen na 28 dagen uitharden
geldt als een bovengrens voor de streefdatum (zie paragraaf 5.4 voor toelichting). Leegpompen na 56 of
180 dagen zal zich alleen in geval van onvoorziene situaties (calamiteiten) voordoen.
In hoofdstuk 4 en bijlage V.7 is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor het effect op toets 2c bij
toevoeging van diverse kruipfactoren. Bovengenoemde waarden voor de kruipfactor kunnen op basis van
hiervan als zeer invloedrijk worden aangemerkt.
9.2.5

mogelijke formulering toe te voegen kruipfactor
De formulering voor de rotatiecapaciteit in de herziene CUR77 volgt uit:
r

4 N'

hmin
Escheur xtoel2

Met:

E cm

E scheur
1

k

1, 05

Voor de formulering van de kruipfactor k zijn de volgende benaderingen mogelijk:
optie 1 vaste waarde voor de kruipfactor k
optie 2 kruipfactor k afhankelijk van optredende drukspanning in uiterste vezel
Binnen de doelstellingen van VC95 voor verlichting van de ontwerprichtlijn voor bouwputten met een
lage normaaldrukkracht (rode gebied in figuur 39) is een vaste waarde effectiever.
Zie overzicht van conclusies in paragraaf 9.6 en aanbevelingen in hoofdstuk 13 voor een concept tekst
voor herziening van CUR77 conform optie 1 met k=1,0.

9.3

discontinuïteit binnen toetsing discrete scheuren (toets 2c)
De doelstelling van deze paragraaf en het betreffende actiepunt uit het PvA van VC95 is te beschouwen
als het verbeteren van de consistentie bij uitvoer van de toetsing van discrete scheuren volgens de
methode zoals beschreven is in bijlage A van CUR77.
Concretisering van de actiepunten volgt onder invloed van de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke inconsistenties zijn in literatuur reeds aangetoond en/of komen in de ontwerppraktijk geregeld
aan het licht?
2. Wat zijn de oorzaken binnen de methode van CUR77 voor deze inconsistenties?
3. Hoe kunnen deze inconsistenties worden voorkomen?

9.3.1

literatuur en gebruikerservaringen
beschrijving in huidige CUR77 (toelichting in §7.5 op blz. 15):
Relevante bepalingen en opvallende invloedsfactoren volgens de huidige CUR77 zijn:
onderscheid op basis van symmetrie met betrekking tot het modelleren van één of twee scharnieren
in het gescheurde liggermodel in Bijlage A,
locatie van in rekening te brengen scheur(en) wordt aangenomen ter plaatse van maximale
optredende momenten in ongescheurde ligger,
resterende momenten in gescheurd liggermodel kunnen groter zijn dan de momentcapaciteit volgens
toets 2a of 2b,
het in rekening brengen van meer dan twee scheuren levert compatibiliteitsproblemen binnen model,
maar zal te allen tijde een gunstig effect hebben op de optredende hoekverdraaiingen over scheuren
in het model; de beperking tot maximaal twee scheuren geldt hiermee als een veilige benadering,
stap 6 van het stappenplan van bijlage A3 biedt de mogelijkheid om, specifiek voor situaties waarbij
aantoonbaar meer dan één of twee scheuren zullen ontstaan (bijvoorbeeld bij Rekenvoorbeeld 4),
meer dan twee scheuren in rekening te brengen.
ervaringen uit de praktijk (zie paragraaf 2.2 en 4.3):
In de ingenieurspraktijk komen geregeld inconsistenties voor met betrekking tot:
inconsistentie 1
modellering van één of twee scharnieren op basis van symmetrie
inconsistentie 2
variaties in vloerdikte
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Met betrekking tot inconsistentie 1 roept de methode van CUR77 vraagtekens op rond het aantal in
rekening te brengen scheuren. Deze bepaling heeft een grote invloed doordat de benodigde vervorming
(rotatie) wel of niet verdeeld kan worden over meerdere scharnieren in het rekenmodel. Zie
omschrijving onder 4.3 in [lit.4]. Met betrekking tot inconsistentie 2 roept de huidige aanbeveling
vraagtekens op rond de locatiebepaling van de in rekening te brengen scheur(en). De invloed van de
constructiedikte beïnvloedt via de stijfheid niet alleen de waarde van het optredende moment, maar ook
de locatie (veldnummer) van het piekmoment. Hierdoor kan een toenemende vloerdikte resulteren in
een ongunstig effect op toets 2c; zie gevoeligheidsanalyse in bijlage V.15.
overige literatuur:
Binnen de betonvereniging is [lit.23] vervaardigd ter toelichting en navolging op het uitbrengen van
CUR77. In de bijlage is een herberekening uitgevoerd van Rekenvoorbeeld 2. Hierin is aangetoond dat
binnen de huidige CUR77 de locatie van de eerste scheur grote invloed heeft op de dimensionering en
toetsing van discrete scheuren (toets 2c). De gevoeligheid voor dit uitgangspunt blijkt erg groot volgens
de gevoeligheidsanalyse in bijlage V.16. Deze vraagtekens worden onderbouwd door een beschouwing in
[lit.23] en paragraaf 5.7 waarin wordt gesteld dat het goed mogelijk is dat onder invloed van variaties in
betonsterkte en maatvoering de eerste scheurvorming in een ander veld kan plaatsvinden.
Ter illustratie is in figuur 43 het momentenverloop weergegeven voor de ongescheurde constructie van
Rekenvoorbeeld 1 (links) voor een vloerdikte van 800mm en van Rekenvoorbeeld 2 (rechts) voor een
vloerdikte van 1200mm. De piekmomenten treden voor beide cases op in de velden in het midden van
de bouwputdoorsnede. De variaties tussen de piekmomenten en de momenten in de naastgelegen
velden variëren met respectievelijk 13% en 1,5%. Vooral voor Rekenvoorbeeld 2 is het twijfelachtig of
de eerste scheurvorming plaatsvindt in het aan te nemen veld.

figuur 43 momentenverloop voor ongescheurde constructies (toets 2a) Rekenvoorbeeld 1 en 2
Een tweede redenering binnen [lit.23] leidt tot het vermoeden dat er een onrealistische schematisering
wordt gehanteerd wanneer in een symmetrische doorsnede de twee scheuren/scharnieren worden
verondersteld symmetrisch op te treden. In werkelijkheid zal er altijd eerst één scheur ontstaan waarna
een eventuele tweede scheur, onder invloed van momentenherverdeling, lang niet altijd op de
symmetrische locatie dient op te treden. Dit fenomeen is onderzocht in de gevoeligheidsanalyse in
bijlage V.16 en wordt nader beschouwd in paragraaf 9.3.3.
9.3.2

aantal in rekening te brengen scheuren
Zie beschrijving onder 4.3 in [lit.4] voor toelichting. De betreffende inconsistenties komen voort uit het
toestaan om één of twee scheuren in rekening te brengen door deze middels scharnieren te modelleren
in het liggermodel. Binnen de huidige CUR77 is dit onderscheid gebaseerd op het wel of niet (perfect)
symmetrisch zijn van de bouwputdoorsnede.
In paragraaf 9.3.1 is reeds aangegeven dat:
het gescheurde liggermodel vaak duidt op het ontstaan van meer scheuren,
er meer dan twee scheuren in rekening mogen worden gebracht wanneer het ontstaan van meer
scheuren rekenkundig aan te tonen is en compatibiliteitsproblemen geen beperking vormen,
het in rekening brengen van meer scheuren een gunstig effect heeft op de optredende rotaties.
Op basis van deze kenmerken is het onrealistisch om binnen de rekenregel het in rekening brengen van
één of twee scheuren te baseren op basis van symmetrie van de bouwkuipdoorsnede. Het in rekening
brengen van maximaal twee scheuren is te beschouwen als een veilige en praktische benadering; ook
voor een niet-symmetrische bouwputdoorsnede.

9.3.3

locatiebepaling van in rekening te brengen scharnieren
Als uitgangspunt wordt gesteld dat er binnen herziening van CUR77 consistent met twee in rekening te
brengen scheuren mag worden gerekend conform paragraaf 9.3.2. De resterende inconsistenties komen
voort uit de wisselwerking tussen twee in rekening te brengen scheuren; zie toelichting in paragraaf
9.3.1. Om deze inconsistenties inzichtelijk te maken is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd in bijlage
V.16 met betrekking tot diverse methodieken voor uitvoer van toets 2c. Uitgangspunten zijn beschreven
in tabel 18. In figuur 44 zijn voor vloerdikte van 1000mm tot 1200mm het momentenverloop voor de
ongescheurde constructie weergegeven met de resulterende locatie van de in rekening gebrachte
scheuren (kleurindicatie komt overeen met figuur 45). De effecten op de unity checks voor toets 2c van
Rekenvoorbeeld 2 zijn weergegeven in figuur 45.
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aanduiding:
huidige CUR77

beschrijving bepalingsmethode:
twee symmetrische scharnieren ter plaatse van de twee
piekmomenten volgend uit het ongescheurde liggermodel
één scharnier ter plaatse van één van de twee piekmomenten
volgend uit het ongescheurde liggermodel
twee scharnieren; het tweede scharnier is aangenomen ter plaatse
van het resterende piekmoment na krachtenherverdeling ten
gevolge van de eerste scheur

eerste scheurvorming
asymmetrisch scheurenpatroon

tabel 18

uitgangspunten voor diverse bepalingsmethoden voor de locatie van scheuren binnen toets 2c

Unity Check

figuur 44 momentenverloop en scheurlocaties voor Rekenvoorbeeld 2

2,00

Huidige CUR77

Asymmetrisch
scheurenpatroon
1,00

Eerste
scheurvorming

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

0,00

Vloerdikte (hgem )
figuur 45 gevoeligheidsanalyse toets 2c voor Rekenvoorbeeld 2 voor veronderstelde scheuren
Uit figuur 45 blijkt dat de uitkomst van toets 2c voor alle beschouwde vloerdiktes ongunstig wordt
beïnvloed wanneer één scheur in rekening wordt gebracht. Met geen van de beschouwde vloerdiktes
wordt voldaan aan toetsing van de BGT in de korte richting. Voor Rekenvoorbeeld 2 wordt alleen aan
toets 2c voldaan indien de scheurlocaties zich in twee naast elkaar gelegen velden bevindt. Deze situatie
blijkt op basis van een asymmetrisch scheurenpatroon (binnen een iteratieve locatiebepaling) niet
realistisch te zijn.
In figuur 45 is de invloed van de randstoringseffecten waarneembaar. Wanneer een duidelijk
middengebied te onderscheiden is in de ongescheurde liggerberekening (zoals het geval is voor een
vloerdikte van 800 tot 1000mm) dan komen de in rekening te brengen scheuren relatief ver uit elkaar te
liggen. Hierdoor beïnvloeden deze elkaar minimaal en zal ook na krachtenherverdeling het piekmoment
ten gevolge van het randstoringseffect van de andere bouwputzijde zich op dezelfde locatie manifesteren
als in de volledig ongescheurde constructie. Het maakt voor deze situatie geen verschil of tussentijds
krachtenherverdeling wordt beschouwd. Bovendien blijkt voor dergelijke dunne vloerdikten het verschil
in de optredende rotatie bij een beschouwing van één of twee symmetrische scharnieren erg klein.
Wanneer de randstoringseffecten elkaar onder invloed van toenemende vloerdiktes (én stijfheid) in
toenemende mate overlappen wordt het verschil tussen één of twee te modelleren scharnieren steeds
groter.
Met betrekking tot de gevoeligheid rond de locatiebepaling is in bijlage XVII het effect uiteengezet indien
de te modelleren scharnieren kunnen worden aangenomen ter plaatse óf nabij het veld met het grootst
optredende moment. Deze methode vergroot echter de complexiteit en inconsistenties blijken hierdoor
juist toe te nemen. Deze methode wordt hierdoor niet wenselijk geacht voor toevoeging aan CUR77.
9.3.4

opties voor aanpassing binnen herziene CUR77
Opties met betrekking tot het aantal en locatiebepaling van in rekening te brengen scheuren zijn:
optie
optie
optie
optie
optie

1
2
3
4
5

pagina 70

de huidige methode handhaven
twee scharnieren alleen toestaan in geval van een duidelijk middengebied
consequent twee scharnieren toestaan
tweede scharnier lokaliseren op basis van momentenherverdeling
consequent één scharnier toestaan
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opmerking:
Optie 5 wordt binnen het Plan van Aanpak van VC95 als onwenselijk beschouwd, omdat hiermee de
ontwerprichtlijn wordt verscherpt. In combinatie met een eventuele toevoeging van de (nietlineaire) kruipfactor kan deze verzwaring van de aanbeveling worden gecompenseerd.
De verschillende effecten zijn beschouwd in een gevoeligheidsanalyse in figuur 46. Hieruit blijkt dat
enige vorm van inconsistenties binnen toets 2c onvermijdelijk is. Bij aanpassing van CUR77 zou
Rekenvoorbeeld 2 voor geen van de beschouwde vloerdiktes voldoen. Een belangrijke bevinding is de
onafhankelijkheid van de vloerdikte hgem; voor veel gevallen geldt dat een dunnere vloer een gunstige
uitwerking heeft.

Rekenvoorbeeld 2:
Invloed toets 2c
2,00

Unity Check

Optie 1 - Huidige CUR77
Optie 2
Optie 3 = Optie 1
1,00

Optie 4
Optie 5
Optie 5 met kruip
1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

0,00

Vloerdikte

figuur 46 effect van opties op toets 2c voor Rekenvoorbeeld 2
Met het oog op een kalibratie tussen de huidige en de herziene CUR77 geldt dat voor Rekenvoorbeeld 2
het gunstige effect van toevoeging van de kruipfactor aan de methode geen uitkomst biedt; de
inconsistenties blijven van kracht.
Zie overzicht van conclusies in paragraaf 9.6. Aanbevelingen zijn geformuleerd in hoofdstuk 13 in de
vorm van een concept tekst voor herziening van CUR77 conform optie 4. Voor Rekenvoorbeeld 2
resulteert dit in een verloop volgens optie 4 in figuur 46. Onder invloed van kruip (met een kruipfactor
gelijk aan 0,5) zal deze aanpassing niet leiden tot een verzwaring van toets 2c; Rekenvoorbeeld zal nog
net voldoen voor hgem=800 mm.

9.4

geldigheid waterdichtheidseis
Het toetsen van OWB-vloeren aan de waterdichtheidseis, voor de BGT in de korte richting, behoeft geen
uitvoer voor bepaalde situaties. In de huidige CUR77 staat hiertoe in een toelichting in §4.2.1vermeld:
“Toelichting
De toets in de korte richting is gebaseerd op een waterdichtheidsfunctie. Deze toets zou achterwege
mogen blijven als deze functie niet aan de orde is. De toets in de lange richting geldt te allen tijde.”
Nadere specificering van het toepassingsgebied en voorwaarden waarbij toetsing in de BGT niet
noodzakelijk is wordt niet gegeven. Voor de herziene CUR77 wordt overwogen om hier richtlijnen voor te
voor te formuleren [lit.4]. In deze paragraaf wordt een definitie van de waterdichtheidseis te
geformuleerd. Op basis hiervan wordt een toepassingsgebied beschreven waarvoor toetsing op
waterdichtheid (mogelijk) niet noodzakelijk wordt geacht. Vervolgens is beschreven welke gevolgen dat
heeft voor het bouwputontwerp, contracten, kosten en planning.

9.4.1

definitie van waterdichtheidsfunctie van OWB-vloeren
De primaire functie van een OWB-vloer is het creëren van een veilige en werkbare (droge) bouwkuip ten
behoeve van tijdelijke bouwwerkzaamheden onder de grondwaterspiegel. Voor situaties waar reeds een
waterafsluitende (klei)laag aanwezig is tussen de ontgravingsdiepte en de teendiepte van de kerende
constructie, kan een OWB-vloer echter ook een belangrijke functie vervullen binnen het horizontale of
verticale evenwicht (door respectievelijk stempelwerking of ballast ter preventie van opbarsten).
definitie waterdichtheidsfunctie:
“De waterdichtheidsfunctie van een OWB-vloer mag als niet-primaire functie worden beschouwd
indien aangetoond wordt dat de waterdoorlatendheid van overig aanwezige waterafsluitende
(bodem)lagen of aanvullende maatregelen de bijdrage van het lekdebiet door de OWB-vloer in
voldoende mate beperkt. Hierdoor dient het mogelijk te zijn om de bouwkuip leeg te pompen en om
deze, gedurende de tijdsduur van gebruik, droog te houden. De constructieve veiligheid dient te
allen tijde gegarandeerd te zijn.”
Binnen de beoordeling of het totale debiet aan toestromend water acceptabel is dienen lekdebieten en
accumulatie van hemelwater te worden beschouwd. Mogelijke lekdebieten kunnen voortkomen uit zowel
keerwanden als water afsluitende lagen (OWB-vloer) beneden de ontgravingsdiepte; de diepte van de
bouwput is voor beide bijdragen van groot belang.
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Voor keerwanden nemen (risico’s op) lekkages toe bij toenemende bouwputdiepte. Voor stalen
damwanden speelt het uit het slot lopen van de damwandplanken hierbij een rol; voor diepwanden zijn
onderlinge scheefstand en lekkages tussen diepwandpanelen van belang. Zowel voor keerwanden als
voor OWB-vloeren geldt bovendien dat het lekdebiet bij een gegeven opening op zijn minst lineair zal
toenemen met de aanwezige waterdruk (volgens de stromingswetten van Darcy en Bernoulli).

figuur 47 waterlekkage door diepwanden en stalen damwanden
Ook de tijdsduur van het in gebruik zijn van de OWB-vloer speelt een rol. Binnen de CUR77 is het
toepassingsgebied van OWB-vloeren beperkt tot tijdelijke functies.
noot:
De prestaties, normen, rekenregels en aanvullend benodigde voorzieningen voor permanente
OWB-vloeren zijn onzeker. In [lit.5] zijn voor dit toepassingsgebied beperkingen en richtlijnen met
betrekking tot uitvoeringsaspecten geformuleerd. Duurzaamheidsaspecten zijn naar de mening
van VC95 (vooralsnog) echter nog niet in voldoende mate bekend om hiertoe richtlijnen op te
nemen binnen de herziene CUR77.
Gedurende een tijdelijke bouwfase is altijd een pompinstallatie aanwezig voor het wegpompen van
overtollig lek- en hemelwater. Een bepaalde mate van waterdoorlatendheid van de OWB-vloer kan
hiermee worden opgevangen mits aan de eisen voor beïnvloeding van de omgeving kan worden voldaan.
Voor verdere bouwwerkzaamheden wordt een drainagelaag op de OWB-vloer doorgaans noodzakelijk
geacht om problemen met opwellend water onder de later te storten constructievloer te voorkomen.
9.4.2

beoogd toepassingsgebied
Situaties waarvoor de geldigheid van de waterdichtheidseis ter discussie mag worden gesteld dienen,
conform de doelstellingen van de VC95, vooral gericht te zijn op situaties waarin de risico’s met
betrekking tot watervoerende scheuren minimaal zijn. Onderscheid kan worden gemaakt in:
situatie 1 een watervoerende scheur veroorzaakt een aanvaardbaar lekdebiet
situatie 2 een problematische scheur kan (kosten)efficiënt worden verholpen
Een veilige benadering van het beoogde toepassingsgebied wordt begrensd voor situaties die voldoen
aan zowel situatie 1 als 2.
Situatie 1 beperkt zich tot ondiepe bouwputten met een aantoonbaar kleine waterdruk tijdens de
functionerende werking van de OWB-vloer. Met betrekking tot dit toepassingsgebied zijn op basis van de
ontwerpmethodiek van de huidige CUR77 zeer goede resultaten behaald met betrekking tot de
waterdichtheid. De overtuiging is hierdoor ontstaan dat vooral toets 2a overmatig conservatief is
verondersteld volgens de huidige CUR77.
Indien het ontwerp niet getoetst is op waterdichtheid of wanneer om andere redenen watervoerende
scheuren worden verwacht dienen maatregelen genomen te worden conform paragraaf 5.5.3. Indien het
toestromend debiet groter blijkt te zijn dan de pompcapaciteit kunnen er mitigerende maatregelen
worden getroffen. In de praktijk blijkt het (lokaal) injecteren van grout een effectief middel voor het
afdichten van scheuren. Specifiek voor situaties waarvoor lekkages (bijvoorbeeld door temperatuurkrimp
of bij verbinding met keerwanden bij lage stempelkracht) worden verwacht kan het, op basis van een
afweging van kosten en risico’s, aantrekkelijk zijn om een verhoogd risico op watervoerende scheuren te
accepteren (situatie 2).
toelichting:
In de praktijk blijkt bij toenemende bouwputdimensies het risico en de scheurwijdte van
krimpscheuren toe te nemen; zie paragraaf 5.5. In CUR77 wordt als praktische benadering
aangegeven dat bouwputlengtes groter dan 40m kunnen leiden tot dergelijke scheuren. Voor die
situaties dient rekening te worden gehouden met het ontstaan van watervoerende scheuren. De
mogelijkheid tot het afdichten van scheuren (middels groutinjectie) kan ingecalculeerd worden in
de planning en bestek, wanneer deze (kosten)efficiënt wordt geacht in relatie tot eventueel te
nemen voorzorgsmaatregelen (dilataties, scheurinleiders of bouwputsegmentering).
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Aan de eisen met betrekking tot veiligheid (in de UGT) dient te allen tijde te worden voldaan indien zich
onder de OWB-vloer een belasting uit waterdruk of zwel kan ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor toetsing
van de BGT in de lange richting (toets 1). Om het ontstaan van een waterdruk te voorkomen kan in
bepaalde situaties, met het oog op de benodigde vloerdikte, overwogen worden om de OWB-vloer
opzettelijk waterdoorlatend te maken. Ten behoeve van de definitieve constructie binnen de bouwkuip
kan, afhankelijk van de eisen vanuit het beoogde gebruik, de waterdichtheidseis
noot:
Een eventuele watervoerende scheur ten gevolge van trekspanningen voortkomend
temperatuurkrimp zal optreden tijdens het uitharden van de gestorte OWB-vloer. Eventuele
watervoerende scheuren ten gevolge van krachtswerking (buigende momenten) treden op tijdens
of na het leegpompen.
9.4.3

formulering randvoorwaarden
Voor het niet toetsen aan de waterdichtheidseis dient te worden voldaan aan:
voorwaarde 1
voorwaarde 2

voorwaarde 3
voorwaarde 4

voorwaarde 5

De waterdichtheidsfunctie van de betreffende OWB-vloeren dient als niet-primaire
functie te kunnen worden beschouwd volgens de definitie in paragraaf 9.4.1.
De contractvorm dient gebaseerd te zijn op Design&Construct (D&C) of een
andersoortige contractvorm waarbij de verantwoordelijkheden en risico’s met
betrekking tot het ontwerp, uitvoer én gebruik van de bouwput (gedurende
functionerende werking) in handen zijn van dezelfde partij/alliantie.
De opdrachtgever moet de keuze om niet te hoeven toetsen aan de
waterdichtheidseis expliciet aangeven in het contract.
Indien de constructie niet als waterafdichtend wordt beschouwd, dient in het ontwerp
te worden voorkomen dat er een waterdruk opbouwt onder de OWB-vloer. Hiertoe
dient rekening te worden gehouden met een bovengrensbenadering van het af te
pompen debiet aan water.
In bestek en planning dient men rekening te houden met aanvullend benodigde
maatregelen met betrekking tot het afdichten (injecteren) van eventueel optredende
watervoerende scheuren in de constructie.

Zie overzicht van conclusies in paragraaf 9.6 en aanbevelingen in hoofdstuk 13.

9.5

aanpassing met betrekking tot relevantie toets 2b
Zoals in hoofdstuk 3 en 4 is aangetoond speelt toets 2b nauwelijks een rol van betekenis binnen
dimensioneringen conform de huidige CUR77. In paragraaf 4.3.1 staat hiertoe:
“Toets 2b is relatief makkelijk uit te voeren (in vergelijking met toets 2c). Deze biedt in de
ontwerppraktijk echter zelden uitkomst omdat de benodigde boog voor krachtenevenwicht met de
externe momentbelasting vaak groter is dan de minimale vloerdikte van de OWB-vloer toelaat.
Bovendien is een eventuele mogelijkheid op krachtenevenwicht door boogwerking (voor beperkte
vloerdiktes) vaak conservatief ten opzichte van de reeds uitgevoerde toets 2a.”
Het conservatieve karakter van toets 2b wordt toegelicht in Bijlage A1 van de huidige CUR77:
“De toetsing van de bruikbaarheidsgrenstoestand voor de korte richting in deze Aanbeveling is zodanig
dat eerst een toets van de betontrekspanning
fb plaatsvindt voor de ongescheurd veronderstelde
ligger. Als niet aan deze toets wordt voldaan mag scheurvorming worden toegelaten, waarbij de
hoogte x van de drukzone wordt getoetst, tezamen met een toets van de betondrukspanning ’b .
Hierbij zou voor het buigend moment in de gescheurde doorsnede het moment ter plaatse moeten
worden aangehouden bij een ongescheurd blijvende onderwaterbetonvloer. Dat laatste is te
conservatief en zal meestal niet voldoen aan de toets, omdat ten gevolge van het ontstaan van een
scheur in een doorsnede, het moment in die doorsnede lager zal zijn dan in een ongescheurde
doorsnede. In deze bijlage A wordt een methode beschreven voor de bepaling van dit lagere buigend
moment.”
Uiteindelijk wordt in bijlage A beschreven hoe toets 2c uitgevoerd dient te worden, waarbij getoetst
dient te worden aan de rotatiecapaciteit. Onder invloed van de kruipfactor zal deze toets worden verlicht
onder invloed van een toename van de rekenkundige rotatiecapaciteit. Als gevolg kan worden gesteld
dat toets 2b slechts in zeer uitzonderlijke gevallen maatgevend zal zijn. Met het oog op praktische
uitvoerbaarheid en het bieden van inzicht in de krachtswerking van OWB-vloeren is het niet wenselijk
om toets 2b te schrappen uit de aanbeveling. Wel is het wenselijk vanuit praktisch oogpunt om de
conservatieve benadering op enigerwijze te optimaliseren opdat deze de toetsing benaderd volgens
bijlage A van CUR77. Uiteraard dient hierbij wetenschappelijke onderbouwing te worden gegeven
waarbij de veiligheid (t.o.v. toets 2c) gegarandeerd is.
Uit de gevoeligheidsanalyses valt af te leiden dat dit effect bereikt kan worden onder invloed van het
reduceren van de elasticiteitsmodulus van constructie. Hierbij dient de elasticiteitsmodulus (vanuit toets
2a) te worden gereduceerd, waarmee de invloed van scheuren op de stijfheid en krachtswerking van de
gehele constructie in rekening wordt gebracht.
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9.6

conclusies en aanbevelingen
Conclusies met betrekking tot discontinuïteit minimale betondrukzone (paragraaf 9.1):
9.1)

Uit literatuur valt af te leiden dat voor betonconstructies als ondergrens voor de minimale
betondrukzone een waarde van 50mm geldt. Binnen de formulering in CUR77 is deze waarde aan
te bevelen voor de formulering van Xtoel,w voor ondiepe bouwputten, zodat specifiek voor dit
toepassingsgebied een verlichting van de eis wordt bewerkstelligd.

9.2)

Voor een verder verloop van Xtoel,w is een lineaire relatie met de waterdruk (of de gewenste diepte
van de bouwkuipvloer) gewenst om inconsistenties te voorkomen zoals die kunnen optreden
volgens de stapsgewijze formulering in de huidige CUR77.

9.3)

Voor diepe bouwkuipen valt te verwachten dat voor de minimale betondrukzonehoogte de toets
op betondruksterkte in toenemende mate bepalend is boven de expliciete eis vanuit Xtoel,w voor de
waterdichtheid.

Conclusies met betrekking tot invloed niet-lineaire kruip op rotatiecapaciteit (paragraaf 9.2):
9.4)

Voor een veilige benadering dient de grensspanning voor het optreden van niet-lineaire kruip
bepaald te worden volgens een bovengrensbenadering. Op basis van een volledig lineair-elastisch
drukspanningsverloop zal in de uiterste vezel echter al snel de benodigde grensspanning worden
bereikt volgens de rekenregels in CUR77. Indien de betondruksterkte maatgevend is voor de
bepaling van de minimale hoogte van de betondrukzone, dan treedt per definitie niet-lineaire
kruip op. Bij een representatieve betondruksterkte van 0,85* fck die is voorgesteld in [lit.10],
resulteert dit in een volledig plastische drukspanning die bij benadering gelijk is aan de
grensspanning volgens Eurocode 2.

9.5)

De waarde van de niet-lineaire kruip is bij benadering onafhankelijk van bouwputspecifieke
dimensies (zoals stempelkracht, constructiedikte, betonsterkteklasse). Als conservatieve
benadering voor de bepaling van de kruipfactor is een volledig plastisch drukspanningsverloop
beschouwd. Een ondergrensbenadering van de kruipfactor voor het toepassingsgebied van CUR77
resulteert in voldoende veiligheid voor een waarde gelijk aan ongeveer 1,0; deze waarde
resulteert in een toename van de rotatiecapaciteit van 49%. Rekenkundig zijn uitgangspunten
met betrekking tot de (her)formulering van Xtoel,w en/of de betondruksterkte hierop van invloed.

Conclusies met betrekking tot discontinuïteit binnen toetsing discrete scheuren (paragraaf 9.3):
9.6)

De methode voor toets 2c binnen de huidige CUR77 geldt als een pragmatische aanpak waarbij
onderscheid wordt gemaakt op symmetrie van het bouwkuipontwerp. Op basis van
krachtenherverdeling na eerste scheurvorming kan deze methode een onrealistisch
scheurenpatroon opleveren met een gunstig effect.

9.7)

De formulering voor toets 2c is consistenter en reëler wanneer geen onderscheid op basis van
symmetrie wordt gemaakt. Als uitgangspunt kan worden gesteld dat een tweede scheur alleen in
rekening gebracht mag worden indien het optreden hiervan en de locatie kan worden aangetoond
met een iteratieve bepalingsmethode na momentenherverdeling na eerste scheurvorming.
Hierdoor zal een eventuele tweede scheur over het algemeen buiten het invloedsgebied van de
eerste scheur optreden; dit geeft een reëlere (en veelal ongunstigere) schematisering. Deze
alternatieve methode bevordert het begrip van de krachtswerking, krachtenherverdeling en
scheurvorming in OWB-vloeren.

Conclusies met betrekking tot geldigheid waterdichtheidseis (paragraaf 9.4):
9.8)

In de huidige CUR77 staat beschreven dat toetsing op waterdichtheid (toets BGT in de korte
richting) niet voor alle situaties van toepassing is. Een specifieke beschrijving van het
toepassingsgebied is niet gegeven noch de mogelijke consequenties voor het bouwputontwerp.
Aanvullende richtlijnen hieromtrent zijn gewenst.

Conclusies met betrekking tot aanpassing toet 2b (paragraaf 9.5):
9.9)

Om de relevantie van toets 2b te doen toenemen binnen de rekenregels van CUR77 kan
overwogen worden om een beperkte mate aan krachtenherverdeling na scheurvorming in
rekening te brengen. Dit kan worden verwezenlijkt door het optredende moment te bepalen met
een rekenmodel waarvoor een gereduceerde elasticiteitsmodulus wordt gehanteerd.

Zie hoofdstuk 13 voor aanbevelingen en concept teksten voor een herziene CUR77.
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Bepaling axiale veerstijfheden
Voor uitvoer van toets 2a, 2b, 2c en 3a is een modellering van de OWB-vloer noodzakelijk waarbij de
veerstijfheden van de diverse trekelementen dient te worden opgegeven. Uit ontwerpervaringen
(paragraaf 2.2) en de betreffende gevoeligheidsanalyses in hoofdstuk 4 blijkt dat de rekenmethodiek
van de huidige CUR77 zeer gevoelig is voor deze invoerparameters. Deze gevoeligheid wordt versterkt
door het toepassen van de variatiefactor (doorgaans 2) op de berekende verwachtingswaarde van de
verticale veerstijfheden opdat de meest ongunstige krachtswerking wordt beschouwd.
Ook binnen de herziening van CUR77 vormt de genoemde problematiek/gevoeligheid een belangrijk
aandachtspunt. Probleem- en taakomschrijving uit PvA van VC95 [lit.4]:
De methode die nu in de Aanbeveling in de bijlage als mogelijkheid wordt gegeven, is niet onomstreden
en ook al wat verouderd, terwijl het bepalen van die verticale veerstijfheden een belangrijke stap is die
grote invloed kan hebben op de uitkomsten van de berekening. Daarom is het zinvol om de
bepalingsmethode te updaten. Daarbij aan sluiten op (of zelfs eventueel verwijzen naar) geaccepteerde
recente onderzoeksrapporten.
ACTIES
a. Voor de veerstijfheid van ankerpalen (Gewi’s): huidige methode in de Aanbeveling aanvullen met
verwijzing naar geavanceerdere methoden in het rapport “Ankerpalen” (C152).
b. Voor een ander paaltype dan prefab paal of Gewi: methode veerstijfheid aangeven.
c. Idem voor nog een ander paaltype.
d. Nagaan in hoeverre de 2 reductiefactor bij ankerpalen kan worden aangescherpt.
e. Onderzoek doen (sommen) naar een bovengrens voor de stijfheid damwand ten opzichte van
palen.
Noot:
1. De methode in de Aanbeveling met betrekking tot de stijfheid van damwand en prefab paal
kunnen worden gehandhaafd.
2. De krachtsverdeling wijzigt niet meer als de veerstijfheid van de damwand meer dan circa zes
keer die van de palen is (per m1 kuiplengte). Als nader onderzoek dit inderdaad uitwijst, zou je
die bovengrens kunnen hanteren indien je de veerstijfheid van de paal goed in de vingers hebt.
Zo’n factor moet dan voor zeer veel situaties zijn onderzocht, voordat het in de Aanbeveling
opgenomen zou kunnen worden. Beter is wellicht om dit in de toelichting op te nemen als een
waarde die vaak prima bruikbaar is voor een eerste benadering.
Binnen VC95 is in een later stadium besloten dat actiepunt d komt te vervallen omdat:
een grondige onderbouwing van een herformulering van de CUR77 te veel tijd en kosten vergt;
het betreffende onderzoek beter past binnen de actiepunten voor een herziening van CUR236.

10.1 bepalingsmethodieken in de literatuur
Binnen de beschouwde literatuur wordt consequent uitgegaan van een onderverdeling in bijdragen aan
de veerstijfheid op basis van:

1

1

1

1

k axiaal

k schacht

k elast ( isch )

k rek / ondergrond

De naamgeving is niet altijd eenduidig. De bijdrage van kruip wordt soms apart benoemd, maar deze
invloed wordt doorgaans verwaarloosbaar klein geacht en niet van toepassing binnen het
toepassingsgebied van OWB-vloeren. Het eigen gewicht van het trekelement wordt binnen alle
beschouwde methoden verwaarloosd.
10.1.1

huidige CUR77
In bijlage B3.1 van de huidige CUR77 is een beschrijving gegeven voor de bepaling van de axiale
veerstijfheid van trekelementen. Aanvullend zijn in bijlage B3.2 en bijlage B3.3 twee
voorbeeldberekeningen uitgevoerd voor palen en kerende constructies voor twee cases. Hierbij is Case A
gerelateerd aan Rekenvoorbeeld 1 en Case B aan Rekenvoorbeeld 2.
bepaling van de bijdrage van elastische verlenging:
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bepaling van de bijdrage van schachtwrijving:
Als richtlijn voor de bepaling van de bijdrage van schachtwrijving op de veerstijfheid worden waarden
gegeven welke zijn afgeleid uit figuur 7 in NEN6743-1.

figuur 48 relatie belastingsniveau en vervormingen trekelement (figuur 7 uit NEN6743-1)
Voor palen wordt deze bepaald aan de hand van de raaklijn bij een belasting gelijk aan 50% van de
maximaal te mobiliseren schachtweerstand (verwachtingswaarde grenstrekdraagvermogen).
Keerwanden worden verondersteld als niet tot weinig grondverdringende trekelementen waarvoor de
raaklijn in de oorsprong is aangenomen. Dit resulteert in:

prefab palen; kschacht,rep
boorpalen; kschacht,rep
damwanden; kschacht,rep

190 Fr;maxschacht;rep
75 Fr;maxschacht;rep
140 Fr;maxschacht;rep

noot:
Binnen bijlage B3 worden bovengenoemde waarden genoemd en toegepast op diverse
rekenvoorbeelden (cases A en B welke gelijk zijn aan respectievelijk Rekenvoorbeeld 1 en 2). Bij de
voorbeeldberekening voor de bepaling van de axiale veerstijfheid van de keerwanden staat vermeld
dat is gerekend met F r;maxschacht,d in plaats van Fr;maxschacht,rep . Uit de gepresenteerde berekening is niet
af te leiden of de berekende waarden daadwerkelijk overeenkomen met een representatieve of
rekenwaarde van het trekdraagvermogen.
bepaling van de bijdrage van zwel:
Aangeraden wordt om de bijdrage van krek niet mee te nemen. Wel wordt gesteld dat deze bijdrage aan
de vervormingen gelijk kan zijn aan 1 á 2 maal de bijdrage van kschacht en dat deze in het midden groter
is dan langs de randen.
10.1.2

CUR-aanbeveling 236 “Ankerpalen”
In “CUR-aanbeveling 236 – Ankerpalen” [lit.6] staan rekenregels en uitvoeringsaspecten omschreven
rond de bepaling van draagkracht en veerstijfheden van op trek en/of druk belaste ankerpalen. Deze
specifieke groep trekelementen is van groot belang binnen de dimensionering van OWB-vloeren
aangezien dit relatief slanke type trekelement doorgaans erg slap is. Tegelijkertijd is er in de praktijk
een trend waarneembaar waarbij dit type funderingselement in toenemende mate wordt toegepast (zie
paragraaf 2.2).
grensdraagvermogen:
Binnen CUR236 zijn in hoofdstuk 6 rekenregels opgesteld voor verschillende typen ankerpalen.
Specifieke aanpassingen/aanvullingen met betrekking tot de draagkrachtbepaling ten opzichte van
CUR2001-4 omvatten:
materiaalfactoren binnen UGT (doorgaans 1,35);
de waarde voor t (draagkrachtfactor voor trek) is mede afhankelijk van wel of niet uitvoeren van
controleproeven;
reductie van t voor het “lengte-effect” (factor f3).
Doorgaans zijn de voorgeschreven draagkrachtfactoren in CUR236 voor de diverse typen ankerpalen
lager ten opzichte van de door producenten opgegeven draagkrachtfactoren. Dit komt voort uit de
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ervaring dat in de praktijk (op basis van proefbelastingen) niet aan de opgegeven draagkrachtfactoren
kan worden voldaan. Indien in de (nabije) toekomst blijkt dat hogere draagkrachtfactoren kunnen
worden aangenomen dan is dit mogelijk op basis van het uitvoeren van controleproeven. Indien dit niet
wordt voorgeschreven (vooral voor kleine projecten) dan zal van conservatieve waarden moeten worden
uitgegaan.
axiale veerstijfheid:
Hoofdstuk 8 bevat rekenregels voor de bepaling van de veerstijfheid. Specifieke
aanpassingen/aanvullingen met betrekking tot de bepaling ten opzichte van CUR77 omvatten:
nadere omschrijving en aandachtspunten met betrekking tot de definitie van de effectieve
ankerlengte (bij benadering gelijk aan CUR77);
de bijdrage van het groutlichaam op de rekstijfheid van de paal dient doorgaans te worden
verwaarloosd;
handreiking voor de bepaling van de veerstijfheid uit mobilisatie schachtwrijving (tabel 8.1).
handreiking voor de bepaling van de axiale veerstijfheid van damwanden.
Binnen CUR236 wordt beschreven dat de veerstijfheid uit mobilisatie schachtwrijving voor trekelementen
onder een OWB-vloer bepaald dient te worden volgens de secantwaarde vanuit figuur 7 in NEN6743-1
voor mobilisatie van de 50% van de maximale schachtwrijving. Dit resulteert in:

ankerpalen zonder controleproeven; kschacht,rep
ankerpalen met controleproeven; kschacht,rep

120 Fr;maxschacht;rep

140 Fr;maxschacht;rep (richtlijn)

af te persen ankerpalen (type A) met controleproeven; kschacht,rep
damwanden; kschacht,rep

170 Fr;maxschacht;rep (richtlijn)

240 Fr;maxschacht;rep

damwanden met groutankers; kschacht,rep

300 Fr;maxschacht;rep

Mits controleproeven worden uitgevoerd mag van de voorgeschreven waarden worden afgeweken indien
deze op basis van ervaringen (vooraf) en metingen (achteraf) in het veld kunnen worden waargemaakt.
Voor damwanden is de formulering afgeleid uit mobilisatie van 50% van de schachtwrijving volgens het
HS-model in Plaxis. De verstijvende werking van schuin (neerwaarts) ingeboorde groutankers op de
axiale veerstijfheid is benaderd met een factor 1,2 á 1,5 op kschacht.
10.1.3

CUR-rapport 2001-4 “Trekpalen”
In “CUR-rapport 2001-4 – Ontwerpregels voor trekpalen" [lit.9] uit 2003 staan rekenregels omschreven
voor de bepaling van de draagkracht van op trek belaste funderingselementen. Belangrijke aspecten
hierbij zijn groepseffecten (factor f1 voor verdichting; factor f2 voor ontspanning) en ontgravingseffect.

10.2 vergelijking bepalingsmethodieken kaxiaal
Bij de vergelijkingen is de bijdrage van Krek / kondergrond en kkruip niet beschouwd.
10.2.1

vergelijkende berekening prefab palen
Rekenvoorbeeld 1 (Case A in bijlage B3.2 van CUR77) wordt beschouwd.

t
Fr;max;schacht;rep
50%-factor
Kschacht;rep
E
A
L
kelast;rep
kaxiaal =
tabel 19

raaklijnbenadering:
MTENSION
CUR 2001-4
(huidige CUR77)
0,006
0,007
1030 kN
1202 kN
190
190
196 MN/m
228 MN/m
20*10^6 kN/m2
Idem
0,45x0,45m2
Idem
20 m
Idem
405 MN/m
Idem
130 MN/m
146 MN/m

secantwaarde:
MTENSION
0,006
1030 kN
ca. 300
309 MN/m
Idem
Idem
Idem
Idem
175 MN/m

CUR 2001-4
0,007
1202
ca. 300
360 MN/m
Idem
Idem
Idem
Idem
190 MN/m

vergelijking bepalingsmethode axiale veerstijfheid prefab paal (Rekenvoorbeeld 1)

Uit tabel 19 valt af te leiden dat de bepaling voor prefab palen afhankelijk is van de
trekdraagkrachtfactor en het veronderstelde belastingstraject.
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10.2.2

vergelijkende berekening ankerpalen (Gewi)
Rekenvoorbeeld 2 (Case B in bijlage B3.2) wordt beschouwd.

t
Fr;max;schacht;rep
50%-factor
Kschacht;rep
Eb
Ab
Es
As
EA
L
kelast;rep
kaxiaal =
tabel 20

met bijdrage grout:
Raaklijnbenadering
(huidige CUR77)

zonder bijdrage grout:
Secantwaarde zonder
controleproeven
(CUR236)

Secantwaarde met
controleproeven
(CUR236)

0,012
1235 kN
75

0,011
1235 kN
120

0,017
1235 kN
140

93 MN/m
20*10^6 kN/m2
0,0254 m2
200*10^6 kN/m2
0,00317 m2
1142 MN
24,4 m

148 MN/m
0
Idem
Idem
Idem
634 MN
24,4*0,012/0,011
=26,6m
48 MN/m
36 MN/m

173 MN/m
0
Idem
Idem
Idem
634 MN
24,4*0,012/0,017
=17,2m
74 MN/m
52 MN/m

94 MN/m
47 MN/m

vergelijking bepalingsmethode axiale veerstijfheid ankerpaal (Rekenvoorbeeld 2)

Uit tabel 20 valt af te leiden dat de invloed op de bepaling van de axiale veerstijfheid onder invloed van
CUR236 kan leiden tot zowel lagere of hogere waarden. Deze invloed is vooral afhankelijk van:
wel of niet voorschrijven van controleproeven;
de mate waarin de stijfheid van het groutlichaam wordt meegerekend binnen de elastische
veerstijfheid.
Het verschil voortkomend uit het wel of niet voorschrijven van controleproeven is een logisch gevolg
vanuit de benadering in CUR236 dat de veerstijfheid conservatief dient te worden bepaald, waarbij van
geoptimaliseerde waarden mag worden uitgegaan mits deze waarden in situ worden aangetoond met
behulp van controleproeven. Binnen de voorbeeldberekening in bijlage B3.3.2 in de huidige CUR77 wordt
deze bijdrage volledig meegerekend (bovengrensbenadering), terwijl deze volgens CUR236 volledig
dient te worden verwaarloosd (ondergrensbenadering).
10.2.3

vergelijkende berekening keerwanden
Rekenvoorbeeld 1 (Case A in bijlage B3.3.1) wordt beschouwd.

Fr;max;schacht;rep
factor
Kschacht;rep
E
A
L
kelast;rep
kaxiaal =
tabel 21

in oorsprong:
niet tot weinig
grondverdringend
(huidige CUR77)
518 kN
140
73 MN/m
20*10^6 kN/m2
0,0197m2
23,5 m
335 MN/m
60 MN/m

secantwaarde bij 50% belasting:
niet tot weinig
grondverdringend
grondverdringend
518 kN
ca. 120

518 kN
ca. 300
62 MN/m

Idem
Idem
Idem

155 MN/m
Idem
Idem
Idem

Idem
52 MN/m

Idem
106 MN/m

HS-model Plaxis
(CUR236)
518 kN
ca. 240
124 MN/m
Idem
Idem
Idem
Idem
90 MN/m

vergelijking bepalingsmethode axiale veerstijfheid prefab paal (Rekenvoorbeeld 1)

De gevoeligheid voor deze bepaling zit hem in de benadering als grondverdringend of niet- tot weiniggrondverdringend. Daarnaast is het belastingsniveau van de keerwand een belangrijke invloedsfactor
omdat deze niet ontworpen is op trekcapaciteit; zie paragraaf 10.4.2.

10.1 beschouwing belastingsniveaus
Met betrekking tot de bepaling van verticale veerstijfheden worden vervormingen beschouwd; hiertoe
dienen representatieve belastingen te worden gebruikt. Het uitgangspunt binnen de huidige CUR77 om
voor de grondmechanische veerstijfheid uit te gaan van een belastingsniveau per trekpaal gelijk aan
50% van de verwachtingswaarde van de te mobiliseren schachtwrijving, is te verklaren aan de hand van
figuur 49. Representatieve waarden dienen vanuit een probabilistische beschouwing een
overschrijdingskans van 5% te beschrijven. Uitgaande van een ontwerp van trekpalen op basis van een
toetsing van het bezwijktrekdraagvermogen dient te worden voldaan aan de eis Fs,d Fr,d .
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figuur 49 statische benadering belasting- en sterkteparameters
Er wordt conform CUR77 en NEN-normen uitgegaan van:
belastingfactor b=1,2,
materiaalfactor m=1,35,
grondvariatiecoëfficiënt =0,8,
Hiermee geldt dat de verhouding tussen de representatieve belasting en de verwachtingswaarde van de
trekcapaciteit kan worden berekend met 1,2/1,35*0,8 0,5.
Voor keerwanden is bovenstaande beschouwing niet mogelijk omdat deze doorgaans niet op
trekcapaciteit worden gedimensioneerd (zie bijlage B3.1 in CUR77). Om deze reden is in CUR77
veiligheidshalve uitgegaan van de situatie dat de verticale belasting op de keerwand klein is ten opzichte
van het trekdraagvermogen. Deze benadering geldt als een bovengrensbenadering voor de stijfheid.
Met het oog op een veilige benadering dienen trekpalen ontworpen te worden op basis van de maximale
belasting volgend uit de rekenwaarde van de netto belasting over het effectieve oppervlak (zie paragraaf
7.4). Wanneer de modellering volgens §7.4.2 in CUR77 wordt aangehouden dan resulteert dit specifiek
voor randpalen of palen binnen een smalle bouwkuip in lagere belastingen (reactiekrachten in
rekenmodel). Formeel sluit de huidige CUR77 niet uit dat de belasting op trekpalen wordt berekend op
basis van deze reactiekrachten in het (gescheurde) rekenmodel. Voor veel situaties geldt de simpele en
algemene bepalingsmethode voor de axiale veerstijfheid in CUR77 en CUR236 als een goede
benadering; de veerstijfheid kan voor deze situaties als lineair elastisch worden beschouwd. In paragraaf
10.4 zijn voorbeelden gegeven en uitgewerkt waarbij een beschouwing van niet-lineair
lastvervormingsgedrag van trekelement een significante invloed kan hebben. Voor een realistische
benadering van de verwachtingswaarde voor de belasting van trekelementen dienen in het rekenmodel
geen variatiefactoren verdisconteerd te zijn.

10.2 bijdrage grout aan elastische verlenging ankerpalen
Conform CUR236 dient de bijdrage van het groutlichaam aan de elastische veerstijfheid kelastisch volledig
te worden verwaarloosd in de veronderstelling dat deze gescheurd zal zijn voor het grootste deel van de
ankerpaal. Aangezien afzonderlijke groutmoten via schuifkrachten op spanning blijven zullen deze de
ankerstaaf verstijven; dit effect wordt vaak aangeduid met de term “tension stiffening”. Of deze invloed
van significante waarde is wordt beschouwd aan de hand van een rekenvoorbeeld.
Voor het groutlichaam wordt uitgegaan van een betonkwaliteit van C20/25 met een karakteristieke
ondergrens van de treksterkte fctk,0,05=1,5 N/mm2 en een elasticiteitsmodulus E cm=30.000 N/mm2. Op
basis van figuur 50 kan geconstateerd worden dat deze sterkteklasse haalbaar is bij een groutmix met
een maximale watercementfactor van 0,6.

figuur 50 invloed van watercementfactor op sterkteparameters grout
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Bij een gegeven belasting F zal de moot een bepaalde rek ondergaan. Dit resulteert in zowel de
ankerstaaf als het groutlichaam in een spanning = *E en een bijdrage aan de doorsnedekracht F
=A* . Binnen deze paragraaf wordt uitgegaan van een moot van een ankerpaal waarbij wel een
groutlichaam is aangebracht, maar waar geen krachtsafdracht aan de grond wordt beschouwd.
Als bovengrenswaarde voor de trek in het groutlichaam wordt gesteld b= fctk,0,05. Voor de
elasticiteitsmodulus van het grout wordt een kruipfactor verondersteld van =2,0. Hierdoor geldt bij
benadering een elasticiteitsmodulus Egrout=30.000/3=10.000 N/mm2 en een maximale rek max= fctk,0,05
/Eb= 1,5*10-4. De totale trekcapaciteit van alleen het ongescheurde grout is hierbij fctk,0,05*Ab=1,5*22,2=
33 kN. Voor de ankerstaaf is dit tot de vloeigrens fy*As=300*3,17= 951 kN. Voor de belasting op de
ankerpaal wordt aangehouden Fs;rep=500 kN. Voor de samengestelde doorsnede geldt:

EAstaal

200*103 ( N / mm 2 ) 3,17*103 (mm 2 ) 634( MN )

EAgrout

10*103 ( N / mm 2 ) 22, 2*103 ( mm2 )

EAongescheurd

222( MN )

634 222 856( MN )

De spanning in de doorsnede zal zich verdelen naar verhouding van de EA van de materialen:

Fs ;staal ;rep
Fs ;grout ;rep

634

*500 370(kN )
856
222
*500 130(kN )
856

Voor een ongescheurde benadering wordt de rek:

=

L
L

F
EAongescheurd

0,5MN
856MN

5,8 10 4

Aangezien deze waarde bijna een factor 4 groter is dan de rekcapaciteit van het ongescheurde grout zal
het groutlichaam scheuren. Het staal neemt hierdoor een groter deel van de trekkracht op en de
spanning in het grout reduceert aanzienlijk. Het verschil in verlenging tussen ankerstaaf en groutlichaam
zal tot uiting komen in gesommeerde scheurwijdtes van het grout over de paallengte.

figuur 51 beschouwing bijdrage grout binnen ankerpaal
De onderlinge afstand tussen opeenvolgende scheuren langs de ankerpaal kan berekend worden aan de
hand van de benodigde verankeringslengte. De maximale schuifkracht tussen grout en ankerstaaf
bedraagt
=0,5*fb*pi*63,5mm=0,5*1,5 (N/mm2)*pi*63,5mm=136 N/mm. De trekcapaciteit van de
groutdoorsnede bedraagt ongeveer 33 kN waardoor er maximaal 33.000/136=243 mm
verbindingslengte mogelijk is opdat er een nieuwe scheur ontstaat. Deze afstand is echter conservatief
geschat; volgens vuistregels in de mechanica mag deze een factor 1,5 langer worden aangenomen
onder invloed van de gemiddelde trekcapaciteit en variaties in dikte. Dit resulteert in een onderlinge
afstand tussen opeenvolgende scheuren van 364mm.
Na scheurvorming stelt zich een nieuw evenwicht in waar halverwege de ongescheurde moot (op 180
mm) de maximale trekspanning aanwezig is waarbij de schuifspanningen in het bovenste en onderste
deel in evenwicht zijn. De maximale trekkracht zal in de betreffende doorsnede 75% bedragen van de
maximale trekcapaciteit. Uitgaande van een lineaire toename van de trekkracht vanaf de scheur
bedraagt de gemiddelde trekkracht in het grout ½*75%=37% van de maximale trekcapaciteit (Fs;grout;rep
12 kN). In vergelijking met de trekkracht in het grout binnen een ongescheurde benadering
(Fs;grout;rep=130 kN) is de bijdrage afgenomen tot een restwaarde van 10%.
Op basis van deze simpele berekeningsmethode blijkt de invloed op de elastische veerstijfheid klein te
zijn. De benadering in CUR236 om de invloed van “tension stiffening” volledig te verwaarlozen geldt
echter als een absolute ondergrensbendering.
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noot:
De hier gehanteerde schematisering is gebaseerd op lineair elastisch materiaalgedrag. Voor een
meer realistische benadering dient rekening te worden gehouden met niet-lineariteit van
materiaaleigenschappen (bijvoorbeeld de gunstige invloed van kruip op de elasticiteitsmodulus
van het grout). Deze invloeden kunnen nader beschouwd worden met behulp van geavanceerde
rekenmodellen. Ook de invloed van krachtsafdracht aan grond kan worden meegenomen.
Een soortgelijke beschouwing geldt ook voor prefab betonpalen, echter zal de invloed van voorspanning
een gunstig effect hebben op de trekcapaciteit van de ongescheurde betondoorsnede. Bovendien zal de
betonkwaliteit (betonsterkteklasse) aanzienlijk hoger zijn door de geconditioneerde
productieomstandigheden en kwaliteitscontrole (bv. C45/55).
In paragraaf 10.4.3 is beschreven hoe de bijdrage van het ongescheurde deel van het groutlichaam voor
specifieke gevallen een significante rol kan spelen binnen de bepaling van kelastisch.

10.3 bovengrenswaarde verticale veerstijfheid keerwand
In [lit.4] wordt gesteld dat er mogelijk een bovengrenswaarde bestaat voor het veerstijfheidsverschil
van keerwand en palenrij (per meter kuiplengte) Deze waarde wordt verondersteld rond de factor 6 te
liggen; een groter verschil zal niet leiden tot een significante beïnvloeding van de krachtswerking in de
OWB-vloer. Uit de gevoeligheidsanalyse in bijlage V.6 valt af te leiden dat een bovengrenswaarde 6 voor
veel cases een significante invloed heeft; dit geldt vooral voor zwaarlijvige keerwanden zoals
diepwanden die aanvullend in bijlage V.10 gemodelleerd zijn als oneindig stijf.
Ter onderbouwing van een formulering van een voldoende veilige bovengrenswaarde voor de
veerstijfheid van de keerwand wordt in deze paragraaf het effect beschouwd van diverse
bovengrenswaarden op diverse cases. Rekenvoorbeeld 1 is niet beschouwd aangezien de factor voor het
veerstijfheidsverschil (inclusief factor 2) slechts 2,3 bedraagt. Rekenvoorbeeld 4 uit [lit.3] wordt
afzonderlijk beschouwd in paragraaf 10.4; hiervoor geldt dat de factor voor het veerstijfheidsverschil
maximaal is tussen ankerpalenrij en de MV-palenmiddenrij (factor 13,7).
Voor overige cases is de verticale veerstijfheid van de keerwand (Kmax) begrensd tot een
bovengrenswaarde welke gerelateerd is aan de minimale veerstijfheid van een palenrij (k min):
volgens huidige CUR77 (referentiewaarde)
bovengrens veerstijfheid keerwand met Kmax=3*Kmin
bovengrens veerstijfheid keerwand met Kmax=6*Kmin
bovengrens veerstijfheid keerwand met Kmax=12*Kmin
starre ondersteuning keerwand met Kmax=
De resultaten van de gevoeligheidsanalyses zijn gepresenteerd in bijlage XVIII. Een overzicht van de
onderzoeksresultaten is voor de maatgevende toetsingen weergegeven in figuur 52.
Rekenvoorbeeld 2:
Invloed toets 2c

Groninger Forum:
Invloed toets 2c

2,00

Kmax = 6*Kmin
Kmax / Kmin = 9,2

1,00

Kmax = 12*Kmin

Kmax = 3*Kmin

Unity Check

Unity Check

Kmax = 3*Kmin

Kmax = 6*Kmin
Kmax = 12*Kmin
1,00

Kmax / Kmin = 18,0
Kmax = oneindig

Rekenvoorbeeld 3:
Invloed toets 3a
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Mauritshuis:
Invloed toets 2a
Kmax = 3*Kmin
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800
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figuur 52 effect op unity checks voor maatgevende toetsingen voor cases
Uit de onderzoeksresultaten valt af te leiden dat toets 2c gevoeliger is voor de bovengrenswaarde dan
toets 2a en 3a. In uitzonderlijke gevallen kan een bovengrenswaarde leiden tot een overschatting van de
vloerdikte via toets 2c (zie Groninger Forum voor hgem=1500 mm); de reden ligt in het verspringen van
het maximale veldmoment. Over het algemeen kan gesteld worden dat het effect op de dimensionering
afneemt naarmate de bovengrenswaarde voor het veerstijfheidsverschil groter is. De beoordeling welke
bovengrenswaarde geen significant effect kan hebben op de dimensionering is arbitrair.
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10.4 effect van niet-lineair last-vervormingsgedrag trekelementen
Conform figuur 7 in NEN6743 (figuur 48) is de grondmechanische bijdrage aan de veerstijfheid
afhankelijk van het belastingsniveau. Binnen de methode beschreven in Bijlage B van CUR77 wordt deze
belastingsafhankelijkheid gedeeltelijk verwaarloosd door binnen de bepaling van de axiale veerstijfheden
van trekpalen uit te gaan van een belasting gelijk aan 50% van de verwachtingswaarde van het
grenstrekdraagvermogen. Specifiek voor ankerpalen geldt dat volgens CUR236 wordt verondersteld dat
een groot deel van het groutlichaam gescheurd zal zijn waardoor de bijdrage op het de elastische
veerstijfheid dient te worden verwaarloosd. Voor damwanden wordt uitgegaan van een lastvervormingsgedrag conform de raaklijn in de oorsprong. Deze benadering blijkt (voor een secantwaarde)
representatief voor een belastingsniveau tot ongeveer 30% van de trekcapaciteit.
Voor veel situaties geldt bovenstaande als een veilig uitgangspunt (zie ook paragraaf 10.1). Voor
specifieke situaties kan deze benadering echter tot onrealistisch conservatieve axiale veerstijfheden
leiden. Hiertoe worden in het hiernavolgende de volgende situaties nader beschouwd:
stijve druk/trek-palen binnen onregelmatig bouwputontwerp (paragraaf 10.4.1);
stijve keerwanden (paragraaf 10.4.2);
slappe ankerpalen binnen smalle bouwputten (paragraaf 10.4.3).
De aanduidingen met ‘stijf’ en ‘slap’ geven het versterkende effect weer van de variatiefactor ( 2).
Met betrekking tot stijve trekelementen wordt de situatie beschouwd dat trekelementen rekenkundig
belast worden tot boven de rekenwaarde van het grenstrekdraagvermogen. Voor dergelijke
trekelementen zijn er diverse oplossingsrichtingen mogelijk:
optie 1
optie 2
optie 3

elementen ontwerpen op trekbelasting (dieper/zwaarder)
veerstijfheden aanpassen op basis van iteratief proces
hanteren van bovengrens grenstrekdraagvermogen (bi-lineaire veerstijfheid)

toelichting:
Een veilige bovengrenswaarde dient bepaald te worden door een geotechnisch adviseur op
basis van een bovengrenswaarde van het grenstrekdraagvermogen (hoge representatieve
waarde). Voor trekpalen kan een bovengrensbenadering van het kluitgewicht een rol spelen.
10.4.1

voor stijve druk/trek-palen
De hier beschouwde problematiek is reeds aangestipt in paragraaf 6.2.1. Specifiek voor bouwputten in
de utiliteitsbouw (met diverse typen trekelementen) kunnen stijve elementen aanwezig zijn. Deze zijn
doorgaans gedimensioneerd op een drukbelasting in de definitieve fase, maar de rekenkundige
trekbelasting (reactiekracht in rekenmodel) kan hierdoor groter zijn dan het grenstrekdraagvermogen.
Dit effect kan worden ingeleid of versterkt onder invloed van de factor 2 waardoor deze situatie zich
eveneens voordoet voor representatieve belastingen (in de BGT).
Ter illustratie van dit fenomeen wordt Rekenvoorbeeld 4 nader beschouwd. Het gaat hierbij om de
situatie waarbij de bepaling van de verticale veerstijfheden (onder invloed van de variatiefactor 2) leidt
tot een rekenkundige krachtverdeling die fysisch als onrealistisch te beschouwen is.
In bijlage XVIII is voor Rekenvoorbeeld 4 aangetoond dat een strikte schematisering volgens de huidige
CUR77 resulteert in een zeer dikke vloer (2200 mm volgens [lit.3] en 2000 mm volgens bijlage XVIII),
waarbij echter een onrealistisch krachtsverloop in de OWB-vloer is verkregen. Dit is het gevolg van grote
verschillen voor de axiale veerstijfheid voor verschillende typen paalsystemen. Hierdoor wordt
rekenkundig, onder versterkende werking van de variatiefactor 2, de MV-palenrij belast met
een onrealistisch hoge trekbelasting (Frep,trek> 3.000 kN per paal).

figuur 53 momentenverloop en reactiekrachten liggermodel Rekenvoorbeeld 4b (BGT ongescheurd)
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De paalreacties duiden op een aanzienlijk verschil in krachtsverdeling over de trekelementen ten
opzichte van netto belasting op een effectief vloeroppervlak per trekelement (Frep;eff).
Geconcludeerd kan worden dat de berekende krachtsverdeling voor Rekenvoorbeeld 4 zal leiden tot
ondefinieerbare verplaatsingen voor de MV-palen (bezwijken). Hierdoor zal de werkelijke veerstijfheid
van de middenpalenrij afnemen, waardoor de reactiekrachten in werkelijkheid zullen herverdelen naar
de overige trekelementen (naar Gewi-ankerpalen).
Het aansturen op een bouwputontwerp waarbij grenstrekdraagvermogens niet overschreden mogen
worden (optie 1) is onwenselijk; langere, grotere of aanvullende trekelementen leiden tot een toename
van de stijfheidsverschillen en resulteren in een ongunstig effect. De aanvullend optredende
vervormingen van trekelementen, onder invloed van het beginnend bezwijken, zullen beperkt worden
door krachtenherverdeling.
noot:
Opgemerkt dient te worden dat rekenkundig een ruimte kan ontstaan onder de betreffende
palen. Dit kan leiden tot een reductie van de draagkracht en last-vervormingsgedrag van de
betreffende paal bij een belasting op druk in een later stadium.
10.4.2

voor keerwanden
Voor keerwanden wordt een toets op verticaal grenstrekdraagvermogen niet beschreven in de huidige
CUR77. Wel is een toets van de verbinding met de keerwand omschreven in §9.1, waarbij de
rekenwaarde van de trekbelasting (Fd) dient te worden afgeleid uit de krachtswerking van de totale
constructie in de UGT (= reactiekracht in liggermodel inclusief belastingfactoren). Binnen een
geotechnisch advies zal op basis van dezelfde reactiekracht het grenstrekdraagvermogen van de
keerwand getoetst worden.
De keerwandconstructie zal doorgaans ontworpen zijn op horizontaal evenwicht en vervormingen van de
damwand (m.b.v. een damwandprogramma). Hierdoor komt het geregeld voor dat de rekenwaarde van
het grenstrekdraagvermogen van de keerwand wordt overschreden door de berekende reactiekracht (Fd )
uit de schematisering ten behoeve van de dimensionering van de OWB-vloer. Hiervoor gelden de
oplossingsrichtingen genoemde in paragraaf 10.4. Het aanpassen van het ontwerp (langer maken van de
keerwand) is onwenselijk met het oog op zowel kosten als de krachtswerking in de OWB-vloer doordat
het verschil in axiale veerstijfheden verder zal toenemen. In paragraaf 7.4 staat beschreven dat
horizontale vervormingen ter plaatse van keerwanden doorgaans een positief effect hebben op de
krachtswerking in de OWB-vloer. Een iteratief proces ten behoeve van de bepaling van een reële
bovengrenswaarde van de axiale veerstijfheid van de keerwand verdient aanbeveling. Voor bepaalde
situaties kan dit (in tegenstelling tot het “schuiven langs de keerwand”) leiden tot een aanzienlijke
besparing op de OWB-vloer. Omdat stalen damwanden over het algemeen geen functie hebben binnen
het definitieve ontwerp spelen vervormingseisen geen rol (dit in tegenstelling tot stijve druk/trek-palen).

10.4.3

voor ankerpalen binnen smalle bouwput
Voor slappe trekelementen (ankerpalen) kan in uitzonderlijke gevallen de trekbelasting in het
rekenmodel aanzienlijk lager zijn dan op basis van het effectieve vloeroppervlak verwacht mag worden.
Dit is het geval voor situaties waarbij verschillende typen trekelementen zich binnen elkaars
invloedsgebied bevinden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij:
combinatie van diverse trekpalen binnen een bouwput,
smalle bouwkuipen.
Mauritshuis is een voorbeeld waarbij de absolute bouwputafmetingen beperkt zijn en een groot deel van
de belasting via buigende (en wringende) momenten wordt afgedragen aan kerende constructies.
Mauritshuis wordt in deze paragraaf nader beschouwd. Hetzelfde geldt voor de ankerpalen in
Rekenvoorbeeld 4.
Uit figuur 54 met reactiekrachten in het ongescheurde rekenmodel is af te leiden dat een liggermodel
(conform §7.4.2 in CUR77) resulteert in een maximale rekenwaarde van de belasting Fd,model,max=34
kN/m’*2,5 m=85 kN/ankerpaal. Voor een isotroop 2D-model conform hoofdstuk 6 neemt deze waarde
verder af tot 66 kN/ankerpaal.

figuur 54 trekreacties voor Mauritshuis in UGT voor hgem=1200mm (links: ligger; rechts: 2D-model)

29 maart 2012

pagina 83

noot:
UGT-rekenwaarden voor de belasting op de Gewi-ankerpalen worden beschouwd ter compensatie van
de invloed van de variatiefactoren op de bepaling van de reactiekrachten in het rekenmodel. In
combinatie met het beschouwen van de maximaal belaste ankerpaal binnen het liggermodel wordt dit
verondersteld als een veilige benadering. Voor een nette bepaling van de representatieve
verwachtingswaarde van de belasting dienen BGT-reactiekrachten beschouwd te worden op basis van
een rekenmodel zonder invloed van variatiefactoren.
Conform de situatie “met schuiven langs keerwanden” in paragraaf 7.4 dient als uitgangpunt voor het
ontwerp van de trekpalen te worden gedimensioneerd op basis van Fd,eff. Voor Mauritshuis resulteert het
stramien van 2,5m bij 3,0m in een effectief vloeroppervlak van 7,5 m2. De representatieve netto
belasting op dit vloeroppervlak Frep,eff =25,0*7,5 = 187,5 kN.
Wanneer voor de bepaling van de representatieve veerstijfheid wordt
uitgegaan van Frep,eff wordt de belasting voor deze situatie overschat
met respectievelijk een factor 2,2 of 2,8 voor de situatie “zonder
schuiven”. Deze conclusie volgt uit twee invloedsfactoren. Voor een
deel is dit het niet-lineaire last-vervormingsgedrag van
grondmechanische vervormingen; deze invloed is echter beperkt omdat
de vervormingen tot 50% bij benadering lineair verlopen volgens figuur
48. Een groter aandeel binnen de onderschatting van kaxiaal wordt
veroorzaakt door de mate waarin de groutschil gescheurd zal zijn.
Conform CUR236 dient de bijdrage van het grout namelijk volledig
verwaarloosd te worden in de berekening van de elastische verlenging.
Binnen het project Mauritshuis zijn Gewi-ankerpalen voorzien met een
lengte vanaf onderkant OWB van 21m. Over de bovenste meter wordt
geen grout in rekening gebracht. De verankeringslengte tot de schotel
in het OWB wordt aangenomen op 0,8m. De doorsnede van het Gewianker wordt gelijk verondersteld aan de doorsnede in paragraaf 10.2.
De effectieve lengte wordt aangenomen op halverwege de lengte van
het deel waarover krachtsafdracht plaatsvindt via de groutschil. Voor
overwegend zandige lagen ter plaatse van het Mauritshuis (Den Haag)
is dit een realistische benadering.
CUR236 (zonder bijdrage grout) geeft voor de elastische veerstijfheid:

kelastisch

L1

EAstaal
1 (L L )
1
2

634( MN )
11,8(m )

54( MN / m )

In bijlage XX is berekend wat de invloed is van het niet gescheurde deel van de groutschil over de
paallengte op de elastische verlenging. Hierin is gerekend met een doorsnede conform paragraaf 10.2
met een betonsterkteklasse voor het grout van C20/25. Tevens is onderscheid gemaakt op basis van
diverse uitgangspunten voor de kruip in het groutlichaam. Een overzicht van de berekeningsresultaten is
weergegeven in tabel 22.
conform
kruipfactor
kruipfactor
zonder kruip
CUR236
=2,0
=1,0
maximale spanning grout / capaciteit:
67%
88%
100%
lengte ongescheurd groutlichaam:
0,0m
20,0m
20,0m
15,0m
vervormingen; uelastisch=
1,6 mm
1,23 mm
1,12 mm
1,20 mm
elastische veerstijfheid; kelastisch=
54 MN/m
69 MN/m
76 MN/m
71 MN/m
tabel 22

overzicht bijdrage ongescheurd grout op elastische verlenging ankerpaal Mauritshuis

Op basis van een beschouwing van de kruipfactor in relatie tot het belastingsniveau in de groutschil kan
lijkt voor deze situatie een gemiddelde kruipfactor van =1,0 over de lengte van het groutlichaam een
realistisch uitgangspunt te vormen. Een kruipfactor =2,0 lijkt niet representatief voor een volledig
ongescheurd groutlichaam; hetzelfde geldt voor een kruipfactor =0,0 bij scheurvorming.
Aangezien het aandeel van de elastische veerstijfheid vaak bepalend is voor ankerpalen (zie paragraaf
10.2.2) zal deze aangepaste bepalingsmethode een groot effect hebben op de axiale veerstijfheid. Dit
effect kan versterkt worden door de invloed op grondmechanische vervormingen en de verschuiving van
het aangrijpingspunt van de schachtwrijving te beschouwen. Voor een berekening met volledige
interactie tussen de genoemde invloedsfactoren met niet-lineair materiaalgedrag is een geavanceerd
rekenmodel benodigd.
10.4.4

overige situaties
Over het algemeen kan gesteld worden dat de herverdelende werking van de OWB-vloer een veiligheid
biedt met betrekking tot absolute veerstijfheidsverschillen. Variaties tussen individuele trekelementen
spelen hierbij geen rol; het gaat om de gemiddelde veerstijfheden van een groep (type). Hiermee kan
een verlaging van de variatiefactoren onderbouwd worden.
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10.5 beschouwing variatiefactor ( 2)
De variatiefactor dient te worden beschouwd als een veiligheidsmarge met betrekking tot de onzekerheid
rond het gedrag en de bepaling van de axiale veerstijfheid van een type trekelement als groep zijnde.
De veiligheid met betrekking tot lokale verschillen in veerstijfheid tussen individuele trekelementen is
onderzocht binnen hoofdstuk 8 omtrent paaluitval.
2 geldt als een advieswaarde voor de variatiefactor binnen de huidige CUR77. Afwijking van deze
waarde dient te worden onderbouwd door een geotechnisch adviseur, maar specifieke richtlijnen zijn
hiervoor niet gegeven in CUR77. Tevens is een onderscheid op basis van het type trekelement niet
gespecificeerd hoewel dit op basis van verschillen in bepalingsmethoden en uitvoeringsgevoeligheid wel
wenselijk kan worden geacht (zie paragraaf 2.2). Een uitgebreide analyse van proefbelastingen is
gewenst om een verlaging van variatiefactoren te onderbouwen op basis van gegevens uit de praktijk.
Binnen dit afstudeerrapport wordt volstaan met de kwalitatieve beschouwing in tabel 23.
Legenda:
+/+
+

effect op krachtswerking:

toelichting:

overmatig veilige benadering

optimalisatie is wenselijk

veilige benadering

0

minimaal tot geen effect

benadering is realistisch of niet van toepassing

-

ongunstig effect

valt binnen variatiefactor

sterk ongunstig effect

aanpassing van bepalingsmethode is vereist

-/?

2

onzekerheid afhankelijk van bouwputontwerp

invloedsfactor:
bepalingsmethode k axiaal:
Simpele rekenmethode huidige CUR77:
Raaklijnbenadering
Beschouwing sondering met laagste draagkracht 1
Toepassing hoge draagkrachtfactor voor trek ( t)
Belastingniveau conform voorgeschreven toverfactor
Geen scheurvorming beschouwd in beton/grout
Ontgravingseffect (qc;corr ) niet beschouwd
Groepseffect (f2) niet beschouwd
Uitgebreide rekenmethode (CUR236+CUR2001-4):
Secantwaarde
Beschouwing sondering met laagste draagkracht 1
Toepassing aanbevolen draagkrachtfactor ( t)
Belastingniveau conform toverfactor of iteratief
bepaald5
Groutlichaam volledig gescheurd verondersteld
Ontgravingseffect ( c;corr ) beschouwd
Groepseffect (f2) beschouwd
uitvoeringsgevoeligheid:6
Lage beton- of groutkwaliteit (rijpheid)
Maatvoering (lager toegepast betonvolume)
Mate van opspanning/ontspanning van grond

slappe elementen
(kaxiaal;rep 2)
prefab
ankerpaal
betonpaal

stijve elementen
(kaxiaal;rep 2)
stalen
diepwand
damwand

+/+
+
+/?
-/-

+/+
+
-/-2
+/?
-/?3
-/-

+
+
+/?
0
+
+

+
+
-4
0
+
04

0
+
+/?

0
+
-2
+/?

0
+
+/?

0
+
-4

+
+

+/?3
+
+

0
-

0
0

0
0
0

-

0
0
-/+6

0
0

1. variaties in de bodem zijn af te leiden uit grondonderzoek ( ), maar op het gedrag van een groep
trekelementen zal deze invloed beperkt zijn; doorgaans zal de axiale veerstijfheid bepaald zijn aan de hand
van de meest ongunstige sondering (gelijk aan de draagkrachtberekening) wat tevens zal leiden tot een
ondergrensbenadering van de axiale veerstijfheid;
2. specifiek voor in de grond gevormde palen worden diverse t-factoren genoemd (CUR236 versus
productinformatie van leveranciers); deze kunnen via de bepaling van het representatieve
grenstrekdraagvermogen en de effectieve lengte een groot effect hebben op de axiale veerstijfheid;
3. vooral ankerpalen zijn gevoelig voor scheurvorming in het groutlichaam en het uitgangspunt binnen de
bepaling van de elastische vervorming (zie paragraaf 10.2 en 10.4.3);
4. eigen gewicht speelt een rol, maar de invloed op de krachtswerking is minimaal (zie bijlage V.10);
5. zie paragraaf 10.4 voor toelichting;
6. de gevoeligheden voor uitvoeringsaspecten zijn het gevolg van geconditioneerde fabriekscondities versus
condities in situ; voor damwanden speelt de invloed van wel of niet fluïderen een rol.
tabel 23

kwalitatieve beschouwing van invloedsfactoren m.b.t. variaties axiale veerstijfheden
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Uit tabel 23 valt af te leiden dat volgens de kwalitatieve benadering de axiale veerstijfheid voor
ankerpalen een grotere onzekerheid bevat dan voor keerwanden en prefab palen. De onzekerheden
zullen aanzienlijk afnemen wanneer de veronderstelde methode voor CUR236 en/of 2001-4 wordt
gehanteerd. Voor ankerpalen geldt het volledig verwaarlozen van de bijdrage van het groutlichaam op
de elastische veerstijfheid als een veilige ondergrensbenadering.
De absolute bijdrage van de rek uit zwel van diepere grondlagen is niet beschouwd in tabel 23. Deze
zwel resulteert in een rijzing van de bouwput en de OWB-vloer die per definitie groter is onder de palen
in het veld. Voor beide typen trekelementen zal het beschouwen van zwel leiden tot een afname van de
waarde van kaxiaal. Keerwanden kunnen worden beschouwd als randpalen waardoor de invloed van zwel
reduceert (bij benadering tot de helft t.o.v. palenveld). In relatieve zin geeft de (gehalveerde) bijdrage
van zwel echter een grotere invloed op de bepaling van de axiale veerstijfheid van de relatief stijve
keerwanden. Omdat binnen CUR77 de meest ongunstige krachtswerking dient te worden beschouwd
dient de invloed van zwel in diepere lagen niet meegenomen te worden (conform huidige CUR77). Zie
[lit.12], [lit.13] en [lit.14] voor achtergrondinformatie rond zwel onder bouwputten en de interactie met
trekelementen en de OWB-vloer.

10.6 mogelijke aanpassing bepaling axiale veerstijfheden
Op basis van de verschillen in de bepalingsmethoden voor kaxiaal dient een eenduidige methode te worden
bepaald voor de specifieke toepassing van OWB-vloer conform CUR77. Hierbij is het wenselijk om
eenduidigheid met overige richtlijnen te verkrijgen door middel van onderlinge verwijzingen.
Opmerkingen met betrekking tot het specifieke toepassingsgebied van OWB-vloeren verdienen een
aanvullende opmerking in CUR77. Zo dient bijvoorbeeld de invloed van rek vanuit ontspanning (zwel)
van grondlagen op paalpuntniveau veiligheidshalve niet te worden beschouwd (conform huidige CUR77).
10.6.1

bijdrage uit mobilisatie schachtwrijving grondmechanische weerstand
Indien op de trekpaal geen voorbelasting van kracht is verdient de secantwaarde de voorkeur (conform
CUR236), aangezien deze het werkelijke gedrag beter beschrijft met een verloop vanuit de oorsprong
van het belastingstraject. Zie figuur 55 op basis van figuur 7 uit NEN6743.

figuur 55 raaklijn- en secantwaarde van grondmechanische veerstijfheid (bij 50% belasting)
De secantwaarde op basis van figuur 7 van NEN6743-1 leidt tot de volgende wijzigingen:

prefab palen; kschacht,rep
boorpalen; kschacht,rep

300 Fr;maxschacht;rep
120 Fr;maxschacht;rep

ankerpalen zonder controleproeven; kschacht,rep
ankerpalen met controleproeven; kschacht,rep
damwanden; kschacht,rep

120 Fr;maxschacht;rep

140 Fr;maxschacht;rep (richtlijn)

140 Fr;maxschacht;rep

Voor ankerpalen dient voor toelichting en achtergronden te worden verwezen naar de bepalingsmethode
volgens tabel 8.1 in CUR236.
10.6.2

aandachtspunten voor keerwanden
Omdat het grenstrekdraagvermogen doorgaans niet beschouwd wordt in het ontwerp van keerwanden
dient als uitgangspunt te worden uitgegaan van een laag belastingsniveau. Door het relatief kleine
volume van stalen damwanden kan voor kschacht worden uitgegaan van een niet tot weinig
grondverdringende inbrengmethode. Dit resulteert voor de kschacht in een formulering conform de huidige
CUR77. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een veilig uitgangspunt is voor situaties waarbij
fluïderen (of een andere grond verstorende inbrengmethode) wordt toegepast. Voor overige situaties
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kan worden overwogen om de veerstijfheid te verhogen met een factor 1,5; dit resulteert in een kschacht
conform een last-vervormingsgedrag die gemiddeld is tussen een grondverdringende en een weinig tot
niet-grondverdringende inbrengmethode conform figuur 7 van NEN6743-1.
Aanvullend dient in het geval van schuine damwandankers kschacht te worden verhoogd met een factor
1,2-1,5. Als bovengrenswaarde voor deze bijdrage aan de veerstijfheid kan de verticale component van
de stijfheid van de betreffende ankerrij per meter bouwkuiplengte worden beschouwd.
Onder invloed van het grote eigen gewicht van diepwanden (of andersoortige dikwandige keerwanden)
en/of een significante (permanente) bovenbelasting is het aan te bevelen om als uitgangspunt uit te
gaan van een volledig stijf steunpunt:

kaxiaal,diepwand
Indien de reactiekracht in het model groter blijkt dan het eigen gewicht kan aanvullend de invloed van
de mobilisatie van de schachtwrijving in rekening worden gebracht. Indien het verticale
veerstijfheidsverschil tussen keerwand en palenveld groot is zal het in rekening brengen van deze
vervormingen een beperkte invloed hebben op de krachtswerking in de OWB-vloer.
10.6.3

elastische verlenging
Zowel in de huidige CUR77 als in CUR236 wordt een soortgelijke methode beschreven voor de bepaling
van de bepaling van de veerstijfheid uit elastische verlenging.

kelastisch

EA
L1

1

2

( L L1 )

De veronderstelling dat het aangrijpingspunt van de belasting zich bevindt op halverwege de paallengte
waarover schuifspanning wordt gemobiliseerd, geldt als een veilig uitgangspunt. Voor ankerpalen wordt
hiermee impliciet verondersteld dat het lengte-effect voor lange palen wordt gecompenseerd door de
lagere mate van mobilisatie van schuifweerstand bij beperkte vervormingen over het onderste deel.
Belastingsafhankelijkheid speelt over het algemeen geen rol voor prefab palen en/of damwanden. Als
uitgangspunt voor ankerpalen dient de invloed van grout volledig te worden verwaarloosd conform
CUR236. Voor (bepaalde typen) ankerpalen kan de invloed op de mate van scheurvorming in het
groutlichaam een rol spelen bij lage belastingniveaus. Hierover volgt een nadere beschouwing in
paragraaf 10.2 en wordt een voorbeeld gegeven in paragraaf 10.4.3.
10.6.4

te hanteren waarde voor de belasting (iteratieve benadering)
Als startpunt van de berekening kan belastingsafhankelijkheid van de axiale veerstijfheid worden
verwaarloosd door uit te gaan van de hierboven beschreven methodiek. Aanvullend dient gecontroleerd
te worden of de krachtswerking in het model (reactiekracht op trekelementen) overeenkomt met de
uitgangspunten voor de bepaling van de veerstijfheden. Uiteindelijk dient aangetoond te worden dat de
krachtswerking van de gehele constructie een ongunstig doch fysisch realistische situatie beschrijft.
Indien representatieve trekreacties niet voldoen aan het grenstrekdraagvermogen dient middels een
iteratief proces de herverdeling van krachten te worden bepaald met behulp van het niet-lineaire lastvervormingsgedrag van trekelementen en grond. Voor stijve trekelementen kan deze methode leiden tot
een significant en gunstig effect op de krachtswerking in de OWB-vloer. Voor slappe trekelementen in de
vorm van ankerpalen kan in specifieke gevallen de invloed van ongescheurd grout een significante
invloed hebben op de bepaling van de bijdrage van elastische verlenging aan de axiale veerstijfheid.
noot:
Om het iteratieve proces te bespoedigen kan als een eerste benadering van de representatieve
belastingen de schematisering conform §7.4.2 van CUR77 worden gebruikt met geschatte waarden voor
kaxiaal. Hierbij dient geen rekening te worden gehouden met variatiefactoren; de trekreacties dienen te
resulteren in een representatieve waarde van de belastingen. Binnen het verdere ontwerpproces
kunnen deze belastingen worden aangehouden als een uitgangswaarde. Ervaring speelt een belangrijke
rol bij het beoordelen van bouwputspecifieke invloeden en het aansturen op een optimaal ontwerp.
Als richtlijn kunnen de volgende waarden worden gehanteerd:
stalen damwand; kaxiaal = 60 MN/m’
combiwand; kaxiaal = 90 MN/m’
diepwand; kaxiaal =
prefab betonpaal; kaxiaal = 100 MN/paal
ankerpaal; kaxiaal = 50 MN/paal
Voor trekpalen kan binnen een liggermodel een waarde per stekkende meter worden aangehouden;
nadien kan deze worden benaderd door het aanpassen van paaldimensies en de stramienmaat Ly.
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10.6.5

te hanteren variatiefactoren
In de huidige CUR77 wordt standaard een variatiefactor 2 aanbevolen. Op basis van inzichten in de
diverse invloedsfactoren en verborgen veiligheden ten opzichte van de bepalingsmethode van kaxiaal in de
voorgaande paragrafen zijn in tabel 24 nieuwe advieswaarden geformuleerd. Er is een onderscheid
gemaakt tussen diverse typen trekelementen op basis van paragraaf 10.5. Indien beschikbaar verdient
een verwijzing naar passages in overige richtlijnen (van CUR) de voorkeur met het oog op uniformiteit.
aanbevolen
variatiefactor:
prefab palen:

1,3

in de grond gevormde palen:

2

stalen damwanden:

1,2

diepwanden:
tabel 24

kaxiaal=
anders: 1,2

toelichting:
mits groeps- en ontgravingseffect is
meegenomen in de bepaling van kaxiaal
hoge uitvoeringsgevoeligheid
voor ankerpalen verwijzen naar CUR236
mits verstijvende invloeden beschouwd zijn
laag belastingsniveau als veilig uitgangspunt
veilig uitgangspunt m.b.t. eigen gewicht en
beperkte invloed op dimensionering

te hanteren variatiefactoren op veerstijfheden in rekenmodel

Wanneer een iteratief proces wordt beschouwd dienen de verticale veerstijfheden van de betreffende
paalgroep veiligheidshalve bepaald te zijn op basis van representatieve belastingen uit een rekenmodel
zonder toevoeging van variatiefactoren. Aangezien er nog altijd gestreefd dient te worden naar de meest
ongunstige krachtswerking binnen de OWB-vloer zal er naar verwachting een grote stap in de goede
richting worden gemaakt met één of twee iteratiestappen. Om het aantal iteratiestappen te beperken is
een lage variatiefactor bevorderlijk.

10.7 conclusies en aanbevelingen
Conclusies met betrekking tot bepaling axiale veerstijfheden:
10.1) De in de huidige CUR77 genoemde methode voor de bepaling van axiale veerstijfheden vertoont
komt niet overeen met bepalingsmethoden uit andere richtlijnen (zoals CUR236). Op basis van de
secantwaarde voor de veerstijfheid uit de mobilisatie van schachtwrijving zal de axiale
veerstijfheid van prefab palen toenemen. Voor ankerpalen wordt dit effect overschaduwd doordat
de elasticiteit van het groutlichaam niet mag worden meegenomen in de bijdrage de veerstijfheid
uit elastische verlenging.
10.2) Voor stalen damwanden geldt dat de verschillende bepalingsmethoden zeer uiteenlopend zijn en
als sterk generaliserend zijn te bestempelen. Een groot verschil komt voort uit de beschouwing
van de mobilisatie van de schachtwrijving welke volgens CUR77 geschiedt op basis van een “niet
tot weinig grondverdringend” funderingselement waarbij het belastingsniveau laag wordt
verondersteld. Invloeden vanuit de methode van inbrengen (fluïderen, trillen of drukken), de
verstijvende werking van damwandverankering en/of belastingsafhankelijkheid worden niet
beschouwd.
10.3) Het hanteren van een bovengrenswaarde voor de maximale veerstijfheidsverschillen in het lineair
elastische rekenmodel kan leiden tot een onderschatting van de benodigde vloerdikte.
10.4) Voor situaties waarbij niet-lineaire invloeden significant worden geacht dienen uitgangspunten
voor de schematisering met betrekking tot axiale veerstijfheden te worden gecontroleerd op basis
van de reactiekrachten in het rekenmodel. Een iteratieve bepalingsmethode is dient te leiden tot
een reële (maar nog altijd ongunstige) krachtswerking. Voor specifieke situaties kan deze aanpak
leiden tot aanzienlijke besparingen op de benodigde vloerdikte. Voorbeelden zijn:
stijve druk/trekpalen (ten behoeve van definitief ontwerp) tussen slappe (anker)palen,
damwanden die belast worden nabij of boven het grenstrekdraagvermogen,
ankerpalen waarvan rekenkundig kan worden aangetoond dat een significant deel van het
groutlichaam ongescheurd blijft.
10.5) Op basis van een kwalitatieve beschouwing van mogelijke variaties op axiale veerstijfheden van
verschillende typen trekelementen kan worden geconstateerd dat de variatiefactor genuanceerd
dient te worden op basis van het type trekelement. De (relatieve) verschillen dienen gebaseerd te
zijn op een beschouwing of analyse van invloeden uit mogelijke bepalingsmethoden van kaxiaal en
de uitvoeringsgevoeligheid. Uit 10.5 volgt dat ankerpalen naar verwachting een grotere
variatiefactor behoeven dan prefab palen en damwanden.
10.6) Veiligheid met betrekking tot onzekerheid rond axiale veerstijfheden komt voort uit het vermogen
van OWB-vloeren tot krachtenherverdeling (aangetoond voor paaluitval in hoofdstuk 8). Dit
gegeven onderstreept dat de variatiefactor beschouwd dient te worden als een veiligheidsmarge
op het gemiddelde gedrag van een groep gelijksoortige trekelementen. Mede op basis van deze
eigenschap kan de aanbevolen waarde van 2 voor de variatiefactor worden aangescherpt.
Zie hoofdstuk 13 voor aanbevelingen en concept teksten voor een herziene CUR77.
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Bepaling normaaldrukkracht N’
In de huidige CUR77 wordt voor de normaaldrukkracht de volgende formulering gehanteerd:

N

Fstempel

N'

Hierin is Fstempel de stempelkracht en N’ is het verlies aan normaaldrukkracht over de vloer ten gevolge
van horizontale weerstanden (uit contactvlak met ondergrond, palen en/of bouwkuipwanden). Binnen de
UGT wordt gerekend met N’d = 0,9*Fstempel - N’d.
Binnen toetsing in de lange richting wordt verondersteld dat er geen normaaldrukkracht aanwezig is in
de doorsnede. Hiermee wordt verondersteld dat N’ = Fstempel voor lange bouwputten. Hetzelfde geldt
binnen de huidige CUR77 voor de korte richting indien de bouwputbreedte groter is dan 40m.
In paragraaf 4.1.1. van CUR77 staat beschreven dat toetsing van bezwijken in de lange richting niet
maatgevend is ten opzichte van de toetsing in de korte richting. Deze veronderstelling is gebaseerd op
het feit dat voor bezwijken via rotaties een verlenging benodigd is. In de lange richting wordt deze
vervorming verhinderd door schijfwerking. Doordat de OWB-vloer volledig opgesloten is en bij
overwegend langwerpige bouwkuipen vooral in de lange richting geen horizontale vervormingen kan
ondergaan. Dit mechanisme wordt aangeduid met de term ‘membraanwerking’. In de korte richting is de
invloed van membraanwerking beperkter doordat de uiteinden van de vloerstrook relatief dicht bij elkaar
liggen en de benodigde vervorming kan plaatsvinden ter plaatse van de verbinding met de keerwand.
Laatstgenoemde is in Bijlage B3.4 van CUR77 aangetoond middels een vergelijking van horizontale
veerstijfheden van keerwanden (khorizontaal) met die van de OWB-vloer (kvloer).
In een gevoeligheidsanalyse in bijlage V.18 is aangetoond dat vooral toets 2b, 2c en 3b gevoelig zijn
voor variaties in de normaaldrukkracht N’. Tevens is aangetoond dat voor bouwkuipen die afwijken van
de overwegend langwerpige geometrie, de horizontale weerstand (schijfwerking) uit bouwkuipwanden
invloed kan hebben op de aanwezige normaaldrukkracht in de vloer in de korte richting; zie bijlage V.4.
De invloed en het effect van membraanwerking is voor de korte richting gekwantificeerd in bijlage V.8.

11.1 bepaling Fstempel
De belangrijkste parameter voor de bepaling van de normaaldrukkracht N’ is de stempelkracht Fstempel.
Deze horizontale reactiekracht komt voort uit de grond- en waterkerende functie van de keerwand.
Omdat een groot deel van de vervormingen ten gevolge van het nat ontgraven zullen plaatsvinden
voordat de OWB-vloer is uitgehard komt de stempelkracht voort uit de vervormingen van de keerwand
tijdens en na het leegpompen. De stempelkracht wordt hierbij bepaald door het tweetal bijdragen dat
inzichtelijk is gemaakt in figuur 57.

figuur 56 indicatie vervormingen keerwand en bijdragen aan stempelkracht
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Binnen Msheet zijn verificatiemodellen geïmplementeerd om variaties in invoerparameters mee te
nemen in de damwandberekening. Met betrekking tot de berekende stempelkracht in de OWB-vloer
resulteren deze variaties in een gemiddelde of een bovengrenswaarde voor F stempel; ten behoeve van
rekenregels in CUR77 is een representatieve ondergrenswaarde benodigd. Binnen het stappenplan van
CUR166 wordt deze situatie niet beschreven omdat vervormingen doorgaans maatgevend zijn. Een
bovengrensbenadering voor de damwandvervormingen resulteert in een bovengrensbenadering van de
stempelkrachten. Voor een veilige ondergrensbepaling van de stempelkracht dient Fstempel bepaald te zijn
met een beschouwing (in de BGT) op basis van een representatieve ondergrenswaarde van de
grondwaterstand gedurende de kritieke fase voor de OWB-vloer. Dit resulteert in een berekening op
basis van stap 6.5 uit 3.8 in CUR166 (en figuur 57) met een representatieve minimale waarde van de
grondwaterstand buiten de bouwput.

figuur 57 dimensioneringsberekeningen volgens tabel 3.8 in CUR166 (bron: manual D-sheet Piling)
noot:
Met het oog op de veiligheid van de diktebepaling van de binnen CUR77 voorgeschreven methodiek is
het aan te bevelen om de geotechnisch adviseur expliciet te vragen naar een ondergrenswaarde voor de
representatieve stempelkracht. Doorgaans dient hiertoe de BGT-beschouwing
(dimensioneringsberekening 6.5 volgens tabel 3.8 in CUR166) opnieuw uitgevoerd te worden op basis
van een aangepaste modellering. Hierbij dient een ondergrenswaarde van de grondwaterstand te worden
gebruikt voor de tijd dat de OWB-vloer in functionerende werking zal zijn. Wanneer voor bovengenoemde
aanpassing tabel 3.7 van CUR166 wordt aangehouden zal de grondwaterstand hierbij minimaal 0,1m
lager moeten komen liggen; het verschil kan groter worden op basis van natuurlijke fluctuaties in het
betreffende grondwaterpeil (af te leiden uit historische peilbuismetingen).
Naast de keuze van de representatieve grondwaterstand kan ook de modellering ten behoeve van de
damwandberekening de bepaling van Fstempel beïnvloeden. Een voorbeeld is de stijfheid van de grond
(zoals aangegeven in figuur 57) en de stijfheid van de vloer. Zoals uit de bijlagen van CUR77 volgt is de
horizontale veerstijfheid van de OWB-vloer per definitie groot in vergelijking met die van de keerwand.
Voor toenemende bouwputbreedtes speelt betonkrimp mogelijk een rol van betekenis. Een grotere
inconsistentie binnen de modellering volgt uit het modelleren van de waterdruk aan de binnenkant van
de keerwand. Ter hoogte van de OWB-vloer is het gebruikelijk om deze in rekening te brengen vanaf de
onderkant van de OWB-vloer. Onder invloed van het opbollen kan er in theorie een spleet ontstaan
tussen de OWB-vloer en de keerwand, waardoor de waterdruk vanaf een hoger punt tegen de keerwand
drukt; zie figuur 57. Ook voor deze invloedsfactor geldt dat modellering van een hogere waterdruk
gunstig is met betrekking tot damwandvervormingen en daarmee ongunstig is voor de stempelkracht in
de OWB-vloer.
11.1.1

invloed bouwputontwerp en fasering
Aan de hand van figuur 56 kan worden toegelicht dat de stempelkracht in de OWB-vloer kan worden
verhoogd door de bijdrage te vergroten vanuit het verschil in waterdruk (blauwe vlak) of het deel van de
keerwand dat passieve gronddruk opwekt (beige vlak). In deze paragraaf worden hiervoor twee
invloedrijke mogelijkheden genoemd. Binnen een optimalisatie van het bouwputontwerp kan, in een
integraal en iteratief ontwerpproces, het effect op vervormingen en de stempelkracht worden bepaald
(met behulp van een damwandprogramma). De hogere waarde van Fstempel heeft een gunstig effect op de
dimensionering van de OWB-vloer (zie gevoeligheidsanalyse in bijlage V.17).
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opzetten waterstand tijdens nat ontgraven:
Indien het bouwputontwerp het toelaat is het gunstig voor zowel de vervormingen van de keerwand als
de stempelkracht in de OWB-vloer om de waterstand binnen de bouwput op te zetten (tot de rand van
de bouwkuip) tijdens het ontgraven. Hierdoor zal bij het leegpompen een groter aandeel aan waterdruk
worden omgezet in stempelkracht. Deze fasering is, in een licht aangepaste variant, voorgeschreven
voor het project Groninger Forum (zie beschrijving van fasering in bijlage II.3).
minimaliseren van overige stempelkrachten:
Tijdens het ontgraven dienen vervormingen vaak beperkt te worden door (voorgespannen) stempels of
damwandankers. Nadat de OWB-vloer is uitgehard zal deze fungeren als een stijf stempel. Het geheel of
gedeeltelijk verwijderen van (voorspankrachten in) stempels of ankers voorafgaand aan het leegpompen
kan de stempelkracht in de OWB-vloer aanzienlijk vergroten voor de kritieke bouwkuipfase. Voor
ondiepe bouwputten (tot ca. 5 m) kan, afhankelijk van vervormingseisen van het maaiveld, het
stempelraam volledig worden verwijderd. Afhankelijk van het bouwputontwerp kan hiermee de
normaaldrukkracht in de OWB-vloer worden verhoogd met een factor 4 (zoals blijkt uit het
bouwputontwerp van een ABT-project voor een woning te Giessenburg).

11.2

bepaling

11.2.1

bepaling verlies aan normaaldrukkracht (positieve

N’
N’)

Te bepalen op basis van toegepaste mechanica of met toevoeging van horizontale weerstanden vanuit:
horizontale weerstand vanuit trekelementen,
schuifweerstand uit contactvlak met grondbedding,
horizontale (schuif)weerstand langs keerwanden.
Vooral bij toepassing van relatief slanke ankerpalen is het reëel dat er na leegpompen een ruimte
ontstaat tussen onderkant OWB-vloer en de grondbedding. In deze situatie zal de horizontale
schuifweerstand tussen OWB-vloer en bodem of (anker)palen verwaarloosbaar klein zijn. De invloed van
betonkrimp op de normaaldrukkracht in het beton is moeilijk te kwantificeren; hetzelfde geldt voor de
predictie van krimpscheuren.
Wanneer er horizontale veerstijfheden worden toegekend ter plaatse van bouwkuipwanden, steunpunten
en/of over het contactvlak met de ondergrond kan de (resterende) normaaldrukkracht over de OWBvloer inzichtelijk worden gemaakt met behulp van een 2D-model. Hiertoe dient schijfwerking te worden
beschouwd binnen een schijf- of schaalmodel ter bepaling van de waarde van N’ of N’d. Zie hoofdstuk
6 en bijlage VIII voor toelichting rond het modelleren van horizontale veerstijfheden.
In bijlage XI is uitvoer van normaalkrachten weergegeven over het oppervlak van de OWB-vloer van
Mauritshuis en Groninger Forum onder invloed van schijfwerking vanuit bouwkuipranden.
11.2.2

bepaling aanvullende normaaldrukkracht uit membraanwerking (negatieve

N’)

Omschrijving uit PvA van VC95 [lit.4]:
Bij “mechanisme B” in de UGT zal door de rotaties in de “plastische scharnieren” de vloer wat langer
worden, en dus zal de damwand tegen de grond in willen verplaatsen. Hierdoor wordt een extra
drukkracht opgewekt, die tot een hogere bezwijkbelasting zal leiden. Nu geeft de Aanbeveling geen
mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Het is zinvol om dit wél te verwerken.
Er zijn twee methoden:
- direct, door middel van het toevoegen van een (niet-lineaire) damwandveer aan het rekenmodel en
het vastleggen van een stappenplan om tot de veerkarakteristiek te komen (bv. door middel van
een extra, conservatieve, fase in een damwandprogramma als b.v. MSheet, een programma dat
toch al veel wordt gebruikt om de stempeldrukkracht te bepalen die óók in het rekenmodel nodig is;
overigens zijn er ook andere programma’s mogelijk);
- indirect, door middel van het toepassen van een grotere pijl van de drukboog door middel van het
verhogen van het niveau van de boogaanzetten (die nu nog in het midden de vloer ligt).
Het voordeel van de eerste methode is dat er een directe relatie is tussen de grotere draagkracht van
het drukbogensysteem en de oorzaak, namelijk een grotere drukkracht. Het nadeel is dat het wellicht
wat bewerkelijker is. Dit nadeel kan worden opgevangen door het in de Aanbeveling te presenteren als
een extra inspanning die de gebruiker kan leveren om extra voordeel te verkrijgen, als aanvulling op de
methode zoals die er nu in staat.
ACTIES
a. Door middel van enkele voorbeelden onderzoeken hoe de beide methoden uitpakken.
b. Het kiezen van een methode.
c. Het beschrijven van de methode .
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Ter toelichting op actie a. van het PvA van VC95 wordt figuur 56 beschouwd. De figuur geeft een
visualisatie voor de membraanwerking waaruit valt af te leiden dat de “indrukking van de keerwand”
voor een veilige ondergrensbenadering dient te worden beschouwd als een “beperking op de totale
horizontale vervorming van de keerwand”. Op voorhand kan niet worden uitgegaan van de situatie dat
de “indrukking” plaatsvindt na het leegpompen en het optreden van de maximale vervormingen; dit zal
(voor een deel) gelijktijdig optreden. Ten gevolge hiervan dient een iteratief proces beschreven te
worden waarbij de gronddrukken achter de damwand niet per definitie passief zijn.
De horizontale vervormingen zijn te bepalen op basis van diverse benaderingen. Op basis van de
verschillende toetsingen en mechanismen vanuit CUR77 zijn tabel 25 de corresponderende aanduidingen
en visualisaties gegeven.
“Ongescheurd”:
Overeenkomstig:
BGT: toets 2a
UGT: toets 3a

Formulering:

Lkeerwand =

verbinding*(½*h)

op basis van model toets 2a of toets 3a

“Gescheurd”:
Overeenkomstig:
BGT: toets 2b+2c
UGT: -

Formulering:

Lkeerwand =

op basis van liggermodel toets 2c

verbinding*(½*h)

“Drukbogensysteem”:
Overeenkomstig:
BGT: UGT: toets 3b

Formulering:

Ltot=

L

op basis van mechanica statisch bepaalde constructies

tabel 25

overzicht van horizontale vervormingen van een OWB-vloer

Uit tabel 25 kan afgeleid worden dat de situatie “UGT-gescheurd” welke in bijlage V.8 is beschouwd niet
overeenkomt met een specifiek (bezwijk)mechanisme in CUR77. Eveneens is inzichtelijk gemaakt
waarom bijlage V.8 resulteert in een mogelijke onderschatting van de totale verlenging van de OWBvloer met betrekking tot het bezwijkmechanisme van toets 3b; in theorie dienen de totale vervormingen
per stramienmaat gesommeerd te worden. Voordat bezwijken kan optreden binnen het
drukbogensysteem is een horizontale vervorming benodigd in de orde grootte van centimeters dan wel
decimeters (afhankelijk van vloerdikte).
Niet elastische verkortingen van het OWB (krimp en kruip) worden binnen CUR77 alleen impliciet
beschouwd. Met betrekking tot bovengenoemde ‘verlengingen’ resulteert dit in een afname van de totale
L. Dit maakt de beschouwing van membraanwerking complexer. Voor een correcte weergave dient
deze invloedsfactor gekwantificeerd te worden conform hoofdstuk 5 (en bijlage VIII) met de formule:

Lkrimp
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Onder aanname van bovenstaand uitgangspunt is in bijlage V.8 de invloed van membraanwerking
gekwantificeerd. Over het algemeen zijn de effecten op de toetsingen beperkt te noemen. Dit wordt
veroorzaakt doordat:
de effecten op de ongescheurde constructies minimaal zijn;
het effect toeneemt naarmate de constructie scheurt en de vloer zich minder stijf gedraagt; het
effect op toets 2c blijft echter beperkt (ongeveer 6% lagere unity checks);
het grootste effect waarneembaar is voor toets 3b; deze is voor geen van de cases maatgevend.
Binnen de gevoeligheidsanalyse zijn diverse uitgangspunten gekozen welke een nadere beschouwing
behoeven. Zo is bijvoorbeeld;
geen indrukking beschouwd, maar een beperking van horizontale verplaatsing van de keerwand in de
richting van de bouwput (ondergrensbenadering);
het drukpunt tussen keerwand en OWB-vloer verondersteld op bovenkant vloer
(bovengrensbenadering volgens lineair drukspanningsverloop);
alleen de horizontale verlenging ter plaatse van de verbinding met de keerwand beschouwd op basis
van de rotatie in het liggermodel ter plaatse van de verbinding met de damwand (onjuiste
benadering voor toets 3b);
de invloed van verkorting door krimp of kruip van beton niet beschouwd (bovengrensbenadering).

11.3 conclusies en aanbevelingen
Conclusies met betrekking tot bepaling normaaldrukkracht N’:
11.1) De bepaling van de stempelkracht Fstempel uit een damwandberekening zal in de praktijk vaak een
bovengrensbenadering zijn; voor een veilige toepassing in de methode van CUR77 is een
ondergrensbenadering benodigd.
11.2) Door het beperken van de vervormingen tijdens het nat ontgraven en/of het optimaliseren van de
stempelwerking kan een maximale stempelkracht in de OWB-vloer worden geleidt. Dit kan voor
veel situaties worden verwezenlijkt door de waterstand in de bouwkuip op te zetten tijdens
ontgraven en/of door voorafgaand aan het leegpompen (voorspankrachten in) overige
stempelramen of damwandankers te verwijderen.
11.3) Voor de bepaling van verlies aan normaaldrukkracht N’ ten gevolge van schijfwerking zijn in de
huidige CUR77 geen richtlijnen gegeven. Onder specifieke omstandigheden kan het verwaarlozen
van deze parameter een onveilige benadering zijn. Dit speelt bijvoorbeeld voor overwegend
vierkante bouwkuipen en/of bouwkuipen met ronde bouwkuipgrenzen. Het gebruik van een 2Dmodel biedt een bijkomstig voordeel met betrekking tot de bepaling van verlies aan
normaaldrukkracht (schijfwerking) over de OWB-vloer.
11.4) Volgens een ondergrensbenadering geldt dat de verlenging van de OWB-vloer niet als een
“indrukking” van de keerwand moet worden beschouwd maar als een “beperking op de
horizontale verplaatsing”. De bijdrage van membraanwerking op de normaaldrukkracht is
rekenkundig beperkt voor ongescheurde benaderingen en biedt weinig verlichting. Op basis van
het scharnierende liggermodel van toets 2c neemt de absolute bijdrage toe, maar procentueel is
deze vaak te verwaarlozen voor diepe bouwputten. Een algemeen geldende benadering is
gecompliceerd; mede door de invloed van betonkrimp.
11.5) Op basis van een beschouwing van het bezwijken van de drukboog is een benodigde verlenging
van enkele centimeters/decimeters benodigd. Hiervoor geldt membraanwerking als een bepalend
mechanisme met betrekking tot de veiligheid. Hieruit valt af te leiden dat ook voor situaties met
lage normaaldrukkracht boogwerking zal optreden, mits in alle richtingen van de bouwkuip de
horizontale ‘verlenging’ van de vloer in grote mate wordt verhinderd. Voor deze situaties geldt
dat bezwijken van de OWB-vloer praktisch onmogelijk is.
Zie hoofdstuk 13 voor aanbevelingen en concept teksten voor een herziene CUR77.
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figuur 58 bouwputtekeningen Potsdamer Platz in Berlijn met staalvezelversterkte OWB-vloer [lit.36]

figuur 59 foto bouwput Potsdamer Platz Berlijn na leegpompen in 1997
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Staalvezelversterkte OWB-vloeren
In voorgaande hoofdstukken zijn OWB-vloeren gedimensioneerd waarbij is uitgegaan van volledig
ongewapend beton. Zoals in hoofdstuk 5 staat beschreven is maatvoering onder water problematisch
waardoor het afstellen van wapening(korven) bemoeilijkt wordt. Uit de praktijk zijn referentieprojecten
bekend van gewapende OWB-vloeren [lit.28], maar deze zijn beperkt tot uitzonderlijke gevallen.
Aanzienlijk meer praktijkvoorbeelden hebben betrekking op OWB-vloeren van staalvezelbeton (SVB). De
staalvezels zijn hierbij aan het betonmengsel toegevoegd om het ongewapende beton te verbeteren op
zijn zwakste punten; de treksterkte en het brosse bezwijkgedrag. Staalvezels worden vaak beschouwd
als wapeningstaal, echter het grote verschil (en voordeel binnen de toepassing van OWB-vloeren) is het
gegeven dat deze vorm van wapening reeds in het beton aanwezig is als deze uit de betonmixer komt.

figuur 60 staalvezels en werking

12.1 literatuur en referentieprojecten
Er is in de laatste decennia veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over de krachtswerking van
staalvezelbeton. In 2010 heeft dit geleid tot publicatie van CUR-aanbeveling 111; “Staalvezelbeton voor
bedrijfsvloeren op palen”. Zoals de titel aangeeft is het toepassingsgebied van deze richtlijn beperkt tot
bedrijfsvloeren op palen. Internationaal gezien gaan richtlijnen een stuk verder zoals blijkt uit [lit.34].
Ondanks het ontbreken van een richtlijn is staalvezelbeton reeds vele malen, en naar tevredenheid,
toegepast in OWB-vloeren. Halverwege de jaren ’90 is SVB voor een grootschalige OWB-vloer toegepast
onder het Potsdamer Platz in Berlijn [lit.28]. Enkele jaren later volgde het eerste project in Nederland bij
onderdoorgang Heinoseweg te Zwolle [lit.30]. Later volgden vier toepassingen (een ontvangstschacht,
twee toeritten en een tunnel) binnen de Betuweroute (bron: www.bekeart.be). In [lit.30] is de
toepassing in de ontvangstschacht van de Botlekspoortunnel nader toegelicht met een globale
beschrijving van de berekeningsmethode.
In [lit.34] staat vermeld:
“Onderwaterbeton is een bijzonder constructieonderdeel. Het wordt ook al met staalvezelbeton uitgevoerd.
CUR-Aanbeveling 77 beschrijft de berekeningsmethode. Hierin is men terughoudend met het toelaten van
trekspanningen in het (ongewapende) onderwaterbeton. Door gebruik te maken van staalvezels kan er een
trekspanning worden geactiveerd. Doordat deze constructies over het algemeen zeer dik zijn (gangbaar 0,7
tot 1,5 m), kan het effect van de staalvezels groot en voordelig zijn. Onder andere kan het risico op
lekkages sterk worden teruggedrongen.”
Voor de beoordeling van verschillende toepassingen van SVB wordt OWB als één van de meest geschikte
toepassingsgebieden genoemd; zie figuur 61. Dit is te verklaren doordat de winst ten opzichte van de
traditionele methode voor OWB erg groot te noemen is, omdat voor OWB-vloeren als één van de weinige
toepassingen volledig ongewapend beton wordt gebruikt voor een constructief element.

figuur 61 toepassingen, geschiktheid en berekeningsmethode voor SVB [lit.34]
De term ‘hybride’ in figuur 61 duidt op het toepassen van staalvezels als aanvulling op wapeningstaven;
hoewel deze variant voor OWB-vloeren nog niet eerder is toegepast behoort het wel tot de
mogelijkheden (bv. ter plaatse van poeren). Hybride beton valt buiten de scope van dit hoofdstuk.
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12.2 effect van toevoeging van staalvezels
In literatuur wordt beschreven dat staalvezels een gunstig effect hebben op de treksterkte van het
materiaal. Een nadere beschouwing leert dat het hier eigenlijk gaat om een verhoging van de taaiheid;
het scheuren van het beton op trek wordt niet voorkomen door de aanwezigheid van staalvezels. Sterker
nog; de staalvezels worden pas echt geactiveerd (belast) wanneer het beton begint te scheuren. Na
scheurvorming behoudt SVB echter een relevante restwaarde voor de treksterkte; dit “na-scheurgedrag” van SVB leidt tot:
taai scheurgedrag en een hogere rekenwaarde van de treksterkte; en
beperking van scheurwijdtes en waterdoorlatendheid.
Een aandachtspunt bij toepassing van staalvezels is het zogenaamde “pull-out” effect. Voor SVB geldt
dat er een minimale hoeveelheid staalvezels aanwezig moet zijn om het risico op brosse scheurvorming
te minimaliseren. Hierbij is een beschouwing van belang met betrekking tot de ongecontroleerde
positionering en ligging van staalvezels.
12.2.1

taai scheurgedrag
Dit eerste effect is weergegeven in figuur 62; bij een belasting op trek zal in plaats van het ontstaan van
één progressieve scheur met bros bezwijken als gevolg de situatie ontstaan dat voldoende staalvezels
zullen leiden tot een serie aan scheuren die elk het vermogen bevatten (tot een bepaalde rek) om
trekkracht over te brengen. Het na-scheur-gedrag verklaard het effect op de taaiheid van het materiaal.

figuur 62 taai scheurgedrag van staalvezelbeton [lit.33]
Doordat bros bezwijken bij een bepaald minimum aan toe te voegen staalvezels wordt voorkomen mag
er voor SVB gerekend worden met een lagere materiaalfactor op de treksterkte. Dit geeft een verlichting
met betrekking tot de momentcapaciteit van toets 2a en toets 3a, echter dient hierbij onderkent te
worden dat de constructie niet langer als ongescheurd wordt beschouwd. Doordat scheurvorming zich zal
verdelen over de constructie en de locatie van eerste scheurvorming niet kritisch zal zijn kan gerekend
worden op een algemene reductie van de stijfheid van de OWB-vloer zonder dat de momentcapaciteit
afneemt. Dit effect is weergegeven in figuur 63, welke afkomstig is uit [lit.31]. Zowel voor OWB-vloeren
met een grote of een kleine normaaldrukkracht N’ neemt de momentcapaciteit toe bij een kromming
waarbij deze voor een ongewapende constructie zal leiden tot een progressief scheurverloop.

figuur 63 effect van staalvezels op momentcapaciteit [lit.31]
Met betrekking tot het ontstaan van een drukboog (toets 2b en 3b) hebben staalvezels nauwelijks
effect; het principe van boogwerking is afhankelijk van de betondruksterkte. Omdat beton belast op
eenassige druk, indien het hiertoe de ruimte heeft, uiteindelijk via spatkrachten ook bezwijkt op
trekspanningen valideren staalvezels het rekenen met een hogere rekenwaarde van de druksterkte
(hogere betonsterkteklasse).
12.2.2

beperking scheurwijdtes en waterdoorlatendheid
Omdat scheurwijdte een belangrijke invloedsfactor is voor het transport van water door beton (tot de
derde macht in transportformules in [lit.16]) wordt het toevoegen van staalvezels gezien als een zeer
effectieve manier om problemen met watervoerende scheuren te voorkomen. Dit fenomeen is
aangetoond met proeven in figuur 64. In deze figuur wordt het lekvolume van gescheurd beton (met een
bepaalde scheurwijdte) vergeleken met dat door diverse soorten vezelbeton dat aan eenzelfde
opgelegde vervorming is blootgesteld. Hieruit kan worden afgeleid dat voor een gegeven rek van het
beton de waterdoorlatendheid van SVB in vergelijking met ongewapend beton bij benadering een factor
5 kleiner is.
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figuur 64 waterdoorlatendheid van staalvezelbeton in relatie tot overige betontypen [lit.16]
Bij een beschouwing van krimpscheuren is dit effect vooral belangrijk in de fase van het plastische en
jonge beton. Juist in deze fase kunnen staalvezels een toegevoegde waarde hebben omdat het de
treksterkte en de samenhang van het beton tijdens de sterkteontwikkeling sterk bevordert. Hierdoor
wordt het ontstaan van brosse doorgaande krimpscheuren (zie paragraaf 5.5) voorkomen en worden
scheurwijdtes beperkt.
12.2.3

“pull-out” effect
Een belangrijke invloedsfactor die nader onderzoek behoeft is het “pull-out” effect. De huidige CUR77
heeft een toepassingsgebied voor OWB-vloeren van minimaal 800mm gemiddelde vloerdikte; CUR111 is
toepasbaar voor constructies met een maximale dikte van 600mm. Om een vertalingsslag tussen beide
ontwerprichtlijnen te maken is het noodzakelijk om de gevolgen van een constructiedikte groter dan
600mm te onderzoeken. Gezien de beperkte lengte van de staalvezels zou het pull-out-effect een
toenemende beperking kunnen worden bij scheurvorming in relatief dikke OWB-vloeren. Aan de andere
kant zullen de optredende rotaties bij scheurvorming over de OWB-vloer beperkt blijven en kan een lang
type staalvezels worden gekozen (60mm), waardoor de absolute rekken in de uiterste vezel beperkt
zullen blijven en van ‘pull-out’ geen sprake zal zijn binnen het toepassingsgebied van OWB-vloeren.

figuur 65 toenemend risico op “pull-out” van staalvezels als functie van rek en vloerdikte [lit.34]

12.3 effect op dimensionering cases
In [lit.34] staat over de berekeningsmethode vermeld:
“In verband met de krimp en de grote invloed van verschillende stijfheden van de omringende onderdelen,
zoals de (dam)wand, (trek)palen of ankers en de ondergrond, adviseert ABT om hier gebruik te maken van
een niet-lineaire berekening. Hierbij wordt de trektak van het beton beschreven alsmede de stijfheid van
de aansluitende onderdelen. Wel is de aanbeveling de toelaatbare rek aan te passen aan de dikte van de
vloer. Hierdoor wordt voorkomen dat het zogeheten ‘pull-out’ effect optreedt.
Zoals in hoofdstuk 6 is toegelicht is het uitvoeren van een niet-lineaire berekeningen met
volumemodellen praktisch uitvoerbaar met behulp van geavanceerde rekenmodellen. Binnen dit
afstudeerwerk is gekozen voor een simpele benaderingsmethode op basis van de methode die is
voorgeschreven in CUR77. De in deze paragraaf beschreven methode is gehanteerd vooruitlopend op
praktisch uitvoerbare rekenregels die grote overeenkomsten vertonen met de methodiek van CUR77.
Praktische uitgangspunten voor de berekening dienen onderbouwd te worden door middel van nader
onderzoek waarbij het gedrag van staalvezelversterkte OWB-vloeren onderzocht kan met niet-lineariteit
in geavanceerde rekenmodellen.
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uitgangspunten voor dimensionering

Momentcap. Mu,rep (kNm)

Als uitgangspunt voor een berekeningsmethode voor staalvezelversterkte OWB-vloeren wordt gerekend
met de momentcapaciteit van SVB. Deze momentcapaciteit is zowel voor de BGT als de UGT bepaald
met een rekensheet van ABT. Met deze rekensheet worden op basis van een rekgestuurde berekening
M-N-kappa-diagrammen afgeleid voor betondoorsneden met een bepaalde hoeveelheid en type
wapening en staalvezels (wapeningstaven zijn niet van toepassing). De rekensheet maakt gebruikt van
het spannings-rekdiagram van SVB inclusief materiaalfactoren en de bijdrage vanuit normaaldrukkracht;
zie figuur 66 en figuur 67.
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figuur 66 BGT momentcapaciteit SVB als functie normaaldrukkracht N’ en minimale vloerdikte hmin
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figuur 67 UGT momentcapaciteit SVB als functie normaaldrukkracht N’ d en minimale vloerdikte hmin
De krachtsverdeling wordt bepaald met de schematisering volgens CUR77;
voor toets 1 wordt de bijdrage van de normaaldrukkracht verwaarloosd,
voor toets 2a wordt een ongescheurde constructie verondersteld,
het ontstaan van een drukboog conform toets 2b en 3b kan nog altijd soelaas bieden,
toets 2c kan in theorie nog altijd soelaas bieden,
in de UGT wordt het gunstige effect vanuit het vermogen tot krachtenherverdeling na scheurvorming
in rekening gebracht door te rekenen met een gehalveerde elasticiteitsmodulus
Het reduceren van de elasticiteitsmodulus kan onderbouwd worden door de beschouwing in paragraaf
12.2.1 dat een bepaalde mate van scheurvorming (vervormingen en krachtenherverdeling) mag worden
verondersteld in correspondentie met de maximale momentcapaciteit. Het uitgangspunt om te rekenen
met een gehalveerde elasticiteitsmodulus is niet nader onderbouwd. Wel is op basis van de
gevoeligheidsanalyse in bijlage V.5 af te leiden dat deze benadering een beperkt effect heeft op de
maximaal optredende momenten in vergelijking met het modelleren van (maximaal twee) scharnieren in
het liggermodel ten behoeve van toets 2c.
Als uitgangspunten voor de dimensionering wordt gerekend op basis van:
bouwputontwerp (geometrie, palenstramien en randvoorwaarden) blijven ongewijzigd ten opzichte
van beschrijving van cases in hoofdstuk 3,
betonsterkteklasse C30/37 met staalvezels type Bekaert Dramix 60mm met dosering van 35 kg/m3,
elasticiteitsmodulus van 28.500 MPa; deze waarde is gekozen op basis van praktische overwegingen
en is gelijk aan een betonsterkteklasse B25 (volgens dimensionering volgens huidige CUR77 in
paragraaf 3.5) en is laag ten opzichte van de elasticiteitsmodulus van een C30/37 (33.000 MPa);
deze waarde wordt beschouwd als een veilig uitgangspunt wanneer wordt beschouwd dat de
staalvezels pas op een rol spelen binnen de krachtsverdeling bij een bepaalde mate van
scheurvorming en dus krachtenherverdeling; zie paragraaf 12.2.
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Op basis van de verhoogde momentcapaciteit zullen toetsen 2b, 2c en 3b minder relevant zijn, maar
deze kunnen nog altijd van toepassing zijn. Geen van deze toetsingen wordt negatief beïnvloed door de
toevoeging van staalvezels; hetzelfde geldt voor toets 2c. De invloed van een mogelijk toe te voegen
dwarskrachttoets (paragraaf 7.2) en de invloed van staalvezels op de dwarskracht- en ponscapaciteit
worden niet beschouwd. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar [lit.35].
12.3.2

resultaten dimensionering
De resultaten en het effect van toevoeging van staalvezels is onderzocht op basis van cases die in
eerdere hoofdstukken zijn beschouwd voor ongewapende vloeren. De dimensionering conform de
uitgangspunten van voorgaande paragraaf is uitgevoerd met behulp van liggermodellen in Scia Engineer.
Berekeningsresultaten en toetsingen (met unity checks) zijn uiteengezet in bijlage XXII. Toetsingen zijn
benoemd volgens tabel 26.
toetsing :
BGT lang
BGT kort

UGT kort
tabel 26

benaming:
BGT lang
BGT a
BGT b
BGT c
BGT a
UGT b

beschrijving:
= toets 1 binnen CUR77 (zonder bijdrage N’)
= toets 2a binnen CUR77
= toets 2b binnen CUR77 met gehalveerde E-modulus
= toets 2a binnen CUR77 met gehalveerde E-modulus
= toets 3a binnen CUR77 (bezwijkmechanisme A) met gehalveerde E-modulus
= toets 3b binnen CUR77 (bezwijkmechanisme B)

overzicht toetsingen voor staalvezelversterkt OWB

Het effect van dimensionering van staalvezelversterkte OWB-vloeren is gepresenteerd in tabel 27. De
benodigde vloerdikte is vergeleken met die van ongewapende OWB-vloeren volgens de huidige CUR77;
zie hoofdstuk 3 en bijlage XVIII. Het toepassingsgebied van OWB-vloeren is verondersteld vanaf een
ondergrens van de vloerdikte van 600mm.
ongewapend OWB:
hgem conform
huidige
maatgevende
CUR77
toets

staalvezelversterkt OWB:

maatgevende
hgem
case:
toets
besparing:
Rekenvoorbeeld 1
700 mm
1 en 3b
600 mm
geen**
14%
(ondiepe bouwput)
Rekenvoorbeeld 2
1200 mm*
2c
600 mm
BGT c & UGT b
50%
(diepe bouwput)
Rekenvoorbeeld 3
1200 mm
3a
600 mm
geen***
50%
(extra ondiepe bouwput)
Rekenvoorbeeld 4
2000 mm*
2c
1400 mm
BGT c & UGT b
30%
(bouwput met MV-palenrij)
Groninger Forum
1500 mm*
2c
800 mm
UGT a=UGT b****
47%
(diep en groot)
Mauritshuis
1200 mm
2a
800 mm
UGT a
33%
(ondiep en klein)
*
vloerdikte neemt flink af bij toevoeging niet-lineaire kruipfactor binnen rotatiecapaciteit
**
hoogst relevante unity check bedraagt 0,52 voor UGT a
***
hoogst relevante unity check bedraagt 0,65 voor BGT lang (en 0,61 voor UGT a)
**** onder invloed van het verhogen van de boogaanzetten (paragraaf 7.2) kan de vloerdikte afnemen
tabel 27

overzicht effect van dimensionering cases voor staalvezelversterkt OWB

“Pull-out” effect blijkt voor de gegeven methodiek niet relevant te zijn; de maximaal optredende rekken
blijven rekenkundig beperkt ten gevolge van het rekenen met een uniforme elasticiteitsmodulus. Binnen
een fysisch niet-lineaire berekening of een beschouwing van het effect van staalvezels op de
rotatiecapaciteit van toets 2c kan de maximale rek voor “pull-out” wel een beperking vormen.
belangrijk:
De gehanteerde rekenregels zijn veelal gebaseerd op praktische uitgangspunten. De gepresenteerde
resultaten zijn te beschouwen als een eerste benadering van het effect van staalvezels op de benodigde
vloerdikte. Nader wetenschappelijk onderzoek is vereist ter verificatie van het gedrag en de rekenregels
voor staalvezelversterkte OWB-vloeren. Praktijkervaringen zijn gewenst om de rekenregels te valideren.
12.3.3

effect op kosten en CO2-uitstoot
Het effect van het toepassen van SVB op kosten verschilt per situatie (besparing op betonvolume) en is
afhankelijk van eenheidsprijzen. Het effect op de benodigde ontgravingsdiepte, aantal trekpalen,
vervoersbewegingen en overige indirecte gevolgen kunnen een rol spelen.
In bijlage XXIII is een CO2-quickscan uitgevoerd voor het effect van het toepassen van SVB voor de
OWB-vloer van case Groninger Forum. Over de volledige oppervlakte resulteert dit in een besparing op
CO2-uitstoot van 25%. In absolute hoeveelheden staat deze besparing gelijk aan ruim 400 autoritjes
tussen Amsterdam en Nice in een BMW M3 coupé met benzine motor.
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12.4 meest efficiënt toepassingsgebied
Op basis van tabel 27 valt af te leiden dat toevoeging van staalvezels met name effect heeft op de
dimensionering van OWB-vloeren die zich binnen de huidige CUR77 bevinden in het toepassingsgebied
die op basis van bevindingen uit nader onderzoek (binnen dit afstudeerrapport en VC95) conservatief
zijn benaderd. Onder invloed van bijvoorbeeld het verhogen van de boogaanzetten binnen toets 3b (zie
paragraaf 7.2) en vooral het toevoegen van een kruipfactor k van 1,0 binnen toets 2c (zie paragraaf
9.2.1) zal het toetsen van gescheurde constructies aanzienlijk geoptimaliseerd worden binnen de
herziene CUR77. Op basis van de gevoeligheidsanalyse met k=1,0 (in bijlage V.7) zal hiermee een
groot deel van de besparing door staalvezels teniet worden gedaan voor Groninger Forum en
Rekenvoorbeelden 2 en 4. Voor Rekenvoorbeeld 1 is de besparing beperkt door de invloed vanuit de
ondergrenswaarde voor h gem.
Het meest efficiënte toepassingsgebied voor staalvezelversterkte OWB-vloeren is dat van (ondiepe)
bouwputten met een relatief lage normaaldrukkracht. Deze situatie wordt gerepresenteerd door
Rekenvoorbeeld 3 en Mauritshuis waarvoor toetsingen conform een ongescheurde benadering
maatgevend zijn binnen CUR77 (toets 2a en 3a). Voor deze situatie is de normaaldrukkracht N’ te laag
om soelaas te bieden binnen de huidige (en de herziene) CUR77.

12.5 conclusies en aanbevelingen
Conclusies met betrekking tot staalvezelversterkte OWB-vloeren:
13.1) Staalvezels verhogen de taaiheid van het beton, waardoor gerekend mag worden met een hogere
rekenwaarde van de treksterkte en een grotere mate van krachtenherverdeling.
13.2) Specifiek voor (ondiepe) bouwputten waarbij de normaaldrukkracht niet groot genoeg is om
soelaas te vinden binnen de rekenregels van CUR77, kan toevoeging van staalvezels de
benodigde vloerdikte aanzienlijk beperken.
13.3) Staalvezels beperken het risico op het optreden van watervoerende krimpscheuren doordat deze
reeds in de plastische fase of in het jonge beton een gunstig effect hebben op de taaiheid en
samenhang van het OWB.
Zie hoofdstuk 13 voor aanbeveling.
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Bepaal stramienmaten
schat Ly met behulp van toets 1
Lx

Ly

Ontwerp trekpalen
bepaal Fd,eff en Frep,eff op basis van effectief vloeroppervlak
grenstrekdraagvermogen Fd,u > Fd,netto inclusief groepseffect

Bepaling geotechnische randvoorwaarden
ondergrenswaarde stempelkracht Fstempel;
axiale veerstijfheden kaxiaal,rep op basis van Frep,eff of Frep,model

Modellering
kies liggermodel of 2D-model;
meest ongunstige krachtswerking (variatiefactoren)

Dimensionering
veiligheid; toets UGT korte richting (toets 3) incl. dwarskrachttoets
waterdichtheid; toets BGT korte richting (toets 2)

Verificatie trekreacties uit model
conform ongescheurde of gescheurde benadering toets 2;
bepaling Fd,model en Frep,model
iteratiestap gewenst indien waarden significant afwijken van Frep,eff

Ontwerp en toets verbindingen
op basis van Fd,model
controleer schuifkracht zonder speciale voorzieningen
ontwerp en toets speciale voorzieningen indien nodig

Constructie voldoet
figuur 68 aanbevolen ontwerpproces voor OWB-vloeren en trekelementen
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beschouw in de UGT
aanvullend de situatie
met “schuiven langs
de keerwand”
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13.
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Aanbevelingen
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in aanbevelingen in de vorm van:
een beschrijving van de methodiek voor het ontwerp van OWB-vloeren;
suggesties voor aanpassingen en concept teksten voor herziening van CUR77;
resterende onderzoekspunten.
noot:
De gepresenteerde aanbevelingen kunnen gedateerd zijn onder invloed van ontwikkelingen uit
normen, richtlijnen en ontwikkelingen binnen VC95. Voor een correcte indicatie van het tijdstip van
schrijven zijn verwijzingen naar literatuur van belang vanuit de corresponderende hoofdstukken.

13.1 ontwerpproces voor OWB-vloeren
Zie figuur 68 voor een schematische beschrijving van het aan te bevelen ontwerpproces.
Legenda:
= volgende stap
= volgende stap mits constructie voldoet
= volgende stap indien constructie niet voldoet
= mogelijke iteratiestap binnen bepaling axiale veerstijfheden
= aanvullende controle benodigd voor “schuiven langs keerwand”
Benodigde uitgangspunten voor aanvang van het ontwerpproces:
globaal bouwputontwerp en fasering,
representatieve stijghoogte ter hoogte van bovenkant OWB,
ontwerp kerende constructie op basis van damwandberekening (vervormingen vaak maatgevend),
aanname vloerdikte (hgem 1000 mm).
Vanuit iedere stap binnen het proces kan worden teruggegaan naar het bouwputontwerp of eerdere
stappen indien niet aan toetsingen kan worden voldaan en/of op grond van economische redenen
(optimalisatie). Het gepresenteerde ontwerpproces geldt eveneens voor staalvezelversterkte OWBvloeren met aanvullende aandachtspunten vanuit hoofdstuk 12.

13.2 aanbevelingen en concept teksten voor herziene CUR77
13.2.1

algemeen
Een uitbreiding van het expliciete toepassingsgebied in CUR77 naar vloerdiktes kleiner dan 800mm is
mogelijk mits een dwarskrachttoets wordt toegevoegd aan de beschouwing in de UGT. Als expliciete
ondergrens kan bijvoorbeeld worden uitgegaan van h gem=600mm, waarbij het zinvol is om te
benadrukken dat het voldoen aan toleranties op maatvoering kritischer is. Indien wenselijk kan
expliciet geformuleerd worden dat het toepassingsgebied van vloeren dunner dan 800mm begrensd
is tot ondiepe bouwputten met een bepaalde maximumwaarde voor de waterdruk.
Het ontwerpproces met betrekking tot OWB-vloeren en de benodigde trekelementen dient te worden
beschouwd als een iteratief proces, waarbij optimalisaties vaak tot grote besparingen kunnen leiden.
De consistentie en inzichtelijkheid van de toetsingen binnen CUR77 kan bevorderd worden door
(afgezien van toets 2c) consequent optredende momenten te toetsen aan de momentcapaciteit. Dit
betreft een verschil in nuance in vergelijking met formuleringen in de huidige CUR77.
noot:
Benadrukt wordt dat deze aanpassing geen effect dient te hebben op de mechanica of uitkomsten
(unity checks) van de rekenregels. Het bevorderen van deze aangepaste vorm van presenteren biedt
het voordeel dat;
de momentcapaciteit na scheurvorming volgend uit boogwerking kan worden vergeleken met de
ongescheurde momentcapaciteit,
in de BGT de momentcapaciteit op basis van boogwerking (van toets 2b) direct kan worden
ingevoerd als scheurmoment in het gescheurde liggermodel ten behoeve van toets 2c,
uit het momentenverloop in het gescheurde liggermodel voor toets 2c kan eenvoudig worden
afgeleid of doorgaande scheurvorming aannemelijk is (indien resterende momenten in de
gescheurde constructie de ongescheurde momentcapaciteit overschrijden).
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13.2.2

met betrekking tot betontechnologische aspecten (hoofdstuk 5)
Richtlijnen voor OWB-vloeren onder afschot aanvullend op toelichting in §7.1:
Bij het storten van OWB-vloeren onder afschot dient vanaf het diepstgelegen punt te worden
begonnen. Extra aandacht in de uitvoering wordt aanbevolen voor toleranties voor zowel
onder- als bovenzijde van de vloer. Bij een afschot van meer dan 2% wordt aangeraden tolboven
aan te houden op minimaal 100mm; vanaf 5% afschot wordt minimaal 150mm geadviseerd.
Richtlijnen voor het moment van leegpompen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt in
situaties waarbij in situ gestorte proefstukken worden beproefd voor de verificatie van de benodigde
betonsterkte (veelal bij grotere projecten) en voor situaties waarbij dit niet gebeurt (kleinere
projecten).
Omdat het hydratatieproces onder water niet wezenlijk anders verloopt ten opzichte van normaal
beton kan worden overwogen om te rekenen met een hogere betonsterkteklasse dan C20/25 mits
deze waarde op basis van in situ gestorte proefstukken van hetzelfde betonmengsel wordt
gevalideerd.

13.2.3

met betrekking tot gebruik 2D-model (hoofdstuk 6)
Omtrent het gebruik van 2D-modellen is een handreiking in de vorm van een bijlage van CUR77
gewenst. Hierin kunnen oplossingsrichtingen worden aangeduid met de nodige aandachtspunten en
potentiele gevaren. In het hiernavolgende zijn concept teksten voor de herziene CUR77 opgesteld.
Aanvullende definities:
Plaatwerking: afdracht van belastingen loodrecht op het vlak van een 2D-model.
Schijfwerking: afdracht van belastingen in het vlak van een 2D-model
2D-model: plaat-, schaal-, of schijfmodel
Aanvulling in hoofddocument CUR77 in §7.4.2:
Afwijkend van de schematisering van een vloerstrook kan een 2D-model benodigd zijn. Dit is
van toepassing indien op basis van het ontwerp de maatgevende vloerstrook niet op voorhand
bepaald en/of geschematiseerd kan worden. In bijlage C staan specifieke aandachtspunten
opgesomd met betrekking tot het gebruik van een 2D-model.
Aanvulling in hoofddocument CUR77 in §7.5:
In bijlage C zijn oplossingsrichtingen genoemd om scheurvorming in rekening te brengen bij
gebruik van een 2D-model. Hierin zijn zowel pragmatische als geavanceerde rekenmethoden
omschreven.
Aanvulling in hoofddocument CUR77 in §8.2.2 in laatste toelichting:
Bij gebruik van een 2D-model dienen de aandachtspunten in bijlage C te worden beschouwd.
Nieuwe bijlage CUR77:
Bijlage C: Aandachtspunten bij gebruik van 2D-model
C1

Ongescheurde constructies
De methode dient aan de basis gelijk te zijn met de liggerbenadering volgens de schematisering
beschreven in 7.4.2. Ter aanvulling hierop geldt dat:
de volledige OWB-vloer wordt geschematiseerd;
bij variërende randvoorwaarden lokaal de stempelkracht en excentriciteitsmoment aangepast
dienen te worden conform ontwerp;
de verticale veerstijfheden van trekpalen in knooppunten worden aangebracht waarbij per type
trekelement als groep dient te worden vermenigvuldigd met of gedeeld door de variatiefactor
opdat de meest ongunstige krachtsverdeling wordt bereikt;
momenten doorgaans in hoofdrichtingen dienen te worden beschouwd om mogelijke invloeden
vanuit de oriëntatie van het 2D-model en het lokale assenstelsel te voorkomen.
Toetsing van de ongescheurde constructie is ongewijzigd ten opzichte van hoofdstuk 8. De invloed
van wringende momenten is verwaarloosbaar bij grote bouwputdimensies. Het gebruik van een 2Dmodel geldt hierdoor als een veilige benadering ten opzichte van een liggermodel doordat de
krachtswerking in de lange richting de (negatieve) piekmomenten zal versterken. Bij kleine
bouwputdimensies kan belastingafdracht via wringing worden voorkomen door in het model
handmatig de wringstijfheid uit te schakelen; dit geldt als een veilige benadering.
Met een schijf- of schaalmodel kan de invloed van schijfwerking worden beschouwd ter bepaling van
N’. Hiervoor dienen horizontale veerstijfheden vanuit grond en/of trekelementen te worden
gekwantificeerd en gemodelleerd. Eventuele spleetvorming tussen de onderwaterbetonvloer en
ondergrond speelt hierbij een rol.
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Scheurmodellering
Uitvoer van de toetsing op discrete scheuren volgens Bijlage A is problematisch. Als alternatieve
oplossingsrichtingen kunnen de drie oplossingsrichtingen worden beschouwd.

C3.1

Optie 1: vertaling naar liggermodel
Op basis van de maatgevende doorsnede over de korte richting in het ongescheurde 2D-model dient
een liggermodel te worden opgezet conform de gangbare schematisering in 7.4.2. Hierbij dient een
gelijkwaardige krachtsverdeling te worden nagestreefd, waarbij het krachtsverloop over de
beschouwde vloerstrook voor de ongescheurde schematisering geen gunstige invloed mag opleveren.
Toetsing geschiedt vervolgens op basis van rotaties in het liggermodel volgens Bijlage A.

C3.2

Optie 2: 2D-model met vloeilijnen
Modellering van het 2D-model dient te geschieden op basis van het ongescheurde model welke is
opgesteld volgens de richtlijnen in C1.
Vloeilijnen dienen handmatig bepaald te worden over het 2D-model op basis van de maximale
momenten (in hoofdrichtingen) in het ongescheurde 2D-model. Het resulterende patroon aan
vloeilijnen is afhankelijk van de bouwputgeometrie. Belangrijk is dat de vloeilijnen rechtlijnig zijn,
van wand naar wand lopen en een gesloten vlak vormen. Voor rechthoekige bouwputten kan bij
benadering een onderscheid worden gemaakt in vloeilijnpatronen volgens figuur x.

Figuur x

mogelijke vloeilijnpatronen voor rechthoekige bouwputten

Het resulterende scheurenpatroon zal grotendeels bepaald worden door het wel of niet aanwezig zijn
van een middengebied in lange en/of korte richting van de bouwkuip. Scheuren ten gevolge van de
krachtswerking in de korte richting worden als maatgevend beschouwd met betrekking tot de
waterdichtheid. Conform de liggerbenadering worden hiertoe over de lange richting één of maximaal
twee scheuren in rekening gebracht onder toevoeging van het scheurmoment Ms. Analoog aan het
liggermodel worden rotaties getoetst volgens Bijlage A.
C3.3

Optie 3: Geavanceerde rekenmodellen
Er zijn geavanceerde softwarepakketten in ontwikkeling en op de markt waarmee de invloed van
scheurvorming kan worden meegenomen binnen een eindige-elementen-berekening. Het gaat hierbij
om fysisch niet-lineaire berekeningen, waarbij een niet-lineaire spanning-rek-relatie aan het
materiaal beton wordt toegekend. Voor 2D-modellen kunnen hiermee vloeilijnen zoals beschreven in
C3.2 automatisch vorm krijgen. Dit leidt voor een 2D-model tot een uitvoer van te toetsen rotaties.
In een 3D-model kan met behulp van volume-elementen iteratief worden bepaald over welke diepte
van de vloer scheurvorming zal optreden. Hiermee kan vervolgens getoetst worden of de minimale
hoogte van de betondrukzone gewaarborgd blijft.
Het voert te ver om in deze aanbeveling alle randvoorwaarden op te nemen voor een dergelijke
methode. De belangrijkste voorbeelden zijn:
het valideren van het niet-lineaire M- diagram met behulp van een eenheidsmodel;
dat binnen een 3D-model symmetrieassen niet tot verstijvingen in het model mogen leiden.
Bij toevoeging van staalvezels aan het betonmengsel kan met behulp van geavanceerde
rekenmodellen de invloed van het “na-scheur-gedrag” in rekening worden gebracht.
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13.2.4

met betrekking tot aanpassing toetsing UGT (hoofdstuk 7)
Het is wenselijk om in CUR77 een dwarskrachttoets voor te schrijven in de UGT conform Eurocode 2.
Voor formuleringen en bepalingsmethoden wordt verwezen naar paragraaf 7.3.
Als veilig uitgangspunt dient in CUR77 aangegeven te worden dat het grenstrekdraagvermogen van
trekpalen minimaal gelijk moet zijn de rekenwaarde van de netto belasting werkend op het effectieve
vloeroppervlak van de betreffende paal. Voor formuleringen en bepalingsmethoden wordt verwezen
naar paragraaf 7.4.
Het is wenselijk om in CUR77 aan te geven dat het niet voldoen aan de toets van de verbinding
(schuifkracht) tussen keerwand en OWB-vloer niet per definitie hoeft te leiden tot een aangepast
ontwerp of speciale voorzieningen. Hiervoor dient aangetoond te worden dat de constructieve
veiligheid gewaarborgd is voor het geval de OWB-vloer gaat ‘schuiven’ langs de keerwand.

13.2.5

met betrekking tot constructieve veiligheid bij paaluitval (hoofdstuk 8)
Voor dunne vloeren met grote stramienmaten kan bij paaluitval mogelijk geen veiligheid tegen
bezwijken worden bereikt via het ontstaan van een drukbogensysteem. Dit geldt als een
aandachtspunt voor de betreffende situaties.
Voor veilig geachte situaties kan de tekst van CUR77 aangevuld met:
De constructieve veiligheid is binnen de rekenregels impliciet gewaarborgd voor het geval dat een
willekeurig trekelement in het veld wegvalt. Dit is voor het beschreven toepassingsgebied
aangetoond waarbij paaluitval is beschouwd als calamiteit conform NEN-EN 1990 met
belastingfactoren 1,0. De belastingfactor op de opwaartse waterdruk in het ontwerp van de vloer is
hierbij verondersteld op 1,2.

13.2.6

met betrekking tot aanpassing toetsing BGT in korte richting (hoofdstuk 9)
Met betrekking tot discontinuïteit minimale betondrukzone:
Vervanging van tekstdeel in hoofddocument CUR77 in §8.2.2:
xtoel,w = 100 mm bij een waterdruk p

150 kN/m2

xtoel,w = 150mm bij een waterdruk 150 < p

300 kN/m2

xtoel,w = 30 mm bij een waterdruk p > 300 kN/m2
met de tekst:
xtoel,w = 50 + ½ ( qw,rep – 50)

50mm

Met betrekking tot invloed niet-lineaire kruip op rotatiecapaciteit:
Vervanging van tekstdeel in hoofddocument CUR77 in §7.5:
Het beton in de drukzone wordt lineair-elastisch verondersteld met de zelfde stijfheid als het
beton de in het ongescheurde gedeelte.
met de tekst:
Het beton in de drukzone wordt verondersteld niet-lineair elastisch te vervormen onder invloed
van de geconcentreerde betondrukspanning. Hierdoor mag er gerekend worden met de
gunstige invloed van niet-lineaire kruip, omdat deze kruip optreedt in een kort tijdsbestek.
Vervanging van formulering in bijlage A3 van CUR77 onder stap 5d:
r

4 N'

hmin / ( E 'b xtoel2 )

4 N'

hmin / ( Escheur xtoel 2 )

met:
r

Met:

E scheur

E cm / (1

k

/ 1, 05)

met kruipfactor

k

1, 0

De kruipfactor is berekend als zijnde een absolute ondergrenswaarde binnen het
toepassingsgebied van de aanbeveling. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat de maximaal
toelaatbare betondrukspanning wordt benaderd in de uiterste vezel van de betondrukzone.
Met betrekking tot discontinuïteit binnen toetsing discrete scheuren:
Vervanging van tekstdeel in hoofddocument CUR77 in §7.5:
Uitgegaan wordt van één scheur in het midden, of twee scheuren met symmetrie ten opzichte
van het midden in de vloervelden waar de berekende momenten het grootst waren.
met de tekst:
Uitgegaan wordt van maximaal twee scheuren in de vloervelden waar de scheuren
rekenkundig te verwachten zijn. Een eventuele scheurlocatie van een tweede in rekening te
brengen scheur dient aangenomen te worden ter plaatse van het maximaal optredende
moment na krachtenherverdeling ten gevolge van de eerste scheur.
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Vervanging van tekstdeel in Bijlage A van CUR77 onder A2:
Kernpunt van de methode is dat er een krachtsverdeling wordt bepaald voor een ligger met
één of hooguit twee scheuren op een bekende locaties, namelijk daar waar het buigend
moment maximaal zou zijn bij een lineair-elastisch ongescheurd liggermodel.
met de tekst:
Kernpunt van de methode is dat er een krachtsverdeling wordt bepaald voor een ligger met
één of hooguit twee scheuren op locaties waar het aannemelijk is dat er een scheur kan
ontstaan. Uitgangspunt is de krachtsverdeling in een ongescheurd liggermodel. De gunstige
invloed van het in rekening brengen van een tweede scheur is veroorloofd indien de
resterende optredende momenten in het reeds gescheurde rekenmodel groter zijn dan de
ongescheurde momentcapaciteit. De locatie dient te worden aangenomen ter plaatse van dit
maximaal optredende moment.
Toelichting
Meer dan twee scheuren mogen alleen in rekening worden gebracht indien rekenkundig
kan worden aangetoond dat krachtenherverdeling zal leiden tot nieuwe scheuren nog
vóórdat de minimale betondrukzone wordt bereikt in reeds bestaande scheuren. Dit is
bijvoorbeeld het geval voor de situatie waarbij er een omslag van negatieve naar positieve
momenten plaatsvindt ter plaatse van een stijf middensteunpunt.
Het vinden van compatibiliteit in het rekenmodel kan een beperking vormen met
betrekking tot het maximale aantal in rekening te brengen scharnieren.
Toevoeging van tekstdeel in Bijlage A3 van CUR77 onder punt 5 met de tekst:
…dus NIET OK.
Indien vooralsnog één scheur in de het vloerveld in rekening is gebracht, mag stap 5 herhaald
worden onder toevoeging van een tweede scharnier ter plaatse van het maximale veldmoment
in de gescheurde ligger.
Indien het maatgevende moment op basis van krachtenherverdeling is omgeslagen van teken,
bijvoorbeeld voor de situatie met een stijf middensteunpunt, dan mogen deze scheuren vanuit
de tegenovergestelde zijde van de onderwaterbetonvloer in rekening worden gebracht volgens
de methode beschreven onder stap 6.
Verplaats tekstdeel in Bijlage A3 van CUR77 onder punt 5c naar tekstblok onder stap 6:
Deze stap is alleen van belang voor een vloer met een stijf middensteunpunt waarbij op die
plaats een groot positief piekmoment optreedt. Controleer of de ligger in de opbollende
gedeeltes naast het middensteunpunt ongescheurd blijft:
<formule in huidige CUR77>
zo niet, ga dan naar stap 6.
Met betrekking tot geldigheid waterdichtheidseis:
Vervanging van tekstdeel in hoofddocument CUR77 in §4.2.1:
Toelichting
De toets in de korte richting is gebaseerd op een waterdichtheidsfunctie. Deze toets zou
achterwege mogen blijven als deze functie niet aan de orde is. De toets in de lange richting
geldt ten allen tijde.
met de tekst:
De bruikbaarheidsgrenstoestand voor de korte richting heeft betrekking op de waterdichtheid.
In situaties waarin waterdichtheid niet als primaire functie wordt beschouwd, behoeft voor de
korte richting niet aan de bruikbaarheidsgrenstoestand te worden getoetst.
Toelichting
De waterdichtheidsfunctie van een OWB-vloer mag als niet-primaire functie worden
beschouwd indien aangetoond wordt dat de waterdoorlatendheid van overig aanwezige
waterafsluitende grondlagen of aanvullende maatregelen de bijdrage van het lekdebiet door
de onderwaterbetonvloer in voldoende mate beperkt. Hierdoor dient het mogelijk te zijn om
de bouwkuip leeg te pompen en om deze, gedurende de gebruiksduur, droog te houden.
Hierbij dient te zijn voldaan aan de volgende randvoorwaarden:
de contractvorm dient gebaseerd te zijn op Design&Construct, of andersoortig, waarbij de
verantwoordelijkheden en risico’s met betrekking tot het ontwerp, uitvoer én het gebruik
van de bouwput in handen zijn van dezelfde partij of alliantie;
de opdrachtgever dient deze mogelijkheid expliciet aan te geven in het contract;
in bestek en planning dient men rekening te houden met aanvullend benodigde
maatregelen met betrekking tot een bovengrenswaarde van het af te pompen debiet;
De toets in de lange richting geldt te allen tijde volgens de formulering in 8.1.
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Vervanging van tekstdeel in hoofddocument CUR77 in §8.2.2:
Toelichting
De bruikbaarheidsgrenstoestand voor de korte richting heeft betrekking op de
waterdichtheid. In situaties waarin waterdichtheid absoluut geen relevant item is, behoeft
niet aan de in deze paragraaf genoemde eisen te worden voldaan.
met de tekst:
Toelichting
De bruikbaarheidsgrenstoestand voor de korte richting heeft betrekking op de
waterdichtheid. Voor situaties waarbij de waterdichtheidsfunctie niet als primaire functie
wordt beschouwd, behoeft niet aan de in deze paragraaf genoemde eisen te worden voldaan.
Zie 4.2.1 voor toelichting en randvoorwaarden.
13.2.7

met betrekking tot bepaling axiale veerstijfheden (hoofdstuk 10)
Het is gewenst om bepalingsmethoden voor axiale veerstijfheden binnen CUR-richtlijnen op elkaar af
te stemmen. Voor specifieke invloedsfactoren en paaltypen verdient het de voorkeur om vanuit
CUR77 te verwijzen naar gespecialiseerde richtlijnen (op dit moment: CUR2001-4 en CUR236).
De bepaling en de effecten (gevoeligheid) van de dimensionering van OWB-vloeren voor axiale
veerstijfheden is complex. Om ingenieurs bewust te maken van deze gevoeligheid is het aan te raden
om bij versimpelde rekenregels aan te geven waar gevoeligheden uit voortkomen.
Variatiefactoren kunnen op basis van een kwalitatieve beschouwing worden aangepast op basis van
een onderscheid naar uitvoeringsgevoeligheid van diverse typen trekelementen. Mits bepaalde
invloedsfactoren (groepseffect) expliciet in rekening worden gebracht binnen de bepaling van kaxiaal
kan worden volstaan met variatiefactoren in een orde van grootte van:
1,3 voor prefab palen;
2 voor in de grond gevormde palen;
1,2 voor stalen damwanden;
Voor diepwanden is het aan te bevelen om uit te gaan van een oneindige veerstijfheid uitgaande van
de situatie dat het eigen gewicht van de diepwand groter is dan de benodigde reactiekracht.
Omtrent de bepaling van axiale veerstijfheden volgens de simpele rekenregels dient te worden
aangegeven dat voor bepaalde situaties een iteratief proces benodigd is wanneer de uitgangspunten
(veronderstelde belastingsniveau) voor de bepaling van de veerstijfheid niet overeenkomen met de
uitvoer van het berekeningsmodel. Hiermee kunnen onrealistische weergaven van het krachtsverloop
in de OWB-vloer worden bijgestuurd, waarmee overmatig dikke vloeren kunnen worden voorkomen.
Tekstvoorstel ter aanvulling op de huidige CUR77 in §7.4.2 in eerste toelichting:
…wordt aanbevolen hiervoor tenminste

2 te hanteren.

Binnen de schematisering dient rekening te worden gehouden met het niet-lineaire lastvervormingsgedrag van trekelementen. Daarom moet gecontroleerd worden of de in de
definitieve berekening bepaalde reactiekrachten corresponderen met de gehanteerde
veerstijfheden. In het bijzonder voor situaties waarbij verschillende paaltypen worden toegepast
kan met enkele iteratiestappen het ontwerp geoptimaliseerd worden.
13.2.8

met betrekking tot bepaling normaaldrukkracht N’ (hoofdstuk 11)
Het belang van de bepaling van een veilige ondergrenswaarde voor de stempelkracht werkend op de
OWB-vloer dient te worden onderschreven. Indien geen aangepaste bepalingsmethode is gehanteerd
en de normaaldrukkracht uit de damwandberekening gebruikt wordt, dan verdient het aanbeveling
om een reductiefactor op de normaaldrukkracht N’ te hanteren.
Voor overwegend kleine en vierkante bouwputten of bouwputten met bolle zijden als
bouwkuipranden mag de bijdrage van N’ niet zondermeer worden verwaarloosd. Voor brede
bouwputten geldt hetzelfde voor het verlies aan normaaldrukkracht aan ondergrond en/of trekpalen.
Een bepalingsmethode voor N’ is gewenst; een 2D-modellering kan behulpzaam zijn voor het
beschouwen van schijfwerking.
Het effect van het bouwputontwerp en faseringen op de stempelkracht werkend op de OWB-vloer
dient te worden onderstreept. Zowel voor de opstellers van een (globaal) voorontwerp als voor
specialisten is het relevant om te weten welke invloed keuzes in het bouwputontwerp en fasering
kunnen hebben op de benodigde dikte voor het OWB-vloer.

13.2.9

met betrekking tot staalvezelversterkte OWB-vloeren (hoofdstuk 12)
De mogelijkheid voor het toevoegen van staalvezels aan het beton verdient vermelding in CUR77.
Het voert op dit moment te ver om hiervoor richtlijnen of gespecificeerde rekenregels te formuleren.
Er kan volstaan worden met het aanstippen van;
de invloed op de krachtswerking,
relevante CUR-richtlijnen met rekenregels en aandachtspunten,
de beperking van het risico op krimpscheuren,
het meest efficiënte toepassingsgebied (volgens paragraaf 12.4).
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13.3 resterende onderzoekspunten
Als resterende onderzoekspunten kunnen vele invloedsfactoren en bepalingen worden benoemd. De
belangrijkste op basis van dit onderzoeksrapport zijn:
Verzamelen en analyseren van metingen en waarnemingen van OWB-vloeren en bouwputten. Voor
verdere optimalisatie van CUR77 is een verificatie op basis van praktijkgegevens gewenst ofwel
noodzakelijk. Voorbeelden zijn:
vervormingen in verticale richting (kromming, zwel);
temperatuurverloop en scheurvorming tijdens hydratatieproces;
horizontale vervormingen (van keerwanden) tijdens uitharden en na belasten.
Voorgaande geldt zowel voor ongewapende als voor staalvezelversterkte OWB-vloeren.
Onderzoek doen naar de bepaling en variatie van axiale veerstijfheden van trekelementen vanuit
grondmobilisatie, elastische verlenging en zwel. Vooral voor uitvoeringsgevoelige paaltypen
(ankerpalen) is een beschouwing van een groot aantal proefbelastingen gewenst.
Onderzoeken van verticale veerstijfheden van damwanden waarbij invloeden vanuit vervormingen
worden meegenomen. Een wenselijke toevoeging voor de dagelijkse ingenieurspraktijk is het
implementeren van een bepalingsmethode van kaxiaal met behulp van een verenmodel (Dsheet Piling).
Hetzelfde geldt overigens voor een verificatiestap binnen het damwandprogramma voor de bepaling
van een representatieve ondergrenswaarde voor stempelkracht op de OWB-vloer.
Onderzoeken van de invloed van zwel van diepere grondlagen op belastingen op de OWB-vloer en de
belasting en axiale veerstijfheden van trekelementen. Een meer realistische rekenregel is gewenst in
vergelijking met de huidige bovengrensbepaling zoals die in de bijlage van de huidige CUR77 is
geformuleerd.
Onderzoeken van de krachtswerking in staalvezelversterkte OWB-vloeren met behulp van fysisch
niet-lineaire berekeningsmodellen. Doel van het onderzoek kan het verifiëren van de uitgangspunten
van de gebruikte rekenmethode binnen hoofdstuk 12. Formulering van een wetenschappelijk
onderbouwde rekenregel is gewenst met raakvlakken vanuit CUR77 en CUR111.
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