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Lijst van bijlagen

INLEIDING
Uit de Commissie Ongewapende Betonbuizen van de Stichting KOMO
en de Normcommissie 119a (asbest-cement rioolbuizen) van het N.N.I.
is een werkgroep samengesteld, waarin de volgende personen zitting
hebben:
Ir. J.F. Duin, medewerker Ing. Bureau Dwars, Heederik en Verhey;
A.J. Gelok Ing., technisch hoofdambtenaar Cultuurtechnische Dienst:
Ir. N.J. Rengers, oud adjunct-directeur Bouw en Woningtoezicht,
's-Gravenhage;
Ir. J. Schilperoord, adjunct-directeur K.I.W.A. N.V.;
J.L. Vos, technisch-directeur Waco-Beton N.V.;
Ir. F. Wagenmaker, medewerker N.V. Eternit.
Ir. Rengers maakt sinds juni 1969 geen deel meer uit van de werkgroep.
Deze werkgroep heeft tot taak om op korte termijn tot voorstellen
te komen voor keuringseisen voor de sterkte van ongewapende betonnen
mof- en spiebuizen en asbest-cement rioolbuizen. In het kader hiervan
zijn de in dit rapport beschreven proeven uitgevoerd.
De destructieve beproeving van de mof- en spiebuizen vond plaats
bij Waco-Beton N.V. te Krimpen a/d IJssel, die van de asbest-cementbuizen bij N.V. Eternit te Kapelle op Den Bos in België. Door T.N.O. I.B.B.C, is het niet-destructief onderzoek uitgevoerd. Het K.I.W.A. N.V.
heeft financieel bijgedragen. De Cultuurtechnische Dienst heeft de beproevingsresultaten verwerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van de computer Elektrologica X8 van het Mathematisch Centrum in Amsterdam. De afdeling Mathematische Statistiek van dit instituut heeft geadviseerd in
de verwerking van de gegevens.
BEPROEVING MOF- EN SPIEBUIZEN
2.1. Doel beproeving
Het doel van de beproeving is, om tot keuringseisen voor de sterkte
van mof- en spiebuizen te komen.
Uit deze beproeving moet het volgende blijken:
a. Hoe groot de sterkte van deze buizen is.
b. Wat de spreiding van de sterkte is.
c. Of de uitkomsten gevonden bij één buisdiameter zonder meer omgerekend
kunnen worden op de andere buisdiameters.
d. Of er relatie is tussen de uitkomsten van twee verschillende keuringsmethoden n.l. die tussen twee platte vlakken of die tussen twee dakvormige constructies.
e. Of er een berekeningsmethodiek gevonden kan worden, waarmee de kruinbelastingseisen voor mof- en spiebuizen vastgesteld kunnen worden.
f. Of er een verband is tussen de destructieve en de niet-destructieve
keuringsmethode.
(Om enig inzicht in de vergelijking van beton met asbest-cementbuizen
te krijgen, zijn op analoge wijze asbest-cementbuizen beproefd.)
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2.2. Organisatie beproeving
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De diameters en bijbehorende wanddikten van de buizen die beproefd
werden, zijn:
diameter in cm

30

8o

90

100

wanddikte in cm

5,3

10

11

12

125
13,5 1 )

150
18

1) 15 wordt nog niet gemaakt
Tussen twee platte vlakken en belast tot breuk, .sijn beproefd:
diameter in cm

30

80

90

100

125

150

aantal

10

20

3

3

3

3

Van 12 0 80 is tevens de vervorming gemeten. Tussen twee dakvormige constructies (twee vlakken onder 135°) en belast tot breuk, terwijl
de vervorming gemeten is, zijn 10 0 8o beproefd. Op alle buizen is een
niet-destructief onderzoek uitgevoerd.
2.3» Uitvoering proeven
2.3-1. Kwaliteit en ouderdom buizen
Om de kwaliteit van de te beproeven buizen zoveel mogelijk gelijk
te houden, is er naar gestreefd de buizen onder dezelfde omstandigheden
en met dezelfde materialen te fabriceren.
Verder zijn de te beproeven buizen per diameter, zoveel als mogelijk was op één dag gefabriceerd. Bij de beproeving waren ze minstens
28 dagen oud.
2.3«2. Conditionering
Ook is door conditionering getracht de buizen zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden te beproeven, zodat een goede vergelijking
tussen de resultaten van de proeven mogelijk zou zijn. Voor de beproeving zijn de buizen 2k uur nat gehouden,dat wil zeggen rechtop gezet
met de mof naar beneden en gevuld met water (1). Ook is een aantal
buizen 0 80 horizontaal gelegd, met elkaar gekoppeld en volgezet met
water (2). De buitenkant van de buizen is door middel van sproeiers nat
gehouden. De buizen 0 30 zijn in een bak, geheel onder water geplaatst (3).
Opgemerkt wordt nog dat het praktisch niet altijd uitvoerbaar was,
OB de buizen, direct nadat de conditioneringstoestanden opgeheven waren,
te beproeven. Door de buizen met sproeiers nat te houden is getracht de'
conditioneringstoestand zoveel mogelijk te handhaven.

- 32.J.3. Beproevingsmethoden en uitgevoerde metingen
2.3»3«1« Destructief beproeven tussen twee platte vlakken (zie k t/m 7)

Drukkrac ht P.

Drukbalk DIN 30

f^^^^m^^^^^^^^^^m^^^^^m^m^^^^m
4

BEPROEVING M.S.- BUIS

De buizen zijn over het rechte gedeelte tussen twee platte vlakken belast. Tussen de buis en de drukvlakken is vilt van 2 cm dikte
gelegd. De mof van de buizen is niet belast, uitgezonderd die van de
buis 0 150. Bij de 0 150 wordt onder het rechte gedeelte verstaan, het
gedeelte van de buis, tussen het begin van de spie tot aan 5 cm voor
de ziel van de mof. De drukkracht is in het midden van de buis uitgeoefend.

7»
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Tussen twee platte

vlakken

10 Tussen twee construct ie'3
met vlakken onder 135°

2.3• 3• 2. Destructief beproeven tussen twee dakvorroige constructies
(zie 3 t/m Tol
De buis is ever het rechte gedeelte opgelegd op twee vlakken,
die een hoek van 135° roet elkaar maken. Ook de bovenzijde van de buis
is op deze wijze belast. De oplegconstructie is zeer stijf uitgevoerd,
daar de drukvlakken ook onder de hoge drukkrachten volkomen vlak moeten blijven. Ook hier is vilt aangebracht tussen de drukvlakken en de
buis.
2.3«3»3» Meten van de vervorming (zie 11)
Bij de bovengenoemde beproevingsmethoden is met behulp van tv/ee
meetklokjes de verticale vervorming van de buis gemeten op 30 en vanaf de ziel van de mof en op 30 cm vanaf het spie-eind. Bij iedere belastingstoename van 2000 kg, dat wil zeggen elke minuut, zijn de meetklokjes (nauwkeurigheid 0,01 mm) afgelezen. De buis is belast tot

11

13

12

mm

14

 5

ca 80# van de. uit voorgaande proeven bepaalde breukbelasting, waarna
gedurende 15 minuten de vervorming gemeten is. Na deze 15 minuten zijn
deraeetklokjesverwijderd en is de buis tot breuk belast. Daar bleek
dat de vervorming na 15 minuten belasten zeer weinig toenam, is dit
slechts voor enkele buizen gedaan.
2.3«3«^ Nietdestructief beproeven
Hierbij zijn in de lengterichting van de buis ultrasone geiuids
impulsen door het beton gestuurd. Met het apparaat  te zien op de
foto's 12 en 13  is de tijd gemeten, die deze impulsen nodig hebben oir.
zich door het beton te verplaatsen. Uit de gevonden tijd en de gemeten
lengte is de voortplantingssnel
heid van de impulsen berekend.
Ook zijn met de Schmidthamer terug
"■J^i, 1""—»
slagmetingen verricht op het spie
Q s^'
^s. 5
eind en de ziel van de mof (zie 1*0.
\(
/(
Voorzover de buizen destructief
/
\
zijn beproefd tussen twee platte
/
\
vlakken is volstaan met het meten
f
\
op de plaatsen 1 t/m k (15). De
\
buizen die tussen twee dakvormige
_L_2
constructies destructief zijn be
ƒ
proefd, zijn doorgemeten op de
i '
/
plaatsen 1 t/m 8.

7

S

^ /

•>*.

3
15. M e e t p u n t e n op de b u i s
v a n a f het s p i e - e i n d .

gezien

2.3.4. IJking
De persinstallatie is met behulp van een drukring geijkt. Op bijlage 1 is de ijkkromme weergegeven.
2.3«5- Belastingstoename
Hiervoor is 2000 kg/minuut aangehouden.
2.3*6. Opgenomen gegevens
2.3-6.1.
Kruinbelasting
(zie de fig. 4, 7 en 10 en de bijlagen 2 t/m k)
1.1. Buisnummer.
1.2. Datum fabricage en beproeving.

i
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1.3» Inwendige diameter in cm
1.4. Wanddikten in cm bij de spie, net achter de mof en bij de
mof
1.5» Lengten in cm van de gehele buis van het rechte deel van de
buis en van de spie
1.6. Breedte b1 in cm van het drukvlak boven; bij twee dakvormige constructies breedte b1 of b2
1.7. Breedte b2 in cm van het oplegvlak onder; bij twee dakvormige constructies breedte bj of bk
1.8. Afstand f in cm van drukkracht P tot spie-eind buis
1.9» Afstand e in cm van de eerste scheuren
1.10. Wanddikten in cm t.p.v. de eerste scheuren
1.11. Tijdstip begin en einde beproeving
1.12. Proefbelasting in kg bij eerste zichtbare scheur en bij
breuk
2.3*6.2.

Vervorming (zie bijlage 5)

2.1. Belasting in tonnen
2.2. Tijdstip
2.3. Vervorming in mm, 30 cm vanuit spie- en mofeind
2.3«6.3«

Niet-destructief onderzoek (zie bijlage 6)

3.1. Voortplantingssnelheid in m/sec.
3.2. Terugslagwaarde Schmidthamer in %
Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het T.N.O.-I.B.B.C.-rapport no. B-69-241/01.6.0005: "Bepaling van de voortplantingssnelheid
en de oppervlaktehardheid van 52 betonbuizen".
2.4. Verwerking beproevingsresultaten
2.4.1. Ontwikkeling computerprogramma's
Om de beproevingsresultaten te kunnen verwerken zijn er enkele
computerprogramma's ontwikkeld, waarmee de maximale buigtrekspanning
en de vervorming van de buis berekend kunnen worden. In bijlage 7 zijn
de formules afgeleid voor de momenten en de verticale vervorming van
de buis in het geval, dat deze tussen twee platte vlakken belast wordt.
Voor het geval, dat de buis tussen twee dakvormige constructies belast
wordt, is dit gedaan in bijlage 8. Voor de verwerking van de beproevingsresultaten in het eerste belastingsgeval is het programma VERVORMING 1 en voor het tweede belastingsgeval het programma VERVORMING 2
geschreven.
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De bijlagen 9, 10 en 11 zijn de inputformulieren voor deze programma's. Op het inputformulier van bijlage 9 kunnen maximaal zes
waarden voor de elasticiteitsmodulus ingevuld worden. Bij deze waarden berekent het programma de verticale vervorming van de buis, bij
dezelfde belasting waarbij de vervorming gemeten is. Bovendien wordt
de wanddikte berekend, die nodig zou zijn om de buis bij die bepaalde
elasticiteitsmodulus en belasting, de gemeten vervorming te geven.
Verder berekent het programma de buigtrekspanning volgens Bach 1 ' in de
top, opzij, in de voet van de buis en op de plaatsen opgegeven in het
inputformulier van bijlage 10. Bovendien wordt, op de plaatsen opgegeven in het inputformulier, de buigspanning berekend, zowel aan de
binnen- als aan de buitenzijde van de buis. Ook wordt hier de buigM
spanning berekend met de formule a = w , waarin M = moment en W =
weerstandsmoment. Bij de berekening van de buigspanningen is de invloed
van het eigen gewicht van de buis ingecalculeerd. Uitgaande van de op
het inputformulier van bijlage 11 te vermelden gegevens omtrent de
gemeten vervorming van de buis, wordt de elasticiteitsmodulus van het
buismateriaal berekend. Op bijlage 12 is een voorbeeld van de output
weergegeven.
2.*f.2. Resultaten verwerkte gegevens
Op bijlage 6 zijn de resultaten weergegeven van de verwerkte beproevingsgegevens. De terugslagwaarden van de Schmidt-hamer en de
voortplantingssnelheden van de ultrasone geluidsimpulsen zijn door
T.N.O. bepaald. Uitgaande van de minimum en gemiddelde wanddikten zijn
met behulp van de programma's VERVORMING, de maximale buigtrekspanningen berekend. De gemiddelde wanddikte is bepaald door ter plaatse van
de maximum buigtrekspanning, het gemiddelde te nemen van de wanddikte
net achter de mof en bij de spie. Om een indruk te krijgen van het verloop van de wanddikten zijn op bijlage 6 ook de maximale wanddikten
aangegeven.
Bij de berekening van de maximale buigtrekspanning is ervan uitgegaan, dat deze op de daarvoor theoretisch berekende plaats optrad.
Voor de beproeving tussen twee platte vlakken is dit in de voet van de
buis en voor die tussen twee dakvormige constructies op de plaats, waar
de drukkracht van onder op de buis aangrijpt. Het was n.l. niet waarneembaar, op welke plaats van de buisomtrek de breuk het eerst optrad.
Bovendien was het scheurverlctop zo grillig, dat ter plaatse van een
breuk, geen verantwoorde keuze gedaan kon worden, voor de plaats waar
de breuk het eerste ingezet had (zie 16 t/m 19 en bijlage 13). Voor de
berekening van de buigtrekspanning zijn verder de geschatte breedten
van de druk- en oplegbalk aangehouden, zoals die op bijlage 3 vermeld
zijn (zie 20). De breukbelasting van de buizen is berekend in kg/m' buis,
1) Zie rapport: "Voorstellen tot nieuwe keuringseisen voor ongewapende
ronde betonbuizen" door A.J. Gelok. Uitgave Cultuurtechnische Dienst.

16

18

17
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door de gemeten breukbelasting te delen door de werkende buislengte
van 2 m.
Bij die buizen waar de vervorming gemeten is, is met de program
ma's VERVORMING de elasticiteitsmodulus met de toename van de belas
ting berekend. De elasticiteitsmodulus voor een buis is bepaald door
de gemeten vervorming en de berekende vervorming uit te zetten tegen
de belasting (bijlage 1*0. Hierbij is de berekende vervorming bepaald
bij verschillende waarden van de elasticiteitsmodulus. De lijn getrok
ken door de punten van de gemeten vervorming, zou door de oorsprong
van de grafiek moeten gaan. Dit is meestal niet het geval. De oorzaak
hiervan is vermoedelijk, dat de vervorming ten gevolge van het eigen
gewicht en het gewicht van de drukbalk niet gemeten kon worden. De
elasticiteitsmodulus is nu bepaald door te veronderstellen, dat deze
lijn wel door de oorsprong gaat. Op deze wijze is de elasticiteits
modulus, zowel bij het spieeind als bij het mofeind bepaald. Hierbij
is gerekend met de gemiddelde wanddikte van het spie en mofeind.
Verder zijn op bijlage 6 nog de fabricagedatum en de ouderdom
van de buizen in dagen opgegeven. Hierbij moet opgemerkt worden, dat
wegens mislukking van de beproeving van 5 0 80 tussen twee dakvormige
constructies en herbeproeving van andere buizen, de laatste 5 0 80
op bijlage 6 kj> dagen oud zijn.
Om meer inzicht in de resultaten te krijgen, zijn van de maximale
buigtrekspanningen per diameter, de standaardafwijkingen van de steek
proef en de spreidingsgrenzen van de gemiddelden berekend. Dit is ge
daan met de volgende formules:
(Ex) 2
standaardafwijking steekproef = s 

■\J^?

x = uitkomst waarneming steekproef
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n = aantal waarnemingen steekproef

o

standaardafwijking van het gemiddelde van een steekproef = S

= —
Vn"

m

Voor zekere onbetrouwbaarheid geldt, dat de gemiddelden van deze
steekproeven liggen binnen de grenzen g 1,2 = m + sm u. Bij 90$ betrouwbaarheid en een normale verdeling geldt u = 1,65- De op deze manier gevonden resultaten staan in tabel 1, terwijl de grenzen g1 en g2 ook
zijn aangegeven op bijlage 15. Op deze bijlage zijn ook de gemiddelden
aangegeven van de terugslagwaarden van de Schmidthamer en de voortplantingssnelheid.
tabel 1
buisdiameter

n

m

S

s
m

30
80

10
20

90
100

3
3
3
3
5
5

125
150

8o
8o

69
75
84
77
76
68
71
77

M
4
5,8
*,7
5,1
1,3
6,5
2,7

1,5
0,9
3,3
2,7
2,9
0,8
2,9
1,2

g

g

72

67
74

1

77
90
82
81

2

69
76

79
73
72
66
66

79

75

2.4.3» Conclusies beproevingsresultaten
2.4.3.1. Grootte en spreiding buigtreksterkte
Uit bijlage 6 blijkt dat de gevonden buigtreksterkte zich beweegt
tussen de uiterste grenzen van 63 en 91 kg/cm2 en gemiddeld 74 kg/cm2
bedraagt. De gemiddelden per diameter liggen tussen 68 en 84 kg/cm2,
terwijl de spreidingsgrenzen hiervan tussen de 66 en 90 kg/cm2 liggen
(tabel 1 en bijlage 15). Opvallend is dat de buizen 0 30 en 0 150 lage
en de 0 90 hoge buigtrekspanningen hebben, terwijl die van de 0 80,
0 100 en 0 125 in dezelfde orde van grootte liggen. Ook uit de berekening met het programma "K-sample tests" van het Mathematisch Centrum
te Amsterdam, bleek dat met een betrouwbaarheid van 90% alle waarnemingen niet uit één verdeling stamden, daar de groepen 10 0 30,
3 0 150 en 3 0 90 in de hiergenoemde volgorde er buiten vielen. Dit
programma vergelijkt de steekproefwaarnemingen onderling en past een

i
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uitgebreide toets van Kruskel en Wallis toe. Een verklaring voor de
geconstateerde verschillen in de buigtrekspanningen kan zijn dat:
a. deze inderdaad op kwaliteitsverschillen berusten. Dit zou het gevolg kunnen zijn van variaties in de toeslagmaterialen, watercementfactor, verdichting, weersomstandigheden, ouderdom, de uitvoering van de proeven e.d.
Verder wordt nog opgemerkt dat:
1 . de 0 30 vanwege de dunnere wanddikte van een mengsel met fijnere
toeslagmaterialen gefabriceerd is, dan de andere beproefde buizen;
2. de 0 90 van een fabriek uit Meppel van Waco-Beton N.V. kwam en
dus niet van dezelfde toeslagmaterialen en onder dezelfde omstandigheden gemaakt is als de overige buizen;
3. bij de 0 1'50 het goed verdichten van deze betonmassa bij het
fabricageproces mogelijk moeilijker is dan bij de kleinere diameters.
b. de gevolgde berekeningstechniek niet juist is. In het breukstadium
van de buis zal mogelijk de elasticiteitstheorie niet meer opgaan.
Opgemerkt wordt nog dat:
1. de verhouding wanddikte - diameter bij de 0 30 afwijkt van die
bij de overige beproefde buizen;
2. de 0 150 geen uitstekende mof heeft en hierdoor een enigszins
andere belastingsverdeling op de kruin van de buis zou kunnen
krijgen dan de andere beproefde buizen.
In het algemeen moet nog gesteld worden, dat de gevonden variatie
in de buigtrekspanningen klein is ten opzichte van de variatie die normaal in het productieproces gevonden wordt. Dit is te verklaren, daar
getracht is de beproefde buizen zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden te fabriceren en te beproeven. Hierdoor is het geboden om
met het trekken van algemene conclusies uit het gevonden cijfermateriaal
zeer voorzichtig te zijn.
2.k.3.2. Kunnen uitkomsten gevonden bij één buisdiameter, omgerekend
worden op andere?
Als hypothese is gesteld, dat de buigtrekspanning verkregen met
de eerder beschreven berekeningsmethode bij één buisdiameter, ook voor
de andere diameters aangehouden mag worden. Hierbij is ervan uitgegaan,
dat de buizen onder gelijke omstandigheden gefabriceerd en beproefd
zijn.
Uit het vermelde in punt 2.^.3.1• is gebleken dat de buigtrekspanningen gevonden bij de 0 30, 0 90 en 0 150 afweken van die gevonden
bij de 0 80, 0 100 en 0 125* Wordt aangenomen dat dit het gevolg is
van de eerder gemotiveerde kwaliteitsverschillen, dan kunnen alleen

- 11 -

de 0 80, 0 100 en 0 125 voor het trekken van een conclusie gebruikt
worden. Bijlage 15 en tabel 1 geven aan dat de spreidingsgebieden van
de 0 80, 0 100 en 0 125 geheel of gedeeltelijk in elkaar vallen. De
test van Kruskel-Wallis verwerpt, met een betrouwbaarheid van 90$,
niet dat deze waarnemingsuitkomsten uit één verdeling stammen. Op
grond van de verkregen resultaten kan gesteld worden, dat met een
betrouwbaarheid van 90%, de hierboven gestelde hypothese, voor de
0 80, 0 100 en 0 125 niet verworpen hoeft te worden. Wordt aangenomen
dat de gevonden verschillen in de buigtrekspanning van de beproefde
buizen het gevolg zijn van de toegepaste berekeningstechniek, dan
wordt de gestelde hypothese verworpen.
Gezien de ervaring, dat de buigtrekspanningen in het normale productieproces meer variëren dan de hiergevonden waarden, mag de veronderstelling, dat de gevonden verschillen inderdaad het gevolg zijn van
kwaliteitsverschillen, het meest waarschijnlijk geacht worden. Op grond
hiervan zal voor de praktijk de hier toegepaste berekeningsmethode wel
gehanteerd kunnen worden.
2.k.3.J>. Relatie tussen de beproevingsmethode met twee platte vlakken
en die met twee dakvormige constructies
Om hierover een uitspraak te doen, mogen de resultaten van de 20
0 80 beproefd tussen twee platte vlakken en de eerste 5 0 80 beproefd
tussen twee dakvormige constructies met elkaar vergeleken worden, omdat deze buizen van gelijke ouderdom zijn (bijlage 6 ) . Uit bijlage 15
en tabel 1 blijkt, dat de spreidingsgebieden van de op deze twee manieren beproefde buizen elkaar gedeeltelijk overlappen. Uit de KruskelWallistest bleek dat de veronderstelling, dat de gevonden waarden voor
de buigtrekspanningen van de beide groepen 0 80 uit één verdeling
stammen, niet verworpen behoefde te worden. Als hypothese is gesteld,
dat de berekeningsmethoden toegepast op beide beproevingswijzen tot
ongeveer dezelfde uitkomsten moesten leiden. Met een betrouwbaarheid
van 90% kan gesteld worden, dat deze hypothese niet verworpen behoeft
te worden.
Uit bijlage 16 blijkt dat de buis bij de beproeving tussen twee
dakvormige constructies, op acht plaatsen van de buis ongeveer dezelfde
maximale momenten op moet nemen. Dit is n.l. in de kruin, opzij, in de
voet en op de plaatsen waar de drukkracht aangrijpt op het buisoppervlak. Bij de beproeving tussen twee platte vlakken worden alleen de
kruin en de voet van de buis maximaal belast.
Uit bijlage 15 blijkt dat de gevonden buigtrekspanning bij de beproeving tussen twee dakvormige constructies iets lager ligt, dan die
gevonden bij twee platte vlakken. Dit is te verklaren, doordat de buizen in het eerste geval op meerdere plaatsen maximaal belast worden en
dus meer eventueel aanwezige zwakke plaatsen hun invloed zullen uitoefenen op de bepaling van de buigtrekspanning, dan in het tweede geval.
Afgezien van kwaliteitsverschillen kunnen in de buis alleen al zwakke
plaatsen ontstaan door de verschillen in wanddikte.
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Het meten van de vervorming bij de belasting tussen twee platte
vlakken geeft aan, dat deze bij de mof minder is dan bij de spie. Dit
wordt veroorzaakt door de grotere stijfheid tengevolge van de mof. Bij
de beproeving tussen twee dakvormige constructies blijkt dit ook het
geval te zijn (bijlage 5)« Worden deze gegevens echter omgerekend naar
een elasticiteitsmodulus, dan blijkt dat de gevonden waarden bij mof en
spie in het eerste belastingsgeval duidelijk uit elkaar liggen, terwijl
deze bij het tweede geval in dezelfde orde van grootte liggen. De con
clusie zou kunnen zijn, dat bij de beproeving tussen twee dakvormige
constructies de invloed van de mof minder is dan bij de beproeving tus
sen twee platte vlakken. Wel blijkt dat de elasticiteitsmoduli, gevonden
met de beide berekeningsmethoden,in dezelfde orde van grootte liggen.
Z.k.J.k.

Berekeningsmethodiek kruinbelastingseisen mof en spiebuizen

Wordt ervan uitgegaan, dat de buigtreksterkte van de buizen een
norm is voor de sterkte, dan kan met de hierna beschreven methode, op
eenvoudige wijze, deze norm vertaald worden in een kruinbelastingseis.
Stel dat de beproeving tussen twee platte vlakken plaatsvindt. Het proble
is nu, een eenvoudige berekeningsmethodiek op te stellen voor de bepaling
van de buigtreksterkte, waarbij met de breedte van de druk en oplegbalk
en de wanddikte van de buis rekening gehouden wordt. De invloed van de
druk en oplegbalkbreedte bij verschillende buisdiameters staat weerge
geven op bijlage 1?» terwijl die van de wanddikte is weergegeven op
bijlage 18. In dit geval geldt voor de maximum buigtreksterkte in de
kruin of de voet van de buis, de volgende formule van Bach 1 ) :
2 M

2 M w

f.d.

x.f.d.(dw)

Hierin is: a
f
M
d
w

=
=
=
a
■

buigtrekspanning in kg/cm2
oppervlak van het breukvlak in cm2
moment in kg/cm
inwendige diameter + wanddikte van de buis in cm
wanddikte in cm

x =  1 + 1,1513 z

lo


(2)
] _ w
d
Voor 100 cm buis geldt f = 100 x w
(3)
Het moment M wordt veroorzaakt door de kruinbelasting Q en het eigenge
wicht Q e g van de buis. De invloed van het eigen gewicht van de buis op
de buigtrekspanning is weergegeven op bijlage 19. In formulevorm wordt:
M =y1

Q d + y2 Q e

d

S

(1+)

1) Zie rapport.
"Voorstellen tot nieuwe keuringseisen voor ongewapende ronde beten
buizen", door A.J. Gelok. Uitgave Cultuurtechnische Dienst.
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De factoren y en y kunnen voor verschillende breedten van druk
en oplegbalk afgelezen worden van de grafieken op de bijlagen 20 en 21.
De formules (2), (3) en (k) ingevuld in (1) geven:
y

1

Q + y

2- Q eg

o* =

w
d

('♦

50. w

-)<5

1 + w

(- 1 + 1,1513 J

lo

- ) d - 5)

S

1 - w

d

Het laatste gedeelte van formule (5) is een functie van ^, hiervoor
kan geschreven worden y = f ("). Op bijlage 22 is deze functie in een
grafiek weergegeven, zodat y eenvoudig bepaald kan worden. Formule (5)
wordt nu:
(6)
Met behulp van formule (6) en de grafieken op de bijlagen 20, 21 en
22 kunnen nu de buigtrekspanningen in de kruin en de voet bij het be
proevingsgeval tussen twee platte vlakken bepaald worden. Hierbij worden
de breedten van druk en oplegbalk en de wanddikte ingecalculeerd. Door
een bepaalde waarde voor a aan te nemen kan nu gemakkelijk de kruinbelas
ting Q berekend worden. Op soortgelijke wijze kunnen ook de kruinbelas
tingen bij andere belastingsgevallen berekend worden.
2.^.3.5» Verband destructieve en nietdestructieve beproevingsmethode
Met de gegevens betreffende de voortplantingssnelheid en de terug
slagwaarde van de Schmidthamer, zou het mogelijk moeten zijn om de buig
treksterkte te bepalen. Aangenomen is dat het verband tussen de buigtrek
spanning er, de voortplantingssnelheid V en de terugslagwaarde R de volgende
vorm kan hebben: o* = a + b. V + c.R. Met behulp van het programma "Multiple
Polynomial Regression" van het Mathematisch Centrum te Amsterdam zijn de
in onderstaande tabel vermelde coëfficiënten a, b en c geschat.

Geschatte
coëfficiënten
a
b
c

113
0,037
0,^1

Standaardafwijking'
van de schattingen

kz
0,0078

90% betrouwbaarheids
interval van de schattingen
29
0,012
 0,^3

197
0,052
1,28

Op bijlage 6 zijn de met bovenstaande formule berekende waarden
voor de buigtrekspanning uitgezet, naast die gevonden met de destructieve
beproevingsmethode. Als correlatiecoëfficiënt van deze waarden is 0,59
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gevonden. Wordt de destructief gevonden buigtrekspanning alleen gecorreleerd met de voortplantingssnelheid, dan wordt de correlatiecoëfficient
0.57. Hieruit blijkt dat het weglaten van de terugslagwaarden van de
Schmidthamer, hoegenaamd geen effect hebben op de berekening van het verband tussen de niet-destructief en destructief bepaalde buigtrekspanning.
Wel moet opgemerkt worden, dat de berekening van de correlatie over een
beperkt gebied van de buigtrekspanning (van circa 6O-8O kg/cm2) geschied
is. Om een juiste correlatie te kunnen bepalen tussen beide meetmethoden,
moeten ook lagere en hogere waarden van de buigtrekspanning in het onderzoek betrokken worden. In verband hiermee moet de nodige voorzichtigheid in acht genomen worden, bij het trekken van conclusies uit het bovenstaande cijfermateriaal. Toch kan wel gesteld worden, dat het gevonden
verband tussen de destructieve en niet-destructieve meetmethode gering
is. Bij beschouwing van bijlage 15 kan nog wel gesteld worden, dat de
niet-destructieve methode een globaal inzicht geeft in de sterkteverhouding van de buizen.
Bij de destructieve beproeving wordt de buigtrekspanning aan de oppervlakte van de buis bepaald. Bij de niet-destructieve methode, wordt
de voortplantingssnelheid door het hart van het beton gemeten. Gezien de
uitkomsten van het onderzoek zou de vraag gesteld kunnen worden of de
destructief bepaalde aan de oppervlakte optredende buigtrekspanning gelijk is aan de niet-destructief bepaalde in het hart van het beton.
Door onvoldoende conditionering zouden hierin verschillen kunnen optreden. Ook zal een zwakke plaats in de buis bij destructieve keuring waarschijnlijk meer invloed hebben op het beproevingsresultaat dan bij nietdestructieve. Bij eventuele volgende proefnemingen zal op het bovenstaande
extra gelet moeten worden.
3. BEPROEVING ASBEST-CEMENT BUIZEN
3.1• Doel beproeving
Dit is gelijk aan dat bij de betonbuizen.
3.2. Organisatie beproeving
Buizen met de volgende diameters en bijbehorende wanddikten zijn beproefd:
80
100
120
diameter in cm
90
150
150
30
wanddikte in cm
k
3,6
5,1
3
3,3
1,3
alatte vla kken en belast tot breuk zijn beproefd:
Tussen twee ;
100
120
diameter in cm
80
150
30
90
k
aantal
21
k
3
13

150

3

Tussen twee dakvormige constructies (twee vlakken onder 135 ) en belast
tot breuk zijn 10 0 80 beproefd. Van alle buizen is de vervorming gemeten.
Bovendien zijn de buizen niet-destructief beproefd.
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3.3» Uitvoering proeven
3.3-1* Kwaliteit en ouderdom buizen
Hiervoor geldt hetzelfde als van de betonbuizen is opgemerkt.
3.3^2. Conditionering
Voor de beproeving zijn de buizen 2k uur natgehouden in een bak
met water (21).
3-3«3« Beproevingsmethoden en uitgevoerde metingen
3.3«3«1« Destructief beproeven tussen twee platte vlakken (22 t/m 26)

Drukkracht P

Drukbalk DIN 30

msnuLm^semÊÊük^-raa»!^

Dwarsdoorsnede

25 BEPROEVING A SBEST -CE MENT-BUIS

22
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Hout
Staalplaat
Viltlaag

brcukplaats

26 Tussen

De buizen zijn over de totale
lengte van het proefstuk van de
buis tussen twe e platte vlakken
belast. Voor de proefstukken van
de buizen 0 50, 0 80, 0 90 en
0 100 wordt een lengte van 2 m
aangehouden, te rwijl deze 1 ra ia
voor de 0 120 e n 0 150. Tussen
de buis en druk vlakken wordt vilt
van 2 cm dikte gelegd. De drukkracht wordt in het midden van het
proefstuk van d e buis uitgeoefend.

Viltlaag
j?iaajpjaat
.Hout

twee p l a t t e

vlakken

3t5«3«2. Destructief beproeven tussen twee dakvormige constructies

X 27 en 251

De buizen zijn over de gehele
lengte van het proefstuk opgelegd
op twee vlakken, die een hoek van
135° raat elkaar maken. Voor het
overige wordt verwezen naar de
betonbuizen.

3«3«3-3. Meten van de vervorming (25)
Met behulp van twee meetklokjes (nauwkeurigheid 0,1 mm) wordt
de vervorming gemeten op 50 cm afstand van beide uiteinden van de
proefstukken. Voor verdere opmerkingen wordt verwezen naar de betonbuizen.
Viltlaag

«Mv^41^»M
28 Tussen twee c o n s t r u c t i e ' s
m e t vlakken onder 135*

27

29
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3.3.3«i+- Niet-destructief beproeven (29)
Dit is op dezelfde wijze gebeurd als bij de betonbuizen.
3.3.^. Uking
Met behulp van dezelfde drukring, waarmee de persinstallatie van de
betonbuizen geijkt is, is ook die van de asbest buizen geijkt. Op
bijlage 23 is de ijkkromme weergegeven.
3.3»5« Belastingstoename
Hiervoor is ook 2000 kg/minuut aangehouden.
3«3-6. Opgenomen gegevens
3.3.6.1. Kruinbelasting
Uit de figuren 25, 26 en 28 en bijlage 2k blijkt dat de opgenomen
gegevens grotendeels dezelfde zijn als bij de betonbuizen.
3«3.6.2. Vervorming (zie bijlage 25)
Ook met betrekking tot de vervorming werden dezelfde waarnemingen
verricht als bij de betonbuizen.
3- 3.6. J>. Niet-destructief onderzoek (zie bijlage 26)
Het niet-destructief onderzoek werd op dezelfde wijze uitgevoerd
als bij de betonbuizen. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het
T.N.O.-I.B.B.C.-rapport nr. B-69-253/01.6.0008: "Bepaling van de voortplantingssnelheid en de oppervlaktehardheid van 58 Eternitbuizen".
3^«

Verwerking beproevingsresultaten

3«^-1. Ontwikkeling computerprogramma's
Voor de verwerking van de beproevingsresultaten zijn dezelfde computerprogramma's gebruikt als bij de betonbuizen.
3.^.2. Resultaten verwerkte gegevens
Op de bijlagen 26 en 27 zijn de resultaten weergegeven van de verwerkte beproevingsresultaten. De terugslagwaarden van de Schmidthamer,
de voortplantingssnelheden en de buigtrekspanningen zijn op dezelfde
manier verkregen als bij de betonbuizen. Bij de beproeving van de asbestcement buizen was het, in tegenstelling met de betonbuizen, eenvoudig om
de plaats te bepalen waar de breuk het eerst optrad. Door het grillig verloop van de breuk, was het echter niet mogelijk exact vast te stellen
waar de maximum buigtrekspanning optrad. Ook hier is ervan uitgegaan dat
deze op de daarvoor theoretisch berekende plaats optreedt (zie bijlage 28).
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De buigtrekspanning is berekend op de plaats van de breuk met de minimum en gemiddelde wanddikte. Voor de berekening zijn verder de geschatte
breedten van de druk- en oplegbalk aangehouden, zoals die op bijlage 24
vermeld zijn (30 t/m 33). De breukbelasting van de buizen is berekend
in kg/m', door de gemeten breukbelasting te delen door de gemeten lengte
van de buis.
Op dezelfde manier als bij de betonbuizen zijn hier de elasticiteitsmoduli berekend uit de gemeten vervormingen. Om een indruk te krijgen
van de vervorming bij breuk van een 0 30 wordt naar de foto's 30 en 31
verwezen.
De standaardafwijkingen van de steekproeven en de spreidingsgrenzen van het gemiddelde staan vermeld in tabel 2. Op bijlage 27 zijn de
spreidingsgrenzen van de buigtrekspanningen ook aangegeven.
tabel 2
buisdiameter
30
80
90
100
120
150
150

8o

n

m

12
20
4
4
4

533
477
381
404

3
3
10

S

S
m

34

10
11
8

47
16
17
12

433
395
370

35
18

439

31

9
6
20
10
10

g

1

549
494

g

2

516

394
418

459
369
390

442
428

423
362

387

353
423

455

3.4.3. Conclusies beproevingsresultaten
3.4.3.1. Grootte en spreiding buigtreksterkte
Uit bijlage 26 blijkt dat de gevonden buigtreksterkte zich beweegt
tussen de uiterste grenzen van 350 en 580 kg/cm2 en gemiddeld 461 kg/cm2
bedraagt. De gemiddelden per diameter liggen tussen 370 en 533 kg/cm2,
terwijl de spreidingsgrenzen hiervan tussen de 353 en 549 kg/cm2 liggen.
Uit tabel 2 en bijlage 27 blijkt verder dat alleen van de groepen 4 0 90,
4 0 100, 3 0 150 en 3 0 150, de spreidingsgebieden van de buigtrekspanningen elkaar gedeeltelijk overlappen. Met behulp van het programma
"K-sample tests" bleek, dat met een betrouwbaarheid van 90$ alleen voor
deze groepen, de veronderstelling niet verworpen behoefde te worden, dat
ze uit één verdeling stamden.
Opvallend is verder dat de buigtrekspanning afneemt naarmate de diameter groter wordt en de voortplantingssnelheid toeneemt, Een verklaring
hiervoor kan zijn, dat de verdichting van het buismateriaal bij de verschillende buisdiameters niet gelijk is.
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3.4.3.2. Kunnen uitkomsten gevonden bij één buisdiameter omgerekend
worden op andere?
Als de motivering juist is, dat de verschillen in de gevonden
buigtrekspanningen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen, dan kan
over de gestelde vraag niets gezegd worden. Is het uitgangspunt echter dat
er geen kwaliteitsverschillen zijn, dan moet de gestelde hypothese verworpen worden. Opgemerkt wordt nog dat de gevonden buigstreksterkte van
530 kg/cm2 bij de 0 30, berekend is met een oplegbreedte van 3 cm.
Wordt hiervoor 8 respectievelijk 10 cm genomen, dan wordt de buigtreksterkte 490 respectievelijk 470 kg/cm2. Voor een 0 80 geeft dit voor
7 respectievelijk 10 cm een buigtrekspanning van 48o respectievelijk
465 kg/cm2. Hieruit blijkt dat de keuze van de oplegbreedte vooral bij
de kleine diameters een grote invloed heeft op de buigtrekspanning (zie
bijlage 29).
3.4.3.3. Relatie tussen de beproevingsmethode met twee platte vlakken en
die met twee dakvormige constructies
Om hierover iets te kunnen zeggen, moeten de beproevingsresultaten
van de 20 0 80 beproefd tussen twee platte vlakken en die van de 10 0 80
beproefd tussen twee dakvormige constructies (bijlagen 26 en 27) met elkaar vergeleken worden. Uit tabel 2 en bijlage 27 blijkt dat de spreidingsgebieden van de op deze twee manieren beproefde buizen elkaar net
niet overlappen. Ook de Kruskel-Wallis-test toonde aan dat met een betrouwbaarheid van 90$ de gevonden waarden voor de buigtrekspanningen van
de beide groepen 0 80 niet uit één verdeling stamden.
Verder valt op dat ook hier de buigtrekspanning bij de beproeving
tussen twee dakvormige constructies, lager is dan bij twee platte vlakken. Dit kan veroorzaakt zijn doordat de 10 0 80 enkele dagen jonger waren dan de 20 0 80. Is dit niet het geval, dan kan dit verklaard worden,
doordat meerdere plaatsen maximaal belast worden en dus meerdere eventueel aanwezige zwakke plaatsen hun invloed zullen hebben op de gevonden
sterkte van de buizen. De berekende elasticiteitsmoduli bij beide methoden liggen in dezelfde orde van grootte.
Uit het bovenstaande kan niet geconcludeerd worden, dat er geen relatie tussen de berekeningsmethoden, toegepast op beide beproevingswijzen
voor de 0 80, bestaat.
3.4.3.4. Berekeningsmethodiek kruinbelastingseisen asbest-cement buizen
Stel, dat er uitgegaan wordt van een beproeving tussen twee platte
vlakken, dan kan op dezelfde manier de buigtrekspanning berekend worden
als bij de betonbuizen. Daar voor asbest-cement buizen de verhouding van
£ anders ligt dan bij de betonbuizen, is de functie y, = f (^) voor een
ander gebied van -^ weergegeven op bijlage 30. De invloed van de wanddikte
op de buigtrekspanning is weergegeven op bijlage 31 en die van het eigen
gewicht op bijlage 32.
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3.4.3.5» Verband destructieve en niet-destructieve beproevingsmethode
Ook hier is met behulp van het programma "Multiple Polynomial
Regression" een berekening uitgevoerd om de coëfficiënten a, b en c te
schatten van de formule O" = a + b.V + c.R, waarmee het aangenomen verband tussen de buigtrekspanning enerzijds en de voortplantingssnelheid
en de terugslagwaarde van de Schmidthamer anderzijds, is aangegeven. Voor
de coëfficiënten a, b en c is het volgende bepaald:

Geschatte
coëfficiënten
a
b
c

2^98
-0,62
6,4

Standaardafwijking
van de schattingen
3kk
0,13
5,4

90% betrouwbaarheidsinterval van de schattingen
1807
-0,36

-*.5

3189
-0,88
17,3

Op bijlage 26 zijn de met bovenstaande formule berekende waarden
voor de buigtrekspanning uitgezet, naast die gevonden met de destructieve
beproevingsmethode. Als correlatiecoëfficiënt van deze waarden is 0,69
gevonden. Wordt de destructief gevonden buigtrekspanning alleen gecorreleerd met de voortplantingssnelheid, dan wordt de correlatiecoëfficiënt
-0,67. Hieruit blijkt, dat de terugslagwaarden van de Schmidthamer hoegenaamd geen effect hebben op de berekening van het verband tussen de nietdestructief en destructief bepaalde buigtrekspanning. Ook hier blijkt dat
het verband tussen beide meetmethoden gering is. Bij beschouwing van
bijlage 27 kan nog wel gesteld worden, dat de niet-destructieve methode
een globaal inzicht geeft in de sterkteverhouding van de buizen.
Voor de verklaring van de gevonden verschillen wordt verwezen naar
de betonbuizen. Een merkwaardig feit is, dat de correlatie tussen de
voortplantingssnelheid en de destructief bepaalde buigtrekspanning bij
de betonbuizen positief en bij de asbest-cement buizen negatief is. Dit
wil zeggen, dat de toename van de voortplantingssnelheid bij de betonbuizen parallel loopt met die van de buigtrekspanning, terwijl dit bij de
asbest-cement buizen juist tegengesteld is (bijlage 15 en 27).
4. VERGELIJKING BETONNEN MOF- EN SPIEBUIZEN MET ASBEST-CEMENT BUIZEN
Om enig inzicht te krijgen in de vergelijking van de sterkte van de
betonbuizen met die van de asbest-cement buizen is op bijlage 33 weergegeven, wat deze buizen aan belasting in kg/m' kunnen dragen onder dezelfde
beproevingsomstandigheden. Hierbij is uitgegaan van de door de fabrikanten waarschijnlijk te garanderen buigtrekspanning voor betonbuizen van
60 kg/cm2 en van de gegarandeerde buigtreksterkte van 500-^50 kg/cm2
voor de asbest-cement buizen. Door de N.V. Eternit wordt voor de kleinere
buizen tot en met een diameter van 60 cm een buigtrekspanning gegarandeerd van 500 kg/cm2 en voor de grotere buizen k<?0 kg/cm2. Uitgaande van
deze gegevens blijkt uit bijlage 33 dat de asbest-cement buizen superklasse 1) qua sterkte ongeveer vergeleken kunnen worden met de betonbuizen.
1) Zie "Rioolbuizen", uitgave N.V. Eternit, Amsterdam.
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Op bijlage 3^ is nog voor beide buismaterialen een grafiek getekend,
waarop de grondbelasting in kg/m2, bij een beddingshoek van 90° en een
veiligheidscoëfficiënt van 1,5 afgelezen kan worden. Bij dit belastingsgeval liggen de betonbuizen van 0 **0 tot en met 0 100 qua sterkte tussen
de asbest-cement buizen superklasse en standaardklasse 1). Boven de diameter 0 100 is de sterkte van de betonbuizen iets groter dan die van de
van de asbest-cement buizen superklasse. Opgemerkt wordt nog dat de betonbuis 0 30 vanwege de eis van waterdichtheid voor de sterkte overgedimensioneerd is. Verder moet nog gesteld worden, dat een asbest-cement buis
in sommige gevallen vanwege zijn flexibiliteit meer zijdelingse steundruk van de grond kan ontvangen dan de starre betonbuis.
5. SAMENVATTING
In dit rapport worden proeven en berekeningsmethodieken beschreven,
waarmee de sterkte bepaald is van de ongewapende betonnen mof en spie
en asbest-cement buizen. De buizen zijn zowel destructief als niet-destructief beproefd. Destructief zijn de buizen tussen twee platte vlakken
en tussen twee dakvormige constructies (vlakken onder 135°) beproefd.
Met de beproevingsmethode tussen twee dakvormige constructies, wordt een
beter inzicht in de sterkte van de buizen verkregen, dan met de beproeving tussen twee platte vlakken. Niet-destructief zijn de buizen beproefd,
door de snelheid van ultrasone geluidsimpulsen door het materiaal en de
terugslagwaarde van de Schmidthamer te meten.
Uit deze proeven is voor de betonbuizen een gemiddelde buigtrekspanning bij breuk gevonden van 75 en voor de asbest-cement buizen van
*f60 kg/cm2. Daar voor de uitvoering van deze proeven gestreefd is naar
dezelfde omstandigheden bij fabricage en beproeving, mogen deze cijfers
beslist niet als normatief gezien worden voor beide materialen. Bovendien zijn de beproefde buizen per materiaal slechts van één fabrikant betrokken.
De bepaling van de buigtreksterkte op de niet-destructieve methode
is nog niet in een stadium dat het voor individuele metingen bruikbaar
is. Uit de beproevingsresultaten van een groot aantal buizen kan wellicht
een grove indicatie verkregen worden van de verschillen in de buigtreksterkte. Het verdient aanbeveling het onderzoek op dit gebied voort te
zetten, gezien de vele praktische voordelen van deze keuringsmethodiek.
Tenslotte is er nog een vergelijking gemaakt tussen de sterkte van
de beton- en de asbest-cement buizen. Hieruit bleek dat de betonbuizen
qua sterkte voor de diameters 0 kO t/m 0 100 tussen de asbest-cement
buizen superklasse en standaardklasse liggen en voor de grotere diameters
de sterkte iets hoger ligt dan bij de asbest-cement buizen superklasse.

1) Zie "Rioolbuizen", uitgave N.V. Eternit, Amsterdam.

LIJST VAN BIJLAGEN
Bijlagenummer
1 - IJkkromme persinstallatie ongewapende betonnen mof- en
spiebuizen.
2 - Op te nemen maten mof- en spiebuizen.
3 - Gegevens beproefde mof- en spiebuizen - kruinbelasting.
k - Gegevens scheurenpatroon mof- en spiebuizen verkregen
door beproeving tussen twee dakvormige constructies.
5 - Gegevens beproefde mof- en spiebuizen - vervorming.
6 - Resultaten beproeving ronde ongewapende betonnen mof- en
spiebuizen.
7 - Berekening momenten en vervorming in gelijkmatig belaste
ronde buis.
8 - Berekening momenten en vervorming in ronde buis door twee
dakbelastingen.
9 - Inputformulier voor programma VERVORMING - kaartsoort 1, 3 en 5.
10 - Inputformulier voor programma VERVORMING - kaartsoort 2.
11 - Inputformulier voor programma VERVORMING - kaartsoort k.
12 - Output programma VERVORMING.
13 - Invloed breukplaats op maximum optredende buigtrekspanningbij
keuring ongewapende betonnen mof- en spiebuizen.
1^ - Grafiek die het verband aangeeft tussen de belasting, de vervorming en de elasticiteitsmodulus van een ongewapende betonnen
mof- en spiebuis.
15 - Gemiddelde resultaten beproeving ronde ongewapende betonnen
mof- en spiebuizen.
16 - Grafiek voor het bepalen van de momentenlijn van een ronde
betonbuis, op twee middelpuntsgerichte lijnopleggingen en
belast met twee middelpunstgerichte krachten.
17 - Invloed oplegbreedte b op maximum optredende buigtrekspanning
bij keuring ongewapende betonnen mof- en spiebuizen.
18 - Invloed wanddikte op maximale buigtrekspanning bij ongewapende
betonbuis 0 30, 0 80, 0 90, 0 100, 0 125 en 0 150.
19 - Invloed eigen gewicht op maximum optredende buigtrekspanning
bij keuring ongewapende betonnen mof- en spiebuizen.
20 - Grafiek voor het bepalen van het moment in A (zie figuur) van
een gelijkmatig ondersteunde ronde betonbuis, die belast is
met een gelijkmatig verdeelde belasting van Q kg/m' buis.
21 - Grafiek voor het bepalen van de momenten in A en C (zie figuur)
van een gelijkmatig ondersteunde ronde buis t.g.v. het eigen
gewicht.
22 - Grafiek van een functie, nodig bij de berekening van de buigtrekspanning in een ongewapende betonbuis.
23 - IJkkromme persinstallatie asbest-cement buizen.
24 - Gegevens beproefde asbest-cement buizen - kruinbelasting.
25 - Gegevens beproefde asbest-cement buizen - vervorming.
26 - Resultaten beproeving asbest-cement buizen.
27 - Gemiddelde resultaten beproeving asbest-cement buizen.

28 - Invloed breukplaats op maximum optredende buigtrekspanning bij
keuring asbest-cement buizen.
29 - Invloed oplegbreedte (b) op maximum optredende buigtrekspanning
bij keuring asbest-cement buizen.
30 - Grafiek van een functie, nodig bij de berekening van de buigtrekspanning in een asbest-cement buis.
31 - Invloed wanddikte op maximum buigtreksterkte asbest-cement buis
0 30, 0 80, 0 90, 0 100, 0 120 en 0 150.
32 - Invloed eigen gewicht op maximum optredende buigtrekspanning bij
keuring asbest-cement buizen.
33 - Vergelijking belasting onder de keurstelling van ongewapende betonbuizen en asbest-cement buizen.
J>h - Toelaatbare grondbelasting op ongewapende betonbuizen en asbestcement buizen.

