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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport, het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar het modelleren van 

discrete scheurvorming. Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in het kader van de master Architecture 

Building and Planning met als specialisatie Structural Design, aan de faculteit bouwkunde van de 

Technische Universiteit Eindhoven.  
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afgedreven van beton. Maar ook dr. ir. Clemens Verhoosel die mij altijd wilde en heeft kunnen helpen 

bij het programmeren.  
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naast het studeren altijd tijd was voor ontspanning. Natuurlijk mijn bestuursgenoten Douwe, Emiel en 

Roel waarmee ik een geweldig bestuursjaar bij KOers heb gehad, nog voor mijn afstuderen. Maar 

zeker ook alle andere: Marco, Jeroen, Lianne, Jean-Paul, Tim, Lore en Sake.  

 

In het bijzonder wil ik Linda bedanken voor haar steun tijdens dit afstudeerproject, voor alle motivatie 

en het altijd kwijt kunnen van al mijn zorgen. Ook een bijzonder woord van dank voor mijn ouders 

voor de interesse in mijn afstuderen en het mij hier altijd bij willen helpen. Mijn ouders die me altijd 

gesteund hebben en mij de kans hebben gegeven om mijzelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen en 

mijn ambities te realiseren. 

 

 

Steven Schoenmakers 

Eindhoven, september 2013 



  



Inhoudsopgave   

 
 

7 | 

 

Inhoudsopgave 

 

 

Voorwoord ............................................................................................................................................. 5 

Symbolen ............................................................................................................................................. 11 

Samenvatting ....................................................................................................................................... 15 

Abstract ................................................................................................................................................ 19 

 

1. Inleiding............................................................................................................................................ 21 

 

2. Modelleren hechteigenschappen .................................................................................................. 23 

2.1 Beschrijven schade ............................................................................................................... 24 

2.1.1 Lineair-elastisch gedrag .................................................................................................... 24 

2.1.2 Schade-initiatie criterium ................................................................................................... 25 

2.1.3 Schadeverloop .................................................................................................................. 26 

2.1.4 Verwijderen van elementen ............................................................................................... 27 

2.2 Cohesive surfaces ................................................................................................................. 29 

2.2.1 Validatie cohesive surfaces ............................................................................................... 29 

2.2.2 Bruikbaarheid cohesive surfaces ...................................................................................... 32 

2.3 Cohesive elements ................................................................................................................ 33 

2.3.1 Validatie cohesive elements .............................................................................................. 35 

2.3.2 Bruikbaarheid cohesive elements ..................................................................................... 41 

2.4 Interface schademodel .......................................................................................................... 42 

2.4.1 Validatie interface schademodel ....................................................................................... 44 

 

3. Modelleren van discrete scheurvorming ...................................................................................... 51 

3.1. Cohesive zone model ............................................................................................................ 51 

3.1.1 Cohesive zone model zonder fysieke dikte ....................................................................... 52 

3.1.2 Cohesive zone model met fysieke dikte ............................................................................ 53 

3.2 XFEM .................................................................................................................................... 55 

3.2.1 XFEM theorie .................................................................................................................... 55 

3.2.2 XFEM in Abaqus ............................................................................................................... 57 

3.3 Convergentieproblemen ........................................................................................................ 58 

3.3.1 Convergentie in Abaqus .................................................................................................... 58 

3.3.2 Verbeteren convergentie ................................................................................................... 58 

3.4 Abaqus systeemfouten .......................................................................................................... 61 



Modelleren van discrete scheurvorming in beton | Afstudeerrapport 

 

| 8 

3.4.1 Unexpected system error 193 ........................................................................................... 61 

3.4.2 Unexpected system error 144 ........................................................................................... 62 

 

4. Benchmark scheur- en onthechtmodellen ................................................................................... 63 

4.1 XFEM model.......................................................................................................................... 65 

4.1.1 Meshfijnheid ...................................................................................................................... 67 

4.1.2 Verbinden knopen ............................................................................................................. 69 

4.1.3 Invloed stabilisatie ............................................................................................................. 70 

4.2 Cohesive zone model ............................................................................................................ 72 

4.2.1 Cohesive zone model: interface elementen zonder fysieke dikte ..................................... 73 

4.2.2 Cohesive zone model: interface elementen met fysieke dikte .......................................... 76 

4.2.3 Cohesive zone model met UMAT toepassing ................................................................... 78 

4.3 Bruikbaarheid XFEM en Cohesive zone model .................................................................... 80 

 

5. Toepassing discrete scheurvorming ............................................................................................ 81 

5.1 Toegepaste materiaalmodellen ............................................................................................. 81 

5.1.1 Betonmodel ....................................................................................................................... 81 

5.1.2 Verificatie betonmodel ....................................................................................................... 87 

5.1.3 Wapeningsstaal ................................................................................................................. 90 

5.1.4 Hechtmodel beton-wapeningsstaal interface .................................................................... 91 

5.2 Overzicht van de experimenten ............................................................................................ 93 

5.3 Resultaten discreet scheurmodel .......................................................................................... 96 

5.3.1 Vergelijking Concrete damaged plasticity en plasticiteitsmateriaalmodel......................... 96 

5.3.2 Toegepaste mesh.............................................................................................................. 97 

5.3.3 Scheurverloop ter plaatse van interne langswapening ................................................... 100 

5.3.4 Resultaten numeriek onderzoek ..................................................................................... 101 

 

6. Conclusies en aanbevelingen ...................................................................................................... 107 

6.1 Conclusies ........................................................................................................................... 107 

6.1.1 Modelleren hechteigenschappen .................................................................................... 107 

6.1.2 Interface schade model ................................................................................................... 108 

6.1.3 Modelleren van discrete scheurvorming ......................................................................... 108 

6.2 Aanbevelingen..................................................................................................................... 109 

 

7. Figuur verantwoording ................................................................................................................. 111 

 

8. Literatuur ....................................................................................................................................... 113 

 



Inhoudsopgave   

 
 

9 | 

Bijlage A. Modellen hechteigenschappen  ..................................................................................... 121 

Bijlage B. User Material  ................................................................................................................... 143 

Bijlage C. Modellen ter validatie UMAT  .......................................................................................... 149 

Bijlage D. Python script  ................................................................................................................... 159 

Bijlage E. Benchmark studie  ........................................................................................................... 165 

Bijlage F. Toepassing discrete scheurvorming  ............................................................................ 179 

 



  



Symbolen   

 
 

11 | 

 

 

Symbolen 

 

 

 

Veel gebruikte afkortingen 

 

 
Afkorting Betekenis 

  

ABQ Abaqus 

CDP Concrete Damaged Plasticity 

CZM Cohesive zone model 

EEM Eindig-elementenmodel 

FRP Fibre reinforced polymer (externe lijmwapening) 

UMAT User material (door de gebruiker geprogrammeerd materiaalmodel) 

XFEM Extended finitie element method 

 

 

Griekse en Latijnse symbolen 

Specifieke betekenis symbool af te leiden uit context 

 

 
Symbool Eenheid Betekenis 

   

 [-] Elastische verhouding  

 [-] Mixed-mode parameter 

 [-] Kronecker delta symbool 

 [-] Rek 

 [-] Constante, factor t.b.v. begrenzing damage variabele 

f [°]  Rotatie 

 [°] Hoek van een rib op een wapeningsstaaf 

 [s] Relaxatie parameter 

 [-] History parameter 

 [N/mm
2
] Elastische afschuifmodulus 

 [mm/s] Vector van knoopsnelheden 

Ø [mm] Diameter wapeningsstaal 

 [°] Hoek scheurvorming ten opzichte van horizontale symmetrielijn 

  [N/mm
2
] Spanning 

  [-] Poissons ratio 

 [°] Dilatatiehoek 

 ( ) [-] Afstand in normaalrichting vanaf de scheur 
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Romeinse symbolen 

Specifieke betekenis symbool af te leiden uit context 

 

 
Symbool Eenheid Betekenis 

   

A [mm
2
] Doorsnede 

a [mm] Afstand tussen krachtsinleiding en oplegging 

b [mm] Breedte doorsnede 

C [N/mm
2
] Stijfheidstensor 

c [-] Demping factor  

c [mm] Betondekking 

c [1/mm
2
] Constante voor het activeren van stabilisatie 

cot [-] Wrijvingscoefficient 

D [N/mm
2
] Stijfheidsmatrix 

d [-] Damage variabele 

d [mm] Diameter 

d [mm] Inwendige hefboomsarm doorsnede 

E [N/mm
2
] Elasticiteitsmodulus 

f [N/mm
2
] Karakteristieke sterkte 

F [N] Kracht 

F [-] Nabijheids-singulariteitsfunctie 

G [N/mm] Breukenergie 

h [mm] Hoogte doorsndede 

H [-] Heaviside functie 

K [N/mm
2
] Elasticiteitsmatrix 

L [mm] Lengte 

l [mm] Lengte overspanning 

M [Nmm] Optredend Moment 

M* [N] Artificiële massa matrix 

P [N] Aangebrachte belasting 

t [N/ mm
2
] Tractie 

u [mm] Doorbuiging 

v [mm] Verplaatsing in normaalrichting 

w [mm] Verplaatsing in primaire dwarsrichting 
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Indices 

Specifieke betekenis indices af te leiden uit context 

 

 
Symbool  Betekenis 

   

 0  Initieel 

 b0  Maximale druksterkte onder multi-axiale druk 

 b3  Residueel 

 c  Beton 

 c  Druk 

 coh  cohesive 

 cr  Gescheurd 

 D  Dundur’s parameter 

 eff  Effectief 

 el  Elastisch 

 ele  Element 

 i  Richting 

 I  Mode I richting 

 II  Mode II richting 

 III  Mode III richting 

 le  Lineair-elastisch 

 m  Master 

 m  Gemiddelde 

 max  Maximum 

 min  Minimum 

 MM  Mixed-mode  

 N  Normaalrichting 

 n+1  Volgende itteratie 

 new  Nieuw 

 pl  Plastisch 

 r  Breuk (rupture) 

 r,rs  Radiaal 

 s  Staal 

 s  Slave 

 S  Primaire afschuifrichting 

 t  Mode I – normaaltrek 

 T  Secundaire afschuifrichting 

 tot  Totaal 

 u  Uiterste 

 uncr  Ongescheurd 

 v  Viscositeit 

 y  Vloeien 
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Samenvatting 

 

In Nederland staan momenteel veel betonnen gebouwen leeg. Deze gebouwen kunnen mogelijk  

herbestemd worden, zodat ze een nieuwe functie krijgen. Voor een deel van deze gebouwen is 

versterking van de betonconstructie benodigd voordat het gebouw hergebruikt kan worden. Een 

beproefde methode voor het versterken van betonconstructies is het aanbrengen van extern gelijmde 

wapening, zoals bijvoorbeeld koolstofvezelwapening. Bezwijken van een constructie versterkt met 

koolstofvezelwapening vindt gebruikelijk plaats doordat de extern gelijmde wapening onthecht van het 

beton. Deze onthechting treedt op ter plaatse van de scheurvorming in het beton en resulteert in een 

bros bezwijkmechanisme. Indien men de onthechting van extern gelijmde wapening wil voorkomen 

dan kan een analyse met behulp van een eindig-elementenmodel worden uitgevoerd, zodat het 

onthechtgedrag kan worden gesimuleerd. Het is hiervoor noodzakelijk om het discrete scheurpatroon 

van het betonelement, dat versterkt is met extern gelijmde wapening, te kunnen simuleren. 

 

In dit onderzoek is het hechtgedrag tussen twee materialen bestudeerd. Daarnaast zijn verschillende 

mogelijkheden voor het modelleren van discrete scheurvorming beschouwd. Zowel het hechtgedrag 

als het modelleren van discrete scheurvorming is beschouwd voor 2D configuraties. Voor beiden is 

gebruik gemaakt van het eindige elementen softwarepakket Abaqus [1].  

 

Het hechtgedrag wordt in het eindig-elementenmodel gemodelleerd door het toekennen van 

hechteigenschappen aan een element of randvoorwaarde. In Abaqus kunnen hechteigenschappen 

tussen materialen op verschillende wijzen worden gemodelleerd. Allereerst kunnen 

hechteigenschappen gemodelleerd worden door middel van een oppervlakte eigenschap (een 

cohesive surface in Abaqus). Hierbij worden de hechteigenschappen niet beschreven door een 

daadwerkelijk element. Ook is het mogelijk interface elementen (COH2D4 elementen in Abaqus) 

tussen materialen te modelleren. Aan deze interface elementen kan het hechtgedrag worden 

toegekend.  

 

In dit onderzoek is aangetoond dat het modelleren van de hechteigenschappen door middel van een 

oppervlakte eigenschap slechts een beperkt toepassingsgebied heeft. Onder mode I belasting treedt 

zowel onder druk als onder trek een correct gedrag op. Indien echter onder mode II belasting de 

optredende verplaatsingen groter worden dan de oorspronkelijke lengte van een element aan de 

oppervlakte, dan is het element, zodra het niet langer fysiek contact maakt met de tegenoverliggende 

oppervlakte, niet langer in staat een spanning over te dragen.  

 

Worden interface elementen toegepast voor het beschrijven van hechtgedrag tussen twee materialen 

dan wordt zowel voor mode I als mode II belasting een gedrag overeenkomend aan de 

gemodelleerde waarden gevonden. In tegenstelling tot bij de methode waarbij de oppervlakte 

eigenschap wordt gedefinieerd, kan bij het toepassen van interface elementen onder mode II 

belasting nog wel een spanning worden overgebracht als de optredende verplaatsing groter is dan de 

oorspronkelijke lengte van het element. Ook als de interface elementen worden belast met een 

mixed-mode belasting, blijken de interface elementen het gemodelleerde gedrag nauwkeurig te 

beschrijven. De interface elementen kunnen worden gemodelleerd met een fysieke dikte, maar ook 

zonder fysieke dikte. Twee tegenoverliggende zijden van het interface element hebben dan dezelfde 

coördinaten. Er treedt geen verschil in gedrag op wanneer de interface elementen met of zonder een 

fysieke dikte worden gemodelleerd. 
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Wanneer hechting tussen twee materialen wordt beschreven treden niet-lineaire effecten op als in de 

aanhechting tussen beide materialen schade beschreven wordt. Bij gebruik van interface elementen 

in een berekening waarbij het evenwichtspad gevoelig is voor kleine verstoringen is het toepassen 

van enige viscositeit, in het materiaalmodel van de interface elementen, aanbevelingswaardig om het 

convergentiegedrag van het model te waarborgen. De wijze waarop de viscositeit in de berekening 

wordt verwerkt in Abaqus is echter niet transparant. Een gebruikersmateriaalmodel (UMAT) voor het 

beschrijven van mixed-mode gedrag in 2D-modellen is geïmplementeerd, zodat eenduidig de invloed 

van de viscositeit en de wijze waarop deze in de berekening is verwerkt kan worden beschouwd. Het 

gebruikersmateriaalmodel wordt in Abaqus ingelezen en functioneert als subroutine in de berekening. 

Het kan als materiaalmodel worden toegekend aan elementen in het model. Het 

gebruikersmateriaalmodel is geprogrammeerd met een bilineair materiaalgedag: een initiële lineair-

elastische tak, waarna lineaire softening kan optreden. Het geprogrammeerde 

gebruikersmateriaalmodel levert juiste resultaten op. De benodigde rekentijd bij toepassing van het 

gebruikersmateriaalmodel model is echter aanzienlijk hoger dan wanneer de standaard Abaqus 

materiaalmodellen worden toegepast. 

 

Discrete scheurvorming kan in Abaqus met twee methoden worden gemodelleerd: 

 

 eXtended Finite Element Method (XFEM) 

Bij de extended finite element method wordt een aanvullende verplaatsingsfunctie 

toegevoegd aan de elementen in het scheurdomein. Deze aanvullende 

verplaatsingsfunctie maakt het mogelijk sterkte discontinuïteiten binnen een element te 

beschrijven. Als gevolg hiervan kan discrete scheurvorming optreden in een continuüm 

element. In theorie is de XFEM methode meshonafhankelijk. Het blijkt echter dat de 

implementatie van de XFEM methode in Abaqus een geringe meshafhankelijkheid met 

zich meeneemt. Dit komt doordat niet de volledige aanvullende verplaatsingsfunctie 

wordt toegevoegd aan de elementen in het scheurdomein, waardoor het scheurfront 

alleen op een elementrand kan optreden. 

 

 Cohesive Zone Model (CZM) 
Een cohesive zone model is een model waarbij tussen alle continuüm elementen, 

interface elementen zijn aangebracht. Deze interface elementen zijn in staat schade te 

beschrijven, waardoor discrete scheurvorming in het model kan optreden ter plaatse 

van de interface elementen. Het definiëren van interface elementen tussen alle 

continuüm elementen is niet mogelijk met de Abaqus preprocessor. Daarom is een 

Python script geschreven dat deze interface elementen kan definiëren. 

 

De werking van beide methoden is geverifieerd de hand van een benchmark studie. In deze 

benchmark studie is het ontstaan van discrete scheurvorming gecombineerd met de onthechting 

tussen twee materialen. De XFEM methode en een cohesive zone model zijn opgesteld in Abaqus en 

vergeleken met een bekende oplossing uit de benchmark studie. Beide methoden blijken in staat een 

discreet scheurpatroon te beschrijven. Het theoretische bepaalde scheurpatroon wordt echter beter 

benaderd door het toepassen van een cohesive zone model. Ook het optredende spanningsverloop 

in het model wordt beter benaderd als een cohesive zone model wordt toegepast voor het modelleren 

van discrete scheurvorming ten opzichte van toepassing van de XFEM methode. Het optredende 

scheurpatroon bij toepassing van een cohesive zone model is in tegenstelling tot de XFEM methode 

mesh afhankelijk, aangezien hier scheurvorming alleen kan optreden tussen de continuüm 

elementen. Voor het bepalen van een realistisch scheurpatroon is het van belang een voldoende 

willekeurige en fijne mesh te genereren, zodat er geen voorkeursrichting aanwezig is in de mesh. 

 

Het toepassen van de interface elementen in een cohesive zone model met of zonder fysieke dikte 

heeft geen invloed op het optredende scheurpatroon en spanningsverloop. De benodigde rekentijd 
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blijkt echter aanzienlijk korter wanneer de interface elementen worden toegepast met een geringe 

fysieke dikte, doordat de normaal van de interface elementen eenduidig gedefinieerd is in het model. 

Voor het modelleren van discrete scheurvorming wordt dan ook altijd aangeraden een cohesive zone 

model toe te passen, waarbij de interface elementen een fysieke dikte hebben.  

 

Een cohesive zone model is toegepast voor het modelleren van het gedrag van een betonbalk waarbij 

de mate van slankheid is gevarieerd. Deze betonbalk is eerder experimenteel bepaald en beschreven 

in de literatuur. Voor de verschillende slankheden van de ligger komt het gesimuleerde scheurpatroon 

nauwkeurig overeen met de experimentele resultaten. De bezwijkcapaciteit van de gesimuleerde 

liggers komt goed overeen met de experimentele resultaten voor de semi-gedrongen en  slanke 

liggers, een afwijking in bezwijkcapaciteit wordt gevonden voor de meer gedrongen liggers (a/d ≤ 2). 

Deze toepassing laat zien dat het cohesive zone model toegepast in dit onderzoek kan worden 

gebruikt voor het modelleren van discrete scheurvorming, zoals optreedt bij semi-gedrongen en 

slanke gewapend betonnen liggers. 
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Abstract 

 

 

Currently in the Netherlands a lot of concrete buildings are uninhabited. Potentially these buildings 

could be retrofitted, such that they will be used for a new function. For a part of these buildings, the 

concrete load-carrying structure will need to be strengthened before the building could be reused for 

new purposes. A proven method to strengthen concrete structures is the application of fiber reinforced 

polymers that can be bonded to the outside of the concrete structure as external reinforcement. The 

failure mechanism of a structure strengthened with bonded fiber reinforcement polymers usually takes 

places due to debonding of the fiber reinforcement polymer. The debonding will occur at the location 

of cracks in the concrete and results in a brittle failure mechanism. When it is desired to prevent this 

debonding an analysis with a finite element method can be carried out., so that the debonding can be 

simulated. It is therefore needed to simulate the discrete cracking pattern of the concrete element, so 

that the location of debonding can correctly be simulated, understood and subsequently improved.  

 

This research focuses on the bond behavior between two materials, as well as on the modeling of 

discrete cracking. Both the bonding behavior and the modeling of discrete cracking patterns is studied 

in 2D-configurations, whereby the software package Abaqus is used [1].  

 

The bond behavior can be modeled in a finite element model through assigning the bond properties to 

a discrete element or a surface condition. In Abaqus the bond properties between materials can be 

modeled in several ways. First the bond properties can be modeled with a surface property (a 

cohesive surface in Abaqus). Here the bond properties are not assigned to a discrete element in the 

model. Second, interface elements (COH2D4 elements in Abaqus) can be placed between continuum 

elements. In this situation, the bond behavior can be assigned to the interface elements.  

 

In this research it is shown that, when the bond behavior is modeled by means of a surface property, 

the range of the application is limited. When loaded with mode I loading, both in compression and 

tension correct behavior is found. However when the acting displacements in mode II loading become 

larger than the initial length of an element on the surface, than that element is, as soon as physical 

contact is lost with the opposite surface, no longer capable of transferring stresses. 

 

When interface elements are used to describe the bond behavior between two materials, then a 

behavior corresponding to the modeled values is found for both mode I and mode II loading. Opposite 

to the surface property, interface elements are capable of transferring stresses when the 

displacement in mode II direction becomes larger than the initial element length. Also when interface 

elements are loaded with mixed-mode loading, the modeled behavior is described accurately. The 

interface elements can be modeled with or without a physical thickness, where in the latter case two 

opposite sides of the interface elements have the same coordinates. No difference in behavior is 

found when the interface elements are modeled with or without a physical thickness.    

 

When the bond between two materials is modeled non-linear effects will occur, when the bond 

between the two materials describes damage behavior. When using interface elements in a strongly 

non-linear simulation where the equilibrium path is sensitive for small perturbations, a small viscosity 

needs to be added, in the material model of the interface elements, to warrant convergence of the 

simulation. The application of the viscosity in Abaqus however is not transparent. A user 

materialmodel (UMAT) has been implemented, that is capable of describing a mixed-mode behavior 



Modelleren van discrete scheurvorming in beton | Afstudeerrapport 

 

| 20 

in 2D-models. This makes it possible to study the influence of the viscosity and the way the viscosity 

is accounted for in the calculation. The user material is imported in Abaqus and appears as a 

subroutine in the calculation. The material model can be assigned to elements in the model. The user 

material is programmed as a bilinear material behavior: an initial linear elastic behavior, after which 

linear softening takes place. The implemented user material gives accurate results. However the 

required calculation time when using the user material is significant more than when the standard 

Abaqus material models are used.  

 

Discrete cracking in Abaqus can be modeled in two different ways: 

 

 eXtended Finite Element Method (XFEM) 

The extended finite element method is a method where a complementary displacement 

function is added to the elements in the cracked domain. This additional displacement 

function creates the possibility to describe strong discontinuities within an element. Due to 

this, discrete cracking can occur in a continuous element. Theoretically the XFEM method is 

mesh independent. However it turns out that the XFEM method in Abaqus has a minor mesh 

dependency. This due to the fact that only a part of the total additional displacement function 

is added to the elements in the crack domain. As a result of this the crack tip can only occur 

on the element edge.  

 

 Cohesive Zone Model (CZM) 
A cohesive zone model is a model where interface elements are placed between continuous 

elements. These interface elements are capable of describing damage, making it possible 

that damage can occur, at the location of the interface elements. Defining interface elements 

in between all of the continuum elements is not possible within the Abaqus preprocessor 

program. Therefor a Python script is written that defines the position and orientation of the 

interface elements in the model.  

 

Validation of both models has been carried out using a benchmark study. In this benchmark study, the 

initiation of discrete cracking is combined with the debonding behavior between two materials. The 

XFEM method and a cohesive zone model are modeled in Abaqus and compared to the known 

solution from the benchmark study. The theoretical crack pattern is better described with a cohesive 

zone model used for modeling the discrete cracking than with the application of the XFEM method. 

The acting crack pattern with the usage of a cohesive zone model is in contrast with the XFEM 

method mesh dependent, since cracking can only occur in between the continuum elements. To 

define a realistic crack pattern it is important to use a sufficiently random and fine mesh, so that no 

preferred direction occurs in the mesh. 

 

The application of interface elements in a cohesive zone model with or without a physical thickness 

has no influence on the occurring crack pattern or stress distribution. However the required 

calculation time is considerably shorter when the interface elements are used with a small physical 

thickness, since the normal of the interface elements is here unambiguous defined. When discrete 

cracking needs to be modeled it is advised to create a cohesive zone model, where the interface 

elements have a physical thickness.  

 

A cohesive zone model is used to simulate a concrete member, where the slenderness is varied. This 

concrete member has been tested in earlier experimental research and is discussed in the literature. 

The simulation of the concrete member accurately predicts the cracking pattern in accordance with 

the experimental results for the varying slendernessess. The ultimate capacity of the simulated 

members is in good correspondence with the experimental results for the semi-stocky and slender 

members. A deviation in ultimate capacity is found for the more stocky members (a/d ≤ 2). This 

application shows that the cohesive zone model approach can be applied to model discrete cracking 

for practical problems, such as semi-stocky and slender reinforced concrete members.    
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

 

 

Betonconstructies worden van alle constructietypen in de huidige bouwpraktijk veruit het meest 

toegepast [2]. Momenteel staan echter een groot aantal (betonnen) gebouwen in Nederland leeg. 

Deze gebouwen kunnen gesloopt worden. Dit blijkt desalniettemin vaak niet haalbaar vanwege 

economische redenen. Daardoor is voor een deel van deze bestaande betonnen gebouwen 

herstructureren een aantrekkelijke optie. Indien een gebouw geherstructureerd wordt, dient het 

draagvermogen van de bestaande constructie beoordeeld te worden. Als een gebouw over 

onvoldoende constructieve sterkte beschikt, dan is versterken van de bestaande constructie 

noodzakelijk. Naast onvoldoende constructieve capaciteit kunnen er andere redenen zijn voor het 

versterken van bestaande gebouwen [3].  

 

Wanneer specifiek bestaande betonconstructies worden beschouwd, dan kunnen deze op 

verschillende wijzen worden versterkt. Zo kan bij een bestaande betonconstructie de bestaande beton 

doorsnede worden gewijzigd (aanbrengen nieuwe beton (druk-)laag, extern gelijmde wapening, etc.), 

er kan voorspanning worden aangebracht in de aanwezige constructie, of het constructieve systeem 

kan worden aangepast [3].  

 

Een beproefde methode voor het versterken van bestaande betonconstructies is het wijzigen van de 

bestaande doorsnede. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van extern gelijmde wapening 

(FRP). Indien de externe wapening uitsluitend wordt verlijmd aan een bestaande betonconstructie, 

kunnen voor de versterkte constructies enkele bezwijkmechanismen onderscheiden worden [3]. Het 

bezwijken op dwarskrachtscheuren en betonstuik zijn bezwijkmechanismen die eveneens optreden bij 

onversterkte betonliggers. Hiernaast kan de extern gelijmde wapening onthechten van het beton. 

 

Een literatuurstudie is eerder uitgevoerd waarin de verschillende mogelijkheden tot het versterken van 

bestaande constructies en de verschillende onthechtingsmechanismen van extern gelijmde wapening 

zijn beschouwd [3]. 

 

Onthechting van de extern gelijmde wapening treedt gebruikelijk op ter plaatse van scheurvorming in 

het beton en resulteert in een bros bezwijkmechanisme [3]. Voor het verkrijgen van een beter inzicht 

in de optredende onthechtmechanismen en het ontwerpen van een verbeterde aanhechting tussen 

beton en extern gelijmde wapening, zodat niet langer bros bezwijken van de versterkte betonligger 

optreedt, is het noodzakelijk het hechtgedrag van extern gelijmde wapening en de locatie van 

scheurvorming in het beton te bepalen.  

 

Dit resulteert in de volgende onderzoeksdoel: 

 

“Het modelleren van hechtgedrag en discrete scheurvorming door gebruik te maken van 

eindige elementen modellen“ 

 

Enkele doelstellingen voor het bereiken van dit onderzoeksdoel zijn geformuleerd: 

 Het modelleren van schade 
 Het modelleren van hechting 
 Het modelleren van discrete scheurvorming 

 



Modelleren van discrete scheurvorming in beton | Afstudeerrapport 

 

| 22 

  

Vanwege het belang van kennis over het modelleren van discrete scheurvorming voor het simuleren 

van betonconstructies versterkt met extern gelijmde wapening, richt dit afstudeerrapport zich specifiek 

op verschillende methoden voor het modelleren van discrete scheurvorming. Hiermee wordt een 

basis gelegd voor verder onderzoek naar betonconstructies versterkt met extern gelijmde wapening. 

 

Hiertoe zal allereerst een onderzoek worden uitgevoerd naar het modelleren van schade. Dit kan 

worden gedaan door het toepassen van de standaard materiaalmodellen uit het eindige elementen 

softwarepakket. Hiernaast wordt in dit onderzoek een gebruikersmateriaalmodel geïmplementeerd dat 

in staat is om schade gedrag te beschrijven.  

 

Enkele verschillende manieren voor het modelleren van hechting tussen materialen zullen worden 

vergeleken en validatie zal plaatsvinden aan de hand van bekende oplossingen van hechtmodellen. 

Het geïmplementeerde gebruikersmateriaalmodel zal eveneens worden gevalideerd voor een 

toepassing van het beschrijven van hechtgedrag.  

 

Vervolgens zullen twee methoden voor het modelleren van discrete scheurvorming worden 

vergeleken. De theorie van beide en de implementatie in eindige elementen modellen zal worden 

beschouwd. Beide modellen zullen worden gevalideerd aan de hand van een benchmarkstudie welke 

gedocumenteerd is in de literatuur. Hiertoe zal zowel het optredende spanningsverloop als het 

optredende scheurpatroon van beide methoden worden vergeleken. Tot slot zal een toepassing van 

een betonligger belast op buiging worden gemodelleerd, waarin onthechting tussen de interne 

staalwapening en het beton en discrete scheurvorming optreedt. Zodoende wordt getoond dat de 

wijze van het modelleren van hechting en discrete scheurvorming kan worden toegepast voor 

praktische toepassingen. Eveneens laat dit de potentie voor het simuleren van de 

onthechtingsmechanismen van extern gelijmde wapening zien. De beschouwde betonligger is eerder 

experimenteel beproefd en gedocumenteerd in de literatuur. Validatie van de modellen vind plaats 

aan de hand van de gedocumenteerde experimentele resultaten. 

 

In  Hoofdstuk 2 zal allereerst worden ingegaan op het modelleren van de hechting tussen 

verschillende materialen. Dit wordt gedaan door het toevoegen van interface elementen tussen deze 

materialen of door het modelleren van een oppervlakte-eigenschap. Hierna zullen in Hoofdstuk 3 de 

verschillende methoden voor het modelleren van discrete scheurvorming besproken worden. Ook 

zullen hier de convergentieproblemen, die op kunnen treden bij niet-lineaire berekeningen (zoals 

berekeningen met onthechting en discrete scheurvorming), worden behandeld. Evenals enkele 

mogelijke oplossingen om met convergentieproblemen om te gaan. 

 

Hoofdstuk 4 bevat een vergelijking tussen twee methoden voor het modelleren van discrete 

scheurvorming en onthechting tussen twee materialen. Omdat zowel discrete scheurvorming als 

onthechting optreden bij betonliggers versterkt met extern gelijmde wapening, worden beide 

methoden vergeleken met een referentieonderzoek, waarin zowel discrete scheurvorming als de 

onthechting tussen materialen optreedt, ter validatie van de resultaten.  

 

Een werkende methode voor het modelleren van discrete scheurvorming in combinatie met de 

hechting tussen twee materialen is ontwikkeld. Met deze methode zijn in Hoofdstuk 5 drie 

betonliggers gemodelleerd. De resultaten zijn vergeleken met experimenteel onderzoek, welke is 

gerapporteerd in de literatuur. Tot slot zijn in Hoofdstuk 6 de conclusies van het uitgevoerde 

onderzoek opgenomen. Ook aanbevelingen voor verder onderzoek zijn opgenomen in Hoofdstuk 6.  
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Hoofdstuk 2  

Modelleren hechteigenschappen 

 

 

Hechteigenschappen kunnen op verschillende wijzen worden gemodelleerd in een eindige-

elementenberekening. De hechting in het eindig-elementenmodel is de koppeling tussen twee 

elementen met verschillende materiaaleigenschappen. Deze koppeling kan worden gemaakt door 

een tussenliggend element dat in staat is om het hechtgedrag te beschrijven, dat wil zeggen een 

interface element. Ook is het mogelijk een koppeling tussen de knopen van beide elementen te 

maken door middel van een randvoorwaarde voor beide knoopverplaatsingen.  

 

De methoden voor het modelleren van de hechting tussen verschillende materialen gaan in essentie 

uit van vier onderdelen voor het beschrijven van schade, ofwel scheurvorming, in de interface tussen 

beide materialen: het initiële gedrag tot aan schade, een schade-initiatie criterium, een schadeverloop 

en tot slot een keuze voor het al dan niet verwijderen van elementen wanneer de schade is voltooid 

[4].Het beschrijven van schade zal in paragraaf 2.1 besproken worden.  

 

Interface elementen zijn geschikt voor het modelleren van hechteigenschappen (interface-

eigenschappen). Gebruikelijk worden ze toegepast voor het modelleren van lijmlagen, of voor het 

modelleren van scheurvorming. Interface elementen kunnen zowel een initieel gedrag, schade-

initiatie als het schade verloop in een model tot aan het bezwijken beschrijven. Indien gewenst 

kunnen interface elementen zodra de schade voltooid is uit het model worden verwijderd. 

 

Abaqus
1
 [1] kent twee methoden voor het modelleren van interface-eigenschappen. Allereerst kunnen 

interface-eigenschappen worden gemodelleerd door middel van oppervlakte-eigenschappen. Hierbij 

worden de knopen van twee oppervlakken gekoppeld en de interface-eigenschappen worden 

verwerkt in de koppeling tussen beide oppervlakken. Dit worden in Abaqus cohesive surfaces 

genoemd, zie Figuur 2.1 (a). Het modelleren van interface-eigenschappen met cohesive surfaces zal 

worden besproken in paragraaf 2.2. Naast deze cohesive surfaces kunnen interface eigenschappen 

worden gemodelleerd door interface elementen tussen continuüm elementen worden te definiëren. 

Dit zijn de zogenaamde cohesive elements in Abaqus, zie Figuur 2.1 (b). Het modelleren van de 

interface-eigenschappen door middel van cohesive elements zal in paragraaf 2.3 besproken worden.  

 

  
Figuur 2.1: Methoden voor het modelleren van interface-eigenschappen (a) Cohesive surface (b) cohesive element 

 

 

                                                      
1
 Abaqus/CAE 6.11.2 (Dassault Systèmes, 2011) 
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2.1 Beschrijven schade 
Het gedrag van de hechting tussen twee materialen kan worden beschreven met een tractie-separatie 

diagram. Een karakteristiek tractie-separatie diagram is weergegeven in Figuur 2.2 en beschrijft de 

relatie tussen de effectieve tractie en de effectieve relatieve verplaatsing. De effectieve tractie is de 

spanning in de interface. De effectieve relatieve verplaatsing is de verplaatsing die optreedt tussen 

beide zijden van de beschouwde interface. In dit tractie-separatie diagram kan onderscheid worden 

gemaakt in een aantal punten en zones. Het materiaal gedraagt zich initieel lineair-elastisch, tot aan 

het punt waarbij schade optreedt: het schade-initiatie criterium (v0). Hierna treedt het schadeverloop 

op, waarbij sprake kan zijn van softening, hardening of perfect plastisch gedrag. Uiteindelijk  wordt het 

punt bereikt waarbij de schade volledig is (vmax) en niet langer een tractie kan worden overgedragen 

in de hechting.  

 

 
 

Figuur 2.2: Typisch tractie-separatie diagram 

 

Het tractie-separatie diagram dient voor een 3D-model gedefinieerd te worden voor de drie 

hoofdrichtingen, namelijk de normaal-richting en de twee afschuifrichtingen, zie Figuur 2.3. Voor een 

2D-model zijn dit slechts twee richtingen, Mode I en Mode II. 

 

 

 
Mode I (νN) Mode II (νS) Mode III (νT) 

 
Figuur 2.3: Hoofdrichtingen belastingen 

 

2.1.1 Lineair-elastisch gedrag 

Het lineair-elastische deel vanuit de oorsprong van het tractie-separatie diagram, waarbij de 

overdraagbare tractie toeneemt als de verplaatsing groter wordt, wordt gekarakteriseerd door de 

stijfheid. Het elastisch gedrag kan worden beschreven met vergelijking (2.1). Waarin de 

stijfheidsmatrix (K) de relatie tussen de tractie (t) en separatie (v) geeft. 

 

    {

  
  
  

}   [

         

         

         

] {

  

  

  

}        (2.1) 
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2.1.2 Schade-initiatie criterium  

De maximaal opneembare tractie, het schade-initiatie criterium (tmax), wordt afzonderlijk gedefinieerd. 

In Tabel 2.1 zijn de mogelijkheden voor het definiëren van een schade-initiatie criterium in Abaqus 

weergegeven. Het schade-initiatie criterium dient slechts op één van deze wijzen gedefinieerd te 

worden. Onderscheid kan worden gemaakt tussen het modelleren van het schade-initiatie criterium 

door middel van het definiëren van de maximaal opneembare tractie of door het definiëren van de 

maximaal opneembare separatie.  

 

Voor beide wijzen van definiëren van het schade-initiatie criterium (maximale tractie of separatie) zijn 

er enkele mogelijkheden voor de definitie hiervan. De maximale nominale  tractie of maximale 

nominale separatie kan worden gedefinieerd, of het is mogelijk een interactiefunctie te definiëren voor 

de maximale tractie of separatie in de verschillende richtingen, zie Tabel 2.1, visueel weergegeven in 

Figuur 2.4. 

 

 

 
 

Figuur 2.4: Mogelijkheden voor het definiëren van het schade initiatie criteria 

 

 

In Tabel 2.1 is f het breukcriterium. Een nieuwe scheur, ofwel een verlenging van de bestaande 

scheur ontstaat wanneer het breukcriterium voldoet aan: 1,0 ≤ f ≤ 1,0 + ftol waarin ftol een opgegeven 

waarde voor de tolerantie van de breuksterkte bedraagt.. 

 

De notatie ⟨ ⟩ uit Tabel 2.1 is als volgt gedefinieerd: 

 

 ⟨   ⟩  {
         
         

 (2.2) 

  

Dit houdt in dat de beschreven waarde van   geen schade impliceert onder zuivere 

normaaldruktractie (x < 0).  

 

 
Schade-initiatie criteria   

Maximum nominal stress criterion MAXS f = max {
⟨  ⟩

  
  

  

  
  

  

  
 } 

Quadratic traction-interaction criterion QUADS f = {
⟨  ⟩

  
 }

 

  {
  

  
 }

 

  {
  

  
 }

 

 

Maximum nominal strain criterion MAXE f = max {
⟨  ⟩

  
  

  

  
  

  

  
 } 

Quadratic separation-interaction criterion QUADE f = {
⟨  ⟩

  
 }

 

  {
  

  
 }

 

  {
  

  
 }

 

 

Tabel 2.1: Mogelijke schade-initiatie criteria [1] 
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Indien de nominale functie voor het definiëren van de maximaal opneembare tractie of separatie 

wordt toegepast, wordt slechts de maximale verhouding tussen de optredende waarde en de 

maximaal opneembare waarde in de maatgevende richting beschouwd. Als een interactie functie 

wordt toegepast, dan wordt de optredende waarde in alle verschillende richtingen beschouwd bij het 

bepalen of het breukcriteria is bereikt.  

 

2.1.3 Schadeverloop 

Het schadeverloop kan bestaan uit softening-gedrag, hardening-gedrag en plastisch materiaalgedrag. 

Dit gedrag kan worden gedefinieerd door het opgeven van de damage variabele, d, voor 

verplaatsingen waarbij schade optreedt 0 <  < max. De damage variabele  is hierbij een verhouding 

die het verschil tussen de optredende tractie en de fictieve lineair-elastische tractie bij de optredende 

verplaatsing beschrijft, volgens vergelijking (2.3). Wanneer de damage variable een waarde heeft van 

0, is geen schade opgetreden. Heeft deze een waarde van 1 dan is de schade voltooid. De damage 

variabele kan voor lineaire softening worden bepaald met vergelijking (2.4), hiervoor zijn de 

verplaatsingswaarden weergegeven in Figuur 2.2. De optredende verplaatsing van de bijbehorende 

damage variable is . 

 

 t = (1 – d)  K ·  = (1 - d) tel  (2.3) 

 

 Waarin:  

     d = 
MAX ( - 0)

 (MAX - 0)
  (2.4) 

 

Voor een lineaire- of exponentiële softening tak kan dit schadegedrag in Abaqus tevens gemodelleerd 

worden door de breukenergie op te geven, of door de verplaatsing te definiëren, waarbij niet langer 

spanningsoverdracht mogelijk is (max in Figuur 2.2). De breukenergie (Gc) is gelijk aan de oppervlakte 

onder het tractie-separatie diagram (Zie Figuur 2.2), Gc = ½ 0 max K. 

 

Indien het gemodelleerde element zich bevindt in de softening tak, dat wil zeggen:  0 <  ≤ max, dan 

zal, indien het element wordt ontlast, terugkeer plaatsvinden naar de initiële situatie. Er treedt dus 

geen blijvende vervorming van het element op, zie Figuur 2.2. Bij herbelasten wordt de ontlastingstak 

gevolgd, totdat het punt wordt bereikt vanwaar eerder ontlast is. Vanaf dit punt zal wederom de 

softening tak beschreven worden. 

 

Een bilineair schadeverloop kan worden gemodelleerd door het bepalen van de damage variabele 

voor beide takken van het schadeverloop. Met vergelijking (2.5) en vergelijking (2.6) kan de damage 

variabele voor een bilineaire softening worden bepaald. De verplaatsingswaarden uit beide 

vergelijkingen zijn weergegeven in Figuur 2.5. 

 

Ditzelfde principe kan worden toegepast indien de softening tak uit meer dan twee lineaire takken 

bestaat. Voor elke lineaire tak dient de damage variabele bepaald te worden. Deze damage 

variabelen kunnen vervolgens gecombineerd worden zodat het multi-lineaire softening gedrag 

beschreven kan worden. 

 

 Voor A ≤  ≤ B   d1 = 
2 ( - 0)

 (2 - 0)
  (2.5) 

 Voor B <  ≤ MAX   d2 = 
MAX ( - 3)

 (MAX - 3)
  (2.6) 
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Figuur 2.5: Verplaatsingswaarden bilineaire softening 

 

Mixed-mode gedrag 

Het gedrag onder een mixed-mode belasting, dat wil zeggen gecombineerde normaalkracht (mode I), 

en afschuiving (mode II en/of mode III), zie Figuur 2.3,  kan worden gedefinieerd met een 

interactievergelijking. Een visuele weergave van het mixed-mode gedrag is weergegeven in Figuur 

2.6.  

 

In Abaqus kan het mixed-mode gedrag worden beschreven met de power law (vergelijking (2.7)) of 

het Benzeggagh-Kenane (BK) criterium (vergelijking (2.8)). Voor de power law worden de 

coëfficiënten van de verhouding tussen de optredende tractie en de maximaal opneembare tractie,  

in vergelijking (2.7), gedefinieerd. De derde term in vergelijking (2.7) is alleen van toepassing voor 3D 

modellen. Wanneer het BK criterium wordt toegepast dient de factor  gedefinieerd te worden.  

 

 (GI

GIc
 ) + (GII

GIIc
 )

(GIII

GIIIc
 ) = 1 (2.7) 

 

 GIc + (GIIc – Gic) (Gshear

GT
 ) = GTc (2.8) 

 

 Waarin:  

     Gshear = GII + GIII (2.9) 

     GT = GI + Gshear (2.10) 

 

 

2.1.4 Verwijderen van elementen 

Wanneer de schade volledig is, moet er een keuze gemaakt worden voor het al dan niet verwijderen 

van de elementen of randvoorwaarden tussen de verbonden elementen, waarvoor geldt d = 1. De 

elementen of randvoorwaarden waarmee de schade is gemodelleerd kunnen worden verwijderd, als 

in alle integratiepunten wordt voldaan aan de voorwaarde d = 1, en geen van de integratiepunten 

onder een drukkracht wordt belast. Wanneer de elementen verwijderd zijn, dragen ze niet langer bij 

aan de weerstand tegen optredende krachten. De interface elementen bieden dan ook niet langer 

weerstand tegen normaal drukkrachten. 
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Aangezien de (fictieve) stijfheid van de elementen proportioneel aan de sterkte capaciteit degradeert, 

zie Figuur 2.2 (bij herbelasten gebeurd dit volgens de stijfheid K [1-d]), heeft een element waarin de 

schade volledig is, een stijfheid van 0 N/mm
2
. Door de elementen waarvoor de schade volledig is uit 

het model te verwijderen kan voorkomen worden dat de globale stijfheidsmatrix van het systeem 

slecht gesteld wordt. 

 

 

 
 

Figuur 2.6: Visuele weergaven mixed-mode gedrag 
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2.2 Cohesive surfaces 
Een manier om schade te beschrijven is door het toepassen van cohesive surfaces. Dit zijn 

oppervlakte-eigenschappen die in Abaqus kunnen worden toegepast voor het verbinden van 

elementranden. Cohesive surfaces zijn geen daadwerkelijk elementen in de eindige elementen-

berekening. Een cohesive surface kan slechts worden toegepast zonder fysieke dikte. 

Cohesive surfaces kunnen in tegenstelling tot interface elementen “sticky” contact beschrijven. Dit 

houdt in dat ze interface-eigenschappen kunnen toekennen aan onderdelen van een eindig-

elementen model, zodra deze gedurende de simulatie in contact komen met elkaar. Het gedrag kan 

echter ook worden beperkt tot een interface-eigenschap voor onderdelen die in de initiële situatie 

contact maken.  

 

2.2.1 Validatie cohesive surfaces 

Ter validatie van het gedrag van cohesive surfaces kunnen benchmark tests worden uitgevoerd. Voor 

dit benchmark onderzoek is een 2D-model beschouwd. Hierbij zijn dan ook mode I, mode II en het 

mixed-mode gedrag van cohesive surfaces onderzocht.  

 

In Figuur 2.7 zijn de uitgevoerde benchmark studies weergegeven. Een mono-axiale trekproef,  een 

afschuifproef en een combinatie van beiden (mixed-mode belasting) is gemodelleerd. Deze proeven 

zijn zowel gemodelleerd met twee onderdelen bestaand uit één enkel continuüm element, als twee 

onderdelen die elk bestaan uit 10x10 continuüm elementen, waarbij de elementen uit beide 

onderdelen worden verbonden door middel van een cohesive surface.  

 

De continuüm elementen zijn gemodelleerd als lineair-elastisch materiaal, zonder schade gedrag. De 

elasticiteitsmodulus van de continuüm elementen is bij benadering oneindig hoog gekozen. Als 

gevolg hiervan is de invloed van de continuüm elementen op het optredend gedrag in de benchmark 

studie te verwaarlozen. De cohesive surface is gemodelleerd met de schadeparameters zoals 

beschreven in hoofdstuk 2.1. 

 

Van de modellen in Figuur 2.7 wordt het rechter onderdeel belast met een opgelegde verplaatsing. 

De verplaatsing wordt slechts op de knoop van het rechter onderdeel opgelegd. Het onderdeel aan de 

linkerzijde wordt ondersteund met rolscharnieren in de richting van de opgelegde verplaatsing, zie 

Figuur 2.7. Aangezien het cohesive surface geen fysieke dikte heeft, hebben de elementranden die 

aan het cohesive surface grenzen, dezelfde coördinaten. De knopen die op deze elementrand liggen, 

hebben dus ook dezelfde coördinaten als de knopen op de elementrand van het naastgelegen 

element. 
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Mode I belasting 

 
Mode II belasting 

 
Mixed-mode belasting 

   

(a) Mode I belasting 
2 × [1×1] element 

(c)   Mode II belasting 
2 × [1×1] elementen 

(g)  Mixed-mode belasting 
     2 × [10×10] elementen 

   

(b)  Mode I belasting 
      2 × [10×10] elementen 

(d) Mode II belasting 
2 × [10×10] elementen 

(h)  Mixed-mode belasting 
     2 × [10×10] elementen 

 

 

 

 (e) Mode II belasting 
       2 × [1×1] elementen 
        Starre lichaamsverplaatsing 

 

 

 

 

 (f) Mode II belasting 
       2 × [10×10] elementen 
        Starre lichaamsverplaatsing 
 

 

Figuur 2.7: Benchmark studies cohesive surfaces 

 

 

Indien cohesive surfaces onder zuivere mode I belasting worden belast, gedragen deze zich correct. 

Dit is getest door middel van eenvoudige trekproeven zoals weergegeven in Figuur 2.7 (a), waarbij 

twee elementen verbonden door een cohesive surface worden belast met een zuivere mode I 

belasting. 

 

De gemiddelde tractie aan de rechterrand (daar waar aan het model een verplaatsing wordt 

opgelegd)  komt overeen met het gemodelleerde tractie-separatie diagram. Ook wanneer het aantal 

elementen, welke verbondenen zijn door een cohesive surface, toeneemt (Figuur 2.7 (b)), wordt het 

opgegeven tractie-separatie diagram gevonden aan de rand waar de verplaatsing op het model wordt 

opgelegd.  

 

Indien de cohesive surface onder Mode II wordt belast, dan wordt slechts een juist gedrag gevonden 

(overeenkomend met het gemodelleerde gedrag), als de maximaal optredende verplaatsing ter 

plaatse van de cohesive surface niet groter is dan de lengte van het cohesive surface, zodat het 
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verplaatste elementen nog fysiek contact maakt met het ondersteunde element, zoals weergegeven 

in Figuur 2.8. Voor situatie (a) geeft het cohesive surface juiste resultaten, echter in situatie (b) waar 

de optredende verplaatsing groter is dan de lengte van de cohesive surface, kan niet langer een 

spanning worden overgedragen. Dit gedrag treedt zowel op voor  modellen waarbij beide onderdelen 

uit één element bestaan (Figuur 2.7 (c)) als voor modellen waarbij beide onderdelen uit meerdere 

elementen staan (Figuur 2.7 (d)). Bestaan beide onderdelen uit meerdere elementen, dan kan slechts 

door de elementen die fysiek contact maken met het niet-verplaatste element een spanning worden 

overgedragen, zie Figuur 2.9.  

 

 
Figuur 2.8: Cohesive surface onder Mode II belasting; (a) spanning kan worden overgedragen door de cohesive     

surface (b) spanningsoverdracht niet langer mogelijk 

 

 
Figuur 2.9: Cohesive surface met meerdere elementen onder mode II belasting; (a) Spanning kan door alle elementen 

worden overgedragen (b) spanningsoverdracht mogelijk door de drie elementen die fysiek contact maken 

(c) spanningsoverdracht niet langer mogelijk 

 
 

Het genormaliseerde tractie-separatie diagram van een cohesive surface is weergegeven in Figuur 

2.10. De schuifspanning in de knopen die grenzen aan het cohesive surface, zijn hierin weergegeven. 

In situatie (a) wordt dit weergegeven voor twee onderdelen die bestaan uit één continuüm element 

(Figuur 2.7 (c)) en voor situatie (b) waarbij beide onderdelen bestaan uit 100 (dus 10x10) continuüm 

elementen (Figuur 2.7 (d)). Hierbij is een verplaatsing opgelegd van twee maal de lengte van het 

cohesive surface. Vanwege de relatief hoog aangenomen (fictieve) elasticiteitsmodulus van het 

cohesive surface is de initiële lineair-elastische tak vrijwel verticaal. Zodra echter de opgelegde 

verplaatsing groter wordt dan de lengte van het cohesive surface ( = 1 in Figuur 2.10 (a) ), kan er 

niet langer een spanning worden overgebracht en treedt een vrije lichaamsverplaatsing op.  

 

Wanneer situatie (d) uit Figuur 2.7 wordt beschouwd, kan een knoop, zodra deze niet langer fysiek 

contact maakt met het onderdeel dat geen verplaatsing ondergaat, geen spanning meer overdragen. 

In Figuur 2.10 (b) is dit duidelijk terug te zien in de spanningsoverdracht van de individuele knopen. 

Eén voor één kan door de individuele knopen, zodra het fysieke contact verloren gaat, niet langer een 

spanning worden overgedragen. Uiteindelijk maakt geen enkele knoop meer contacten kan niet 

langer een spanning worden overgedragen. 
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Figuur 2.10: Tractieverloop cohesive surface Abaqus (a) 2 × 1 continuüm element verbonden door een cohesive surface 

(b) 2 × 10×10 continuüm elementen verbonden door een cohesive surface 

 

 

Aangezien slechts een 2D-model is beschouwd, is het cohesive surface niet getest onder mode III 

belasting. De verwachting is echter dat het gedrag van de cohesive surfaces onder mode III belasting 

vergelijkbaar is met het gedrag onder mode II belasting en dus slechts juiste resultaten oplevert 

indien de optredende verplaatsing niet groter is dan de lengte van de cohesive surface. 

 

Het mixed-mode gedrag van de cohesive surfaces bestaat uit een combinatie van het gedrag onder 

mode I, mode II, en mode III (voor 3D-modellen) belasting. Aangezien voor verplaatsingen groter dan 

de lengte van het cohesive surface het gedrag voor zuivere mode II belasting onjuiste resultaten 

oplevert, zijn ook voor het mixed-mode gedrag de resultaten onjuist als de verplaatsingen groter zijn 

dan de lengte van het cohesive surface. Indien de optredende verplaatsingen niet groter worden dan 

de lengte van het cohesive surface, wordt voor mixed-mode belasting, beschreven met een power 

law gelijkgesteld aan 1,0, juiste resultaten gevonden.  

 

2.2.2 Bruikbaarheid cohesive surfaces 

Uit de uitgevoerde studie blijkt dat cohesive surfaces, wanneer ze belast worden met mode I 

belasting, juiste resultaten geven. Onder mode II belasting blijken cohesive surfaces slechts 

spanningen over te kunnen dragen indien de optredende verplaatsing niet groter is dan de lengte van 

het cohesive surface. 

 

Indien het gewenst is dat spanningsoverdracht optreedt is bij een verplaatsing groter dan de 

elementlengte, kan dan ook worden gesteld worden dat cohesive surfaces slechts bruikbaar zijn, 

wanneer ze belast zijn met mode I belasting, of mode II en mixed-mode belasting waarbij de 

optredende mode II verplaatsing de lengte van een element grenzend aan het cohesive surface niet 

overschrijdt.  

 

Indien de te verwachten verplaatsingen onbekend zijn, of in dwarsrichting groter dan de lengte van 

een element verbonden door het cohesive surface, dan wordt het afgeraden om cohesive surfaces 

toe te passen. Indien cohesive surfaces toch worden toegepast in het model is het altijd aan te raden 

om de optredende verplaatsingen uit de resultaten te vergelijken met de initiële lengte van de 

elementen die verbonden worden door het cohesive surface.  

 

Het gedrag van cohesive surfaces is niet getest voor andere waarden van de power law dan 1, gezien 

de beperkte bruikbaarheid van cohesive surfaces. 
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2.3 Cohesive elements 
Cohesive elements zijn in tegenstelling tot cohesive surfaces wel daadwerkelijke elementen in een 

eindige-elementenberekening. Voor 2D-modellen bestaan in Abaqus 4-knoops interface elementen 

(COH2D4), voor 3D-modellen zijn dit 6-knoops elementen (COH3D6) en 8-knoops elementen 

(COH3D8). Cohesive elements kunnen zowel worden gemodelleerd met een fysieke dikte, als zonder 

een fysieke dikte. Voor cohesive elements zonder een fysieke dikte liggen twee zijden van een 

interface element op dezelfde locatie, in het geval van een 2D-model (4 zijden respectievelijk voor 

een 3D model). De overige zijden hebben dan geen fysieke lengte.  

 

De element definitie van de cohesive elements dient volgens enkele voorwaarden plaats te vinden: 

 

 Knoopdefinitie van het element dient tegen de klok in plaats te vinden;  
 Eerst dient één rand grenzend aan een continuüm element gedefinieerd te worden, 

vervolgens de tegenoverliggende rand. 
 

Dit betekent voor het cohesive element in  Figuur 2.11 (a) dat de nummering gedefinieerd dient te 

worden als [3, 2, 5, 8].  

 

 

  
 

Figuur 2.11: Nummering cohesive element (a) cohesive element deelt de knopen met het continuüm element  

(b) individuele knopen voor het cohesive element 

 

 

Wanneer de nummering gegenereerd wordt door Abaqus, wordt de tweede voorwaarde voor de 

nummering niet meegenomen, een volgende nummering kan dan voorkomen:  [2, 5, 8, 3]. Indien het 

cohesive element zonder een fysieke dikte wordt gemodelleerd (d.w.z. knoop 3 wordt op knoop 8 

gelegd en knoop 2 wordt op knoop 5 gelegd), dan kan Abaqus de stijfheidsmatrix niet oplossen, 

doordat bij deze nummering de normaalrichting niet eenduidig is gedefinieerd. De element 

nummering dient in dit geval dan ook handmatig te worden aangepast. 

 

Verbinden van cohesive element met continuüm element 

Aandacht dient te worden besteed aan de verbinding van een cohesive element aan het 

naastgelegen continue element, aangezien de nauwkeurigheid verschilt van de verschillende wijzen 

voor het verbinden van elementen. In Abaqus bestaan er verschillende mogelijkheden tot het 

verbinden van elementen:  

 

 Samenvoegen knopen 
 Master-slave formulering – oppervlakte 
 Master-slave formulering – afzonderlijke knopen 
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Samenvoegen knopen 

Knopen met gelijke coördinaten kunnen worden samengevoegd in de Abaqus preprocessor. Hierbij 

kan een zekere marge worden gedefinieerd (afstand tussen de verschillende knopen), waarbinnen 

knopen worden samengevoegd. Waar het cohesive element dus in eerste instantie individuele 

knopen heeft, zal het cohesive element na het samenvoegen een knoop delen met het continue 

element zoals weergegeven in Figuur 2.11 (a).  

 

 

Master-slave formulering – oppervlakte 

Een andere methode voor het verbinden van de cohesive elements aan de continuüm elementen is 

het formuleren van een master-slave definitie, zie vergelijking (2.11). Hierin staat het subscript m voor 

de master knoop, en het subscript s voor de slave knoop. De verplaatsing en rotatie van de slave 

knoop wordt gelijk gesteld aan die van de master knoop. Hierbij dient de knoop van het continue 

element als master knoop te worden gedefinieerd. De knoop van het cohesive element dient als slave 

knoop te worden gedefinieerd.  

 

 {

  

  

  

}    {

  

  

  

} (2.11) 

 

Voor de knopen 3 en 12 uit Figuur 2.11 (b) wordt vergelijking (2.11) dan: 

 

 {

  

  

  

}    {

   

   

   

} (2.12) 

 

Deze master-slave formulering kan in Abaqus worden gemodelleerd door een master oppervlakte en 

een slave oppervlakte te definiëren. De bijbehorende knopen worden dan door Abaqus gezocht. Het 

kan hierbij echter voorkomen dat waarden in de master-slave formulering gemiddeld worden, 

waardoor niet langer een exact antwoord wordt verkregen.  

 

Master-slave formulering – afzonderlijke knopen 

De master-slave formulering kan in Abaqus ook per knoop afzonderlijk worden gedefinieerd. Dit is in 

de preprocessor meer werk, maar levert nauwkeurigere antwoorden op. Voor de situatie uit Figuur 

2.11 (b) betekent dit dat de volgende master en slave knoop koppels kunnen worden gedefinieerd, 

zoals weergegeven in Tabel 2.2. 

 

Het is in Abaqus mogelijk meerdere knopen als master knoop te definiëren. 

In dit geval worden de verplaatsingen en rotaties die aan de slave knoop 

worden opgelegd gemiddeld over de verschillende master knopen. Ook is 

het mogelijk meerdere slave knopen te definiëren. Elke slave knoop 

ondergaat dan de verplaatsingen en rotaties van de master knoop of de 

gemiddelde verplaatsing en rotaties van meerdere master knopen. 

 Master Slave 

 3 12 

 2 9 

 8 11 

 5 10 
 

Tabel 2.2: Master-slave  

knoopkoppels 

Het blijkt dat het verbinden van de knopen door het opleggen van een master-slave formulering aan 

de oppervlakte een snelle methode is. Dit geeft echter minder nauwkeurige resultaten dan het 

samenvoegen van de knopen of door een individuele master-slave formulering per knoop. Dit geldt 

voornamelijk wanneer de oppervlakte, waar de knopen op liggen, gekromd zijn en het aantal knopen 

op het master oppervlakte niet gelijk is aan het knopen op het slave oppervlakte. Het samenvoegen 

van de knopen of het opleggen van een master-slave formulering voor de afzonderlijke knopen geeft 

overeenkomende en nauwkeurige resultaten. 
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2.3.1 Validatie cohesive elements 

De benchmark studie naar cohesive elements is zowel voor cohesive elements met een fysieke dikte 

uitgevoerd als voor cohesive elements zonder fysieke dikte. Net als voor cohesive surfaces, zijn 

enkele benchmark tests uitgevoerd ter validatie van cohesive elements. Het gedrag van cohesive 

elements onder mode I, mode II en mixed-mode belasting is in verschillende 2D-modellen 

onderzocht. 

 

De uitgevoerde benchmark studies naar cohesive elements zijn schematisch weergegeven in Figuur 

2.12. Deze zijn vergelijkbaar met de benchmark studies van cohesive surfaces. Voor zowel mode I, 

mode II als mixed-mode belasting is een aanvullende benchmark studie uitgevoerd, waarbij slechts 

het cohesive element, dus zonder koppeling aan continuüm elementen, wordt beschouwd. 

De koppeling van de cohesive elements aan de continuüm elementen vindt, tenzij anders vermeld, 

plaats door het samenvoegen van de samenvallende knopen. 

 

De materiaalparameters en belastingparameters zijn op dezelfde wijze gedefinieerd als bij de 

benchmark studie naar cohesive surfaces. Dat wil zeggen dat er bij benadering een oneindig hoge 

elasticiteitsmodulus voor de continuüm elementen is gekozen. De belasting wordt aangebracht als 

opgelegde verplaatsing op het rechter onderdeel van het model, het linker onderdeel wordt met een 

rolscharnier ondersteund in de richting van de opgelegde verplaatsing zoals weergegeven in Figuur 

2.12. 

 

De situatie waarbij de cohesive elementen geen fysieke dikte hebben, is niet weergegeven in Figuur 

2.12. Dit kan echter worden voorgesteld door de weergegeven cohesive elements een breedte van 0 

te geven. 

 

Cohesive elements met fysieke dikte 

Het gedrag van cohesive elements met een fysieke dikte onder mode I belasting is getest voor een 

enkel cohesive element, aan beide zijden verbonden met één continuüm element (Figuur 2.12 (a)). 

Voor deze configuratie komt het gevonden gemiddelde tractie-separatie diagram, aan de zijde waar 

de verplaatsing wordt opgelegd, overeen met het vooraf gedefinieerde gedrag van het cohesive 

element.  

Hiernaast is het gedrag gecontroleerd voor het geval dat het aantal cohesive elements toeneemt 

(Figuur 2.12 (b)), als wel het geval waarbij het cohesive element slechts individueel gemodelleerd 

wordt en dus niet verbonden is aan continuüm elementen (Figuur 2.12 (c)). Voor al deze situaties met 

een opgelegde mode I verplaatsing, gedraagt het cohesive element zich correct.  

 

Wordt een cohesive element belast onder een mode II belasting, dan wordt, indien een uniforme 

spanningsverdeling optreedt, een juist tractie-separatie diagram gevonden. Indien de continuüm 

elementen een starre lichaamsverplaatsing ondergaan (Figuur 2.12 (f, g en h)), dan treedt een 

uniforme spanningsverdeling op en wordt een juiste respons van het model gevonden. 

 

Wanneer een niet-uniforme spanningsverdeling in de continuüm elementen wordt gevonden (Figuur 

2.12 (e)), treedt in de knopen van het cohesive element een tractie-separatie diagram op 

overeenkomend met het gemodelleerde gedrag. In de knopen van het continu onderdeel met gelijke 

coördinaten treedt echter een afwijkend spanningsverloop op. Dit is te verklaren doordat hier geen 

uniforme spanningsverdeling heerst, zie Figuur 2.17.  
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Mode I belasting 

 
Mode II belasting 

 
Mixed-mode belasting 

   

(a)  Mode I belasting 
2 × [1×1] element 

(d)  Mode II belasting 
     2 × [1×1] elementen 

(g)  Mixed-mode belasting 
      2 × [10×10] elementen 

 

  

(b) Mode I belasting 
2 × [10×10] elementen 

(e)  Mode II belasting 
     2 × [10×10] elementen 

(h)  Mixed-mode belasting 
      2 × [10×10] elementen 

   

(c)  Mode I belasting 
      Cohesive element individueel 

(f)  Mode II belasting 
     2 × [1×1] elementen 
      Starre lichaamsverplaatsing 

(i)   Mode II belasting 
       Cohesive element individueel 

 

 

 

 (g)  Mode II belasting 
     2 × [10×10] elementen 
      Starre lichaamsverplaatsing 

 

 

 

 

 (j)   Mode II belasting 
     Cohesive element individueel 

 

 

Figuur 2.12: Benchmark cohesive elements 
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De spanning in de individuele knopen van het continuüm element zijn weergegeven in Figuur 2.13. 

Hierin is de tractie genormaliseerd naar het schade initiatie criteria en de separatie naar de element 

lengte. De gemiddelde waarde van deze knopen toont een zekere afwijking van het gemodelleerde 

tractie-separatie diagram. De niet-uniforme spanningsverdeling ontstaat doordat in de continu 

elementen van het rechterdeel van het model slechts bij benadering een oneindig hoge stijfheid heeft. 

De naastgelegen knopen in het model nemen dus ook spanning op. 

 

Indien de mesh verfijnd wordt, wordt ook de gemodelleerde waarde van het tractie-separatie diagram 

beter benaderd. In Figuur 2.14 is het gevonden tractie-separatie diagram in de knopen van het 

continuüm element weergegeven voor een mesh van het continu onderdeel van 10x10 elementen, 

20x20 elementen en een mesh van 50x50 elementen. 

 

Wanneer het continu onderdeel wordt verdeeld in 10x10 elementen, bedraagt de maximale 

gemiddelde spanning 71% van het gemodelleerde schade-initiatie criteria. Voor een mesh van 20x20 

elementen neemt dit toe tot 81% en voor een mesh van 50x50 elementen wordt de gemodelleerde 

waarde benaderd tot 99%, zie Figuur 2.14. Het verfijnen van de mesh vergroot de nauwkeurigheid 

dus aanzienlijk. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de benodigde rekentijd aanzienlijk toeneemt 

bij het vergroten van het aantal elementen. 

 

 

 
 

Figuur 2.13: Genormaliseerd tractie-separatie diagram 

van de knopen continuüm element 

Figuur 2.14: Invloed meshverfijning op het genormali-

seerde tractie-separatie diagram 

 

 

De maximaal (genormaliseerd) optredende spanning in de knopen van het continuüm element, aan 

de rand grenzend aan het cohesive element, is weergegeven in Figuur 2.15. De maximaal 

(genormaliseerd) optredende spanning is weergegeven over de hoogte van het continu deel voor de 

verschillend beschouwde meshfijnheden. 

 

Naarmate de mesh verder verfijnd wordt, wordt een meer uniforme spanningsverdeling gevonden. 

Het werkelijke (gemodelleerde) tractie-separatie diagram wordt voor deze grotere meshfijnheden dan 

ook beter benaderd. Aan de randen van het model blijft echter een afwijking in de optredende 

spanningen bestaan.  

 

Net als voor cohesive surfaces is ook voor cohesive elements het gedrag onder mode III belasting 

niet beschouwd, aangezien de toegepaste modellen slechts 2D-modellen betreffen. Het is echter te 

verwachten dat de cohesive elements zich onder mode III belasting vergelijkbaar gedragen aan het 

mode II gedrag. 
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Figuur 2.15: Spanningsverloop over de hoogte van het continu deel voor de verschillende beschouwde meshfijnheden 

 

 

Het mixed-mode gedrag van cohesive elements is getest voor één enkel cohesive element (Figuur 

2.12 (g)) en voor meerdere cohesive elements gecombineerd (Figuur 2.12 (h)). Het mixed-mode 

gedrag is gedefinieerd door middel van de power law (zie hoofdstuk 2.1). De macht van de power law 

is hiervoor gelijkgesteld aan 1. 

 

Indien het cohesive element individueel wordt beschouwd (Figuur 2.12 (k)), gedraagt het element zich 

correct onder mixed-mode belasting. Het gevonden tractie-separatie diagram komt overeen met de 

gemodelleerde waarden in normaal- en dwarsrichting.  

Wanneer mixed-mode gedrag wordt beschouwd voor de situatie waarin cohesive elements worden 

gekoppeld aan continuüm elementen, dan wordt een geringe afwijking in de optredende spanningen 

gevonden in de continuüm elementen ten opzichte van de gemodelleerde waarden voor het cohesive 

element. Echter, wordt de spanning in de cohesive elements beschouwd, dan komt deze exact 

overeen met de gemodelleerde waarden. Dit is te verklaren doordat het effect van een afwijkend 

spanningsverloop ten gevolge van een niet uniforme spanningsverdeling, dat onder mode II belasting 

optreedt, ook voorkomt bij mixed-mode belasting.  

 

Cohesive elements zonder fysieke dikte 

Indien een cohesive element zonder fysieke dikte individueel wordt beschouwd, dus zonder koppeling 

aan een continuüm element (Figuur 2.12 (c, h en k)), dan wordt voor zowel mode I, mode II als 

mixed-mode belasting een tractie-separatie gedrag gevonden wat overeenkomt met het 

gemodelleerde gedrag.  

 

Indien het cohesive element zonder dikte wordt gekoppeld aan een continuüm element, dan gedraagt 

het cohesive element zich onder mode I belasting correct. Het tractie-separatie diagram dat wordt 

gevonden komt zowel in de knopen van het cohesive element, als in de knopen van het verbonden 

continuüm element overeen met het gemodelleerde gedrag.  

 

Als cohesive elements zonder fysieke dikte worden belast met een mode II belasting wordt een 

tractie-separatie diagram gevonden dat overeenkomt met het gemodelleerde gedrag, als de cohesive 

elements e een starre lichaamsverplaatsing ondergaan (Figuur 2.12 (f, g en h)). Treedt er echter een 

niet-uniforme spanningsverdeling in de continuüm elementen op (Figuur 2.12 (e)), dan wordt een 

enigszins afwijkend gedrag gevonden (vergeleken met cohesive elements met een fysieke dikte). 

Wordt de spanning in de knopen van het cohesive element beschouwd waarbij koppeling van de 

onderdelen plaatsvindt via een master-slave formulering per knoop, dan wordt in deze knopen een  

tractie-separatie diagram gevonden, zoals weergegeven met de groene lijn in Figuur 2.16, 

overeenkomend met het gemodelleerde gedrag.  
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Worden echter de spanningen beschouwd in de knopen van het continuüm element dat grenst aan 

het cohesive element (d.w.z. voor Figuur 2.11 (a), knoop 2, 3, 5 en 8), dan blijkt dat hier geen 

overeenkomend spanningsverloop wordt gevonden. Indien niet-uniforme spanningen kunnen 

optreden (Figuur 2.12 (d) en (e)), wordt de maximaal opneembare spanning, zoals deze 

gemodelleerd is, niet gevonden in een van de individuele knopen. Voor de situatie uit Figuur 2.12 (e) 

zijn de gevonden schuifspanningen van de individuele knopen en de gemiddelde spanning van de 

knopen weergegeven in Figuur 2.16. De maximale spanning die in de knopen van het continuüm 

element wordt gevonden, bedraagt 0,93 keer de gemodelleerde waarde.  

 

 

 

 

Figuur 2.16: Genormaliseerd tractie separatie diagram cohesive 

  elements zonder fysieke dikte 
Figuur 2.17: Niet-uniforme spannings 

 verdeling 

 

 

Wanneer de toegepaste mesh wordt verfijnd, wordt het gemodelleerde spanningsverloop beter 

benaderd in de knopen van de continuüm elementen, zie Figuur 2.18. Hier is de werkelijke waarde en 

de waarde van het spanningsverloop in de cohesive elements weergegeven. Hiernaast is het 

gemiddelde spannings-verloop in de knopen van de continuüm elementen voor de mode II belasting, 

zoals weergegeven in Figuur 2.12 (e), bij drie verschillende mesh fijnheden weergegeven. Wanneer 

het continuüm element bestaat uit 10x10 elementen wordt slechts een maximale spanning van 0,73 

keer het gemodelleerde schade-initiatie criteria gevonden. Voor een meshfijnheid van 20x20 

elementen is dit een factor 0,81 en bij het verder verfijnen van de mesh naar 50x50 elementen neemt 

dit toe tot 0,91. Het verfijnen van de mesh vergroot de nauwkeurigheid dus aanzienlijk, maar 

logischerwijs gaat de berekening, net als bij cohesive elements met een fysieke dikte,  aanzienlijk 

trager met een meer verfijnde mesh. 

 

 
 

Figuur 2.18: Gemiddeld spanningsverloop continuüm elementen; invloed verschillende meshfijnheden 
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Net als wanneer de cohesive elements een fysieke dikte hebben, wordt bij het optreden van een 

discontinue spannings-verdeling, niet het gemodelleerde tractie-separatie diagram gevonden. Dit is te 

verklaren doordat het gemodelleerde schuif-spanningsverloop in de continuüm elementen slechts 

benaderd wordt. Naarmate een fijnere mesh wordt toegepast, wordt een meer uniforme 

schuifspanningsverdeling gevonden  en de maximaal optredende spanning wordt over een grotere 

lengte gevonden, zie Figuur 2.19. 

 

De cohesive elements zonder fysieke dikte tonen onder mixed-mode belasting een overeenkomend 

gedrag met het gemodelleerde tractie-separatie diagram indien het cohesive element individueel 

wordt beschouwd (Figuur 2.12 (k)). Doordat onder een mode II belasting niet exact het 

gemodelleerde tractie-separatie diagram wordt gevonden, wanneer een discontinue 

spanningsverloop optreedt in de continuüm elementen, wordt ook een afwijking in het mixed-mode 

gedrag gevonden. Deze afwijking ontstaat echter uit het mode II gedrag van het cohesive element. 

Wanneer een continue spanningsverdeling in de continuüm elementen wordt toegepast, blijkt ook het 

mixed-mode gedrag overeen te komen met het gedefinieerde tractie-separatie diagram. De definitie 

van het mixed-mode gedrag, met de power law, blijkt dan ook juist te zijn opgesteld. 

 

 

 
Figuur 2.19: Spanningsverloop over de hoogte van het continu deel voor de verschillende beschouwde meshfijnheden 

 

Verschillen cohesive elements met- en zonder fysieke dikte 

Concluderend kan worden gesteld dat cohesive elementen, met en zonder fysieke dikte, zowel onder 

mode I belasting en mode II belasting zich gelijk gedragen, mits er een uniforme spanningsverdeling 

in het continuüm element heerst.  

 

Als de cohesive elements worden belast onder mode II belasting treedt een verschil in het gedrag op 

tussen de cohesive elements met en zonder fysieke dikte indien een niet-uniforme 

spanningsverdeling in de continuüm elementen optreedt. Als de cohesive elements met een fysieke 

dikte worden toegepast, dan wordt in de knoop van het continuüm element, waar de maximale 

spanning optreedt, het schade-initiatie criterium bereikt. Wordt echter het cohesive element toegepast 

zonder fysieke dikte, dan wordt in geen van de knopen het schade-initiatie criterium bereikt. Dit is te 

verklaren doordat een niet-uniforme spanningsverdeling optreedt in de knopen van het continu deel 

(zie Figuur 2.15 en Figuur 2.19). Naarmate de mesh verder verfijnd wordt, wordt een meer uniforme 

spanningsverdeling gevonden aan de rand van de continuüm elementen. Het gemodelleerde tractie-

separatie diagram wordt bij toepassing van een fijnere mesh, dan ook beter benaderd.  

 

Wanneer de benodigde rekentijd voor het oplossen van een berekening wordt vergeleken, dan blijkt 

dat deze aanzienlijk korter is wanneer de cohesive elements worden toegepast met een fysieke dikte. 
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Dit geldt onafhankelijk van de meshfijnheid of het type belasting (mode I, mode II of mixed-mode 

belasting) dat wordt aangebracht op het model. 

 

2.3.2 Bruikbaarheid cohesive elements 

Uit de uitgevoerde benchmark modellen van de individuele cohesive elements (Figuur 2.12 (c, h en 

k)) blijkt dat de cohesive elements zich onder zowel mode I, mode II als mixed-mode belasting correct 

gedragen. Onder al deze belastingen wordt een tractie-separatie diagram gevonden dat overeenkomt 

met de gemodelleerde waarden. Dit geldt zowel voor cohesive elements met een fysieke dikte, als 

cohesive elements zonder fysieke dikte. Enige afwijking van de maximale spanning, die gevonden 

wordt in de knopen van de continuüm elementen ten opzichte van het gemodelleerde schade-initiatie 

criteria, kan optreden onder mode II belasting, indien een niet-uniforme spanningsverdeling optreedt 

in de continu elementen. Door het toepassen van een mesh verfijning kan de afwijking worden 

verkleind en kan het gemodelleerde schade-initiatie criteria beter benaderd worden.  

 

De koppeling van cohesive elements aan de continuüm elementen dient te gebeuren door het 

samenvoegen van de knopen of via master-slave formulering per knoop. Indien de koppeling van de 

knopen volgens een van deze wijzen wordt gemodelleerd geven cohesive elements, resultaten 

overeenkomend met het gemodelleerde gedrag. 

 

Cohesive elements blijken dan ook geschikt voor het modelleren van hechteigenschappen en hebben 

een beduidend breder toepassingsgebied dan cohesive surfaces. Ook geven ze nauwkeurigere 

resultaten dan cohesive surfaces. Nadeel van cohesive elements is dat het aanzienlijk meer werk in 

de preprocessor is om hechteigenschappen te modelleren met cohesive elements dan met cohesive 

surfaces. 
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2.4 Interface schademodel 
Indien schade gedag in de hechting tussen twee materialen wordt beschreven treden niet lineaire 

effecten op. Wanneer sterk niet lineaire berekeningen worden uitgevoerd, dan dient een (kleine) 

viscositeit in het model te worden geïntroduceerd zodanig dat de convergentie van de uit te voeren 

berekening gewaarborgd kan worden. De viscositeit zorgt voor numerieke stabilisatie op 

elementniveau in de berekening.  

 

In Abaqus kan deze viscositeit worden toegevoegd aan de materiaaleigenschappen in de 

preprocessor. Onduidelijk is echter hoe de viscositeit door Abaqus in de verdere berekening verwerkt 

wordt. Een gebruikersmateriaalmodel (UMAT) dat ontwikkeld is door Alfaro et al. [5] is 

geïmplementeerd om hiermee eenduidig de invloed van de viscositeit en wijze waarop deze verwerkt 

is in de verdere berekening te kunnen beschouwen. 

 

Het UMAT is geprogrammeerd in de programmeertaal Fortran aangezien deze programmeertaal door 

Abaqus ondersteund wordt voor subroutines. Bij het starten van een simulatie in Abaqus wordt het 

UMAT geïmporteerd in Abaqus, waarna het door de Intel Fortran compiler
2
 wordt gecompileerd. In dit 

hoofdstuk zal de opbouw van het UMAT en de toegepaste vergelijkingen zoals beschreven door 

Alfaro et al. [5] behandeld worden. Het UMAT is toegevoegd in bijlage B. 

 

Het UMAT is geprogrammeerd voor een bilineair materiaalgedrag, dat wil zeggen initieel lineair-

elastisch gedrag en een lineaire softening. Het UMAT materiaal model is geschikt voor 2D-modellen. 

De toegepaste materiaalparameters dienen in Abaqus gedefinieerd te worden. 

 

Voor een 2D-model bestaat de tractie en de relatieve verplaatsing van de interface elementen uit 

twee componenten: de normaalrichting en tangentiële richting: i ϵ {1, 2}. Hierbij staat de tangentiële 

richting loodrecht op de normaalrichting. Vergelijking (2.13) geeft de relatie tussen de tractie en 

relatieve verplaatsing [5]: 

 

 ti = (1 –d) Cij j – d Cij 1j ⟨ 1 ⟩                voor i,j ϵ {1, 2} (2.13) 

 

Hierin is d de damage parameter zoals beschreven in hoofdstuk 2.1. Wanneer geen schade is 

opgetreden geldt d = 0. Indien de schade volledig is en niet langer een tractie kan worden 

overgedragen geldt d = 1. De damage parameter kan worden bepaald met vergelijking (2.4). De 

elastische stijfheidstensor Cij is gedefinieerd volgens vergelijking (2.14), waarin K de 

elasticiteitsmodulus is en ij het Kronecker delta symbool, zie vergelijking (2.15). 

 

 Cij = K ij (2.14) 

 

 ij  {
                       
                       

 (2.15) 

 

De laatste term uit vergelijking (2.13) is toegevoegd zodat schade bij een normaaldruktractie 

voorkomen wordt. Verder voorkomt deze term dat twee zijden van een scheur elkaar overlappen. 

Onder een normaaldrukkracht treedt een lineair-elastisch gedrag op, aangezien geldt dat  

⟨ 1 ⟩ = ½ (1 + | 1 | ) en dus voor een negatieve waarde van 1 (verplaatsing in normaaldruk 

richting) de tweede term uit de vergelijking (2.13) bijdraagt aan de gevonden tractie. 

 

Afhankelijk van de richting waaronder de verplaatsing optreedt, , wordt de verplaatsing behorende 

bij het schade initiatie, 
0
,  en de uiterste verplaatsing waarbij niet langer een tractie kan worden 

overgedragen, 
max

, bepaald, zie Figuur 2.20. 

                                                      
2
 Intel Visual Fortran Compiler Professional 11.1.048 
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Figuur 2.20: Bepaling 
0
 en 

max
 onder mixed mode belasting 

 

Hiertoe wordt uitgegaan van de mode mixity parameter zoals bepaald door Turon et al. [6], zoals 

weergegeven in vergelijking (2.17). Het toegepaste mixed-mode criteria is het model uit vergelijking 

(2.18).  

 

Een veelgebruikt model voor het beschrijven van het mixed-mode gedrag voor brosse interface breuk 

[7]. Hierin is Gi de gedissipeerde energie gedurende het optreden van schade en is Gc de 

breukenergie. 

 

  = | tan
-1

 (sh

1
) | (2.16) 

 

  = 
sh

sh⟨1 ⟩
 (2.17) 

 

 
G1

 G1:c
 + 

Gsh

 Gsh:c
  = 1 (2.18) 

 Waarin: 
 

     GI;c  = Gc( = 0) = ½ K 1

1

max
 (2.19) 

     Gsh;c  = Gc( = 1) = ½ K sh

sh

max
 (2.20) 

 

Met vergelijking (2.17) t/m (2.20) kunnen de relatieve mixed-mode verplaatsingen MM
 en MM

max
 

worden bepaald, zie vergelijking (2.21) en (2.22) welke zijn afgeleid door Alfaro et al. [5]. 

 

 MM
 = 1


sh

 
1 + 2

2
 - 2

(1
)

2
 + ((1 - )sh

)
2
 
  (2.21) 

 

 MM
max

 = 
2(1 + 2

2
 - 2)

K MM
   ᵡ (  (1-)

2
  

G1:c
 + 


2

Gsh:c
)-1

 (2.22) 

 

Voor het uitvoeren van de eindige-elementenberekening vindt een tijdsdiscretisatie plaats. De 

belasting wordt stapsgewijs in de tijd aangebracht. De modelvariabelen worden voor elk 

integratiepunt per stap in de tijd berekend (tn, tn+1).  
 

Per increment volgt voor elk integratiepunt de relatieve verplaatsing uit het globale iteratieve proces 

op systeemniveau. Deze relatieve verplaatsingen volgen voor ieder integratiepunt uit Abaqus en 

worden door het UMAT gebruikt voor het bepalen van de optredende tractie en de stijfheid in het 

beschouwde integratiepunt. In vergelijking (2.13) wordt de damage parameter bepaald door 

vergelijking (2.23), waarin dnew de bepaalde damage parameter is volgens (2.24). d;i is een history 

parameter. Hierin wordt de maximaal gevonden damage parameter in het integratie punt gedurende 

de volledige simulatie opgeslagen. Deze history parameter zorgt ervoor dat ontlasten en herbelasten 

van de interface elementen optreedt volgens de gereduceerd elastische tak in het tractie separatie 

diagram (K  (1 – d)), zie Figuur 2.2. 
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 dn+1 =  {
        

                                     
           

                                                               
  (2.23) 

    

 d’n+1 = 0 ≤ dn + dn+1 ≤ 1 -  (2.24) 

 

Gebruikelijk is het schadeproces volledig indien de damage parameter de maximale waarde 1 bereikt. 

In het geprogrammeerde UMAT wordt de damage parameter echter begrensd tot 1 - , waarbij een 

kleine positieve waarde heeft (0 <  << 1), zie Alfaro et al. [5]. Deze limitatie dient te worden 

toegevoegd ter verbetering van het globale stelsel vergelijkingen, wanneer lokaal schade volledig is. 

De schade wordt als volledig beschouwd wanneer geldt dn + dn+1 > 1 - . De waarde voor dn+1 

wordt bepaald met vergelijking (2.25). 

 

 dn+1 = (dn+1 + dn) 
t n+1

  + t n+1
 (2.25) 

 

Hierin is tn+1 de tijdstoename van de huidige iteratie,  is een relaxatie parameter met de eenheid 

tijd. Deze vooraf gedefinieerde constante wordt toegevoegd ten behoeve van de convergentie van de 

berekening. Vergelijking (2.25) resulteert in combinatie met vergelijking (2.4) tot: 

 dn+1 = (
max

 (n+1 - 
)

n+1 (
max

 - 


 + 


max

 ( - )

 (
max

 - 


 ) 

t n+1

  + t n+1
 (2.26) 

 

De bijgewerkte damage parameter dn+1 en verplaatsingsvector n+1 kunnen worden gecombineerd 

met vergelijking (2.13) wat leidt tot de definitie van de tractievector tn+1: 

 

 ti;n+1 = (1 –di;n+1) K i;n+1 – di;n+1 K1i 1i ⟨ 1;n+1 ⟩            voor i ϵ {1, 2} (2.27) 

 

Tot slot dient de history parameter geactualiseerd te worden: n+1 = max(d’n+1; d). De tangentiële 

stijfheidsmatrix benodigd voor het opstellen van de stijfheidsmatrix van het globale systeem volgt dan 

uit vergelijking (2.28) wat samen met vergelijking (2.27) leidt tot vergelijking (2.29), Alfaro et al. [5].  

 

 
dtn+1

dn+1
  = 

t n+1

n+1
  +  

t n+1

dn+1
  
d n+1

n+1
  (2.28) 

 

 
dti:n+1

dj:n+1
  = Kij - dn+1 K(ij+1i 

⟨ 1:n+1 ⟩
1:n+1

 1j) - 
dn+1

j:n+1
  K (1;n+1+1i⟨ 1;n+1 ⟩) (2.29) 

 

2.4.1 Validatie interface schademodel 

Validatie van het geïmplementeerde interface schademodel, het UMAT, vindt plaats aan eenvoudige 

modellen. De respons van deze modellen kan worden vergeleken met de analytische oplossing. 

Tevens vindt een vergelijking plaats met standaard schademodellen in Abaqus. De opgestelde 

modellen ter validatie van het UMAT, die besproken worden in deze paragraaf, zijn opgenomen in 

bijlage C.  

 

In Tabel 2.4 zijn de beschouwde modellen met één enkel interface element weergegeven. De 

belasting is hierbij aangebracht als opgelegde verplaatsing. De pijl in het element geeft de 

normaalrichting van het element aan. De genormaliseerde tractie-separatie diagrammen voor de 

modellen zijn eveneens weergegeven in Tabel 2.4. Deze zijn uitgesplitst naar optredende mode I en 

mode II tractie indien beide aanwezig zijn (in het geval van mixed-mode belasting). 
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De toegepaste materiaalparameters zijn weergegeven in Tabel 2.3. Er kan onderscheid worden 

gemaakt tussen materiaalmodel A en B, waarbij materiaalmodel A in de normaal- en afschuifrichting 

gelijke eigenschappen heeft (v1
0
 = vsh

0
 en v1

max
 = vsh

max
), voor materiaalmodel B is het gedrag in 

normaal- en afschuifrichting niet gelijk; de vervormingscapaciteit onder mode I belasting is aanzienlijk 

lager dan onder mode II belasting. 

 

Een duidelijk verschil in gedrag is 
waarneembaar tussen beide 
materiaalmodellen. Dit wordt veroor-
zaakt door de verhouding vmax/v0. 
Deze verhouding is voor mode I 
belasting voor materiaalmodel B 
beduidend hoger dan voor 
materiaalmodel A. 

 
Materiaalmodel 

 
Materiaalmodel B 

E1 = 0,1 N/mm
2
 E1 = 1 · 10

6
 N/mm

2
 

E2 = 0,1 N/mm
2
 E2 = 1 · 10

6
 N/mm

2
 

v1
0
 = 5 · 10

-4
 mm v1

0
 = 0,001 mm 

v1
max

 = 20 mm v1
max

 = 0,005 mm 

v sh
0
 = 5 · 10

-4
 mm v sh

0
 = 3,6·10

-4
 mm 

v sh
max

 = 20 mm v sh
max

 = 0,01 mm 

Tabel 2.3: Toegepaste materiaaleigenschappen 

 

Onder zuivere druk wordt een lineair-elastisch materiaalgedag gevonden, voor zuivere trek treedt 

schade op volgens de gemodelleerde waarden uit Tabel 2.3. Ook voor zuivere afschuiving wordt 

zowel voor de positieve als negatieve richting het schade gedrag gevonden. De beschouwde 

materiaalmodellen gedragen zich onder mixed-mode belasting enigszins verschillend doordat voor 

materiaalmodel B de maximale verplaatsing onder mode II belasting aanzienlijk groter is dan onder 

mode I belasting. De maximaal opneembare tractie is echter ook beduidend lager onder mode II 

belasting, dan onder mode I belasting. Als gevolg hiervan wordt een relatief lage genormaliseerde 

mode I tractie gevonden. Dit in vergelijking met materiaalmodel A, waarbij onder mixed-mode 

belasting onder 45° (v1 = vsh), een gelijk, mode I en mode II gedrag wordt gevonden. 

 

Bij het ont- en herbelasting van de modellen wordt de belasting aangebracht in drie tijdsstappen. Te 

weten een initiële verplaatsing, een verplaatsing waarbij ontlast wordt en vervolgens een opgelegde 

verplaatsing waarbij herbelasten plaatsvindt. Het ontlasten vindt plaats met een gereduceerde 

stijfheid. In de tractie separatiediagrammen uit Tabel 2.4 is dit waarneembaar, doordat vanaf het punt 

van ontlasten de tractie direct terugloopt naar de oorsprong. Voor herbelasten wordt wederom 

ditzelfde pad (met gereduceerde stijfheid) gevolgd, totdat het oorspronkelijke pad wordt bereikt. Vanaf 

dit punt treedt verdere schade op. 

 

Tevens is een validatietest uitgevoerd waarbij meerdere interface elementen in een model, onder een 

verschillende hoek worden belast, zie Figuur 2.21. Deze simulatie is zowel uitgevoerd met een 

standaard Abaqus materiaalmodel als met het UMAT. De resultaten kunnen onderling worden 

vergeleken en tonen een goede overeenkomst, zie Figuur 2.23. Uit dit model blijkt echter de 

gevoeligheid van de modellen in Abaqus voor de stabilisatiefactor van het bulkmateriaal (zie 

hoofdstuk 3.3). Indien deze stabilisatiefactor niet wordt geactiveerd, dan is het model niet in staat te 

convergeren naar een oplossing. Wordt de stabilisatiefactor voor het bulkmateriaal echter te hoog 

gekozen, dan zal de scheurvorming in onjuiste interface elementen optreden.  

 

Het standaard Abaqus materiaalmodel blijkt beduidend minder gevoelig voor deze stabilisatiefactor 

dan het UMAT. Wanneer een voldoende hoge stabilisatiefactor wordt toegepast, treedt ook bij de 

Abaqus materiaalmodellen de schade in de verkeerde interface elementen op. De hoogte van de 

stabilisatiefactor waarbij nog juiste resultaten worden gevonden verschilt per model. Elk toegepast 

model zal dan ook hiervoor gevalideerd dienen te worden. 
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Model 

 
Opgelegde 
verplaatsing 

 
Respons 

Genormaliseerd t diagram 

 
Mode I – Normaaldruk 

 
 

v1  = -2 v1
max 

vsh = 0 
 

 

 
Mode I – Normaaltrek 

 
 

v1  = 1,2 v1
max 

vsh = 0 
 

 

 
Mode II  
Positieve richting 

 
 

 
v1  = 0 
vsh = 1,2 vsh

max 

 

 

 
Mode II  
Negatieve richting 

 
 

 
v1  = 0 
vsh = - 1,2 vsh

max 

 

 

 

Tabel 2.4 (a): Validatie tests UMAT 
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Tabel 2.4 (b): Validatie tests UMAT 
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Figuur 2.21: Validatie test meerder interface elementen; in het blauw interface elementen in het grijs continuüm elementen 

 

 

 

  

 

 Figuur 2.22: Vervormde situatie, in het rood de 
interface elementen waarin het 
schade-initiatie criteria is over-
schreden, materiaalmodel A 

Figuur 2.23: Genormaliseerde tractie-separatie diagram ter 
plaatse van de opgelegde verplaatsing, 
materiaalmodel A gemodelleerd met het UMAT 
en me de Abaqus materiaalmodellen (ABQ) 

 

 

 

Wanneer materiaalmodel B wordt toegepast voor de interface elementen, dan blijken de interface 

elementen die onder een hoek van 45 ° worden belast maatgevend. Dit doordat vMM;45
0
 voor 

materiaalmodel B beduidend lager is dan v1
0
, dit in tegenstelling tot materiaalmodel A, waar vMM;45

0
 

gelijk is aan v1
0
. De benodigde energie voor het ontstaan van scheurvorming in de interface 

elementen onder een hoek van 45° is hierdoor lager dan voor de verticale elementen als 

materiaalmodel B wordt toegepast.  Bij toepassing van materiaalmodel B worden echter de interface 

elementen aan de linker- en rechterzijde (respectievelijk 45°, 135°, 225° en 315° ten opzichte van de 

horizontale interface elementen) van het model gelijk belast. Dit zijn de elementen waar schade 

optreedt. 

  

Ten gevolge van stabilisatie in de berekening zal volledig bezwijken in slechts twee in plaats van vier 

van deze elementen worden bereikt, zie Figuur 2.24. Deze elementen bezwijken onder een 

combinatie van mode I en mode II belasting. Het genormaliseerde tractie-separatie diagram naar de 

maximale mode I tractie en separatie is weergegeven in Figuur 2.25. In het gevonden tractie-

separatie diagram kan het punt worden herkend waar het bezwijken overgaat van vier elementen 

naar twee elementen. In de softeningcurve kan een knik worden herkend bij v/v
1
max = 0,23. Tot aan dit 

punt treedt softening op in de vier interface diagonale elementen. Na dit punt sluiten de twee 

elementen die linksboven en rechtsonder zijn gepositioneerd in het model. De schade wordt volledig 

in de overige twee diagonale elementen opgenomen, zie Figuur 2.24. 

 

Het UMAT toont een goed overeenkomend gedrag met de standaard Abaqus materiaal modellen. Het 

UMAT blijkt juiste resultaten op te leveren onder de verschillende belastingrichtingen. Ook indien het 

materiaalgedrag onder mode I en mode II belasting niet gelijk is in het model, worden juiste resultaten 

met toepassing van het UMAT gevonden. 
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 Figuur 2.24: Vervormde situatie, in het rood de 
interface elementen waarin het schade-
initiatie criteria is overschreden, 
materiaalmodel B 

Figuur 2.25: Genormaliseerde tractie-separatie diagram ter 
plaatse van de opgelegde verplaatsing, 
materiaalmodel B gemodelleerd met het UMAT 
en me de Abaqus materiaalmodellen 

 

 

 

Geconcludeerd kan worden dat het gedrag van de interface elementen, berekend met het UMAT en 

berekend met het standaard Abaqus materiaalmodel, voor de uitgevoerde test uit  

Tabel 2.4 en Figuur 2.21 goede overeenkomende resultaten opleveren. Het UMAT levert juiste 

resultaten. Het blijkt echter dat berekening met het UMAT als materiaalmodel circa 25% meer 

rekentijd kosten dan berekeningen met het standaard Abaqus materiaalmodellen. 

 

Een benchmark test met het UMAT is uitgevoerd, zie Hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 3  

Modelleren van discrete scheurvorming 

 

 

De in het vorige hoofdstuk besproken interface elementen kunnen worden toegepast voor het 

modelleren van discrete scheurvorming. In 1962 is door Barenblatt [8] een cohesive zone  

voorgesteld, welke wordt aangebracht in het continuüm op het moment dat het schade initiatie 

criterium wordt bereikt. De cohesive zone is loodrecht op de maximale trekspanning georiënteerd en 

beschrijft het daarop volgende bezwijkgedrag tot de uiterste grenstoestand waarbij niet langer een 

tractie kan worden overgedragen [9,10]. 

 

Cohesive zone models zijn in latere studies veelvuldig gebruikt voor het modelleren van discrete 

scheurvorming. In paragraaf 3.1 zal de theorie van cohesive zone models behandeld worden. Ook de 

toepassing in Abaqus wordt hier besproken. 

 

Meer recent zijn verschillende andere methoden voorgesteld in de literatuur voor het oplossen van 

eindige-elementenmodel problemen met scheurvorming. Enkele hiervan zijn: quarter-point finite 

element [11], boundary collocation method [12], body force method [13], element-free Galerkin 

method [14, 15], etc. relatief nieuw is de eXtended Finite Element Method [16]. 

 

De eXtended Finite Element Method (XFEM) gaat uit van discrete scheurvorming in continuüm 

elementen door het toevoegen van een aanvullende verplaatsingsfunctie in de elementformulering. In 

paragraaf 3.2 zal de theorie van de XFEM methode en de implementatie in Abaqus worden 

behandeld.  

 

3.1. Cohesive zone model 
Binnen een eindig-elementenmodel gaat een cohesive zone model (CZM), of discrete cohesive zone 

model (DCZM), uit van het principe dat tussen de aanwezige continuüm elementen interface 

elementen (cohesive elements in Abaqus) worden aangebracht. Aan de interface elementen wordt 

een gedrag toegekend dat het hechteigenschappen kan beschrijven, zie Hoofdstuk 2. Gebruikelijk is 

om hiervoor softeninggedrag toe te passen. Wanneer een scheur zich opent zal de spanning in het 

interface element dat de scheur beschrijft afnemen. Als gevolg hiervan zal in de naastgelegen punten 

de spanning toenemen. In de omliggende punten van het initiële punt zal vervolgens ook de scheur 

gaan openstaan wanneer het schade initiatie criterium wordt overschreden.  

 

Het optreden van scheurvorming in een cohesive zone model is geïllustreerd met behulp van Figuur 

3.1. Punt A is hierin het punt waarin het materiaal volledig onthecht is. Punt B is het punt waar de 

scheurvorming aanvankelijk begint op te treden en waar dus de maximale materiaalsterkte is bereikt. 

Ter plaatse van punt C is nog geen materiaalonthechting opgetreden. 
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Figuur 3.1: (a) Cohesive proces zone (b) typisch tractie-separatie diagram van de cohesive elements 

 

3.1.1 Cohesive zone model zonder fysieke dikte 

Het toepassen van een cohesive zone model in Abaqus (het 

aanbrengen van de interface elementen tussen alle continuüm 

elementen) kan niet direct met behulp van de preprocessor 

worden uitgevoerd. Het is in de preprocessor van Abaqus 

namelijk niet mogelijk om de cohesive elements direct tussen 

de bestaande continuüm elementen aan te brengen.  

 

Met een zelfgeschreven script is het echter mogelijk om de 

cohesive elements te modelleren en te definiëren. Deze 

aanpak is weergegeven in Figuur 3.2. Het script is geschreven 

in Python. Een bestaande mesh met drie-knoops continuüm 

elementen zoals gemodelleerd met de Abaqus preprocessor, 

wordt door dit script geïmporteerd. Een voorbeeld van een 

mesh welke door het script kan worden geïmporteerd, is 

weergegeven in Figuur 3.3. In Figuur 3.3 (a) zijn de 

knoopnummering en elementnummering (E.) getoond vóór het 

importeren van de mesh. Vervolgens worden door het script 

nieuwe knoopnummers gedefinieerd, zie Figuur 3.3 (b) en 

krijgt elk hoekpunt van de elementen een eigen knoop 

toebedeeld. In het voorbeeld van Figuur 3.3 (b) betekent dit 

dat bijvoorbeeld knoop 1 en 3 dezelfde coördinaten hebben en 

dus op dezelfde plaats liggen.  

 

De continuüm elementen krijgen vervolgens een nieuwe 

element definitie, waarbij de nieuw gedefinieerde knoop 

coördinaten worden toegepast. De elementdefinitie vindt op 

gelijke wijze plaats als de standaard Abaqus element definitie 

[1], namelijk tegen de richting van de klok in. Wordt een 

element namelijk niet tegen de richting van de  klok in 

gedefinieerd dan beschouwt Abaqus het element als een 

element met een negatief oppervlakte en de eindige-

elementenberekening kan in dat geval niet worden uitgevoerd. 

De richting van de elementdefinitie wordt gecontroleerd door 

het script, door de normaalrichting van de gedefinieerde 

Importeren geometrie 
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elementen 

Zoeken naar 

samenvallende  

elementranden 

Definiëren cohesive 

element 
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elements in Abaqus CZM-model 
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omkeren normaal 

continuüm elementen 
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elementen te evalueren. Indien de normaal niet in de richting van het zwaartepunt van het element 

wijst, wordt de elementdefinitie aangepast, zodat aan de voorwaarden voor een juiste 

knoopnummering wordt voldaan. 

 

 

Door het script wordt vervolgens gezocht naar elementranden die zich op dezelfde locatie bevinden. 

Tussen deze elementranden wordt vervolgens een nieuw 4-knoops element gedefinieerd. In Figuur 

3.3 (c) zijn deze 4-knoops elementen in het blauw weergegeven. Aan deze elementen worden 

vervolgens cohesive element eigenschappen toegekend. In het voorbeeld van Figuur 3.3 (c) is de 

knoopdefinitie van cohesive element 1 (C.1) dus als volgt: C.1 = [2, 1, 3, 5]. Dit element heeft een 

dikte van 0, aangezien de knopen 1 en 3 als wel de knopen 2 en 5 dezelfde coördinaten hebben.  

 

Het script schrijft vervolgens een bestand dat direct in Abaqus kan worden geïmporteerd (een Abaqus 

input file: .inp bestand). De gedefinieerde elementtypen door het script zijn CPS3 continuüm 

elementen en COH2D4 interface elementen. 

 

Wanneer de geometrie zoals gedefinieerd met het script, in Abaqus is geïmporteerd kan het eindig-

elementenmodel in Abaqus worden afgerond door het toevoegen van belastingen, randvoorwaarden 

en overige eigenschappen.  

 

3.1.2 Cohesive zone model met fysieke dikte 

Het is eveneens mogelijk een cohesive zone formulering toe te passen waarbij de interface 

elementen een fysieke dikte hebben. Dit is mogelijk door de knopen van de continuüm elementen te 

verplaatsen in de richting van het zwaartepunt van het element. Hierdoor ontstaat een zekere afstand 

tussen de continuüm elementen, waar tussen de interface elementen worden geplaatst, zie Figuur 

3.4.  
 

 
 
 

Figuur 3.4: Verkleinen van continuüm elementen, gestippeld het oorspronkelijke 

 element, volledig het verkleinde continuüm element 

   

Figuur 3.3:  (a) Originele mesh te importeren door het zelfgeschreven script; (b) mesh met unieke knopen per 

element; (c) Ingevoegde cohesive elements 
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Het script dat is geprogrammeerd voor het creëren van een 

cohesive zone model zonder fysieke dikte van de interface 

elementen is hiervoor aangepast. Met behulp van Numpy, een 

uitbreiding op de Python programmeertaal dat enkele 

fundamentele wiskundige uitbreidingen biedt. Hierdoor 

kunnen geometrische vormen worden gedefinieerd binnen 

Python. De nieuw gedefinieerde continuüm elementen in het 

script (met individuele knopen) worden hierbij als driehoek 

gekarakteriseerd. Vervolgens zijn nieuwe driehoeken 

gedefinieerd waarbij de oppervlakte verkleind is met 1%, door 

alle knopen naar het zwaartepunt van het element te 

verplaatsen. Deze nieuwe knooplocaties zijn vervolgens 

gebruikt voor het schrijven van een nieuw input bestand voor 

Abaqus.  

 

In Figuur 3.5 zijn de stappen weergegeven die door het 

geschreven Python script doorlopen worden voor het 

definiëren van het cohesive zone model. Hierbij zijn in blauw 

de extra stappen weergegeven die benodigd zijn voor het 

creëren van een fysieke dikte van de cohesive elements. 

 

In bijlage D zijn de beide zelfgeschreven scripts toegevoegd.  
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3.2 XFEM 
De eXtended Finite Element Method (XFEM), ook wel Generalized Finite Element Method (GFEM) of 

Partition of Unity Method (PUM) genoemd, is een numerieke techniek, welke oorspronkelijk is  

voorgesteld door Belytschko en Black [17].  Bij de eXtended Finite Element Method worden 

aanvullende discontinue verplaatsingsfuncties toegevoegd aan een element, zodat het aantal 

vrijheidsgraden van het element en daarmee de toelaatbare discontinuïteiten toenemen [18].  

 

3.2.1 XFEM theorie 

In het geval van XFEM kan de initiatie en ontwikkeling van scheuren onafhankelijk van de toegepaste 

mesh in het model optreden. Dit is mogelijk doordat een aanvullende verplaatsingsfunctie aan de 

continuüm elementen is toegevoegd. De aangepaste verplaatsingsfunctie waarmee een element voor 

2D problemen verrijkt wordt is gegeven in vergelijking (3.1). 

 

 u = ∑   ( )     ( )  
 
       (3.1) 

 

Het eerste deel van vergelijking (3.1) bestaat uit de standaard vormfuncties van een element. Het 

tweede deel brengt een extra verplaatsing in rekening voor knopen ter plaatse van de lengte van de 

scheur. De overige knopen, dus daar waar geen scheurvorming optreedt, worden niet verreikt met de 

extra vrijheidsgraden. In Figuur 3.6 zijn de knopen verreikt met de extra vrijheidsgraden 

weergegeven. 

 

 
 

Figuur 3.6: Knopen met aanvullende verplaatsingsfuncties. De groene knopen hebben 2 extra vrijheidsgraden 

(1 in elke richting), de blauwe knopen beschrijven slechts de standaard verplaatsingsfunctie  

 

 

De functie H(x) uit vergelijking (3.1) is de verrijkingsfunctie die de discontinuïteit binnen een element 

in de scheur beschrijft.  

 

 
H(x) = {

  
  

         
      ( )   

      ( )   
 (3.2) 

 

Hierin is  ( ) de afstand in normaalrichting vanaf de scheur is,  ( ) is positief (d.w.z. +1) indien het 

punt boven de scheur ligt, ligt het punt onder de scheur dan bedraagt  ( ) -1. 

 

De variabelen ai  uit vergelijking (3.1) is een vector van de aanvullende vrijheidsgraden die door de 

knopen waar scheurvorming optreedt, beschreven kunnen worden [19].  
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Figuur 3.7: Onderverdeling van elementen in subdomeinen door scheurvorming t.b.v. integratie, 

 groen gearceerd de elementen met subdomeinen, in het rood het scheurverloop 

 

 

Voor het opstellen van de elementstijfheidsmatrix wordt een numerieke integratie over het 

elementdomein uitgevoerd. De elementen met een scheur bevatten echter een verplaatsings-

discontinuïteit ten gevolge van de XFEM formulering. Deze verplaatsingen en spanningen zijn zeer 

niet-lineair ten gevolge van de discontinuïteit, waardoor een nauwkeurige integratie niet mogelijk is. 

Om dit op te lossen, worden de elementen met scheurvorming opgedeeld in subdomeinen, waarin de 

scheur een van de grenzen van het subdomein representeert, zie Figuur 3.7. De scheur zal daardoor 

niet door één van de knopen van het element lopen en zal altijd de elementgrenzen snijden. De 

meshverdeling blijft gedurende de volledige analyse gehandhaafd. Binnen deze elementen kan een 

standaard Gauss integratie worden uitgevoerd.  

 

Enige verschillen tussen het werkelijk optredend scheurverloop en de scheurvorming zoals benaderd 

door middel van XFEM ontstaan doordat in werkelijkheid vertakking van een scheur zal optreden, zie 

Figuur 3.8. Het optreden van vertakkingen van de scheur kan niet worden beschreven met XFEM. 

Wanneer het bepalen van het verloop en de locatie van de scheur de essentie zijn van het 

onderzoek, kan echter worden volstaan met XFEM.  

 

 

 
Figuur 3.8: Experimenteel bepaalde scheurverloop (drie-punts buigproef). De vertakking  

van de scheur die ontstaat, kan niet worden beschreven met XFEM  
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3.2.2 XFEM in Abaqus  

De eerste implementatie van XFEM in Abaqus was aanwezig in Abaqus release 6.9 (2009). 

Sindsdien zijn verscheidene optimalisaties uitgevoerd in de implementatie van XFEM in Abaqus. De 

toepassing van XFEM in Abaqus is gebaseerd op de phanthom nodes method [20, 21].  

 

Phantom knopen zijn extra knopen die geïntroduceerd worden om de discontinuïteiten in gescheurde 

elementen te kunnen beschrijven. Er vindt superpositie plaats tussen phanthom knopen en standaard 

knopen, om zodoende de aanwezigheid van discontinuïteiten in rekening te brengen. Simpel gezegd, 

worden de phantom knopen verbonden met de overeenkomende normale knopen zolang het element 

volledig intact is. Zodra het element gescheurd is, wordt het element gesplitst in twee onderdelen, 

waarbij elk onderdeel zowel echte als phantom knopen bevat, zie Figuur 3.9.  

 

Indien de rekenergie van het scheurfront in het element dat is verreikt met de extra 

verplaatsingsfunctie (vergelijking (3.1) overschreden wordt door de equivalente rekenergie, is elke 

phantom knoop niet langer verbonden met de corresponderende originele knoop. De phantom knoop 

kan dan vrij verplaatsen. 

 
 

 
Figuur 3.9: Phantom nodes method 

 

 

De toepassing van XFEM in Abaqus heeft enkele restricties. Enkele relevante beperkingen van de 

XFEM methode in Abaqus zijn [19]: 

  

 Er kunnen slechts lineaire continuüm elementen worden gebruikt (zowel met als zonder 

gereduceerde integratie) 

 Vermoeiingsscheuren kunnen niet worden gemodelleerd 

 In één domein kan slechts een enkele scheur worden gemodelleerd 

 Vertakking van scheuren kan niet optreden 

 Het scheurfront kan slechts op een elementrand optreden 

 De hoek die een scheur maakt binnen een element kan niet meer dan 90° zijn. 

 

Hoewel het scheurpatroon het doel van het onderzoek is, is het niet kunnen vertakken van een 

scheur geen belemmering voor de toepasbaarheid van de XFEM methode bij het modelleren van 

discrete scheurvorming in een betonligger. De vertakking treedt immers niet aan de onderzijde van de 

betonligger op, maar juist hoger in de doorsnede (zie Figuur 3.8) . Ook worden er geen scheuren 

verwacht die binnen een element een hoek groter dan 90° maken, in het geval dat de versterkte 

betonligger op buiging- of dwarskracht wordt belast.  

 

De XFEM methode in Abaqus kan dus worden toegepast voor het bepalen van een discreet 

scheurverloop. In Hoofdstuk 4 is een benchmark studie uitgevoerd naar de implementatie van de 

XFEM methode in Abaqus en de nauwkeurigheid van de verkregen antwoorden voor de simulatie van 

discrete scheurvorming met behulp van de XFEM methode.  
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3.3 Convergentieproblemen 
Ten gevolge van de optredende discontinuïteiten bij het modelleren van scheurvorming en 

onthechting tussen twee materialen door middel van interface elementen danwel een cohesive 

surface kunnen convergentieproblemen ontstaan bij het oplossen van de eindige-

elementenberekening.  

 

3.3.1 Convergentie in Abaqus 

In Abaqus wordt belasting aangebracht in een of meerdere stappen. Een stap beschrijft een 

tijdsspanne waarin de belasting wordt aangebracht. Voor statische problemen wordt de totale 

belasting uit een stap verdeeld in kleinere incrementen zodat een niet-lineaire pad naar de oplossing 

gevonden kan worden. Voor het vinden van evenwicht in een increment worden iteraties uitgevoerd. 

 

Wanneer een berekening wordt uitgevoerd, wordt aan de hand van twee criteria getest of 

convergentie plaatsvindt [1], namelijk: 

 De som van alle krachten die werken op een knoop moet kleiner zijn dan een gedefinieerde 
tolerantie 

 De optredende verplaatsingscorrectie moet kleiner zijn dan de maximale verplaatsings-
correctie 

 

Beide criteria moeten voldoende klein zijn (maxima kunnen worden opgegeven). Indien een van deze 

voorwaarden niet klein genoeg is, wordt een nieuwe iteratie uitgevoerd. Er worden nieuwe iteraties 

uitgevoerd totdat de convergentie wordt gevonden. Indien Abaqus geen oplossing kan vinden voor 

een increment, zal een nieuwe increment worden uitgevoerd met een gereduceerde tijdsspanne en 

daarmee een kleiner verschil in aangebrachte belasting ten opzichte van de vorige increment. Het 

aantal pogingen dat Abaqus maximaal uitvoert in een increment kan worden gedefinieerd. Indien 

deze waarde voor een increment wordt overschreden, wordt de berekening afgebroken, doordat het 

model niet convergeert naar een oplossing. Het pad dat door Abaqus wordt doorlopen om 

convergentie te vinden is weergegeven in Figuur 3.10  

 

3.3.2 Verbeteren convergentie 

In Abaqus 6.11.2 kunnen de volgende maatregelen worden genomen voor het vergroten van de 

optredende convergentie van de eindige-elementenberekening [1, 22]: 

 

 Vergroten meshfijnheid 
 Uitvoeren discontinue analyse 
 Vergroten maximaal aantal tijdstoenames 
 Verhogen schade initiatie tolerantie 
 Viskeuze regularisatie 
 Automatische stabilisatie 
 Toepassen line search 

 

Vergroten meshfijnheid 

Uit eerder onderzoek [23] blijkt dat het verfijnen van de mesh kan leiden tot snellere convergentie. Dit 

geldt voor meshverfijning in alle beschikbare richtingen; voor een 2D model dus in x- en y-richting, 

voor een 3D model in x-, y- en z-richting. 

 

Uitvoeren discontinue analyse 

Door het uitvoeren van een discontinue analyse wordt het tijd-integratie schema aangepast. Hierdoor 

worden in plaats van de standaard vier evenwicht iteraties, maximaal acht iteraties uitgevoerd, 

voordat een tijdstoename tussen de opeenvolgende iteraties wordt verkleind. Hiernaast worden het 

aantal iteraties, waarna een schatting van de convergentiegraad wordt uitgevoerd, verhoogd.  
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Figuur 3.10: Pad dat Abaqus doorloopt voor het vinden van convergentie 

 

 

Hierdoor kan een meer nauwkeurige schatting worden uitgevoerd. Indien de convergentiegraad een 

opgegeven waarde overschrijdt, zal de tijdstoename tussen de opeenvolgende iteraties worden 

verkleind. Door het verhogen van het maximaal aantal tijdstoenames in een analyse kan voorkomen 

worden dat de berekening vroegtijdig wordt afgebroken. 

 

Vergroten maximaal aantal tijdstoenames 

Convergentieproblemen kunnen optreden bij het ontstaan van schade, voornamelijk in het geval dat 

de berekende rekken of spanningen in een van de beschouwde elementen aanvankelijk significant 

groter is dan de maximaal toelaatbare waarde. In dit geval zal door Abaqus de tijdstoename tussen 

opeenvolgende iteraties gereduceerd worden, aangezien het niet mogelijk is om de exacte rek of 

spanning te vinden waarbij schade optreedt.  

 

Verhogen schade initiatie tolerantie 

Als de optredende rek of spanning, de maximale waarde vergroot met het schade initiatie tolerantie 

(zie paragraaf 1.1.2) overschrijdt, wordt de tijdstoename tussen iteraties gereduceerd. Naast het 

vergroten van het maximaal aantal tijdstoenames kan dus ook de schade initiatie tolerantie worden 

verhoogd. Zodoende kan worden voorkomen dat de tijdstoename tussen de iteraties verkleind wordt 

bij de initiatie van de schade. De standaard waarde voor de schade initiatie tolerantie bedraagt 5%. 

 

Toevoegen viskeuze regularisatie 

Ten gevolge van de bifurcatie gevoeligheid van de evenwichtsoplossing van een scheurpad kunnen 

convergentieproblemen ontstaan. Deze gevoeligheid kan worden gereduceerd door het toevoegen 

van viskeuze stabilisatie. Het toevoegen van teveel viskeuze stabilisatie kan de uitkomst van de 
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berekening echter onnauwkeurig maken. Er dient dan ook gecontroleerd te worden hoeveel energie 

in het model verloren is gegaan ten gevolge van de toegevoegde stabilisatie. In Abaqus kan dit 

energieverlies worden gecontroleerd met behulp van een uitvoervariabele: ALLVD (viskeuze energie 

omzetting voor het gehele model). Het toevoegen van viskeuze stabilisatie kan de benodigde 

rekentijd en het vereiste aantal iteraties aanzienlijk reduceren.  

 

Toevoegen automatische stabilisatie 

Bij het toevoegen van stabilisatie aan een berekening worden viskeuze krachten (Fv) toegevoegd aan 

de globale evenwichtsvergelijkingen, zie vergelijking (3.3). Hierin is P de som van de externe krachten 

werkend op een knoop en I is de som van de interne krachten werkend op een knoop [1].  

 

 P – I – Fv = 0 (3.3) 

 

 Waarin:  

     Fv = c M*  (3.4) 

      = du/dt (3.5) 

 

In vergelijking (3.4) is c de constante voor het activeren van de stabilisatie die gedefinieerd wordt in 

de preprocessor. M* is een artificiële massa matrix op basis van een eenheidsdichtheid. De 

verplaatsingssnelheid van de elementen in het model wordt in rekening gebracht door vergelijking 

(3.5), waarin  de vector is die de knoopsnelheden beschrijft. Naarmate de verplaatsingssnelheid 

toeneemt, neemt dus ook de invloed van de viskeuze krachten op de oplossing toe. 

 

Het energieverlies ten gevolge van de stabilisatie kan in Abaqus worden beschouwd met behulp van 

de uitvoer variabele ALLSD (statische energie-omzetting voor het gehele model). Een maximale 

verhouding tussen de statische energie-omzetting en de interne energie kan worden gedefinieerd. De 

standaardwaarde voor deze maximale verhouding bedraagt 0,05. Per berekening kan de benodigde 

en ideale waarde voor deze verhouding variëren. 

 

Toepassen line search 

Indien hoge residuele spanning, dat wil zeggen de som van alle spanningen op een knoop, optreden, 

kan de robuustheid van de oplosmethode vergroot worden door de line search methode in Abaqus te 

activeren. Een correctie wordt, indien de line search methode is geactiveerd, uitgevoerd op de 

gevonden oplossing op basis van een line search schaalfactor. Door middel van een iteratief proces 

wordt een waarde voor de line search schaalfactor gekozen, zodat de aanwezige residuele 

spanningen geminimaliseerd worden. De nauwkeurigheid van het minimaliseren van de residuele 

spanningen kan worden gedefinieerd in de preprocessor, door het definiëren van de line search 

schaalfactor en het maximaal aantal iteraties. Indien de line search methode wordt geactiveerd kan 

de tijdsspanne waarover een iteratie wordt uitgevoerd groter worden aangenomen waardoor het 

aantal benodigde niet-lineaire iteraties kan worden beperkt. 

 

In de bijlagen bij dit rapport is in de Abaqus input bestanden daar waar van toepassing aangegeven 

welke maatregelen zijn toegepast voor het vergroten van de convergentie van de eindige-

elementenberekening.  
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3.4 Abaqus systeemfouten 
Gedurende dit afstudeeronderzoek zijn bij het modelleren van discrete scheurvorming diverse 

systeemfouten in Abaqus opgetreden. De in dit onderzoek tegengekomen bugs: unexpected system 

error 193 en unexpected system error 144, zullen hier kort worden behandeld. 

 

3.4.1 Unexpected system error 193 

Wanneer de analyse voor het bepalen van de optredende scheurvorming wordt uitgevoerd, geeft 

Abaqus de foutmelding: “unexpected system error 193; IPC_error”. De documentatie van Abaqus [1] 

geeft geen indicatie over de oorzaak van deze foutmelding. 

 

De afkorting IPC staat echter voor Inter Proces Communication. Abaqus maakt gebruik van de Inter 

Proces Communication voor de aansturing van de rekenkernel vanuit de gebruikers interface (GUI). 

De foutmelding duidt dan ook op een miscommunicatie tussen de gebruikersinterface en de 

achterliggende rekenkernel. In Figuur 3.11 is de communicatie tussen de Abaqus gebruikersinterface 

en de rekenkernel weergegeven. 

 

Uit eerder onderzoek [24] blijkt dat, wanneer de rekenkernel wordt aangestuurd door middel van een 

script, voorkomen kan worden dat deze foutmelding optreedt. Dit wordt verklaard doordat de 

aansturing van de rekenkernel op deze manier kan worden uitgevoerd zonder tussenkomst van de 

gebruikersinterface. 

 

Gedurende het verdere onderzoek zijn berekeningen waarin scheurvorming onderdeel uitmaakt van 

de te verwachten uitkomst, dan ook uitgevoerd door gebruik te maken van Python scripts om zo de 

rekenkernel direct aan te sturen met een script. 

 

 

 
 

Figuur 3.11: IPC - communicatie in Abaqus tussen de gebruikersinterface en rekenkernel 
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3.4.2 Unexpected system error 144 

Foutmelding “system error 144” duidt op convergentieproblemen bij het vinden van een oplossing. 

Deze foutmelding kan ontstaan wanneer een deling door nul, of vermenigvuldiging met oneindig dient 

te worden opgelost voor het opstellen van de element stijfheidsmatrix. Deze systeemfout is niet direct 

gerelateerd aan Abaqus. Het is een foutmelding die vanuit het besturingssysteem (Windows) wordt 

gegenereerd. 
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Hoofdstuk 4  

Benchmark scheur- en onthechtmodellen 

 

 

Door Alfaro et al. (2010) [25] is een studie uitgevoerd naar vezel-epoxy systemen. In deze studie is 

een vezel-epoxy systeem belast op trek onderzocht, waarbij het onthecht- en scheurgedrag is 

bestudeerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een interface damage model. Het onderzoek 

van Alfaro et al. [25] is gekozen als benchmarkstudie voor de methoden om  discrete scheurvorming 

te modelleren, aangezien in dit onderzoek zowel discrete scheurvorming optreedt als de onthechting 

tussen twee materialen. De discrete scheurvorming wordt geïnitieerd ter plaatse van de interface 

tussen deze twee materialen. De studie van Alfaro et al. is goed omschreven en bevat alle aspecten 

die ook relevant zijn voor een betonligger versterkt met extern gelijmde wapening. Voor een 

betonligger zal scheurvorming in het beton optreden en onthechting wordt verwacht tussen het beton 

en het wapeningsstaal en tussen het beton en de extern gelijmde wapening. 

 

Het referentieonderzoek van Alfaro et al. [25] gaat uit van een vezel-epoxy systeem, waarin de epoxy, 

loodrecht op de richting van de vezel, belast wordt op trek. Als gevolg hiervan ontstaat onthechting 

tussen de vezel en de epoxy, evenals scheurvorming in de epoxymatrix. 

 

In verband met symmetrie van het proefstuk wordt, net als door Alfaro et al. [25], slechts een kwart 

van het composiet gemodelleerd om zodoende de rekentijd beperkt te houden. Het gemodelleerde 

systeem is weergegeven in Figuur 4.1. De toegepaste materiaaleigenschappen van de vezel, de 

epoxy en de interfaces zijn weergegeven in Tabel 4.1. Hierbij beschrijft de epoxy interface het 

schadegedrag van het epoxy materiaal. 

 

In paragraaf 4.1 zullen de modellen opgesteld met de XFEM methode worden behandeld. Allereerst 

wordt de opbouw van de modellen en de wijze van validatie besproken. Vervolgens wordt de invloed 

van de meshfijnheid op de optredende scheurvorming en het scheurgedrag beschouwd. Ook is 

onderzocht wat de invloed op de resultaten is van de wijze van het verbinden van de knopen van de 

interface elementen tussen de vezel en epoxy aan de naburige continuüm elementen, zoals 

besproken in 2.3. Vervolgens is geanalyseerd wat de invloed is van de toegepaste numerieke 

stabilisatie (zie hoofdstuk 3.3) op de resultaten van de berekening. In paragraaf 4.2 zijn cohesive 

zone modellen met en zonder fysieke dikte van de interface elementen vergeleken. Ook is een 

cohesive zone model opgesteld waarbij het gebruikersmateriaalmodel is toegepast als 

materiaalmodel voor de interface elementen. In paragraaf 4.3 wordt de bruikbaarheid van de XFEM 

methode en cohesive zone models vergeleken.  

 

De modellen die in dit hoofdstuk behandeld worden zijn opgenomen in bijlage E. 
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Figuur 4.1: Geometrie en randvoorwaarden van gemodelleerde vezel-epoxy composiet 

 

 

 

 
Parameter Waarden 

Vezel                 

 E E-modulus  86.9 GPa = 86900 N/mm
2 = 0,0869 N/μm

2 
  Poisson ratio 0.23               

Epoxy 
       

  

 E E-modulus 3.9 GPa = 3900 N/mm
2 = 0,0039 N/μm

2 
  Poisson ratio 0.37               

Vezel-Epoxy interface 
       

  

 E E-modulus 
   

1,0∙10
8 N/mm

3 = 0,10 N/μm
3 

 t Uiterste normaal- en dwars sterkte 25 MPa = 25 N/mm
2 = 0,000025 N/μm

2 
 Gc Mode I en mode II breukenergie 

   
0,5 N/mm = 0,0005 N/μm 

Epoxy interface 
       

  

 E E-modulus 
   

1,0∙10
8 N/mm

3 = 0,10 N/μm
3 

 t Uiterste normaal- en dwars sterkte 50 MPa = 50 N/mm
2 = 0,00005 N/μm

2 
 Gc Mode I en mode II breukenergie 

   
0,5 N/mm = 0,0005 N/μm 

Tabel 4.1: Materiaaleigenschappen van vezel-epoxy composiet 
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4.1 XFEM model 
Scheurvorming in de epoxymatrix is gemodelleerd door het  gebruiken van de XFEM-routine in 

Abaqus. Als scheurdomein zijn de continue vier-knoops elementen (CPS4) van het epoxy materiaal 

opgegeven. Dit betekent dat scheurvorming door middel van XFEM slechts kan optreden in dit 

domein. De onthechting ter plaatse van de vezel-epoxy interface is gemodelleerd met behulp van 

interface elementen zonder fysieke dikte. De koppeling met de continuüm elementen vindt plaats door 

middel van een master-slave formulering, waarbij voor alle knopen een afzonderlijke master-slave 

definitie is opgesteld, tenzij anders vermeld. 

 

Het schade initiatie criterium voor de epoxy is gemodelleerd door middel van het maximum principal 

stress criterium (zie hoofdstuk 2.1.2). Voor de vezel-epoxy interface wordt het schade initiatie 

criterium beschreven door middel van het maximum nominal stress criterium. In de verschillende 

modellen is gevarieerd in de wijze van het modelleren van de softening tak, door enerzijds het 

definiëren van de breukenergie en anderzijds de maximale verplaatsing te definiëren. Op beide 

manieren wordt echter hetzelfde materiaalgedrag beschreven. Ook is gevarieerd in de grootte van de 

toegepaste viscositeit en toegevoegde numerieke stabilisatie in het model, zodat bepaald kan worden 

in welke mate de viscositeit en de toegevoegde numerieke stabilisatie de resultaten beïnvloeden. 

 

Het vezel-epoxy systeem wordt belast door middel van een opgelegde verplaatsing aan de 

rechterrand van het systeem. De knopen op de onderrand en linkerrand worden allen ondersteund in 

de richting loodrecht op de rand. Wanneer het vezel-epxoy systeem wordt belast, treedt een 

scheurpatroon op zoals weergegeven in Figuur 4.2. Bij het toenemen van de verplaatsing gaat 

allereerst de interface tussen de vezel en de epoxy open staan aan de onderrand van het model. 

Deze opening breidt zich uit langs de oppervlakte van de interface, totdat een scheur in het epoxy 

materiaal ontstaat. De scheur zal vervolgens naar de bovenrand van het model lopen. In Figuur 4.2 is 

de scheur in het epoxy materiaal weergegeven als opening. De continuüm elementen waarin de 

XFEM scheur optreedt, zijn weergegeven in het rood (de schade in deze continuüm elementen is 

volledig). In de interface tussen de vezel en het epoxy zijn de interface elementen, waarvoor de 

schade volledig is (d=1) in het blauw aangegeven. 

 

 

 
 

Figuur 4.2: XFEM Scheurvorming in het vezel-epoxy systeem 
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Verificatie van de resultaten van de opgestelde modellen in Abaqus kan plaatsvinden aan de hand 

van het onderzoek van Alfaro et al. [25] door het vergelijken van het optredende spanningsverloop. 

Hiernaast kan het optredende scheurpatroon worden vergeleken met onderzoek van Asp et al. [26]. 

Door Asp et al. [26] is een analytische uitdrukking afgeleid waarmee de hoek waaronder de scheur 

vanaf de vezel-epoxy interface in het epoxy materiaal loopt ten opzichte van de horizontale as kan 

worden bepaald. Deze hoek kan worden bepaald met vergelijking (4.1).  

 

  = - 2 sgn (D) arccos  
2+ |D|

3+ |D|
           voor  ≠0 (4.1) 

 
 

Waarin: 
 

     D = 
1 [(1 - 2 2)/2 - (1 - 2 1)/1]

2 [(1 - 2)/2 + (1 - 1)/1]
  (4.2) 

     i = 
Ei

2(1 + i)
  (4.3) 

 

Voor de materiaaleigenschappen, zoals aangehouden door Alfaro et al. [25] (Tabel 4.1), betekent dit 

dat een hoek van scheurvorming van  = 68° ten opzichte van de horizontale as te verwachten is. 

Overigens worden in het onderzoek van Alfaro et al. hier enigszins afwijkende, maar acceptabele, 

waarden voor gevonden, namelijk 61° - 67° afhankelijk van de toegepaste meshfijnheid. 
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4.1.1 Meshfijnheid 

De invloed van de meshfijnheid van het model is onderzocht door het modelleren van het vezel-epoxy 

systeem met drie verschillende meshfijnheden, variërend van circa 900 elementen voor de grove 

mesh, tot 4750 elementen voor de fijne mesh. Het aantal toegepaste elementen voor de verschillende 

modellen is gespecificeerd in Tabel 4.2. 

 

 

 

 

Mesh 

Continuüm 

elementen epoxy 

Cohesive elements 

interface 

Continuüm 

elementen vezel 

Totaal 

elementen 

grove mesh 650 30 253 903 

Middelfijne mesh 1899 50 877 2826 

Fijne mesh 3742 64 951 4757 

Tabel 4.2: Toegepaste aantal elementen verschillende XFEM modellen 

 

De modellen met de verschillende meshfijnheden kunnen onderling vergeleken worden. Validatie van 

de drie modellen vindt plaats op basis van het onderzoek van Alfaro et al. [25]. In Figuur 4.3 is de 

meshfijnheid van de drie beschouwde modellen afgebeeld, evenals de hoek , waaronder 

scheurvorming optreedt.  

 

   
 

Figuur 4.3: Vergelijking scheurhoek naar meshfijnheid (a) grove mesh  = 36° 

 (b) middelfijne mesh  = 36° (c) fijne mesh  = 37° 

 

 

De hoek  is voor de beschouwde meshfijnheden (nagenoeg) gelijk. Aangezien de XFEM methode 

meshafhankelijk is (zie hoofdstuk 3.2), valt te verwachten dat de hoek waaronder scheurvorming 

optreedt voor de verschillende meshfijnheden gelijk is. De gevonden hoek waaronder de 

scheurvorming in het epoxy materiaal optreedt bedraagt 36° voor de grove en middelfijne mesh en 

37° voor de fijne mesh. Dit is een aanzienlijke afwijking van de analytisch bepaalde waarde van 68° 

en de gevonden waarden door Alfaro et al. [25] van 61° tot 67° (afhankelijk van de toegepaste mesh).  

 

Voor de drie verschillende meshfijnheden zijn de optredende spanningen eveneens vergeleken met 

de spanningen uit het onderzoek van Alfaro et al. [25]. Hiertoe is de gemiddelde spanning in de 

knopen aan de rand van het model, waar de verplaatsing wordt opgelegd, beschouwd. In Figuur 4.4 

is het genormaliseerde tractie-separatie diagram weergegeven van de drie verschillende 

meshfijnheden. Eveneens is in Figuur 4.4 het gevonden tractie-separatie diagram door Alfaro et al. 

[25] weergegeven. 

 

Het gevonden tractie-separatie diagram is voor de drie meshfijnheden nagenoeg gelijk. Ook toont het 

goede overeenkomsten met de resultaten van Alfaro et al [25]. De maximaal genormaliseerde 

overdraagbare spanning bedraagt voor de grove mesh 0,92, voor de middelfijne mesh 0,93 en voor 
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de fijne mesh 0,95. Door Alfaro et al. [25] wordt voor t
max

/t
u
coh een waarde van 0,92 gevonden. Een 

grotere afwijking van de referentiewaarde uit het onderzoek van Alfaro et al. [25] wordt dus gevonden 

naarmate de meshfijnheid toeneemt. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt doordat, 

naarmate de mesh verfijnd wordt, een grotere onnauwkeurigheid wordt geïntroduceerd ten gevolge 

van de hogere viscositeit die aan de materiaalparameters wordt toegevoegd, ten behoeve van de 

numerieke convergentie van de berekening, zie paragraaf 4.1.3. 

 

In de softening curve treedt een knik op ter plaatse van v/v
u
coh = 1. Dit is het moment dat de scheur in 

de epoxymatrix compleet is, en er ter plaatse van de scheur niet langer een spanning kan worden 

overgedragen. Door de interface tussen de vezel en de epoxy kan echter nog een twee keer grotere 

verplaatsing (v/v
u
coh = 2) worden overgedragen voordat de tractie gelijk wordt aan nul. Immers de 

breukenergie en de stijfheid is voor de epoxymatrix en de interface tussen de vezel en de epoxy gelijk 

aangenomen, zie Tabel 4.1. De interface tussen de vezel en de epxoy heeft echter een twee keer 

lagere sterkte dan de epoxymatrix. Als gevolg hiervan geldt dat v
u
epoxy = 20 m en v

u
interface = 40 m.  

 

Ter plaatse van de knik in het tractie-separatie diagram treedt een klein verschil op in de 

overdraagbare spanning tussen de beschouwde XFEM modellen en het referentieonderzoek van 

Alfaro et al. Uit het onderzoek van Alfaro et al. volgt dat ter plaatse van de knik in de grafiek nog een 

spanning van t/t
u
coh ≈ 0,1 kan worden overgedragen. De waarde gevonden met de XFEM modellen 

voor de overdraagbare spanning bedraagt: t/t
u
coh = 0,08.  

 

 

 
Figuur 4.4: Genormaliseerd tractie separatie diagram van de spanning in de richting van de opgelegde verplaatsing 

aan de rechterzijde van het model voor de drie beschouwde meshfijnheden en het referentieonderzoek 

van Alfaro et al. 

 

 

De XFEM modellen benaderen voor de beschouwde meshfijnheden het spanningsverloop van het 

onderzoek van Alfaro et al. redelijk goed. Enige afwijking treedt op ter plaatse van t
max

 en de knik in 

de curve. Hiernaast verschilt de locatie waar de discrete scheur optreedt in de epoxymatrix aanzienlijk 

met het referentieonderzoek en de  analytisch bepaalde waarde. De XFEM methode in Abaqus geeft 

in dat opzicht een aanzienlijke onnauwkeurigheid bij het bepalen van het discrete scheurpatroon.  
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4.1.2 Verbinden knopen 

Een vergelijking is uitgevoerd naar de invloed van het verbinden van de knopen van de interface 

elementen aan de knopen van de continuüm elementen. Een model is opgesteld waarbij de knopen 

zijn gekoppeld door het modelleren van één master-slave formulering voor de volledige elementrand 

tussen de vezel en de cohesive elements en één master-slave formulering voor de volledige 

elementrand tussen de epoxy en de cohesive elements. Dit model is vergeleken met een model 

waarbij voor elke knoop een individuele master-slave formulering is opgesteld. Tot slot is een model 

gecreëerd waarbij de knopen van het interface element zijn samengevoegd met de knopen van een 

continuüm element indien deze dezelfde coördinaten hebben. Deze wijzen tot het verbinden van de 

knopen zijn besproken in hoofdstuk 2.3. 

 

Het verbinden van de knopen aan de interface elementen tussen het vezel- en epoxymateriaal op 

deze drie verschillende wijzen levert dezelfde resultaten op. Het tractieverloop van de drie modellen is 

vergeleken. In Figuur 4.5 is het genormaliseerde tractie-separatie diagram van het model 

weergegeven, voor de rand waaraan de verplaatsing wordt opgelegd. Voor de drie beschouwde 

modellen komt dit zeer goed overeen. Ook is een vergelijking gemaakt voor de hoek waaronder de 

scheurvorming optreedt. Deze is voor de drie verschillende wijzen van het verbinden van de knopen 

weergegeven in Figuur 4.6. Ook de hoek waaronder scheurvorming optreedt toont een zeer goede 

overeenkomst. 

 

 
Figuur 4.5: Genormaliseerd tractie-separatie diagram van de spanning in de richting van de opgelegde verplaatsing 

aan de rechterzijde van het model 

 

 

   
 

Figuur 4.6: Hoek waaronder scheurvorming optreedt (a) master slave formulering oppervlakten:  = 36° (b) master 

slave formulerubg individuele knopen:  = 36° (c) samenvoegen knopen:  = 36° 
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De wijze waarop de knopen van de interface elementen aan de knopen van de continuüm elementen 

worden verbonden, heeft dan ook voor het opgestelde model geen significante invloed op het 

antwoord. Wel is het in de preprocessor aanzienlijk meer werk om een individuele master-slave 

formulering voor elke knoop te definiëren dan een van de andere wijzen voor het verbinden van de 

knopen. Gedurende het verdere onderzoek zullen dan ook, tenzij anders vermeld, de knopen die 

verbonden dienen te worden samengevoegd worden. Hierbij delen het interface element, en het 

naastgelegen continuüm element dus dezelfde knopen. 

 

4.1.3 Invloed stabilisatie 

Door het toevoegen van viscositeit aan een materiaal waarin schade kan optreden kan de 

convergentie versneld wordt. De invloed van de hoogte van de toegepaste viscositeit is onderzocht 

voor het vezel-epoxy systeem met een grove mesh, waarbij de knopen op de interface tussen de 

vezel en de epoxy verbonden zijn met de interface elementen door middel van een individuele 

master-slave formulering per knoop. 

 

In Figuur 4.7 zijn de tractie-separatie diagrammen weergegeven  voor verschillende waarden van de 

toegepaste viscositeit in het model. De benodigde rekentijd en het aantal incrementen voor het model 

is weergegeven in Tabel 4.3. 

 

Indien er een te lage waarde voor de viscositeit wordt aangenomen dan kan de berekening niet 

opgelost worden door Abaqus. Het blijkt dat de berekening bij het ontstaan van een volledige scheur 

over de hoogte van het model niet verder convergeert. In het tractie-separatie diagram is dit het punt 

waar de maximale spanning wordt opgenomen (t/t
u
coh ≈ 0,92).  

 

 

Viscositeit () 

 

CPU time 

 

Wallclock time 

 

Incrementen 

1,0∙10
-3

 325,4 286 185 

1,0∙10
-4

 336,9 293 190 

1,0∙10
-5

 337,4 297 191 

1,0∙10
-6

 355,6 311 199 

1,0∙10
-7

 420,5 373 236 

1,0∙10
-8

 - - - 

Tabel 4.3: Invloed viscositeit op berekeningstijd en incrementen voor het vezel-epoxy systeem 

 

Door het toevoegen van viscositeit kan de convergentie van de berekening worden versneld. De mate 

waarin de berekening versnelt neemt toe naarmate er meer viscositeit wordt toegevoegd. De 

onnauwkeurigheid van de berekening neemt daarentegen vanaf een zekere viscositeit sterk toe. Voor 

het beschouwde model blijkt dat vanaf een viscositeit van 1,0∙10
-4

 er een aanzienlijke afwijking 

optreedt in het tractie-verloop, zie Figuur 4.7.  

 

De afwijkende tractie in de berekening is voornamelijk terug te zien in de maximaal opneembare 

tractie. Voor een viscositeit van 1,0∙10
-4

 ligt deze al een factor 1,25 hoger dan de maximale 

treksterkte van het epoxymateriaal. Voor een viscositeit van 1,0∙10
-5

 bedraagt dit een factor 1,00. 

Voor een viscositeit van 1,0∙10
-6

 reduceert dit verder tot een factor 0,93 bij een viscositeit van 1,0∙10
-7

 

wordt hiervoor een factor van 0,92 gevonden. Dit komt overeen met de gevonden waarden door 

Alfaro et al., waar een waarde van 0,92 wordt gevonden voor de genormaliseerde maximaal 

opneembare spanning. 

 

Er bestaat een optimum in de toe te voegen viscositeit. Wordt de viscositeit namelijk verlaagd tot 

1,0∙10
-8

 dan treedt een afwijkend spanningsverloop op en kan de berekening niet worden voltooid 

vanwege convergentieproblemen.  
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Het toepassen van viscositeit in de berekening is dus vereist voor het vinden van een (juiste) 

oplossing. De toe te passen waarde van de viscositeit is afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid 

van een berekening. Een minimumwaarde kan worden gevonden waarvoor nog convergentie kan 

worden bereikt. Naarmate de viscositeit vanaf dit minimum verhoogd wordt, zal de nauwkeurigheid 

van de berekening afnemen.  

 

 

 
Figuur 4.7: Genormaliseerd tractie-separatie diagram, weergave van de invloed van de viscositeit 
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4.2 Cohesive zone model 
In Figuur 4.8 is een typische discrete scheur in het vezel-epoxy systeem van een CZM weergegeven. 

In de epoxymatrix is de schade in de interface elementen volledig en zijn de interface elementen 

verwijderd uit het model, aangezien de stijfheid van deze elementen evenredig gereduceerd is met de 

toename van de schade van de elementen. De elementen hebben dus geen resterende stijfheid 

wanneer de schade volledig is. In de interface tussen de vezel en de epoxy, is de schade in de 

interface elementen nog niet volledig en zijn de interface elementen (in het blauw weergegeven in 

Figuur 4.8) nog in staat een zekere spanning over te dragen.   

 

Net als bij de XFEM modellen kunnen bij de cohesive zone modellen de resultaten worden 

gevalideerd aan de hand van de hoek waaronder scheurvorming in de epoxymatrix optreedt, als wel 

door het vergelijken van het spanningsverloop met het resultaat bepaald door Alfaro et al. [25]. 

 
 

 
Figuur 4.8: Discrete scheurvorming d.m.v. een cohesive zone model in het vezel-epoxy systeem 

 

 

Er worden drie typen cohesive zone modellen beschouwd. Allereerst is een CZM beschouwd waarbij 

de interface elementen geen fysieke dikte hebben in de onvervormde situatie. Vervolgens is een CZM 

beschouwd waarbij de interface elementen een daadwerkelijke fysieke dikte hebben in de 

onvervormde situatie. In deze twee cohesive zone modellen worden de standaard Abaqus 

materiaalmodellen toegepast. Een derde type CZM is opgesteld waarbij het eerder besproken UMAT 

(hoofdstuk 2.4) als materiaalmodel wordt toegepast.  Voor de beide typen CZM met de standaard 

Abaqus materiaalmodellen is een studie uitgevoerd naar de invloed van de meshfijnheid op de 

resultaten. Hiertoe zijn drie verschillende meshfijnheden voor beide type modellen onderzocht. De 

resultaten van het UMAT model zijn vergeleken met het CZM waarbij standaard Abaqus 

materiaalmodellen zijn toegepast. Hierbij is onder meer de nauwkeurigheid van de resultaten en is de 

benodigde rekentijd beschouwd. 

 

In de drie typen cohesive zone modellen zijn interface elementen toegevoegd tussen alle continuüm 

elementen in het model. Dat wil zeggen dat interface elementen zijn toegepast daar waar 

scheurvorming wordt verwacht, oftewel tussen alle epoxy-continuüm elementen en in de interface 

tussen de vezel en de epoxymatrix. Hiernaast zijn interface elementen ook aangebracht tussen alle 

continuüm elementen van de vezel. Dit vanwege modeltechnische redenen. Door het toevoegen van 

deze interface elementen kan in de preprocessor aanzienlijk werk worden bespaard met het 

verbinden van de knopen in de interface tussen de vezel en de epoxy. De interface elementen tussen 

alle vezel continuüm elementen zijn gemodelleerd met een bij benadering oneindig hoge stijfheid en 

slechts met een lineair-elastisch gedrag. Hierdoor is het gedrag van deze cohesive elements te 

verwaarlozen voor het globale systeem gedrag. De invloed van deze interface elementen is 

onderzocht in een vergelijkende studie. Het aanbrengen van interface elementen buiten het 

verwachtte scheurdomein blijkt de resultaten inderdaad niet te beïnvloeden. 
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4.2.1 Cohesive zone model: interface elementen zonder fysieke dikte 

Een meshverfijningsstudie  is uitgevoerd voor cohesive zone models, waarbij de interface elementen 

geen fysieke dikte hebben in onvervormde toestand. Een drietal meshfijnheden zijn hiertoe 

gemodelleerd. Het aantal toegepaste elementen per model is weergegeven in Tabel 4.4. 

 

 

 

 

Mesh 

Continuüm 

elementen 

epoxy 

Cohesive 

elements 

epoxy 

Cohesive 

elements 

interface 

Continuüm 

elementen 

vezel 

Cohesive 

elements 

vezel 

Totaal 

elementen 

Grove mesh 976 1422 26 346 493 3263 

Middel mesh 2252 3315 30 528 761 6886 

Fijne mesh 5416 8023 50 1402 1938 16829 

Tabel 4.4: Toegepaste aantal elementen verschillende CZM modellen 

  voor de mesh gegenereerd met de  Abaqus mesh generator 

 

Indien de modellen belast worden met een opgelegde verplaatsing aan de rechterrand van het model 

treedt een opmerkelijk fenomeen op naarmate de verplaatsing toeneemt. In de beschouwde modellen 

treedt onafhankelijk van de meshfijnheid een tweede scheur op aan de rechterrand van het model. Bij 

een verplaatsing van u/v
u
max = 0,015 treedt een scheur op boven de vezel. Deze wordt geïnitieerd 

vanuit de interface tussen de vezel en de epoxy en komt overeen met het te verwachten 

scheurpatroon. Naarmate de verplaatsing verder toeneemt, ontstaat een tweede scheur in het model 

aan de rand waar de verplaatsing wordt opgelegd, zie Figuur 4.9. Deze scheur komt niet overeen met 

het te verwachten scheurpatroon. Ook nemen de gemiddelde spanningen sterk toe bij het ontstaan 

van deze tweede scheur. Het schade-initiatie criterium van de epoxymatrix wordt hierbij 

overschreden.  

 

 

        
 

Figuur 4.9: Optredende scheurvorming, bij een mesh gegenereerd met de  Abaqus meshgenerator 

 

 

De tweede scheur zoals weergegeven in Figuur 4.9 ontstaat omdat de mesh nabij de rechter rand 

van het systeem wordt gekenmerkt door een lichte richtingsafhankelijkheid, zie Figuur 4.10 (a). Als 

gevolg van deze richtingsafhankelijke mesh ontstaat aan de rechterrand van het model een vrijwel 

verticale scheur tussen de elementen. De energie die benodigd is om hier een scheur te laten 

ontstaan, blijkt minder dan de energie die benodigd is om de scheur boven de vezel te continueren.  

 

Door de mesh te genereren met een random meshgenerator kan voorkomen worden dat een 

richtingsafhankelijke mesh wordt gegenereerd. De meshgenerator GMSH
3
 wordt toegepast voor het 

genereren van een willekeurige mesh, zie Figuur 4.10 (b).  

 

                                                      
3
 GMSH 2.7.1(2013) 
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Figuur 4.10:  (a) richtingsafhankelijke mesh, gegenereerd met de Abaqus mesh generator;  
(b) willekeurige mesh, gegenereerd met de GMSH mesh generator 

 

 

Een drietal CZM modellen met een willekeurige mesh en een toenemende meshfijnheid zijn 

gemodelleerd. Hierbij is de mesh gegenereerd met GMSH. In Tabel 4.5 is het aantal elementen per 

model weergegeven. Bij het belasten van de cohesive zone modellen met een willekeurige mesh 

ontstaat het verwachtte scheurpatroon, zoals dat ook door Alfaro et al. is gevonden. Scheurvorming in 

de epoxymatrix treedt hier boven de vezel op. In Figuur 4.11 is het scheurpatroon voor de drie 

beschouwde modellen weergegeven.  

 
 

 

 

 

Mesh 

Continuüm 

elementen 

epoxy 

Cohesive 

elements 

epoxy 

Cohesive 

elements 

interface 

Continuüm 

elementen 

vezel 

Cohesive 

elements 

vezel 

Totaal 

elementen 

Grove mesh 918 1338 20 262 371 2909 

Middel mesh 2125 3129 32 398 569 6253 

Fijne mesh 5891 8737 63 1425 2084 18200 

Tabel 4.5: Toegepaste aantal elementen verschillende CZM modellen, mesh gegenereerd met de GMSH mesh generator 
 

 

De gevonden hoek waaronder scheurvorming in de epxoymatrix optreedt bedraagt 55° - 58° 

afhankelijk van de toegepaste meshfijnheid. Dit betreft enige afwijking van de waarden gerapporteerd 

van Alfaro et al. [25], waar de gevonden hoek waaronder scheurvorming in de epoxymatrix optreedt 

61° - 67° bedraagt (afhankelijk van de toegepaste mesh). De analytisch bepaalde waarde is gelijk aan 

68°. Het algehele scheurpatroon toont echter grote gelijkenissen met het referentieonderzoek van 

Alfaro et al [25], zie Figuur 4.12.  
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Figuur 4.11: Vergelijking scheurhoek naar meshfijnheid CZM zonder fysieke dikte interface elementen 

           (a) grove mesh  = 58° (b) middelfijne mesh  = 56° (c) fijne mesh  = 55° 

 

 
 

Figuur 4.12: Scheurpatroon onderzoek Alfaro et al. [25] 

 

Naarmate de mesh verfijnd wordt, zal naar verwachting een betere benadering worden gevonden voor 

de hoek waaronder de scheurvorming optreedt in de epoxymatrix. Bij de beschouwde cohesive zone 

modellen blijkt deze betere benadering van de hoek waaronder scheurvorming optreedt, niet plaats te 

vinden. De hoek waaronder scheurvorming optreedt bij meshverfijning blijkt zelfs te divergeren van de 

analytisch bepaalde oplossing. 

 

In het scheurpatroon van de fijne mesh, zie Figuur 4.11 (c) treden aanvankelijk drie scheuren op. 

Uiteindelijk wordt de rechter scheur in het model dominant en sluiten de andere twee scheuren zich. 

Dit gebeurt wanneer de spanningen in de meest rechter scheur uit Figuur 4.11 (c) het schade initiatie 

criterium hebben bereikt, en softening optreedt. 

 

De CZM modellen kunnen naast de validatie van het scheurpatroon gevalideerd worden aan de hand 

van de optredende tractie verloop in het model. Hiertoe wordt, net als eerder bij de XFEM modellen, 

de optredende tractie aan de rand van het model waar de verplaatsing wordt opgelegd, vergeleken 

met de tractie uit het onderzoek van Alfaro et al. [25]. In Figuur 4.13 is een genormaliseerd tractie-

separatie diagram van de beschouwde modellen weergegeven. Ter vergelijking is ook het 

genormaliseerde tractie-separatie diagram weergegeven, zoals dit gevonden is door Alfaro et al. [25]. 
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De tractie-separatie diagrammen tonen onderling een zeer grote overeenkomst. De maximale 

effectieve tractie is voor de drie beschouwde meshfijnheden vrijwel gelijk en bedraagt t/t
u
coh = 0,91. 

Ter plaatse van de knik in het tractie-separatie diagram kan nog een tractie worden overgedragen van 

t/t
u
coh = 0,09. Deze waarden komen goed overeen met de waarden uit het onderzoek van Alfaro et al. 

[25], waar een maximale effectieve tractie is gevonden van t/t
u
coh = 0,92. Ter plaatse van de knik in de 

curve wordt in het onderzoek van Alfaro et al. [25] nog een overdraagbare effectieve tractie van t/t
u
coh 

= 0,10 gevonden. 

 

 

 
Figuur 4.13: Genormaliseerd tractie=separatie diagram voor de drie beschouwde meshfijnheden en het 

referentieonderzoek van Alfaro et al. 

 

 

4.2.2 Cohesive zone model: interface elementen met fysieke dikte 

Een cohesive zone model is opgesteld waarbij de interface elementen een fysieke dikte hebben, zie 

hoofdstuk 2.3.1. De continuüm elementen zijn hiervoor 1% in oppervlakte verkleind, zodat ruimte 

ontstaat voor de interface elementen. In Figuur 4.14 is het principe van een cohesive zone model 

weergegeven, waarbij de interface elementen een fysieke dikte hebben. Ter illustratie is voor deze 

afbeelding de oppervlakte van de continuüm elementen verkleind met 15%.  

 

De beschouwde cohesive zone modellen, zijn op de dikte van de interface elementen na gelijk aan de 

modellen waar de interface elementen geen fysieke dikte hebben. De modellen hebben allen een 

willekeurige mesh, gegenereerd met GMSH.  

 

In Figuur 4.15 is het scheurpatroon dat optreedt weergegeven. Dit scheurpatroon komt exact overeen 

met het scheurpatroon van de cohesive zone modellen waar de interface elementen geen fysieke 

dikte hebben (zie Figuur 4.11).  

 

Het scheurpatroon blijkt dus niet beïnvloed te worden door de al dan niet aanwezige fysieke dikte van 

de interface elementen. De hoek waaronder scheurvorming in de epoxymatrix optreedt en het verdere 

scheurpatroon komen exact overeen voor beide typen modellen. Voor de fijne mesh worden ook voor 

de modellen zonder fysieke dikte van de interface elementen drie scheuren gevonden, waarna twee 

hiervan zich weer sluiten (Figuur 4.15 (c)). 

 

(a),(b),(c),(d) 
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Figuur 4.14: CZM met fysieke dikte voor de interface elementen: continu epoxy elementen (grijs), cohesive epoxy 

elementen (groen), cohesive elements vezel-epoxy inteface (geel), continu vezel elementen (rood), 

cohesive vezel elementen (blauw); grafisch uitvergroot omwille van begrip 

 

   
 

Figuur 4.15: Vergelijking scheurhoek naar meshfijnheid CZM met fysieke dikte interface elementen 

(a) grove mesh  = 58° (b) middelfijne mesh  = 56° (c) fijne mesh  = 55° 

 

 

Een genormaliseerd tractie-separatie diagram van de beschouwde cohesive zone modellen waarbij 

de interface elementen een fysieke dikte hebben, is weergegeven in Figuur 4.16. Hierin is eveneens 

het gevonden tractie-separatie diagram door Alfaro et al. [25] weergegeven. De gevonden waarden 

komen net als de resultaten van de cohesive zone modellen zonder fysieke dikte van de interface 

elementen, goed overeen met de resultaten van Alfaro et al. [25]. De maximaal overdraagbare tractie 

is voor de drie beschouwde meshfijnheden vrijwel gelijk en bedraagt: t/t
u
coh = 0,90. Ter plaatse van de 

knik in het tractie-separatie diagram bedraagt de overdraagbare tractie t/t
u
coh = 0,10.  
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Figuur 4.16: Genormaliseerd tractie-separatie diagram voor de drie beschouwde meshfijnheden en het 

referentieonderzoek van Alfaro et al. 
 

 

Hoewel het gedrag van de cohesive zone modellen met en zonder fysieke dikte van de interface 

elementen nagenoeg gelijk is, treedt een duidelijk verschil op in de benodigde rekentijd tussen de  

beide typen modellen. Het aantal benodigde incrementen voor het voltooien van de berekening is 

voor de modellen waarbij de interface elementen in onvervormde toestand geen fysieke dikte hebben 

gemiddeld 60% hoger dan voor de modellen waarbij de interface elementen een fysieke dikte 

hebben. Het verschil in het totaal aantal benodigde iteraties voor het oplossen van het systeem en 

daarmee de rekentijd,  is gemiddeld 61%. Dit verschil in aantal incrementen in de berekening wordt 

veroorzaakt doordat de normaal van de interface elementen, als deze geen fysieke dikte hebben, niet 

eenduidig is gedefinieerd.  

 

Hoewel cohesive zone modellen met en zonder fysieke dikte van de interface elementen in 

onvervormde toestand dus nagenoeg gelijke resultaten opleveren, wordt aangeraden om de interface 

elementen te modelleren met een fysieke dikte in onvervormde toestand. Zodoende kan een 

aanzienlijke besparing in de benodigde rekentijd worden gerealiseerd. Indien de dikte van de 

interface elementen voldoende klein wordt gekozen, is de invloed van deze dikte op de resultaten te 

verwaarlozen. 

 

Tijdens het verdere onderzoek zullen dan ook interface elementen met een fysieke dikte worden 

toegepast in de cohesive zone modellen.  

 

4.2.3 Cohesive zone model met UMAT toepassing 

Het geprogrammeerde UMAT, zie hoofdstuk 2.4, is eveneens toegepast als materiaalmodel voor het 

vezel-epoxy systeem. Het UMAT is toegepast voor interface elementen met een fysieke dikte, waarbij 

een grove mesh is toegepast. In Tabel 4.5 is het aantal elementen dat is toegepast bij deze mesh 

opgenomen. De materiaaleigenschappen zijn samengevat in Tabel 4.1. De factor  (een 

reductiefactor zodat de damage parameter iets kleiner blijft dan 1) bedraagt 1·10
-10

. De relaxatie 

parameter, , is gelijk aan 1·10
-7

. 

 

Het optredende scheurpatroon is weergegeven in Figuur 4.17. Het scheurpatroon komt goed overeen 

met de eerder gevonden scheurpatronen met de Abaqus materiaalmodellen. Ook komt het 

scheurpatroon redelijk overeen met het onderzoek van Alfaro het al. De hoek waaronder 

scheurvorming in de epoxy optreedt,  bedraagt 58°. Dit komt overeen met de eerder gevonden 

waarden berekend met het Abaqus materiaalmodel, maar ligt wat lager dan de waarden van 61° - 67° 

gerapporteerd door Alfaro et al. [25]. 

(a),(b),(c),(d) 
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Figuur 4.17: Optredend scheurpatroon CZM met UMAT materiaalmodel 

 

 

Het tractie-separatie diagram van het proefstuk is weergegeven in Figuur 4.18, alsamen met de curve 

berekend door Alfaro et al. [25]. Beide resultaten komen goed overeen. Een maximaal overdraagbare 

tractie van t/t
u
coh = 0,91 wordt gevonden. Ter plaatse van de knik in het tractie-separatie diagram kan 

nog een tractie van t/t
u
coh = 0,09 worden overgedragen in het model. Door Alfaro et al. [25] worden 

hiervoor respectievelijk een waarde van 0,92 en 0,09 gevonden.  

 

Het aantal benodigde incrementen voor het oplossen van de berekening is echter aanzienlijk hoger 

indien het UMAT materiaalmodel wordt toegepast, in vergelijking met de toepassing van een 

standaard Abaqus materiaalmodel. Gezien de aanzienlijke toename in rekentijd door het groter aantal 

benodigde incrementen, zal in het verdere onderzoek het standaard Abaqus materiaalmodellen 

worden gebruikt.  

 

 

 

 
Figuur 4.18: Genormaliseerd tractie=separatie diagram voor het cohesive zone model met UMAT-materiaalmodel en 

het referentieonderzoek van Alfaro et al. 

(a),(b) 
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4.3 Bruikbaarheid XFEM en Cohesive zone model 
Geconcludeerd kan worden dat met een cohesive zone model zowel het optredende scheurpatroon 

als de optredende spanningen uit de benchmarkstudie beduidend beter benaderd worden, dan 

wanneer de XFEM methode wordt toegepast voor het simuleren van discrete scheurvorming. Beide 

methoden geven een zekere afwijking van het analytisch bepaald scheurpatroon [26]. Deze afwijking 

is echter voor cohesive zone modellen aanzienlijk kleiner, dan bij toepassing van XFEM. De 

optredende spanningen komen goed overeen met de gevonden waarden door Alfaro et al [25]. Indien 

de XFEM methode wordt toegepast wordt een afwijking in optredende spanningen van 3,3% 

gevonden ten opzichte van het onderzoek door Alfaro et al [25]. Bij toepassing van een cohesive 

zone model bedraagt de afwijking slechts 2,2%. Deze afwijking wordt naar alle waarschijnlijkheid 

veroorzaakt door de toepassing van de Abaqus materiaalmodellen en Abaqus solver, welke in dit 

onderzoek zijn toegepast, waar door Alfaro et al. [5] gebruik is gemaakt van het softwarepakket 

JEM/JIVE. 

 

Het toepassen van het geïmplementeerde gebruikersmateriaalmodel (UMAT) voor het beschrijven 

van het gedrag van de interface elementen uit het cohesive zone model levert geen significante 

verbeteringen op in het optredend gedrag. Het optredende spanningsverloop en scheurpatroon komt 

overeen met de waarden gevonden bij berekeningen uitgevoerd met het Abaqus materiaalmodel. 

Nadeel aan het gebruik van het gebruikersmateriaalmodel is dat de benodigde rekentijd aanzienlijk 

meer is, dan wanneer het standaard Abaqus materiaalmodel wordt toegepast. 

 

Tijdens het verdere onderzoek zal dan ook gebruik worden gemaakt van cohesive zone modellen 

voor het simuleren van discrete scheurvorming. Hierbij zullen interface elementen worden toegepast, 

welke een fysieke dikte hebben. Ook zal er gebruik worden gemaakt van de standaard Abaqus 

materiaalmodellen, om zo de benodigde rekentijd voor de simulaties te minimaliseren. 
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Hoofdstuk 5  

Toepassing discrete scheurvorming 

 

 

In Hoofdstuk 4 is aangetoond dat met een cohesive zone model in Abaqus discrete scheurvorming 

nauwkeurig kan worden gemodelleerd. In dit hoofdstuk wordt dit model toegepast op een betonligger 

zonder dwarskrachtwapening, waarvan de slankheid zal worden gevarieerd.  

 

In een 2D-model kan de dwarskrachtwapening in betonliggers (beugels) niet expliciet worden 

gemodelleerd. De bijdrage van de dwarskrachtwapening, kan slechts impliciet worden verwerkt in de 

effectieve materiaaleigenschappen van het beton. Hierbij wordt een ruwe benadering gemaakt van 

het systeemgedrag. Ook is het zeer complex om de bijdrage van de dwarskrachtwapening 

nauwkeurig te verwerken in de betoneigenschappen. Om deze reden is er voor gekozen om de 

dwarskrachtwapening buiten beschouwing te laten. Een 3D-configuratie is vereist voor het modelleren 

van dwarskrachtwapening. Door Leonhardt en Walther [27] zijn in 1962 vierpunts buigproeven 

uitgevoerd op betonliggers zonder dwarskrachtwapening. Waarbij een variëteit aan betonliggers is 

beproefd, variërend van zeer gedrongen liggers tot zeer slanke liggers. Hierbij is zowel de capaciteit 

van de betonliggers als het optredende scheurpatroon gedocumenteerd. Ter validatie van het 

opgestelde model voor het simuleren van discrete scheurvorming, zal een betonligger waarvan de 

slankheid wordt gevarieerd worden gemodelleerd in Abaqus.  

 

In dit hoofdstuk zullen allereerst de toegepaste materiaalmodellen in Abaqus en de 

materiaalparameters worden besproken. Vervolgens zal de opzet van de experimenten uitgevoerd 

door Leonhardt en Walther [27] worden behandeld. Daarna worden de resultaten van de berekening 

vergeleken met de experimentele resultaten.  

 

5.1 Toegepaste materiaalmodellen 
Allereerst zal het toegepaste materiaalmodel voor het beton worden behandeld. Vervolgens wordt het 

toegepaste materiaalmodel voor de interne staalwapening worden besproken en wordt het 

hechtmodel voor het beton aan de interne staalwapening dat is toegepast behandeld.  

 

5.1.1 Betonmodel 

Het scheurgedrag van het beton wordt gesimuleerd door de interface elementen uit het cohesive 

zone model. Het gedrag van beton onder druk kan met twee verschillende materiaalmodellen worden 

gemodelleerd. Allereerst kan het gedrag van beton onder druk en afschuiving worden gemodelleerd 

door in de continuüm elementen van het beton het Concrete Damaged Plasticity (CDP) 

materiaalmodel te gebruiken. Het model gaat hierbij uit van de bezwijkmechanismen betonstuik en 

scheurvorming in de trekzone, dat wordt beschreven door middel van smeared cracking. Beide 

materiaalmodellen worden zo gedefinieerd dat het gedrag onder trek niet maatgevend is; hiervoor 

wordt het bezwijkgedrag van de interface elementen uit het cohesive zone model maatgevend 

gedefinieerd. Hiernaast kan het betongedrag onder druk worden gemodelleerd door in de continuüm 

elementen van het beton het plasticiteitmodel van Von Mises [28] toe te passen. Hierbij dient 

afzonderlijk een materiaalmodel voor het beton onder afschuiving gedefinieerd te worden, waarvoor 

het cohesive zone model in de interface elementen zal worden gebruikt. Beide materiaalmodellen 

zullen in deze paragraaf worden vergeleken.  
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Concrete Damaged Plasticity materiaalmodel 

Het CDP materiaalmodel, ontwikkeld door Lee en Fenves [29], is een continuüm-schade model 

gebaseerd op de spanning-rek relatie zoals weergegeven in vergelijking (5.1): 

 

 = (1 – d)D0
el
 : (e – e

pl
)  (5.1) 

 

De scalaire schade variabele, d, heeft in het geval van onbeschadigd beton een waarde van nul. 

Deze variabele neemt toe, naarmate het beton meer beschadigd raakt. In het geval van compleet 

stijfheidsverlies van het beton bedraagt deze waarde één. De scalaire degradatie variabele is 

verschillend voor normaaltrek- en drukspanningen, zie vergelijking (5.2), waar i voor trek ofwel druk 

staat.  

 
 di = 1 – i / fi (5.2) 

 

De ontwikkeling van de grootte van de degradatie variabele wordt beïnvloed door de effectieve 

spanning en hardening parameter: 
pl
. Daarbij kunnen twee verschillende hardening parameters 

worden onderscheiden, één voor druk en één voor trek. Het mono-axiale gedrag onder trek en druk, 

zoals beschreven door het Concrete Damaged Plasticity model, is weergegeven in Figuur 5.1. 

Wanneer het beton wordt ontlast op enig punt van de softening tak, dan is de elastische stijfheid 

daarbij gelijk aan een gereduceerde waarde die de bijbehorende hoeveelheid schade verdisconteert. 

 

In het CDP-model dient een mono-axiale relatie tussen de inelastische rek en spanning na het 

optreden van vloeien te worden gedefinieerd. Dit mono-axiale gedrag kan vervolgens uitgebreid 

worden in de overige richtingen. Voor het invoeren van deze data in Abaqus dient de scheurrek en 

scheurspanning te worden ingevoerd. Hierbij is de scheurrek nul wanneer de scheuren ontstaan. De 

totaal optredende rek bedraagt dan ft / Ecm. 

 

 

  
 

Figuur 5.1: Materiaalgedrag beton (a) spanning-rek diagram beton onder mono-axiale trek (b) spanning-rek diagram beton 
onder mono-axiale druk 

 

 

Het gedrag van beton onder druk is bepaald aan de hand van EN 1992-1-1 [31], paragraaf 3.1. In 

deze Eurocode wordt het niet-lineaire betongedrag beschreven op basis van empirisch bepaalde 

spanning-rek relaties. Net als voor het gedrag onder trek dient ook voor druk de spanning-rek relatie 

opgegeven te worden in Abaqus op basis van niet-elastische rek. Hier geldt: tot = el + pl. Het gedrag 

van beton onder druk kan als volgt worden bepaald:  
 

 

c = 
k - 

2

1 + (k - 2)
 ∙ fcm  (5.3) 

 



Hoofdstuk 5 | Toepassing discrete scheurvorming   

 
 

83 | 

 Waarin:  

      = 
c

c1
  5.4 

     k = 1,05 ∙    

     
 5.5 

 

Het toegepaste vloeioppervlakte dat het bezwijkgedrag simuleert staat afgebeeld in Figuur 5.2 (a). 

Het gedrag van beton onder afschuiving is gekoppeld aan dat onder normaal belasting. Naarmate 

een grotere normaaldrukkracht aanwezig is, wordt de capaciteit onder afschuiving groter. Behalve het 

materiaalgedrag van beton onder druk en trek dienen voor het concrete damaged plasticity model ook 

enkele factoren te worden gedefinieerd. De parameters  en m beschrijven samen de flow potential 

functie van het beton, zie Figuur 5.2 (b). Waarin  de dilatatiehoek representeert, gemeten in het p-q 

vlak. De excentriciteit, m, bepaalt de mate waarin de flow potential functie de asymptoot benadert. De 

flow potential functie zal een rechte lijn worden, indien de excentriciteit nul benadert.  

 

 

 

 

 

Figuur 5.2: (a) Vloeivlak zoals toegepast in het Concrete Damaged Plasticity model in Abaqusc0 en b0 verwijzen 
naar de mono-axiale en evenwicht drukvloeispanningen (b) Flow potential functie in het verticale vlak 

 

 

De vorm van de vloeifunctie wordt gedefinieerd door de parameters f en . De verhouding f = fb0/fc 

dient opgegeven te worden. Hierin is fb0 de maximale druksterkte onder multi-axiale druk en is fc de 

druksterkte onder mono-axiale druk. De factor , kan worden bepaald door het uitvoeren van een tri-

axiale drukproef, maar kan eveneens worden benaderd door vergelijking (5.6).  

 

  = 
3(1 - p)
2p + 3

      (5.6) 

 

Algemeen geaccepteerde waarden voor deze vier parameters zijn in eerder onderzoek bepaald door 

Jankowiek en Lodygowski [30]. Deze waarden zijn dan ook toegepast in dit onderzoek: 

 

  = 38°  

 m = 1  
 fb0/fc = 1,12  
  = 0,666  

 

Het betongedrag onder het druk is weergegeven in Figuur 5.3. Hierin is zowel het gedrag 

weergegeven van het beton onder druk volgens Eurocode 2 [31], als de curve gebruikt in Abaqus 

voor het modelleren van dit gedrag. Het verschil tussen beide curves ontstaat doordat in Abaqus de 

inelastische waarden van de rek (pl = tot – el) en de bijbehorende spanningen gedefinieerd zijn,  
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terwijl de curve volgens Eurocode 2 is gedefinieerd met behulp van de totale rek. De spanningen voor 

de Abaqus invoer worden berekend met vergelijking (5.3), waarin c de totale rek van het beton is. Het 

aandeel van de elastische rek hierin bedraagt: el = c/Ecm. 

 

 
 

Figuur 5.3: Mono-axiaal betongedrag onder druk, volgens Eurocode 2, en de curve dat  invoer beschrijft voor 

het CDP materiaalmodel in Abaqus 

 

 

De betonliggers uit de experimenten van Leonhardt en Walther [27] hebben een betonkwaliteit B30. 

De exacte materiaaleigenschappen van de beproefde liggers zijn niet gedocumenteerd. Hierdoor is 

hier uitgegaan van de materiaaleigenschappen zoals bepaald aan de hand van Eurocode 2 [31]. De 

toegepaste materiaaleigenschappen in de numerieke modellen zijn weergegeven in Tabel 5.1.  

 

 
Materiaaleigenschappen beton 

Druksterkte fcm  = 38 N/mm
2
 

Treksterkte fctm = 1,95 N/mm
2
 

Elasticiteitsmodulus Ecm = 32.837 N/mm
2
 

Poisson ratio ν = 0,3  

 

Tabel 5.1: Materiaaleigenschappen experimenten Leonhardt en Walther [27], benaderd met behulp van Eurocode 2 

 

Indien het CDP materiaalmodel wordt uitgerust met een softening, dan treedt er, niet langer discrete 

scheurvorming op in het beton. Het betongedrag wordt dan met smeared cracking gedrag 

beschreven: het scheurgedrag wordt uitgespreid over de desbetreffende continuüm elementen. 

 

In dit onderzoek wordt een overschatting van het betongedrag onder trek gedefinieerd voor het CDP 

materiaalmodel, zodat dit materiaalmodel niet maatgevend is. Hierdoor zal schade onder trek in de 

interface elementen optreden. Aangezien het gedrag van beton onder trek wordt beschreven door de 

interface elementen is het niet nodig een softening-gedrag van het beton onder trek te modelleren 

voor het CDP materiaalmodel.  De overschatting van het materiaalgedrag onder trek in het CDP 

materiaalmodel resulteert eveneens in een overschatting van het materiaalgedrag onder mode II 

belasting. Door echter slechts een geringe overschatting van het gedrag onder trek te modelleren, 

kan de overschatting van het gedrag onder mode II belasting beperkt blijven. Er wordt voor gekozen 

om het schade initiatie criterium van het beton onder trek voor het CDP model met 2% te 

overschatten, resulterend in een treksterkte van ft = 1,99 N/mm
2
. Dienovereenkomstig wordt de lagere 

betontreksterkte in de interface elementen van 1,95 N/mm
2
 maatgevend. 
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Plasticiteitsmodel 

Het plasticiteitsmodel van Abaqus gaat uit van een perfect plastisch materiaalgedrag, waarbij zowel 

hardening, perfect plastisch materiaalgedrag en softening beschreven kan worden. Dit gedrag kan 

worden gedefinieerd door het opgeven van karakteristieke waarden uit het spannings-rek diagram.  

 

Het spannings-rek diagram wordt gedefinieerd door het definiëren van een elasticiteitsmodulus van 

het materiaal en vloeispanning bij een gedefinieerde plastische rek. Het gedrag van beton onder druk 

wordt op een overeenkomende wijze als het concrete damaged plasticity model gedefinieerd in 

Abaqus, zie Figuur 5.3.  

 

Ten opzichte van het concrete damaged plasticity materiaalmodel, worden twee effecten niet 

beschreven. Allereerst zal de capaciteit van het beton onder druk niet toenemen bij bi-axiale druk, 

zoals dit wel gebeurt bij het CDP-materiaalmodel (zie Figuur 5.2 (a)). De capaciteit van het beton 

onder druk blijft bij toepassing van het plasticiteitsmodel voor alle richtingen gelijk, ook wanneer een 

bi-axiale drukspanning optreedt. Hiernaast is het gedrag van beton onder afschuiving bij toepassing 

van het plasticiteitmodel gelijk aan het gedrag onder normaaldrukspanning.  

 

Indien het plasticiteitmateriaalmodel wordt toegepast, dient dus gecontroleerd te worden of bezwijken 

op afschuiving (in de interface elementen) heeft plaatsgevonden. Aangezien een ondergrens voor de 

afschuifcapaciteit wordt gedefinieerd in de interface elementen, zal bij bezwijken op afschuiving, een 

meer nauwkeurige benadering van de capaciteit onder afschuiving bepaald moeten worden. 

Hetzelfde geldt voor het beton onder druk. Indien een bi-axiale drukspanning optreedt in het model 

kan niet worden volstaan met de benadering van het beton onder druk met het plasticiteitsmodel. 

Treedt echter slechts een mono-axiale drukspanning op dan kan het betongedrag onder druk correct 

worden gemodelleerd met het plasticiteitsmodel.  

 

Het gedrag van beton onder trek wordt in de continuüm elementen net al bij het concrete damaged 

plasticity model overschat bij toepassing van het plasticiteitsmodel. Het gedrag dat met dit model 

wordt beschreven is voor trek en druk namelijk gelijk. Het werkelijke gedrag van het beton onder trek 

wordt in de interface elementen uit het cohesive zone model beschreven, daardoor is deze 

overschatting van het plasticiteitsmodel geen bezwaar voor de toepassing van het model is.  

 

Een vergelijking voor het modelleren van het betongedrag in de continuüm elementen door middel 

van het concrete damaged plasticity model en door middel van het plasticiteitsmodel wordt uitgevoerd 

in paragraaf 5.1.2.  

 

Interface schade model 

Het gedrag van beton onder trek wordt, zoals eerder vermeld, gemodelleerd in de interface 

elementen uitgerust met het cohesive zone model. Het materiaalgedrag van de interface elementen is  

behandeld in hoofdstuk 2.3.  

 

Het gedrag van beton onder trek is beschreven door Hordijk [32] op basis van uitgevoerde uniaxiale 

trekproeven, zie Figuur 5.4. Door Wittman et al. [33] is dit gedrag vereenvoudigd tot een bilineair 

softeningmodel, zie Figuur 5.4. Voor de interface elementen wordt uitgegaan van het gedrag zoals 

beschreven door Wittman et al. [33], aangezien bilineair softening-gedrag eenvoudiger te modelleren 

is in Abaqus dan een exponentiele softening. De damage parameter kan bepaald worden zoals 

beschreven in hoofdstuk 2.1.3.  
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Figuur 5.4: Materiaalgedrag van beton onder trek, op basis van uniaxiale trekproeven volgens Hordijk [32] en 

de bilineaire simplificatie volgens Wittmann et al. [33] 

 

 

De treksterkte van het beton uit de experimenten van Leonhardt en Walther bedraagt 1,95 N/mm
2
, zie 

Tabel 5.1. Het ongescheurde beton heeft onder zuivere trek een zelfde elasticiteitsmodulus als onder 

druk, welke 32.837 N/mm
2
 bedraagt. De breukenergie die benodigd is voor het bepalen van het 

tractie-separatie diagram wordt niet gedefinieerd in Eurocode 2, maar kan worden bepaald met 

behulp van CEB-FIB Model Code [34]. Uitgaande van de aanname dat de maximale grootte van het 

toeslagmateriaal dmax = 32 mm bedraagt, dan wordt een breukenergie voor het beton met 

betonkwaliteit B30 van 0,095 N/mm gevonden. Dit resulteert in het tractie-separatiediagram voor 

beton onder trek, zoals weergegeven in Figuur 5.5. 

 

 

 

Figuur 5.5: Tractie-separatie diagram beton onder uni-axiale trek, materiaaleigenschappen volgens 

experimenten van Leonhardt en Walther 
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5.1.2 Verificatie betonmodel 

Verificatie van het concrete damaged plasticity model kan plaatsvinden door het uitvoeren van 

eenvoudige druk- en trekproeven. Hiervoor zal het CDP materiaalmodel worden beschouwd met en 

zonder de aanwezigheid van interface elementen voor het beschrijven van het schadegedrag. Dit 

gedrag zal worden vergeleken met druk- en trekproeven, waarbij het plasticiteitsmodel wordt 

toegepast voor de continuüm elementen van het beton. Een vergelijking tussen beide 

materiaalmodellen, toegepast voor een betonligger belast op buiging, is uitgevoerd in paragraaf 5.3.1. 

 

CDP-model onder druk 

Ter verificatie van het toe te passen Concrete Damaged Plasticity model (CDP) wordt een uni-axiale 

drukproef gemodelleerd. Zodoende kan geverifieerd worden of het betongedrag onder druk in Abaqus 

daadwerkelijk zo optreedt als bepaald in Eurocode 2 [31], zie Figuur 5.3. 

 

Er wordt een betonnen element in 2D gemodelleerd, met de afmetingen en randvoorwaarden zoals 

weergegeven in Figuur 5.6. De belasting bestaat uit een opgelegde verplaatsing van 1,05 mm. De te 

verwachten optredende rek bedraagt dan 3,5 ‰ (1,05/300 = 3,5 ∙10
-3

). 

 

 

 
Figuur 5.6: Uni-axiaal drukmodel, ter verificatie CDP-materiaalmodel 

 

 

Voor het modelleren van het juiste gedrag wordt de drukproef gemodelleerd met plane stress 

continuüm elementen (CPS3). Voor plane stress elementen zijn de spanningen loodrecht op het vlak 

gelijk aan nul. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een dunne plaat (de dimensies in z-

richting zijn zeer klein vergeleken met de x- en y-richting).  

 

Een vergelijking van de meshfijnheid is gemaakt. In Figuur 5.7 is de spanning-rek relatie zoals 

bepaald in Abaqus weergegeven. Onder de huidige belastingcondities en randvoorwaarden is de 

spanning-rek relatie uniform over het hele model. Ter vergelijking is ook het gedrag voor niet-lineaire 

berekeningen uit Eurocode 2 [31] weergegeven. Uit Figuur 5.7 blijkt dat de invloed van de 

meshfijnheid te verwaarlozen is voor beton onder druk. Een grovere mesh kan hier dan ook worden 

aangehouden om zodoende rekencapaciteit te besparen. 

 

Het gedrag van beton onder druk beschreven met het concrete damaged plasticity model komt zeer 

goed overeen met het gedrag zoals omschreven in Eurocode 2. Het CDP-model kan dan ook worden 

toegepast in Abaqus voor het modelleren van beton onder druk.  

  



Modelleren van discrete scheurvorming in beton | Afstudeerrapport 

 

| 88 

 

  
 

Figuur 5.7: Spanning-rek relatie voor mono-axiale druk zoals bepaald in Abaqus met het concrete damaged 

plasticity model en volgens Eurocode 2 [31] 

 

 

CDP-model onder trek 

Het CDP-model is getoetst onder een zuivere trekproef, ter verificatie van het materiaalmodel. Hiertoe 

is het eerdere model uit Figuur 5.6 aangepast, zodat het model onder trek wordt belast. De zuivere 

normaaldrukkracht is vervangen door een normaaltrekkracht.  

 

Het CDP materiaalmodel onder trek wordt op twee manieren getoetst. Ten eerste wordt het CDP-

materiaalmodel individueel getoetst in een model met alleen continuüm elementen. Hierbij wordt een 

arbitraire overschatting van de treksterkte van het beton gemaakt, zodat schade op kan treden in de 

interface elementen. Ook wordt het CDP materiaalmodel toegepast in combinatie met een cohesive 

zone model waarbij het CDP materiaalmodel is toegekend aan de continuüm elementen en het 

cohesive zone model aan de interface elementen. Het schadeverloop volgt een bilineaire softening 

tak zoals bepaald door Wittman et al. [33], zie Figuur 5.4. 

 

 

 
 

Figuur 5.8: Spanning-rek diagram concrete damaged plasticiy materiaalmodel onder zuivere trek 
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Standaard wordt er geen softening tak van het beton gedefinieerd voor het CDP-model. Wanneer de 

maximale treksterkte van het beton is bereikt, blijft het beton in staat deze treksterkte over te dragen 

bij een toenemende verplaatsing, zie Figuur 5.8. Hierbij wordt een geringe overschatting van de 

gemodelleerde treksterkte gevonden. De gevonden treksterkte van het beton gemodelleerd met het 

CDP materiaalmodel bedraagt 1,97 N/mm
2
, waar een treksterkte van ft = 1,95 N/mm

2
 de 

daadwerkelijke waarde representeert. 

 

Het is desalniettemin mogelijk een softening tak te definiëren voor het CDP-model. Wanneer dit 

softening-gedrag wordt gemodelleerd, dan komt het gedrag van het CDP materiaalmodel goed 

overeen met het gedrag van het cohesive zone model. In Figuur 5.8 is het CDP materiaalmodel 

inclusief softening tak weergegeven met de gestippelde curve. In het rood is het spanningsverloop 

weergegeven voor het cohesive zone model, waarbij het materiaalgedrag voor beton onder trek 

beschreven wordt door de interface elementen.  

 

 

Plasticiteitsmodel onder druk 

De uni-axiale drukproef die is gebruikt ter validatie van het CDP materiaalmodel is eveneens 

uitgevoerd met toepassing van het plasticiteitsmodel. In Figuur 5.9 is het bijbehorende spannings-rek 

diagram weergegeven. Ter vergelijking is in deze figuur eveneens het gedrag van het beton onder 

druk zoals gemodelleerd met het CDP materiaalmodel en het gedrag zoals beschreven in Eurocode 2 

weergegeven. 

 

Het gedrag voor beide materiaalmodellen komt zeer goed overeen, zie Figuur 5.9 en benaderd zeer 

nauwkeurig de curve uit Eurocode 2. Het benodigde aantal iteraties is echter 47% minder indien het 

plasticiteitsmodel voor beton wordt toegepast in vergelijking met de toepassing van het CDP 

materiaalmodel. 

 

 

 
Figuur 5.9: Spanning-rek diagram voor mono-axiale druk, vergelijking concrete damaged plastcity model en   

 het plasticiteit materiaalmodel en het gedrag zoals bepaald volgens de eurocode 
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Plasticiteitsmodel onder trek 

Het gedrag van het plasticiteitsmodel onder trek komt overeen met het gedrag onder druk. Dit houdt 

in dat een initieel lineair-elastisch gedrag optreedt, waarna softening plaatsvindt, zie Figuur 5.9. 

Aangezien dit model wordt toegepast in combinatie met interface elementen uit het cohesive zone 

model waaraan een schade gedrag is toegekend, draagt het gedrag van de continuüm elementen niet 

bij aan het systeemgedrag onder trek. Immers, wanneer schade optreedt in de interface elementen, 

gedragen de continuüm elementen zich nog lineair-elastisch. 

 

Het gedrag van het beton onder trek wordt dus volledig beschreven door het cohesive zone model dat 

is toegekend aan de interface elementen uit het cohesive zone model. In Figuur 5.10 is het 

spannings-rek diagram weergegeven wanneer het plasticiteitsmodel wordt toegepast voor de 

continuüm elementen. Ter vergelijking is hierin eveneens het gedrag weergegeven indien het CDP 

materiaalmodel wordt toegepast voor de continuüm elementen. Zoals te verwachten komt dit gedrag 

exact overeen, omdat hetzelfde interface schade model is toegepast voor de interface elementen. 

 
 

 

Figuur 5.10: Spannin- rek diagram plasticiteitsmodel en concrete damaged plasticity model gecombineerd met 

het interface schademodel voor de interface elementen onder zuivere trek 
 

 

5.1.3 Wapeningsstaal 

Het wapeningsstaal gedraagt zich lineair-elastisch, totdat de vloeispanning wordt bereikt, vanaf dit 

punt zal het wapeningsstaal plastisch gedrag vertonen. Dit gedrag wordt in Abaqus gemodelleerd met 

het standaard Abaqus plastische materiaalmodel. 

 

Het wapeningsstaal toegepast in de experimenten van Leonhardt en Walther [27] betreft 

Rippentorsthal BSt III
b
. Dit staal heeft een elasticiteitsmodulus van 200.000 N/mm

2
, een minimale 

vloeispanning van 400 N/mm
2
 en een uiterste treksterkte van 500 N/mm

2
, bij een maximaal 

opneembare rek van 8%. In Figuur 5.11 is het gedrag van het wapeningsstaal weergegeven.    

 

 
 

Figuur 5.11: Spannings-rek diagram toegepast wapeningsstaal 
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5.1.4 Hechtmodel beton-wapeningsstaal interface 

Een hechtmodel voor de beton-wapeningsstaal interface kan op verschillende niveaus worden 

opgesteld [35]. Het kleinste niveau waarvoor dit kan is rib-scale. De geometrie van het oppervlakte 

van de wapeningsstaaf wordt in dit geval volledig gemodelleerd. Bij bar-scale modellen wordt de 

wapeningsstaaf gemodelleerd als cilindrische staaf (dus zonder het expliciet modelleren van de 

ribben). De lokale interactie ter plaatse van de ribben wordt bij dit model indirect in rekening gebracht. 

Tot slot kan wapening in een member-scale worden gemodelleerd. Hierbij wordt het gedrag van de 

wapening uitgesmeerd over een groter oppervlakte, gebruikelijk wordt hierbij de wapening als 1D 

element beschouwd.  

 

Voor het beschrijven van een voldoende nauwkeurige interface tussen het beton en het 

wapeningsstaal wordt gebruik gemaakt van een bar-scale model. Deze interface wordt echter 

gebruikelijk gedefinieerd voor een situatie waarbij het scheuren van het naburige beton ook wordt 

verwerkt in het tractie-separatie diagram. Dit is ongewenst voor het huidige model, aangezien hier het 

effect van scheurvorming in beton in de interface elementen in de betonmatrix is verdisconteerd. 

 

Een tractie-separatie diagram voor het gedrag van de hechting tussen het wapeningsstaal en beton 

zoals bepaald door Chiaia et al. (2008) [36] is weergegeven in Figuur 5.12. De initiële tak tot aan de 

maximaal overdraagbare spanning volgt een polynoom functie. Vanwege de praktische 

uitvoerbaarheid is ervoor gekozen om dit gedrag te benaderen met een lineair-elastische tak, zoals 

met de gestippelde lijn weergegeven in Figuur 5.12. De maximaal overdraagbare spanning in dit 

model bedraagt tmax = 2 fc. 

 

Volgens het model van Chiaia et al. kan er na een slip van 1,0 mm nog een zekere spanning worden 

overgedragen, ter grootte van 0,15 tmax, doordat de ribben van het wapeningsstaal achter imperfecties 

in de betonmatrix blijven haken.  

 

Het tractie-separatie diagram van Chiaia et al. is geldig voor 3D situaties. Dit dient verschaald te 

worden voor een 2D situatie op basis van de wapeningsverhouding. Bij het verschalen wordt 

uitgegaan van een trekproef, waarbij een wapeningsstaaf gestort in het beton wordt belast onder trek, 

zie Figuur 5.13. Als gevolg hiervan zal scheurvorming in het beton optreden, doordat over een zekere 

lengte de rek vanuit het staal wordt overgedragen aan het beton. De breedte van het beton in de 

trekproef  is gelijk gehouden aan de afstand tussen de interne staalwapening en de onderzijde van de 

betonligger (h – d) in de experimenten van Leonhardt en Walther [27].  

 

 

 
 

Figuur 5.12: Tractie-separatie diagram wapeningsstaal-beton interface [36] 
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Figuur 5.13: Trekproef ter validatie tractie-separatie model beton-wapeningsstaal interface 

 

 

Door middel van de Finite Difference Method kan analytisch de scheurafstand worden bepaald voor 

de betonstaaf trekproef. Voor de analytische bepaling van de scheurafstand wordt uitgegaan van een 

spanningsafname nabij het scheurfront volgens een wortelverhouding, met betrekking tot de afstand 

tot het scheurfront  [37]. Deze berekening is uitgevoerd volgens het model van Van der Aa [38]. 

 

Het tractie-separatie diagram in Abaqus voor de interface tussen beton en staal kan nu zo worden 

gedefinieerd dat de gevonden scheurafstand overeenkomt met de waarden bepaald met de Finite 

Difference Method. Het tractie-separatie diagram is bepaald voor de wapeningsstaven uit het 

experimenteel onderzoek van Leonhardt en Walther [27]. Dit betreft langswapening, in de trekzone,  

ø26 en in de drukzone is geen wapening aanwezig. De scheurafstand, wanneer bepaald volgens de 

Finite difference method, bedraagt voor de wapeningsstaaf ø26, 177 mm. 

 

Een equivalente 2D-trekproef is uitgevoerd in Abaqus voor de wapeningsstaaf ø26. Hierbij is de 

horizontale as uit Figuur 5.12 zodanig verschaald dat de scheurafstand overeenkomt met de waarde 

uit de Finite Difference method. In Figuur 5.14 is het bijbehorende spanningsverloop langs de 

interface tussen het beton en de wapeningsstaaf weergegeven. De spanning is afgebeeld op het 

moment dat  het schade initiatie criterium van het beton bereikt wordt. Het spanningsverloop is 

weergegeven over de rand tussen het beton en wapeningsstaal. 

 
 

 
Figuur 5.14: Spanningsverloop trekproef, optredende scheurafstand voor de wapeningsstaaf ø26 bedraagt 177 mm 

 

 

De gevonden scheurafstanden in de eindige-elementenberekening komen goed overeen met de 

scheurafstanden bepaald met behulp van de Finite Difference Method. Voor de beschouwde 

wapeningsstaaf wordt in Abaqus een scheurafstand van 177 mm gevonden. Het gedefinieerde 

tractie-separatie diagram is dan ook goed bruikbaar voor het beschrijven van de hechteigenschappen 

tussen het beton en het wapeningsstaal. 
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Het tractie-separatie diagram dat het gedrag van de interface tussen het beton en het wapeningsstaal 

beschrijft is afgebeeld in Figuur 5.15. Dit gedrag wordt gemodelleerd als materiaaleigenschap voor de 

interface elementen op de interface tussen het beton en het wapeningsstaal.  

 

 
 

Figuur 5.15: Tractie-separatie diagram hechting beton-wapeningsstaal ø26 

 

 

5.2 Overzicht van de experimenten 
Door Leonhardt en Walther [27] zijn zoals eerder vermeld, experimenten uitgevoerd op betonliggers 

zonder dwarskrachtwapening. Hierbij is de capaciteit van de beschouwde liggers en het optredende 

scheurpatroon gedocumenteerd. Een eindig-elementenmodel van deze experimenten is opgesteld ter 

validatie van de ontwikkelde methode voor het modelleren van discrete scheurvorming.   

 

 
 

Figuur 5.16: Vierpunts buigproef uitgevoerd door Leonhardt en Walther [27] 

 

 

Door Leonhardt en Walther [27] zijn 9 liggers beproefd, variërend van zeer gedrongen liggers (a/d = 

1) tot zeer slanke liggers (a/d=8), waarbij a de afstand tussen de oplegging en de krachtsinleiding is 

en d de afstand van de interne langswapening tot de bovenzijde van de ligger. De configuratie van de 

liggers is weergegeven in Figuur 5.16. De uitkraging van de ligger aan de uiteinden, L’, is toegepast 

zodat de langswapening verankerd kan worden in het beton.  De lengte van deze uitkraging is voor 

alle liggers gelijk en bedraagt 500 mm. De liggers, waarvoor geldt a/d ≤ 2, zijn in de experimenten 

bezweken op dwarskracht, de semi gedrongen liggers (2,5 ≤ a/d ≤ 5 ) zijn bezweken op een 

combinatie van buiging en dwarskracht en de meer slanke liggers (a/d ≥6) zijn bezweken op buiging. 
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De krachtsinleiding bij de proeven van Leonhardt en Walther [27] is niet symmetrisch uitgevoerd. De 

linker kracht is aangebracht op een verdeelplaat van 75 x 190 mm
2
 terwijl de rechter kracht is 

aangebracht op een verdeelplaat van 130 x 190 mm
2
. Deze ongelijke krachtsinleiding wordt niet 

gemodelleerd in de eindige-elementenberekening. In het eindig-elementenmodel wordt een 

symmetrische ligger verondersteld. Hierbij wordt een symmetrische krachtsinleiding aangenomen, 

waarbij wordt uitgegaan van de kleinste verdeelplaten (75 x 190 mm
2
).  

 
Ter validatie van het opgestelde model voor het modelleren van discrete scheurvorming zullen de liggers zoals beproefd in de 

experimenten worden gemodelleerd In Tabel 5.2  

Tabel 5.2zijn de dimensies van de beschouwde liggers weergegeven. Ook is hierin het scheur- en het 

bezwijkmoment opgenomen, zoals dit gevonden is in de experimenten opgenomen. Het bezwijken 

van liggers 1, 2 en 3 vindt plaats op dwarskrachtbreuk, de semi-gedrongen liggers, ligger 4, 5, 6 en 7 

bezwijken op een combinatie van dwarskracht en buiging, terwijl de liggers 8 en 9 op buiging 

bezwijken. Het scheurmoment uit Tabel 5.2 is het moment waarbij de eerste scheur in de doorsnede 

optreedt. De bezwijklast is gemeten ter plaatse van de opleggingen en correspondeert met de 

reactiekracht in één oplegging. Het bezwijkmoment is bepaald aan de hand van deze reactiekracht. 

 

 

 

 

Ligger 

 

 

a/d 

 

L 

[mm] 

 

a 

[mm] 

 

Scheurmoment 

[kNm] 

 

Bezwijkmoment 

[kNm] 

 

Bezwijklast 

[kN] 

1 1 900 270 17,8 107,5 396,0 

2 1,5 1150 400 25 106,0 265,0 

3 2 1450 540 18,8 81,0 150,0 

4 2,5 1700 670 24,8 55,8 83,2 

5 3 1950 810 21,8 49,3 61,5 

6 4 2350 1100 24,4 67,2 62,0 

7 5 3100 1350 15,5 84,2 63,5 

8 6 3600 1620 15,7 106,1 67,0 

9 8 4700 2160 20,6 107,9 60,0 
 

Tabel 5.2: Beschouwde liggers uit het experimenteel onderzoek van Leonhardt en Walther [27] 

 

 

Het optredende scheurpatroon tijdens de experimenten is afgebeeld in Figuur 5.17. Duidelijk 

waarneembaar is dat bij de meest gedrongen ligger (a/d=1) overwegend dwarskrachtscheuren aan de 

rechterzijde optreden, zie Figuur 5.17 (a). Enkele buigscheuren manifesteren zich in de zone met een 

constant moment.  

 

De scheurpatronen van de beschouwde liggers zijn overwegend symmetrisch, zie Figuur 5.17. 

Afwijkingen in de symmetrie van het scheurpatroon treden welke het gevolg kunnen zijn van de 

assymetrische belastinginleiding. Bij de meest gedrongen ligger (a/d = 1) is de dwarskrachtscheur 

aan de rechterzijde dominant en ontwikkelt de schade zich voornamelijk hier terwijl de 

dwarskrachtscheur aan de andere kant relatief klein blijft.  
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Figuur 5.17: Optredend scheurpatroon beschouwde liggers uit het onderzoek van Leonhardt en Walther [27] 
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5.3 Resultaten discreet scheurmodel 
De liggers uit het onderzoek van Leonhardt en Walther [27] zijn gemodelleerd in een numerieke 

berekening. De geometrie van de beschouwde liggers is samengevat in Tabel 5.2. Vanwege de 

symmetrie van de geometrie van de liggers (zie Figuur 5.16 ) wordt slechts de helft van de liggers 

gemodelleerd, om zodoende rekentijd te besparen. Het eigen gewicht van de beschouwde liggers is 

toegevoegd in de eindige-elementenberekeningen, zodat niet langer een constante buigtrekspanning 

optreedt tussen beide krachtsinleidingen  

 

 

5.3.1 Vergelijking Concrete damaged plasticity en plasticiteitsmateriaalmodel 

Een eerste studie is uitgevoerd naar het toegepaste materiaalmodel voor de continuüm elementen 

van het beton. Hierbij is een vergelijking tussen het CDP materiaalmodel en het plasticiteitsmodel. De 

meest slanke ligger (a/d = 8) is gemodelleerd. Het bezwijkgedrag van beide modellen komt zeer goed 

overeen. Het scheurpatroon dat optreedt is voor beide modellen gelijk en is vanwege de continuüm 

formulering afhankelijk van de EEM-discretisatie.   

 

In Figuur 5.18 is het last-verplaatsingsdiagram weergegeven van de twee beschouwde modellen. Dit 

last-verplaatsingsdiagram komt net als het scheurpatroon erg goed overeen. Het verschil in 

opneembare belasting tussen beide modellen bedraagt slechts 1,1%, bij een optredende verplaatsing 

in het midden van de ligger van 20 mm.   

 

 
 

Figuur 5.18: Last-verplaatsingsdiagram ligger met het CDP-materiaalmodel en ligger met het 

plasticiteitsmodel voor de continu beton elementen   

 

 

Aangezien het gedag bij toepassing van beide materiaalmodellen nagenoeg gelijk is en de benodigde 

rekentijd bij toepassing van het plasticiteitsmodel aanzienlijk korter is, zal in het verdere onderzoek 

het plasticiteitsmodel worden toegepast voor het berekenen van de verschillende betonliggers. 

Zodoende kan een substantiële besparing in de benodigde rekentijd behaald worden.   
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5.3.2 Toegepaste mesh 

In Hoofdstuk 4 is gesteld dat voor het bepalen van het discrete scheurpatroon een voorkeursrichting 

in de mesh voorkomen dien te worden. In Figuur 5.19 is de mesh weergegeven van de gewapende 

betonligger zoals deze wordt gegenereerd met de random mesh generator GMSH. Onder de 

langswapening is slechts een beperkte hoogte beschikbaar waarover de continuüm elementen 

kunnen worden gedefinieerd. De randen van deze elementen worden, als ze zijn gegenereerd met 

GMSH, niet loodrecht op de onderzijde van ligger gedefinieerd. Hierdoor worden de interface 

elementen uit het cohesive zone model niet op zuivere trek belast, maar op een combinatie van trek 

en afschuiving. Aangezien de afschuifcapaciteit van beton aanzienlijk hoger is dan de capaciteit 

onder zuivere trek, treedt schade in de interface elementen op bij een aanzienlijk hogere spanning 

dan de zuivere treksterkte van het beton.  

 

In het deel van het beton boven de langswapening is de hoogte waarover de mesh wordt 

gegenereerd veel hoger dan onder de langswapening. Hierdoor is het in dit deel mogelijk een mesh te 

genereren die veel willekeuriger is dan onder de langswapening.  

 

 

 
 

 

 
 

Figuur 5.19: Mesh gegenereerd met GMSH, onder een detail uit de mesh aan de onderzijde van de ligger 

 

 

De willekeurigheid van de mesh onder de langswapening kan worden vergroot door de 

elementgrootte te verkleinen; er is dan immers ruimte voor meer elementen in dit deel, waardoor de 

willekeur in de mesh kan toenemen. De benodigde rekentijd neemt echter sterk toe wanneer de mesh 

wordt verfijnd. Een extreem fijne mesh is hierbij ongewenst.  

 

In het deel onder de wapening is het ook mogelijk een gestructureerde mesh te genereren. Hierdoor 

worden interface elementen verticaal, dat wil zeggen loodrecht op de onderzijde van de betonligger, 

gepositioneerd. Zodoende worden de verticale interface elementen op zuivere trek belast, 

scheurvorming zal dan ook optreden zodra de treksterkte van het beton wordt overschreden. In 

Figuur 5.20 is de gestructureerde mesh weergegeven, waarbij zowel voor het betondeel onder, als 

boven de staalwapening een gestructureerde mesh is gegenereerd. Het is eveneens mogelijk om 

onder de staalwapening een gestructureerde mesh te genereren, en boven de staalwapening een 

willekeurige mesh. 
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Figuur 5.20: Gestructureerde mesh, onder een detail uit de mesh aan de onderzijde van de ligger 

 

 

Een vergelijking is uitgevoerd naar de invloed van de mesh boven de interne staalwapening. Hiervoor 

zijn twee modellen opgesteld, één met een volledig gestructureerde mesh en een tweede model 

waarbij de mesh boven de interne staalwapening gegenereerd is met de random mesh generator 

GMSH. Alle overige variabelen, zoals de toegepaste materiaalmodellen, stabilisatie en 

randvoorwaarden zijn voor beide modellen gelijk gehouden. De scheurpatronen uit beide modellen 

zijn weergegeven in Figuur 5.21. Logischerwijs treden bij het model met de gestructureerde mesh 

perfect rechte scheuren op, waar voor de willekeurige mesh een meer grillig scheurpatroon wordt 

gevonden. Het globale scheurpatroon van beide modellen komt echter overeen.  

 

Ook het last-verplaatsingsdiagram van beide modellen toont een goede overeenkomst, zie Figuur 

5.22. Hierbij is de optredende verplaatsing gemeten in het midden van de ligger, dus ter plaatse van 

de symmetrieas. De berekening met een willekeurige mesh is iets eerder gestopt vanwege 

convergentieproblemen dan de berekening met de gestructureerde mesh.  

 

Het aantal benodigde iteraties voor het vinden van een oplossing en daarmee de benodigde rekentijd 

verschilt echter sterk voor beide simulaties. Voor de ligger met de willekeurige mesh zijn 61% meer 

iteraties benodigd om tot een optredende verplaatsing in het midden van de ligger van 22,8 mm te 

komen. Aangezien het scheurpatroon en het last-verplaatsingsdiagram voor beide type modellen 

nagenoeg gelijk zijn en aanzienlijke rekentijd kan worden bespaard door een gestructureerde mesh 

toe te passen, wordt in het verdere onderzoek een gestructureerde mesh gebruikt boven de interne 

staalwapening.  
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Figuur 5.21: Optredend scheurpatroon, boven de willekeurige mesh (boven de interne staalwapening) en onder de 

gestructureerde mesh, omwille van de leesbaarheid zijn de optredende vervormingen een factor 25 vergroot 

 

 

 
 

Figuur 5.22: Last-verplaatsingsdiagram willekeurige en gestructureerde mesh 
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5.3.3 Scheurverloop ter plaatse van interne langswapening 

In het onderzoek worden 2D-modellen beschouwd. De langswapening in de betondoorsnede wordt 

hiermee over de volledige breedte van de doorsnede gemodelleerd. In de doorsnede uit de 

experimenten van Leonhardt en Walther [27] worden twee wapeningsstaven ø26 toegepast. In het 

2D-model wordt hiervoor een hoogte van de staalwapening, over de volledige lengte van de ligger 

aangehouden van: 

 

 As;2D =  
2  13

2

190
  = 5,59 mm  

 

Hierbij is de waarde van 190 mm gelijk aan de breedte van de 3D-doorsnede van de ligger. Doordat 

vanwege het 2D karakter het beton onder de langswapening niet verbonden is met het beton boven 

de langswapening, zijn de discrete scheuren onder de langswapening niet verbonden met deze 

boven de langswapening. De scheuren boven de langswapening kunnen daarom enigszins 

versprongen optreden, zie Figuur 5.23.  

 
 

 
 

Figuur 5.23: Discontinu scheurverloop in een betonligger. De scheurvorming onder de interne staalwapening loop niet over in 

scheurvorming boven de interne staalwapening. Omwille van de leesbaarheid zijn de optredende vervormingen 

met een factor 50 vergroot 
 

 

Om te voorkomen dat de scheuren verspringen ter plaatse van de interne staalwapening zijn de 

knopen van de beton continuüm elementen onder en boven de langswapening gekoppeld door 

middel van een master-slave formulering. Uitsluitend de verplaatsingen van deze knopen zijn 

gekoppeld (de rotaties kunnen onafhankelijk van elkaar optreden). Zodoende ondergaan de knopen 

onder en boven de langswapening dezelfde horizontale verplaatsing, waardoor de scheurvorming 

onder en boven de langswapening doorloopt, zoals weergegeven in Figuur 5.24. Het toepassen van 

deze master-slave formulering heeft als gevolg dat de scheurwijdte onder en boven de interne 

staalwapening gelijk is. Het verschil met de werkelijke scheurwijdte kan worden benaderd door de 

hoogte waarover de verplaatsingen gelijk worden gesteld te delen door de afstand van de interne 

staalwapening tot de bovenzijde van de ligger: 5,59/270 = 0,021. Het verschil in scheurwijdte 

bedraagt dus bij benadering 2,1%. Deze afstand wordt in dit onderzoek verwaarloosd.  

 

 

 
 

Figuur 5.24: Continu scheurverloop in een betonligger. De scheurvorming onder de interne staalwapening loop door langs de 

interne staalwapening. Omwille van de leesbaarheid zijn de optredende vervormingen met een factor 50 vergroot 
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5.3.4 Resultaten numeriek onderzoek 

In Figuur 5.25 is het optredende scheurpatroon van de beschouwde liggers weergegeven. Hierbij is 

het model zoals berekend weergegeven, dat wil zeggen vanwege de symmetrie slechts de halve 

ligger. 

 

 
 

Figuur 5.25: Scheurpatroon in numerieke berekeningen. Omwille van de leesbaarheid zijn de optredende vervormingen 

met een factor 25 vergroot 
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De optredende scheurvorming kan worden vergeleken met het experimenteel bepaalde 

scheurpatroon uit het onderzoek van Leonhardt en Walther [27], zie Figuur 5.17. Ter vergelijking is 

het optredende scheurpatroon in het numeriek onderzoek ingetekend in de afbeeldingen van de 

experimenten van Leonhardt en Walther [27], zie Figuur 5.26. Hierin is in het rood het scheurpatroon, 

zoals dit bepaald is met de cohesive zone modellen (zie ook Figuur 5.25), weergegeven. 

 

De berekeningen zijn gestopt wanneer convergentie niet langer gewaarborgd kan worden. De 

constructie blijkt in de experimenten nog in staat na het opnemen van de belasting behorend bij dit 

punt, een zekere verplaatsing te ondergaan. Het scheurverloop ontwikkelt zich dus ook na de 

maximaal opneembare belasting. Deze aanvullende scheuren zijn niet opgetreden in de numerieke 

berekeningen. 

 

Het scheurverloop tussen de opleggingen en de krachtsinleiding komt goed overeen met het 

experimenteel bepaalde scheurverloop. Zowel de dwarskrachtscheuren bij de gedrongen liggers, als 

de buigscheuren bij de slanke liggers, die afbuigen in de richting van de krachtsinleiding, 

corresponderen goed met de experimentele resultaten. Ook voor de semi-gedrongen liggers komt het 

scheurpatroon met zowel buig- als dwarskrachtscheuren goed overeen. 

 

 
 

Figuur 5.26: Scheurpatroon bepaald met numerieke simulaties vergeleken met het experimenteel bepaalde scheurpatroon 

door Leonhardt en Walther [27] 
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Vergelijking capaciteit van de liggers 

Naast het optredende scheurpatroon kan ook het scheur- en bezwijkmoment uit de numerieke 

berekeningen vergeleken worden met de experimenten van Leonhardt en Walther [27]. Het moment 

in de numerieke simulaties is bepaald door de maximaal optredende reactiekracht in één oplegging te 

vermenigvuldigen met de afstand tussen de krachtsinleiding en de oplegging, a, zie Figuur 5.16. 

Aangezien in de numerieke 2D-modellen slechts een eenheidsbreedte van de doorsnede wordt 

beschouwd, worden de gevonden reactiekrachten vermenigvuldigd met de breedte van de 

equivalente 3D-doorsnede (190 mm). De last-verplaatsingsdiagrammen van de numerieke 

berekeningen zijn afgebeeld in Figuur 5.27, waarbij de voor de last de optredende reactiekracht in het 

steunpunt is aangehouden en de verplaatsing is gemeten ter plaatse van de symmetrie as. In Tabel 

5.3 zijn de scheur- en bezwijkmomenten zoals deze gevonden zijn in het experimenteel onderzoek, 

en zoals bepaald met de numerieke berekening in Abaqus weergegeven. 

 

 

 
 

Figuur 5.27: Last-verplaatsingsdiagrammen beschouwde liggers 

 

 

 

  

Experimenteel bepaald 

 

Numeriek bepaald 

 

Verschil (Exp/Num) 

 

Ligger 

 

Scheurmoment 

[kNm] 

 

Bezwijkmoment 

[kNm] 

 

Scheurmoment 

[kNm] 

 

Bezwijkmoment 

[kNm] 

 

Scheurmoment 

[%] 

 

Bezwijkmoment 

[%] 

1 17,8 107,5 16.0 49.8 11.3% 116.0% 

2 25 106,0 22.8 55.4 9.6% 91.3% 

3 18,8 81,0 23.7 51.3 -20.7% 57.9% 

4 24,8 55,8 20.6 49.1 20.4% 13.6% 

5 21,8 49,3 19.0 49.0 14.7% 0.6% 

6 24,4 67,2 16.2 51.3 50.6% 31.0% 

7 15,5 84,2 14.3 63.1 3.5% 33.4% 

8 15,7 106,1 25.4 88.8 -44.8% 19.4% 

9 20,6 107,9 20.2 95.1 1.9% 13.5% 
 

Tabel 5.3: Scheur- en bezwijkmoment numeriek onderzoek in vergelijking met het experimenteel onderzoek van Leonhardt en Walther [27] 
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De bezwijkmomenten uit het numeriek onderzoek zijn bepaald vanaf het moment in de berekening 

dat de convergentie niet langer gewaarborgd kan worden. Mogelijk kan wanneer de numerieke 

convergentieproblemen niet optreden een hogere belastingcapaciteit van de liggers gevonden 

worden.  

 

In Figuur 5.28 (a) is het size-effect van de betonliggers weergegeven. De opneembare dwarskracht 

van de betonliggers is vergeleken tussen de experimenten van Leonhardt en Walther [27] en de 

numerieke resultaten uit dit onderzoek. Voor de semi-gedrongen, en slanke liggers wordt een relatief 

goede overeenkomst gevonden tussen de experimenten en de waarden gevonden in dit onderzoek. 

Voor de gedrongen liggers (a/d ≤ 2), waar bezwijken in de experimenten op dwarskracht plaatsvindt, 

wordt echter een aanzienlijk verschil gevonden tussen beide waarden. Dit verschil wordt eveneens 

teruggevonden wanneer de momentcapaciteit van de liggers wordt beschouwd, zoals in Figuur 5.28 

(b) weergegeven. 

 

Aanvullend onderzoek moet uitwijzen waardoor het verschil in bezwijkcapaciteit voor de gedrongen 

liggers (a/d ≤ 2), die bezwijken op dwarskracht, wordt veroorzaakt. Mogelijk kan een betere 

benadering worden gevonden van de experimenteel bepaalde bezwijkcapaciteit door het modelleren 

van een 3D-model. Aangezien zodoende de 3D-effecten in het model ter plaatse van de 

krachtsinleiding, oplegging en interne staalwapening gesimuleerd kunnen worden.  

 

 

 
 

 

Figuur 5.28: Verschil in dwarskracht- en momentcapaciteit van de beschouwde liggers uit het numeriek onderzoek met het 
experimentele onderzoek van Leonhardt en Walter [27] 

 

 

Ook voor de semi-gedrongen, en slanke liggers wordt enige afwijking gevonden tussen de scheur- en 

bezwijkmomenten uit het experimentele onderzoek van Leonhardt en Walther [27] en de gevonden 

waarden in het numeriek onderzoek. Zo is het bezwijkmoment dat in de numerieke simulaties 

optreedt voor alle beschouwde liggers ligt lager dan het bezwijkmoment in de experimenten. Naar alle 

waarschijnlijkheid wordt dit veroorzaakt doordat de materialen in de experimenten een hogere sterkte 

hebben dan gedocumenteerd is door Leonhardt en Walther [27]. Er is immers slechts 

gedocumenteerd dat beton met een betonkwaliteit B30 en wapeningsstaal Rippentorsthal BSt III
b
 is 

toegepast. Materiaalproeven zijn niet per experiment gedocumenteerd, waardoor de daadwerkelijke 

materiaaleigenschappen uit de experimenten onbekend zijn. In dit onderzoek zijn de 

materiaaleigenschappen aangehouden zoals deze in de Eurocode en de CEB-FIB Model Code 

gevonden kunnen worden. Het is dus mogelijk dat de materialen in het onderzoek van Leonhardt en 

Walther [27] een hogere sterkte en breukenergie hadden dan aangenomen voor dit onderzoek. 

Echter aangezien geen materiaalproeven zijn gedocumenteerd door Leonhardt en Walther [27] kan 

dit niet met zekerheid gesteld worden.  
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De gevonden resultaten met de eindig-elementenmodellen met cohesive zone modellen komen voor 

de semi-gedrongen liggers en slanke liggers (a/d ≥ 2,5) echter qua orde van grootte goed overeen 

met de resultaten uit de experimenten. Ook de scheurpatronen bepaald met de numerieke simulaties 

komen goed overeen met de experimenten van Leonhardt en Walther [27]. Dit laat zien dat de 

ontwikkelde cohesive zone model benadering voor het modelleren van discrete scheurvorming, 

ontwikkeld in dit onderzoek, kan worden toegepast voor het modelleren van discrete scheurvorming in 

praktische toepassingen, zoals semi-gedrongen en slanke gewapende betonnen liggers. 
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Hoofdstuk 6  

Conclusies en aanbevelingen 

 

 

In dit afstudeeronderzoek is onderzoek uitgevoerd naar het modelleren van hechteigenschappen 

tussen materialen. Eveneens is een methode ontwikkeld voor het modelleren van discrete 

scheurvorming. Vervolgens is een praktijktoepassing van een drietal betonliggers berekend met een 

eindig-elementenmodel, waarbij het optredende discrete scheurpatroon en de bezwijkcapaciteit van 

de liggers is beschouwd.  

 

In paragraaf 6.1 zullen de conclusies van dit afstudeeronderzoek worden gepresenteerd. Gezien de 

beperkte tijd voor dit onderzoek zijn afwegingen gemaakt voor het buiten beschouwing laten van 

enkele aspecten. Ook zijn uit het uitgevoerde onderzoek enkele onderwerpen gekomen die 

interessant zijn voor vervolgonderzoek. Dit heeft geleid tot enkele aanbevelingen voor verder 

onderzoek, welke zullen worden behandeld in paragraaf 6.2. 

 

6.1 Conclusies 
 

6.1.1 Modelleren hechteigenschappen 

Het modelleren van hechteigenschappen tussen twee materialen in Abaqus is mogelijk door het 

toepassen van een oppervlakte eigenschap, een cohesive surface in Abaqus, of door het definiëren 

van een interface element tussen beide materialen.  

 

Een cohesive surface is onder mode I belasting in staat om zowel onder trek als druk 

spanningsoverdracht te beschrijven. Het toepassingsgebied van cohesive surfaces is echter slechts 

beperkt, doordat onder mode II belasting slechts spanningsoverdracht mogelijk is als de optredende 

verplaatsingen niet groter worden dan de oorspronkelijke lengte van de elementen, die verbonden zijn 

door het cohesive surface. Dit resulteert eveneens in een beperkte spanningsoverdracht onder 

mixed-mode belasting. 

 

Het modelleren van hechteigenschappen door het definiëren van interface elementen tussen beide 

materialen heeft een beduidend breder toepassingsgebied. Zowel onder mode I, als mode II belasting 

zijn de interface elementen in staat spanning over te dragen, ook als de optredende verplaatsingen 

groter worden dan de onvervormde elementlengte. Interface elementen kunnen zowel met als zonder 

fysieke dikte worden gemodelleerd. Beiden leveren een overeenkomend gedrag op, echter is de 

benodigde rekentijd is aanzienlijk langer voor interface elementen zonder fysieke dikte. Tevens is een 

vergelijking uitgevoerd naar de wijze van het verbinden van knopen in een model. Het blijkt dat als de 

verbinding tussen de knopen, per knoop individueel wordt gedefinieerd met een master slave-

formulering of door het samenvoegen van de samenvallende knopen, de wijze van het verbinden van 

de knopen het resultaat niet beïnvloedt. Indien één master-slave formulering voor alle knopen op een 

oppervlakte wordt opgesteld, dan kunnen spanningen gemiddeld worden (afhankelijk van de 

geometrie van de oppervlakte waar de knopen op liggen), wat de resultaten beïnvloedt.   
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6.1.2 Interface schade model 

Een gebruikersmateriaalmodel (UMAT) is opgesteld dat een initieel lineair-elastische gedrag 

vertoond, waarna lineaire softening optreedt. Het opgestelde gebruikersmateriaalmodel is geldig voor 

2D-configuraties.  

 

Het model levert voor de verschillende belastingtypen resultaten die nauwkeurig overeenkomen met 

de gevonden resultaten in een beschouwd referentieonderzoek. De benodigde rekentijd bij 

toepassing van het gebruikersmateriaalmodel is echter aanzienlijk hoger dan wanneer de standaard 

Abaqus materiaalmodellen worden toegepast. Dit beperkt de praktische bruikbaarheid van het 

gebruikersmateriaalmodel aanzienlijk. 

 

6.1.3 Modelleren van discrete scheurvorming 

Twee methoden voor het modelleren van discrete scheurvorming in Abaqus zijn in dit onderzoek 

vergeleken, namelijk de XFEM methode en cohesive zone modellen.  

 

De XFEM methode geeft een nauwkeurige benadering van het optredende spanningsverloop. Het 

optredende scheurpatroon blijkt echter aanzienlijk af te wijken van het scheurpatroon uit het eerder 

uitgevoerde referentieonderzoek. Naarmate de mesh verfijnd wordt, wordt ook de benadering van het 

scheurpatroon minimaal verbeterd. Een minimale hoeveelheid stabilisatie moet worden toegevoegd 

aan de berekening voor het waarborgen van de convergentie. Naarmate een grotere stabilisatie wordt 

toegevoegd aan de berekening kan de convergentie worden versneld, de benodigde rekentijd neemt 

hiermee sterk af, echter neemt ook de nauwkeurigheid van het optredende spanningsverloop sterk af. 

 

Het optreden van discrete scheurvorming in een cohesive zone model blijkt sterkt mesh afhankelijk. 

Indien een voorkeursrichting in de toegepaste mesh aanwezig is, kan discrete scheurvorming 

ontstaan op een onjuiste plaats in het model, doordat de benodigde energie voor het ontstaan van 

discrete scheurvorming op deze onjuiste plaats minimaal is. Wanneer een voldoende fijne 

willekeurige mesh wordt toegepast, kan met een cohesive zone model goed discrete scheurvorming 

worden beschreven. Hierbij wordt het gedrag, de optredende scheurvorming en het 

spanningsverloop, nauwkeuriger beschreven naarmate de mesh meer verfijnd wordt.  

 

Cohesive zone modellen in Abaqus kunnen zowel met als zonder een fysieke dikte van de interface 

elementen in onvervormde toestand worden gemodelleerd. Beide typen modellen leveren 

overeenkomende resultaten op. De benodigde rekentijd voor het vinden van een oplossing is echter 

aanzienlijk korter indien de interface elementen worden toegepast met een (geringe) fysieke dikte.  

 

Ook voor meer praktische toepassingen zoals semi-gedrongen en slanke betonliggers (a/d ≥ 2,5) 

blijkt het cohesive zone model goed in staat om het optredende scheurpatroon en de optredende 

krachtsverdeling te beschrijven. vDit laat zien dat de ontwikkelde cohesive zone model benadering 

voor het modelleren van discrete scheurvorming, zoals toegepast in dit onderzoek, kan worden 

gebruikt voor het modelleren van discrete scheurvorming in praktijk toepassingen, zoals semi-

gedrongen en slanke gewapend betonnen liggers. 
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6.2 Aanbevelingen 
De in dit onderzoek toegepaste cohesive zone model benadering voor het modelleren van discrete 

scheurvorming is opgesteld voor 2D-configuraties. Aanbevolen wordt om in vervolgonderzoek de 

cohesive zone model benadering uit te breiden voor 3D-configuraties. Zodoende kunnen meer 

complexe problemen gesimuleerd worden, zoals betonliggers met dwarskrachtwapening. Hiertoe 

dient allereerst onderzoek gedaan te worden naar de toepasbaarheid van cohesive elements in 

Abaqus onder mode III belasting. Indien cohesive elements onder mode III belasting, net als onder 

mode I en mode II belasting, een nauwkeurig spanningsverloop kunnen beschrijven dan is het 

mogelijk de cohesive zone model benadering uit te breiden voor 3D-configuraties. Het opgestelde 

gebruikersmateriaalmodel kan worden toegepast in 3D-configuraties indien een derde vrijheidsgraad 

aan het gebruikersmateriaalmodel te worden toegevoegd. Eveneens kan het materiaalgedrag worden 

uitgebreid voor andere softening verlopen door het aanpassen van de constitutieve vergelijken.  

 

Aanvullend onderzoek is benodigd voor het meer nauwkeurig kunnen beschrijven van de 

bezwijkcapaciteiten van gedrongen liggers. De cohesive zone model benadering, zoals deze is 

toegepast in dit onderzoek, blijkt niet geschikt voor het simuleren van de bezwijkcapaciteit van 

gedrongen betonliggers (a/d ≤ 2). Mogelijk kan deze bezwijkcapaciteit nauwkeurig worden bepaald 

door het creëren van 3D-modellen. 

 

Als laatste dient in toekomstig onderzoek de invloed van lokale imperfecties in de toegepaste 

materialen opgenomen te worden in de numerieke simulaties. De eigenschappen van de lokale 

imperfecties, zoals grindkorrels in beton, kunnen worden verwerkt in de numerieke simulaties door 

een Monte Carlo verdeling toe te passen op de materiaaleigenschappen in het model.  

 

Vervolg onderzoek kan zich richten op de invloed van discrete scheurvorming in beton op extern 

gelijmde wapening. Met de cohesive zone model benadering kan discrete scheurvorming worden 

gemodelleerd. Onthechtingsmechanismen van extern gelijmde wapening aan betonconstructies 

kunnen zodoende worden beschouwd. Hierbij kan onderzoek worden gedaan naar de “brosheid” 

waarmee deze onthechtingsmechanismen optreden. Indien de bevestiging van extern gelijmde 

wapening zo kan worden ontworpen, dat een meer ductiel onthechtmechanisme ontstaat (grote 

vervormingen voordat volledig onthechten optreedt), dan zal de betonconstructie de waarschuwende 

functie, voorafgaand aan volledig bezwijken, behouden als de betonconstructie versterkt wordt. 

Zodoende wordt het ook lonend om materialen als externe wapening toe te passen bij 

betonconstructies, welke beschikken over een zeker vloeigedrag, zoals bijvoorbeeld bandweefsel [3]. 
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Figuur verantwoording 

 
 

Omslag  (2013) Swiss Re Foundation partner di Global Earthquake Model Foundation per ridurre il rischio terremoto 

in America Latina. Geraadpleegd 23 september 2013, http://www.assinews.it/articolo.aspx?art_id=16467 

 

Figuur 3.8 Johannson, B. en Reitzel, P. (2011) Numerical analysis of Reinforced Concrete Beam in Abaqus 6.10. 

Aalborg University 

 

Figuur 3.9 Hibbitt, Karlsson & Sorensen  (2011) Abaqus 6.11: Analysis User’s Manual. Dassault Systemes Simulia 

Corp., VS. 

 

Figuur 4.12  Alfaro, M. V., Suiker, A. S. J. en Borst, R. (2010) Transverse Failure Behavior of Fibre-epoxy Systems. 

Journal of Composite Materials, Vol. 44, No. 12/2010. 

 

Figuur 5.1 Hibbitt, Karlsson & Sorensen  (2011) Abaqus 6.11: Analysis User’s Manual. Dassault Systemes Simulia 

Corp.,VS. 

 

Figuur 5.2 (a) Hibbitt, Karlsson & Sorensen  (2011) Abaqus 6.11: Analysis User’s Manual. Dassault Systemes Simulia 

Corp.,VS. 

 

Figuur 5.2 (b) Omidi, O. en Lotfi, V. (2012) Seismic Safety Analysis of Concrete Arch Dams Based on Combined Discrete 

Crack and Plastic-damage Technique. 15
th
 World Conference on Earthquake Engineering, Lisabon 

Portugal. 

 

Figuur 5.17 Leonhardt, F. en Walther, R. (1962) Schubversuche an einfeldrigen Stahlbetonbalken mit und ohne 

Schubbewehrung. Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, nr. 151. 
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Bijlage A  

Modellen hechteigenschappen 

 

 

A.1  Modellen ter validatie cohesive surfaces 
Ter validatie van cohesive surfaces zijn enkele eindige elementen modellen opgesteld (zie Figuur 

2.6). In deze bijlage is een model opgenomen bestaand uit 2x[1x1] continu element verbonden door 

een cohesive surface en een model bestaand uit 2x[10x10] continu elementen. De definitie van het 

cohesive surface in het input bestand zijn in deze bijlage aangegeven. De verschillende beschouwde 

belastingconfiguraties zijn niet opgenomen in deze bijlage maar kunnen gevarieerd worden onder het 

commando: ** BOUNDARY CONDITIONS. 

 

A.1.1 1x1 Continu element 
*Heading 

** Job name: Surface-02b2 Model name: surface-02b2 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=Links 

*Node 

      1,           0.,           0. 

      2,           1.,           0. 

      3,           0.,           1. 

      4,           1.,           1. 

*Element, type=CPS4R 

1, 1, 2, 4, 3 

*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate 

 1,  4,  1 

*Elset, elset=_PickedSet2, internal 

 1, 

*Elset, elset=_links-coh_S2, internal 

 1, 

*Surface, type=ELEMENT, name=links-coh 

_links-coh_S2, S2 

** Section: solid 

*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Solid 

, 

*End Part 

**   

*Part, name=Rechts 

*Node 

      1,           1.,           0. 

      2,           2.,           0. 

      3,           1.,           1. 

      4,           2.,           1. 

*Element, type=CPS4R 

1, 1, 2, 4, 3 
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*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate 

 1,  4,  1 

*Elset, elset=_PickedSet2, internal 

 1, 

*Elset, elset=_rechts-coh_S4, internal 

 1, 

*Surface, type=ELEMENT, name=rechts-coh 

_rechts-coh_S4, S4 

** Section: solid 

*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Solid 

, 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=Links-1, part=Links 

*End Instance 

**   

*Instance, name=Rechts-1, part=Rechts 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Links-1 

 1, 3 

*Elset, elset=_PickedSet6, internal, instance=Links-1 

 1, 

*Nset, nset=_PickedSet8, internal, instance=Rechts-1 

 3, 4 

*Elset, elset=_PickedSet8, internal, instance=Rechts-1 

 1, 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=Solid 

*Elastic 

999., 0.3 

**  

** INTERACTION PROPERTIES 

**  

*Surface Interaction, name=Interface 

1., 

*Cohesive Behavior 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=DISPLACEMENT, mixed mode behavior=TABULAR, mode mix ratio=TRACTION 

2.,2.,2. 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: BC-links Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet6, 1, 1 

_PickedSet6, 2, 2 

**  

Definitie Cohesive surface 
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** INTERACTIONS 

**  

** Interaction: Cohesive-surface 

*Contact Pair, interaction=Interface 

Rechts-1.rechts-coh, Links-1.links-coh 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Displacement Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet8, 2, 2, 2. 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

A.1.2 10x10 Continu elementen 
*Heading 

** Job name: surf-benchmark-01-Copy Model name: Surf-4c 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=BOVEN 

*Node 

      1,           0.,           1. 

      2, 0.0500000007,           1. 

      3,  0.100000001,           1. 

     ……………. 

     ……………. 

    441,           1.,           2. 

*Element, type=CPS4R 

  1,   1,   2,  23,  22 
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  2,   2,   3,  24,  23 

  3,   3,   4,  25,  24 

     ……………. 

     ……………. 

400, 419, 420, 441, 440 

*Nset, nset=_PICKEDSET3, internal, generate 

   1,  441,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET3, internal, generate 

   1,  400,    1 

*Nset, nset="NODE SET-BOVEN", generate 

  1,  21,   1 

*Elset, elset=_COH-ZIJDE_S1, internal, generate 

  1,  20,   1 

*Elset, elset=_COH-ZIJDE_S1_1, internal, generate 

  1,  20,   1 

*Surface, type=ELEMENT, name=COH-ZIJDE 

_COH-ZIJDE_S1_1, S1 

** Section: Section-1-_PICKEDSET3 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET3, material=SOLID 

0.01, 

*End Part 

**   

*Part, name=ONDER 

*Node 

      1,           0.,           0. 

      2, 0.0500000007,           0. 

      3,  0.100000001,           0. 

     ……………. 

     ……………. 

    441,           1.,           1. 

*Element, type=CPS4R 

  1,   1,   2,  23,  22 

  2,   2,   3,  24,  23 

  3,   3,   4,  25,  24 

     ……………. 

     ……………. 

400, 419, 420, 441, 440 

*Nset, nset=_PICKEDSET2, internal, generate 

   1,  441,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET2, internal, generate 

   1,  400,    1 

*Elset, elset=_ONDER-COH_S3, internal, generate 

 381,  400,    1 

*Elset, elset=_ONDER-COH_S3_1, internal, generate 

 381,  400,    1 

*Surface, type=ELEMENT, name=ONDER-COH 

_ONDER-COH_S3_1, S3 

** Section: Section-2-_PICKEDSET2 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET2, material=SOLID 

0.01, 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=BOVEN-1, part=BOVEN 
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*End Instance 

**   

*Instance, name=ONDER-1, part=ONDER 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET6, internal, instance=ONDER-1, generate 

  1,  21,   1 

*Elset, elset=_PICKEDSET6, internal, instance=ONDER-1, generate 

  1,  20,   1 

*Nset, nset=_PICKEDSET7, internal, instance=BOVEN-1, generate 

 421,  441,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET7, internal, instance=BOVEN-1, generate 

 381,  400,    1 

*Nset, nset=_PICKEDSET8, internal, instance=BOVEN-1, generate 

  21,  441,   21 

*Elset, elset=_PICKEDSET8, internal, instance=BOVEN-1, generate 

  20,  400,   20 

*Nset, nset=_PICKEDSET9, internal, instance=ONDER-1, generate 

   1,  421,   21 

*Elset, elset=_PICKEDSET9, internal, instance=ONDER-1, generate 

   1,  381,   20 

*Nset, nset=_PICKEDSET10, internal, instance=BOVEN-1, generate 

 421,  441,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET10, internal, instance=BOVEN-1, generate 

 381,  400,    1 

*Nset, nset=_PICKEDSET11, internal, instance=BOVEN-1, generate 

 421,  441,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET11, internal, instance=BOVEN-1, generate 

 381,  400,    1 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=SOLID 

*Elastic 

99999.,0. 

**  

** INTERACTION PROPERTIES 

**  

*Surface Interaction, name=INTERFACE 

0.01, 

*Cohesive Behavior, eligibility=ORIGINAL CONTACTS 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=DISPLACEMENT, mixed mode behavior=TABULAR, mode mix ratio=TRACTION 

2.,2.,2. 

*Damage Stabilization 

0. 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET6, 1, 1 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET6, 2, 2 

Definitie Cohesive surface 
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** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET9, 1, 1 

** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET9, 2, 2 

**  

** INTERACTIONS 

**  

** Interaction: INTERFACE-1 

*Contact Pair, interaction=INTERFACE, adjust=BOVEN-1."NODE SET-BOVEN" 

ONDER-1.ONDER-COH, BOVEN-1.COH-ZIJDE 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static, stabilize=0.0002, allsdtol=0.05, continue=NO 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-5 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET8, 1, 1, 2. 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Element Output, directions=YES 

LE, PE, PEEQ, PEMAG, S, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 
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A.2  Modellen ter validatie cohesive elements 
Ter validatie van cohesive elements zijn een aantal eindige elementen modellen opgesteld (zie Figuur 

2.11). Deze zijn zowel met als zonder fysieke dikte van de interface elementen uitgevoerd. In deze 

bijlage is een Abaqus input bestand met 2x[1x1] continu element, een bestand met 2x[10x10] 

elementen en een bestand met een individueel cohesive element opgenomen. Voor zowel de variant 

met een fysieke dikte van de interface elementen, als zonder een fysieke dikte van de interface 

elementen. De definitie van het cohesive surface in het input bestand zijn in deze bijlage aangegeven. 

De verschillende beschouwde belastingconfiguraties zijn niet opgenomen in deze bijlage maar 

kunnen gevarieerd worden onder het commando: ** BOUNDARY CONDITIONS. 

 

A.2.1 Modellen zonder een fysieke dikte van de interface elementen 

 

1x1 Continu element 

*Heading 

** Job name: Elem-2 Model name: Coh-Elem2 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=PART-1-MESH-1 

*Node 

      1,           0.,           0. 

      2,           1.,           0. 

      3,           1.,           0. 

      4,           2.,           0. 

      5,           0.,           1. 

      6,           1.,           1. 

      7,           1.,           1.  

      8,           2.,           1. 

*Element, type=CPS4R 

1, 1, 2, 6, 5 

3, 3, 4, 8, 7 

*Element, type=COH2D4 

2, 6, 2, 3, 7 

*Elset, elset=_PICKEDSET2, internal 

 2, 

*Elset, elset=_PICKEDSET3, internal 

 1, 3 

** Section: Section-1-_PICKEDSET3 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET3, material=SOLID 

,  

** Section: Section-2-_PICKEDSET2 

*Cohesive Section, elset=_PICKEDSET2, material=COHESIVE, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=PART-1-MESH-1-1, part=PART-1-MESH-1 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET4, internal, instance=PART-1-MESH-1-1 

Definitie cohesive element 
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 1, 5 

*Nset, nset=_PICKEDSET5, internal, instance=PART-1-MESH-1-1 

 4, 8 

*Nset, nset=_PICKEDSET6, internal, instance=PART-1-MESH-1-1 

 7, 8 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=COHESIVE 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Damage Stabilization 

1e-10 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Material, name=SOLID 

*Elastic 

999., 0.3 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET4, 1, 1 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET4, 2, 2 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static, stabilize=0.0002, allsdtol=0.05, continue=NO 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET6, 2, 2, 40. 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

Definitie cohesive element 
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**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

10x10 Continu elementen 

*Heading 

** Job name: Elem-3c-MM Model name: Coh-Elem3c-MM 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=PART-1 

*Node 

      1,           0.,           0. 

      2,  0.100000001,           0. 

      3,  0.200000003,           0.  

     ……………. 

     ……………. 

    242,    1.9000001,  0.899999976 

*Element, type=CPS4R 

  1,   1,   2,  81,   6 

  2,   2,   3,  82,  81 

  3,   3,   4,  83,  82 

     ……………. 

     ……………. 

210, 242,  74,  80,  79 

*Element, type=COH2D4 

101, 31, 30, 41, 42 

102, 32, 31, 42, 47 

103, 33, 32, 47, 48 

     ……………. 

     ……………. 

110, 40, 39, 54, 55 

*Nset, nset=_PICKEDSET8_N, internal 

  1,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

*Elset, elset=_PICKEDSET8_E, internal, generate 

  1,  91,  10 

*Nset, nset=_PICKEDSET9_N, internal 

 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80 

*Elset, elset=_PICKEDSET9_E, internal, generate 

 120,  210,   10 

*Nset, nset=_PICKEDSET10_N, internal 

 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

*Elset, elset=_PICKEDSET10_E, internal, generate 

 201,  210,    1 

*Nset, nset=_PICKEDSET11_N, internal 

 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

*Elset, elset=_PICKEDSET11_E, internal, generate 

 201,  210,    1 

*Nset, nset=_PICKEDSET12_N, internal 

 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80 

*Elset, elset=_PICKEDSET12_E, internal, generate 

 120,  210,   10 

*Elset, elset=_PICKEDSET12, internal, generate 

 101,  110,    1 

Definitie cohesive element 
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*Elset, elset=_PICKEDSET13, internal 

   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16 

     ……………. 

     ……………. 

 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 

 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 

** Section: Section-1-_PICKEDSET13 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET13, material=SOLID 

, 

** Section: Section-2-_PICKEDSET12 

*Cohesive Section, elset=_PICKEDSET12, material=COHESIVE, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=PART-1-1, part=PART-1 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET15, internal, instance=PART-1-1 

  1,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

*Nset, nset=_PICKEDSET16, internal, instance=PART-1-1 

 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80 

*Nset, nset=_PICKEDSET17, internal, instance=PART-1-1 

 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

*Nset, nset=_PICKEDSET18, internal, instance=PART-1-1 

 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

*Nset, nset=_PICKEDSET19, internal, instance=PART-1-1 

 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80 

*Nset, nset=_PickedSet9, internal, instance=PART-1-1 

 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=COHESIVE 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 3.72728e-05, 3.72728e-05 

*Damage Evolution, type=DISPLACEMENT, mixed mode behavior=TABULAR, mode mix ratio=TRACTION, 

power=1. 

40.,40.,40. 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Material, name=SOLID 

*Elastic 

999., 0.3 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET15, 1, 1 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET15, 2, 2 
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** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static, stabilize=1e-05, allsdtol=0.01, continue=NO 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Mixed Mode-A-45 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET18, 2, 2, 28.28 

** Name: Mixed mode-B-45 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET19, 1, 1, 28.28 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

Interface element individueel beschouwd 

*Heading 

** Job name: Coh-Elem-04 Model name: Coh-Elem-04 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=Cohesive-mesh-1 

*Node 

      1,           0.,           0. 

      2,           0.,           0. 

      3,           0.,  0.100000001 

     ……………. 

     ……………. 

     22,           0.,           1. 

*Element, type=COH2D4 

 1,  1,  2,  4,  3 

 2,  3,  4,  6,  5 

 3,  5,  6,  8,  7 

     ……………. 
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     ……………. 

10, 19, 20, 22, 21 

*Nset, nset=Links, generate 

  1,  21,   2 

*Nset, nset=Rechts, generate 

  2,  22,   2 

*Nset, nset=all, generate 

  1,  22,   1 

*Elset, elset=Elems, generate 

  1,  10,   1 

*Elset, elset=_PickedSet6, internal, generate 

  1,  10,   1 

** Section: Cohesive 

*Cohesive Section, elset=_PickedSet6, material=Cohesive, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=Cohesive-mesh-1-1, part=Cohesive-mesh-1 

*End Instance 

**   

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=Cohesive 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=DISPLACEMENT, mixed mode behavior=TABULAR, mode mix ratio=TRACTION 

404.,40.,40. 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

Cohesive-mesh-1-1.Links, 1, 1 

Cohesive-mesh-1-1.Links, 2, 2 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Displacement Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

Cohesive-mesh-1-1.Rechts, 2, 2, 40. 

**  

** OUTPUT REQUESTS 
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**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

 

A.2.2 Modellen met een fysieke dikte van de interface elementen 

 

1x1 Continu element 

*Heading 

** Job name: Coh-Elem-dikte-01 Model name: Coh-Elem-Dikte-01 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=Cohesive 

*Node 

      1,           1.,           0. 

      2,   1.10000000,           0. 

      3,           1.,           1. 

      4,   1.10000000,           1. 

*Element, type=COH2D4 

1, 1, 2, 4, 3 

*Nset, nset=_PickedSet6, internal, generate 

 1,  4,  1 

*Elset, elset=_PickedSet6, internal 

 1, 

*Elset, elset=_coh-links_S4, internal 

 1, 

*Surface, type=ELEMENT, name=coh-links 

_coh-links_S4, S4 

*Elset, elset=_coh-rechts_S2, internal 

 1, 

*Surface, type=ELEMENT, name=coh-rechts 

_coh-rechts_S2, S2 

** Section: Cohesive 

*Cohesive Section, elset=_PickedSet6, material=Cohesive, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

*Part, name=Links 

*Node 

      1,           0.,           0. 

      2,           1.,           0. 

      3,           0.,           1. 
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      4,           1.,           1. 

*Element, type=CPS4 

1, 1, 2, 4, 3 

*Nset, nset=_PickedSet4, internal, generate 

 1,  4,  1 

*Elset, elset=_PickedSet4, internal 

 1, 

*Elset, elset=_coh-zijde_S2, internal 

 1, 

*Surface, type=ELEMENT, name=coh-zijde 

_coh-zijde_S2, S2 

** Section: Solid 

*Solid Section, elset=_PickedSet4, material=Solid 

, 

*End Part 

**   

*Part, name=Rechts 

*Node 

      1,   1.10000002,           0. 

      2,    2.0999999,           0. 

      3,   1.10000002,           1. 

      4,    2.0999999,           1. 

*Element, type=CPS4 

1, 1, 2, 4, 3 

*Nset, nset=_PickedSet4, internal, generate 

 1,  4,  1 

*Elset, elset=_PickedSet4, internal 

 1, 

*Elset, elset=_coh-zijde_S4, internal 

 1, 

*Surface, type=ELEMENT, name=coh-zijde 

_coh-zijde_S4, S4 

** Section: Solid 

*Solid Section, elset=_PickedSet4, material=Solid 

, 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=Cohesive-1, part=Cohesive 

*End Instance 

**   

*Instance, name=Links-1, part=Links 

*End Instance 

**   

*Instance, name=Rechts-1, part=Rechts 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet8, internal, instance=Links-1 
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 1, 3 

*Elset, elset=_PickedSet8, internal, instance=Links-1 

 1, 

*Nset, nset=_PickedSet9, internal, instance=Rechts-1 

 2, 4 

*Elset, elset=_PickedSet9, internal, instance=Rechts-1 

 1, 

** Constraint: Tie-Links 

*Tie, name=Tie-Links, adjust=yes 

Cohesive-1.coh-links, Links-1.coh-zijde 

** Constraint: Tie-rechts 

*Tie, name=Tie-rechts, adjust=yes 

Cohesive-1.coh-rechts, Rechts-1.coh-zijde 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=Cohesive 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=DISPLACEMENT, mixed mode behavior=TABULAR, mode mix 

ratio=TRACTION 

40.,40.,40. 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Material, name=Solid 

*Elastic 

999., 0.3 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: BC-Links Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet8, 1, 1 

** Name: Displacement Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet9, 1, 1, 40. 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 
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**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

 

10x10 Continu elementen 

*Heading 

** Job name: Coh-Elem-Dikte-04a Model name: Coh-elem-Dikte-04a 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=INTERFACE 

*Node 

      1,           1.,           0. 

      2,   1.10000002,           0. 

      3,           1.,  0.100000001 

     ……………. 

     ……………. 

     22,   1.10000002,           1. 

*Element, type=COH2D4 

 1,  2,  4,  3,  1 

 2,  4,  6,  5,  3 

 3,  6,  8,  7,  5 

     ……………. 

     ……………. 

10, 20, 22, 21, 19 

*Nset, nset=_PICKEDSET5, internal, generate 

  1,  22,   1 

*Elset, elset=_PICKEDSET5, internal, generate 

  1,  10,   1 

*Nset, nset=COH-NODES, generate 

  1,  22,   1 

*Nset, nset=COH-LINKS, generate 

  1,  21,   2 

*Nset, nset=COH-RECHTS, generate 

  2,  22,   2 

*Elset, elset=COH-ELEMS, generate 

  1,  10,   1 

** Section: Section-1-_PICKEDSET5 

*Cohesive Section, elset=_PICKEDSET5, material=INTERFACE, response=TRACTION 

SEPARATION 

, 1. 

*End Part 

**   

*Part, name=LINKS 

*Node 

      1,           1.,           1. 

      2,  0.899999976,           1. 

      3,  0.800000012,           1. 
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     ……………. 

     ……………. 

    121,           0.,           0. 

*Element, type=CPS4 

  1,   1,   2,  13,  12 

  2,   2,   3,  14,  13 

  3,   3,   4,  15,  14 

     ……………. 

     ……………. 

100, 109, 110, 121, 120 

*Nset, nset=_PICKEDSET5, internal, generate 

   1,  121,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET5, internal, generate 

   1,  100,    1 

*Nset, nset=LINKS-NODES, generate 

   1,  121,    1 

*Nset, nset=LINKS-LINKS, generate 

  11,  121,   11 

*Nset, nset=LINKS-BOVEN, generate 

  1,  11,   1 

*Nset, nset=LINKS-RECHTS, generate 

   1,  111,   11 

*Nset, nset=LINKS-ONDER, generate 

 111,  121,    1 

*Elset, elset=LINKS-ELEMS, generate 

   1,  100,    1 

** Section: Section-2-_PICKEDSET5 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET5, material=SOLID 

, 

*End Part 

**   

*Part, name=RECHTS 

*Node 

      1,   1.10000002,           0. 

      2,   1.20000005,           0. 

      3,   1.29999995,           0. 

     ……………. 

     ……………. 

    121,    2.0999999,           1. 

*Element, type=CPS4 

  1,   1,   2,  13,  12 

  2,   2,   3,  14,  13 

  3,   3,   4,  15,  14 

     ……………. 

     ……………. 

100, 109, 110, 121, 120 

*Nset, nset=_PICKEDSET5, internal, generate 

   1,  121,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET5, internal, generate 

   1,  100,    1 

*Nset, nset=RECHTS-NODES, generate 

   1,  121,    1 

*Elset, elset=RECHTS-ELEMS, generate 
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   1,  100,    1 

*Nset, nset=RECHTS-RECHTS, generate 

  11,  121,   11 

*Nset, nset=RECHTS-BOVEN, generate 

 111,  121,    1 

*Nset, nset=RECHTS-LINKS, generate 

   1,  111,   11 

*Nset, nset=RECHTS-ONDER, generate 

  1,  11,   1 

** Section: Section-3-_PICKEDSET5 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET5, material=SOLID 

, 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=INTERFACE-1, part=INTERFACE 

*End Instance 

**   

*Instance, name=LINKS-1, part=LINKS 

*End Instance 

**   

*Instance, name=RECHTS-1, part=RECHTS 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET8, internal, instance=LINKS-1 

 1, 

*Nset, nset=_PICKEDSET9, internal, instance=INTERFACE-1 

 21, 

     ……………. 

     ……………. 

*Nset, nset=_PICKEDSET50_CNS_, internal, instance=RECHTS-1 

 1, 

*Nset, nset=_PICKEDSET51_CNS_, internal, instance=INTERFACE-1 

 2, 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET8_CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET8_CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET9_CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET9_CNS_, 1. 

     ……………. 

     ……………. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET50_CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET50_CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET51_CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET51_CNS_, 1. 

** Constraint: CONSTRAINT-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-1-1, adjust=yes, position tolerance=0.1, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET9_CNS__CNS_, _PICKEDSET8_CNS__CNS_ 

** Constraint: CONSTRAINT-2-1 

     ……………. 
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     ……………. 

*Tie, name=CONSTRAINT-22-1, adjust=yes, position tolerance=0.1, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET51_CNS__CNS_, _PICKEDSET50_CNS__CNS_ 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=INTERFACE 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Material, name=SOLID 

*Elastic 

999.,0. 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

LINKS-1.LINKS-ONDER, 2, 2 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

LINKS-1.LINKS-LINKS, 1, 1 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

RECHTS-1.RECHTS-RECHTS, 1, 1 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

RECHTS-1.RECHTS-BOVEN, 2, 2, 40. 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

Definitie cohesive element 
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*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

 

Interface element individueel beschouwd 

*Heading 

** Job name: Coh-Elem-dikte-01c Model name: Coh-Elem-dikte-01c 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=COHESIVE 

*Node 

      1,           1.,           0. 

      2,   1.10000002,           0. 

      3,           1.,  0.100000001 

      4,   1.10000002,  0.100000001 

      5,           1.,  0.200000003 

      6,   1.10000002,  0.200000003 

      7,           1.,  0.300000012 

      8,   1.10000002,  0.300000012 

      9,           1.,  0.400000006 

     10,   1.10000002,  0.400000006 

     11,           1.,          0.5 

     12,   1.10000002,          0.5 

     13,           1.,  0.600000024 

     14,   1.10000002,  0.600000024 

     15,           1.,  0.699999988 

     16,   1.10000002,  0.699999988 

     17,           1.,  0.800000012 

     18,   1.10000002,  0.800000012 

     19,           1.,  0.899999976 

     20,   1.10000002,  0.899999976 

     21,           1.,           1. 

     22,   1.10000002,           1. 

*Element, type=COH2D4 

 1,  2,  4,  3,  1 

 2,  4,  6,  5,  3 

 3,  6,  8,  7,  5 

 4,  8, 10,  9,  7 

 5, 10, 12, 11,  9 

 6, 12, 14, 13, 11 

 7, 14, 16, 15, 13 

 8, 16, 18, 17, 15 

 9, 18, 20, 19, 17 

10, 20, 22, 21, 19 

*Nset, nset=_PICKEDSET6, internal, generate 

  1,  22,   1 

*Elset, elset=_PICKEDSET6, internal, generate 

  1,  10,   1 

*Elset, elset=_COH-LINKS_S4, internal, generate 

  1,  10,   1 

*Elset, elset=_COH-RECHTS_S2, internal, generate 

  1,  10,   1 

*Elset, elset=_COH-LINKS_S4_1, internal, generate 

  1,  10,   1 

*Surface, type=ELEMENT, name=COH-LINKS 
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_COH-LINKS_S4_1, S4 

*Elset, elset=_COH-RECHTS_S2_1, internal, generate 

  1,  10,   1 

*Surface, type=ELEMENT, name=COH-RECHTS 

_COH-RECHTS_S2_1, S2 

** Section: Section-1-_PICKEDSET6 

*Cohesive Section, elset=_PICKEDSET6, material=COHESIVE, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=COHESIVE-1, part=COHESIVE 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet12, internal, instance=COHESIVE-1, generate 

  1,  21,   2 

*Nset, nset=_PickedSet13, internal, instance=COHESIVE-1, generate 

  2,  22,   2 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=COHESIVE 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=DISPLACEMENT, mixed mode behavior=TABULAR, mode mix ratio=TRACTION 

40.,40.,40. 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Material, name=SOLID 

*Elastic 

999., 0.3 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet12, 1, 1 

_PickedSet12, 2, 2 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static 

0.001, 1., 1e-35, 0.001 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Displacement Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet13, 1, 1, 40. 

**  

** OUTPUT REQUESTS 
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**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 
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Bijlage B  

User Material 

 

Het User Material is opgesteld in Fortran. Deze wordt in Abaqus gecompileerd door de Intel Visual 

Fortran Compiler Professional 11.1.048. In bijlage B.1 is het uitgewerkte UMAT opgenomen. Een 

handleiding voor het installeren en implementeren van de Intel Visual Fortran Compiler Professional 

11.1.048 in Abaqus is opgenomen in bijlage B.2. 

 

B.1  UMAT code 
 

*USER SUBROUTINE 1 
      SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,  2 
     1 RPL,DDSDDT,DRPLDE,DRPLDT, 3 
     2 STRAN,DSTRAN,TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,CMNAME, 4 
     3 NDI,NSHR,NTENS,NSTATV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT, 5 
     4 CELENT,DFGRD0,DFGRD1,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,KSTEP,KINC) 6 
C 7 
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC' 8 
C 9 
      CHARACTER*80 CMNAME 10 
C 11 
      DIMENSION STRESS(NTENS),STRESSTEMP(NTENS),STATEV(NSTATV), 12 
     1 DDSDDE(NTENS,NTENS),DDSDDT(NTENS),DRPLDE(NTENS), 13 
     2 STRAN(NTENS),DSTRAN(NTENS),TIME(2),PREDEF(1),DPRED(1), 14 
     3 PROPS(NPROPS),COORDS(3),DROT(3,3),DFGRD0(3,3),DFGRD1(3,3), 15 
     4 DDP(NTENS),DPOUD(NTENS),DP(NTENS), DPNEW(NTENS), 16 
DSTRESS(4),  17 
     5 DDS(4,4) 18 
C 19 
C 20 
      PARAMETER 21 
(M=3,N=3,ID=3,ZERO=0.D0,ONE=1.D0,TWO=2.D0,TOLER=1.D-8, 22 
     +           PI=314159265358979323846.D-20) 23 
C 24 
C --------------------------------------------------------------- 25 
C UMAT FOR BI-LIN TRACTION SEPARATION (LIN-SOFTENING) 26 
C KAN SLECHTS WORDEN GEBRUIKT VOOR PLANE STRESS ELEMENTEN 27 
C --------------------------------------------------------------- 28 
C PROPS(1) - ENN  29 
C PROPS(2) - ESS    30 
C PROPS(3) - V0I    MODE I 31 
C PROPS(4) - VMAXI  MODE I 32 
C PROPS(5) - V0SH   MODE II 33 
C PROPS(6) - VMAXSH MODE II 34 
C PROPS(7) - EPSILON  35 
C PROPS(8) - ETA (VISCOSITEIT) 36 
C ----------------------------------------------------- 37 
      ENN=PROPS(1) 38 
      ESS=PROPS(2) 39 
      EPSILON=PROPS(7) 40 
      ETA=PROPS(8) 41 
C 42 
C     OPSTELLEN STIJFHEIDSMATRIX 43 
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C 44 
       45 
      DO K1=1, NDI 46 
        DDSDDE(K1, K1)=ENN 47 
      END DO 48 
      DO K1=NDI+1, NTENS 49 
        DDSDDE (K1, K1)=ESS 50 
      END DO 51 
C 52 
C     BEREKENEN DAMAGE PARAMETER 53 
C     CONTROLE OF SOFTENING ACTIEF IS EN BEPALEN PUNT IN 54 
SOFTENING TAK 55 
C 56 
      V0I=PROPS(3) 57 
      VMAXI=PROPS(4) 58 
      V0SH=PROPS(5) 59 
      VMAXSH=PROPS(6) 60 
C       61 
      DO K1=1, NTENS 62 
        DP(K1)=ZERO 63 
      END DO 64 
C 65 
C     MIXED MODE GEDRAG 66 
C          67 
      DO K1=1, NDI 68 
        DO K2=NDI+1, NTENS 69 
            STRANTEMP=((STRAN(K1)+ABS(STRAN(K1)))/TWO) 70 
            IF (STRANTEMP.EQ.ZERO.AND.STRAN(K2).EQ.ZERO) THEN 71 
            BETA=ONE 72 
            ELSE 73 
            BETA=ABS(STRAN(K2))/(ABS(STRAN(K2))+STRANTEMP) 74 
            END IF 75 
        END DO 76 
      END DO      77 
      GI=(ENN*V0I*VMAXI)/TWO 78 
      GII=(ESS*V0SH*VMAXSH)/TWO  79 
C 80 
C     MIXED MODE V0 EN VU BEPALEN 81 
C 82 
      V0MM=V0I*V0SH*SQRT((ONE+TWO*BETA**TWO-83 
TWO*BETA)/((BETA*V0I)**TWO+ 84 
     $     ((ONE-BETA)*V0SH)**TWO)) 85 
      EMM=ENN     86 
C   !STIJFHEID VOOR MM GELIJK GESTELD AAN MODE I RICHTING  87 
      VUMM=(TWO*(ONE+TWO*BETA**TWO-TWO*BETA)/(EMM*V0MM))*(((ONE-88 
BETA)** 89 
     $      TWO/GI)+(BETA**TWO/GII))**(-ONE) 90 
C 91 
C     MIX MODE DIAGRAM OMREKENEN TOT MODE I EN MODE II 92 
C 93 
      DO K1=1, NDI 94 
        DO K2=NDI+1, NTENS 95 
            IF(STRAN(K1)+DSTRAN(K1).LT.ZERO+TOLER) THEN 96 
            ALFA=ONE/TWO*PI 97 
            ELSE 98 
            99 
ALFA=ATAN((STRAN(K2)+DSTRAN(K2))/(STRAN(K1)+DSTRAN(K1))) 100 
            END IF 101 
        END DO 102 
      END DO 103 
      ALFA=ABS(ALFA) 104 
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C     AANGEPASTE V0 EN VU VOOR MODE I EN II BEPALEN 105 
      V0I=(ONE/TWO)*(COS(ALFA)*V0MM+ABS(COS(ALFA)*V0MM)) 106 
      VMAXI=(ONE/TWO)*(COS(ALFA)*VUMM+ABS(COS(ALFA)*VUMM)) 107 
      V0SH=(ONE/TWO)*(SIN(ALFA)*V0MM+ABS(SIN(ALFA)*V0MM)) 108 
      VMAXSH=(ONE/TWO)*(SIN(ALFA)*VUMM+ABS(SIN(ALFA)*VUMM)) 109 
C 110 
C     BEREKENEN TIJDELIJKE SPANNINGEN 111 
C 112 
      DO K1=1, NTENS 113 
        STRESSTEMP(K1)=DDSDDE(K1,K1)*(STRAN(K1)+DSTRAN(K1)) 114 
      END DO 115 
C 116 
C     MODE I RICHTING 117 
C     CONTROLE OP DRUK 118 
C 119 
      IF (STRESS(1)+TOLER.LT.ZERO) THEN 120 
      STRESS(1)=STRESS(1)+ENN*DSTRAN(1) 121 
      ELSE 122 
C     MODE I ONDER TREK   123 
      DO K4=1, NDI 124 
        IF (STRAN(K4)+DSTRAN(K4).EQ.ZERO) THEN 125 
        DO K1=1, NDI 126 
            DO K2=1, NDI 127 
                STRESS(K2)=STRESSTEMP(K1)*(ONE-STATEV(K1)) 128 
            END DO 129 
        END DO 130 
C         131 
        ELSE  132 
        DO K3=1, NDI       133 
            IF ((STRAN(K3)+DSTRAN(K3)).GT.V0I+TOLER) THEN 134 
            DP(K3)=(VMAXI*((STRAN(K3)+DSTRAN(K3))-V0I))/ 135 
     $         ((STRAN(K3)+DSTRAN(K3))*(VMAXI-V0I)) 136 
            IF (STRAN(K3).LT.ZERO+TOLER) THEN 137 
            DPOUD(K3)=ZERO 138 
            ELSE 139 
            DPOUD(K3)=(VMAXI*(STRAN(K3)-V0I))/ 140 
     $                (STRAN(K3)*(VMAXI-V0I)) 141 
            END IF 142 
            IF (ETA.EQ.ZERO) THEN 143 
            DDP(K3)=DP(K3)-DPOUD(K3) 144 
            ELSE 145 
            DDP(K3)=(DP(K3)-DPOUD(K3))*DTIME/(ETA+DTIME) 146 
            ENDIF 147 
            DP(K3)=MIN(DPOUD(K3)+DDP(K3),ONE-EPSILON) 148 
            DPNEW(K3)=MAX(DP(K3),STATEV(K3)) 149 
            DO K1=1, NDI 150 
                STRESS(K1)=(STRESSTEMP(K1))*(ONE-DPNEW(K3)) 151 
            END DO 152 
            ELSE 153 
C 154 
C     VOOR ONTLASTEN, SPANNING BEPAALD AHV DAMAGE PARAMETER 155 
C 156 
            IF (STATEV(K3).GT.ZERO+TOLER) THEN 157 
            DO K1=1, NDI 158 
                DO K2=1, NDI 159 
                    STRESS(K2)=(STRESSTEMP(K1))*(ONE-STATEV(K3)) 160 
                END DO 161 
            END DO  162 
            ELSE                           163 
                DO K1=1, NDI 164 
                    DO K2=1, NDI 165 
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                        166 
STRESS(K2)=STRESS(K2)+DDSDDE(K2,K1)*DSTRAN(K1) 167 
                    END DO 168 
                END DO       169 
            END IF 170 
            END IF       171 
        END DO   172 
        END IF 173 
      END DO 174 
      END IF 175 
C 176 
C     MODE II RICHTING 177 
C 178 
      DO K1=NDI+1, NTENS 179 
        STRESSTEMP(K1)=DDSDDE(K1,K1)*(STRAN(K1)+DSTRAN(K1)) 180 
      END DO 181 
C     MODE II ONDER TREK 182 
      DO K4=NDI+1, NTENS 183 
        IF (STRAN(K4)+DSTRAN(K4).EQ.ZERO) THEN 184 
        DO K1=NDI+1, NTENS 185 
            DO K2=NDI+1, NTENS 186 
                STRESS(K2)=STRESSTEMP(K1)*(ONE-STATEV(K1)) 187 
            END DO 188 
        END DO 189 
C              190 
        ELSE 191 
        DO K3=NDI+1, NTENS 192 
            IF (ABS(STRAN(K3)+DSTRAN(K3)).GT.V0SH+TOLER) THEN 193 
            DP(K3)=(VMAXSH*((ABS(STRAN(K3)+DSTRAN(K3)))-V0SH))/ 194 
     $             (ABS((STRAN(K3)+DSTRAN(K3)))*(VMAXSH-V0SH)) 195 
                IF (ABS(STRAN(K3)).LT.ZERO+TOLER) THEN 196 
                DPOUD(K3)=ZERO 197 
                ELSE 198 
                DPOUD(K3)=(VMAXSH*(ABS(STRAN(K3))-V0SH))/ 199 
     $                 (ABS(STRAN(K3))*(VMAXSH-V0SH)) 200 
                END IF 201 
C                 202 
                IF (ETA.EQ.ZERO) THEN 203 
                DDP(K3)=DP(K3)-DPOUD(K3) 204 
                ELSE 205 
                DDP(K3)=(DP(K3)-DPOUD(K3))*DTIME/(ETA+DTIME) 206 
                END IF 207 
            DP(K3)=MIN(DPOUD(K3)+DDP(K3),ONE-EPSILON) 208 
            DPNEW(K3)=MAX(DP(K3),STATEV(K3)) 209 
            DO K1=NDI+1, NTENS 210 
                STRESS(K1)=(STRESSTEMP(K1))*(ONE-DPNEW(K3)) 211 
            END DO 212 
            ELSE 213 
C 214 
C     VOOR ONTLASTEN, SPANNING BEPAALD AHV DAMAGE PARAMETER 215 
C      216 
            IF (STATEV(K3).GT.ZERO+TOLER) THEN 217 
            DO K1=NDI+1, NTENS 218 
                DO K2=NDI+1, NTENS 219 
                    STRESS(K2)=(STRESSTEMP(K1))*(ONE-STATEV(K3)) 220 
                END DO 221 
            END DO  222 
            ELSE                        223 
            DO K1=NDI+1, NTENS 224 
                DO K2=NDI+1, NTENS 225 
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                    226 
STRESS(K2)=STRESS(K2)+DDSDDE(K2,K1)*DSTRAN(K1) 227 
                END DO 228 
            END DO       229 
            END IF 230 
            END IF       231 
        END DO 232 
        END IF 233 
      END DO  234 
C 235 
C     DEFINIEREN MAX DP PARAMETER IN STATEV(NSTATV) 236 
C 237 
      DO K1=1, NTENS 238 
        STATEV(K1)=MAX(DP(K1),STATEV(K1)) 239 
      END DO 240 
C 241 
C     DEFINIEREN GEREDUCEERDE TANGENTIËLE OPERATOR 242 
C 243 
      DO K1=1, NDI 244 
        RED1=MAX(MIN(DPOUD(K1)+DDP(K1),ONE-EPSILON),ZERO) 245 
        DDSDDE(K1, K1)=ENN*(1-RED1) 246 
      END DO 247 
      DO K1=NDI+1, NTENS 248 
        RED2=MAX(MIN(DPOUD(K1)+DDP(K1),ONE-EPSILON),ZERO) 249 
        DDSDDE (K1, K1)=ESS*(1-RED2) 250 
      END DO 251 
C              252 
      RETURN 253 
      END     254 
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B.2  Installatie handleiding Fortran compiler 
 

De volgende installatie handleiding is geldig voor de Intel Visual Fortran Compiler Professional 

11.1.048 en is slechts van toepassing voor systemen werkend met 64-bit installaties van Windows.  

 

 

1) Log in op Windows met een administrator account. Gebruik hiervoor de standaard adminstrator 
account (deze is gebruikelijk verborgen). Om deze account te activeren: 

a. Open het command prompt in adminstrator mode (rechter muisknop: “Run as 
administrator”) 

b. Voer het volgende commando in zonder aanhalingstekens: 
"net user administrator /active:yes" 
 

2) Installeer Microsoft Visual Studio 2008 Professional. Gebruik de custom installatie en kies voor 
alle opties (Let er hierbij op dat de 64-bit componenten worden geselecteerd) 
 

3) Installeer de Intel Visual Fortran compiler. Kies tijdens de installatie voor de Custom Installatie en 
selecteer alle optie, let er hierbij op dat de 64 bit componenten en MLK componenten zijn 
geselecteerd. Selecteer eveneens de optie voor integratie met Microsoft Visual Studio 2008. 

 

4) De volgende twee adressen worden in de verdure handleiding gebruik voor het goedzetten van de 
verwijzingen binnen Windows: 

 

Adres1: C:\Program Files (x86)\Intel\Compiler\11.1\060\bin\intel64\ifortvar s_intel64.bat 
Adres2: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\amd64\vcvarsamd64.bat 

 
5) Wijzig the Abaqus CAE doel directory naar:  “Adres 1” && “Adres2” && 

C:\SIMULIA\Abaqus\Commands\abq6113.bat cae || pause 
 

6) Wijzig de Abaqus command doel directory naar: "Adres1" && "Adres2" && 
C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /k 

 

7) Wijzig de Abaqus Verificatie doel directory naar: "Adres1" && "Adres2" && 
C:\SIMULIA\Abaqus\Commands\abq6113.bat -verify -all –log 

 
8) Voeg aan de system variabelen Adres 1 en Adres 2 toe, zonder de bestandsnamen:  

My computer --> properties --> Advanced system settings --> Advanced tab --> Environment 
Variables --> system variables --> voeg adres1 and adres2 toe aan het einde van het path, 
zonder de bestandsnamen. Zie onderstaand voorbeeld. 
 

________________________________________ 
 

%IFORT_COMPILER11%lib\Intel64;%IFORT_COMPILER11%li b\ia32;C:\Program Files 

(x86)\Intel\Compiler\11.1\060\mkl\em64t\bin;C:\Pro gram Files\Microsoft HPC Pack 

2008\Bin\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT

%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\MSC.Software\Marc\2010\marc2010\bin;C:\MSC.Software\Marc\

2010\marc2010\tools;C: \MSC.Software\Marc\2010\mentat2010\bin;c:\Program Files (x86)\Microsoft 

SQLServer\90\Tools\binn\;C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 

2008\Bin\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT

%\System32\Window sPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\;C:\Program 

Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\syswow64;c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-

Static;C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\10.0\DLLShared\;C:\Program 

Files(x86)\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\;c:\Program Files (x86)\Microsoft 

SQLServer\90\Tools\binn\;C:\SIMULIA\Abaqus\Commands;C :\SIMULIA\Abaqus\Commands\abq6113.bat 

cae || pause;C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE\bin\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 

10.0\VC\bin\amd64\  

________________________________________ 
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Bijlage C    

Modellen ter validatie UMAT 

 

 

Enkele modellen zijn opgesteld ter validatie van het geprogrammeerde gebruikersmateriaal (UMAT), 

zie bijlage B. De modellen ter validatie zijn toegevoegd in bijlage C.1. Waarbij een model met een 

enkel interface element is toegevoegd, hierna zijn twee modellen toegevoegd waarbij meerdere 

interface elementen zijn toegepast onder een andere hoek, zie Figuur 2.19. Dit model is zowel 

toegevoegd met het toegepaste materiaalmodel A, als met materiaalmodel B. Vervolgens is in bijlage 

C.2 het opgestelde model ter validatie aan de hand van de benchmark studie toegevoegd. De 

toegepaste materiaalmodellen zijn gemarkeerd in de Abaqus input bestanden in deze bijlage.  

 

C.1  Modellen ter validatie UMAT 

C.1.1 Validatie cohesive softening 
*Heading 

** Job name: Cohesive-softening Model name: Cohesive-softening 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=Part-1 

*Node 

      1,           0.,           0. 

      2,           1.,           0. 

      3,           0.,           1. 

      4,           1.,           1. 

*Element, type=COH2D4 

1, 1, 2, 4, 3 

*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate 

 1,  4,  1 

*Elset, elset=_PickedSet2, internal 

 1, 

** Section: Section-1 

*Cohesive Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet10, internal, instance=Part-1-1 

 1, 2 

*Elset, elset=_PickedSet10, internal, instance=Part-1-1 
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 1, 

*Nset, nset=_PickedSet12, internal, instance=Part-1-1 

 3, 4 

*Elset, elset=_PickedSet12, internal, instance=Part-1-1 

 1, 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=Material-1 

*Depvar 

      2, 

*User Material, constants=8 

 0.1,    0.1, 0.0005,    20., 0.0005,    20.,  1e-12,  1e-08 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: loading 

**  

*Step, name=loading, inc=1000000 

*Static 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet10, 1, 1 

_PickedSet10, 2, 2 

** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet12, 1, 1, 40. 

_PickedSet12, 2, 2, 20. 

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, variable=PRESELECT 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

  

UMAT materiaalmodel  
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C.1.2 Validatietest meerdere interface elementen – Materiaalmodel A 
*Heading 

** Job name: Scriptcheck-UMAT-MAT-B-c Model name: Scriptcheck-UMAT-MAT-B-c 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=EPOXY 

*Node 

      1, 0.00666666683, 0.00333333341 

      2,   0.99666667, 0.00333333341 

      3,   0.99666667,   0.99333334 

     ………….. 

     ………….. 

     24, 0.00333333341,   0.99666667 

*Element, type=CPS3 

1,  1,  2,  3 

2,  4,  5,  6 

3,  7,  8,  9 

     ………….. 

     ………….. 

8, 22, 23, 24 

*Element, type=COH2D4 

 9,  4,  6,  3,  2 

10, 23, 22,  1,  3 

11,  7,  9,  6,  5 

     ………….. 

     ………….. 

16, 24, 23, 20, 19 

*Elset, elset=_EPOXYELEMENT, internal, generate 

 1,  8,  1 

*Elset, elset=_PICKEDSET4, internal, generate 

  9,  16,   1 

** Section: Section-1-_EPOXYELEMENT 

*Solid Section, elset=_EPOXYELEMENT, material=EPOXY 

, 

** Section: Section-2-_PICKEDSET4 

*Cohesive Section, elset=_PICKEDSET4, material=UMAT, response=TRACTION SEPARATION 

, 1. 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET5, internal, instance=EPOXY-1 

  7,  8, 11, 12 

*Nset, nset=_PICKEDSET7, internal, instance=EPOXY-1 

 19, 21, 22, 24 

*Nset, nset=_PICKEDSET12, internal, instance=EPOXY-1 

 10, 11, 13, 16, 19, 20 

*End Assembly 

**  
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** MATERIALS 

**  

*Material, name=EPOXY 

*Elastic 

 1e+08, 0.37 

*Material, name=UMAT 

*Depvar 

      2, 

*User Material, constants=8 

 1e+06,   1e+06,   0.001,   0.005, 0.00036,    0.01,   1e-12,   1e-06 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET7, 1, 1 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize, factor=1e-11, allsdtol=0., continue=NO 

0.0005, 1., 1e-35, 0.0005 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET12, 2, 2 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET5, 1, 1, 0.01 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=line search 

5, , , ,  

*Controls, parameters=field, field=displacement 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=hydrostatic fluid pressure 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=rotation 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=electrical potential 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

UMAT materiaalmodel A 
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** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Element Output, directions=YES 

DAMAGEC, DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR, DAMAGET, LE, PE, PEEQ, 

PEMAG, S, SDEG, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

C.1.3 Validatietest meerdere interface elementen – Materiaalmodel B 
*Heading 

** Job name: Scriptcheck-ABQ-MAT-B-a Model name: Scriptcheck-ABQ-MAT-B-a 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=EPOXY 

*Node 

      1, 0.00666666683, 0.00333333341 

      2,   0.99666667, 0.00333333341 

      3,   0.99666667,   0.99333334 

     ………….. 

     ………….. 

     24, 0.00333333341,   0.99666667 

*Element, type=CPS3 

1,  1,  2,  3 

2,  4,  5,  6 

3,  7,  8,  9 

     ………….. 

     ………….. 

8, 22, 23, 24 

*Element, type=COH2D4 

 9,  4,  6,  3,  2 

10, 23, 22,  1,  3 

11,  7,  9,  6,  5 

     ………….. 

     ………….. 

16, 24, 23, 20, 19 

*Elset, elset=_EPOXYELEMENT, internal, generate 

 1,  8,  1 

*Elset, elset=_PICKEDSET4, internal, generate 

  9,  16,   1 

** Section: Section-1-_EPOXYELEMENT 

*Solid Section, elset=_EPOXYELEMENT, material=EPOXY 

, 

** Section: Section-2-_PICKEDSET4 

*Cohesive Section, elset=_PICKEDSET4, material=COHESIVE, response=TRACTION SEPARATION 

, 1. 

*End Part 
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**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET5, internal, instance=EPOXY-1 

  7,  8, 11, 12 

*Nset, nset=_PICKEDSET7, internal, instance=EPOXY-1 

 19, 21, 22, 24 

*Nset, nset=_PICKEDSET12, internal, instance=EPOXY-1 

 10, 11, 13, 16, 19, 20 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=EPOXY 

*Elastic 

 1e+08, 0.37 

*Material, name=UMAT 

*Depvar 

      2, 

*User Material, constants=8 

 1e+06,   1e+06,   0.001,   0.005, 0.00036,    0.01,   1e-12,   1e-06 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET7, 1, 1 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize=1e-11, allsdtol=0.005, continue=NO 

0.002, 1., 1e-35, 0.002 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET12, 2, 2 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET5, 1, 1, 0.01 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

*Controls, parameters=line search 

5, , , ,  

UMAT materiaalmodel B 
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*Controls, parameters=field, field=displacement 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=hydrostatic fluid pressure 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=rotation 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=electrical potential 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Element Output, directions=YES 

DAMAGEC, DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR, DAMAGET, LE, PE, PEEQ, 

PEMAG, S, SDEG, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 
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C.2  UMAT benchmark 
In deze bijlage is het Abaqus input bestand weergegeven dat is gebruikt voor het uitvoeren van de 

benchmark studie met het UMAT materiaalmodel. Hierin zijn niet alle knoop coördinaten en element 

definities weergegeven. Deze zijn opgenomen in de digitale versie van het input bestand die te vinden 

is op de meegeleverde cd met bijlagen. 

 

 

*Heading 

** Job name: FE-QM-CZM-GMSH-COARSE-04d-c-UMAT-Copy2 Model name: FE-QM-CZM-GMSH-COARSE-

04d-c-UMAT 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=EPOXY 

*Node 

      1,   13.9961224,   8.99509335 

      2,   12.8443899,   8.52789879 

      3,   13.9961224,   8.00509357 

     ………….. 

     ………….. 

   3648,   2.17476392,   1.94349337 

*Element, type=CPS3 

   1,    1,    2,    3 

   2,    4,    5,    6 

   3,    7,    8,    9 

     ………….. 

     ………….. 

2999, 3641, 3640, 3637, 3639 

*Elset, elset=INTERFACE 

 1229, 1240, 1267, 1298, 1440, 1462, 1491, 1499, 1521, 1645, 1991, 2033, 2133, 2289, 2334, 2419 

 2424, 2430, 2476, 2497 

*Elset, elset=FIBRE, generate 

  919,  1216,     1 

*Elset, elset=EPOXY, generate 

   1,  918,    1 

*Elset, elset=EPOXY-COH 

 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233 

     ………….. 

     ………….. 

 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 

*Elset, elset=FIBRE-COH, generate 

 2576,  2999,     1 

** Section: Section-1-EPOXY 

*Solid Section, elset=EPOXY, material=EPOXY 

, 

** Section: Section-2-FIBRE 

*Solid Section, elset=FIBRE, material=FIBRE 

, 

** Section: Section-3-EPOXY-COH 

*Cohesive Section, elset=EPOXY-COH, material=EPOXY-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-4-INTERFACE 

*Cohesive Section, elset=INTERFACE, material=INTERFACE, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-5-FIBRE-COH 
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*Cohesive Section, elset=FIBRE-COH, material=FIBRE-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET4, internal, instance=EPOXY-1 

   10,   11,   25,   26,  175,  176,  322,  325,  326,  415,  418,  420,  496,  499,  505,  506 

  679,  688,  689,  691,  817,  820,  821,  943,  946,  947, 1003, 1009, 1010, 1012, 1855, 1856 

     ………….. 

     ………….. 

 3506, 3507, 3510, 3548 

*Nset, nset=_PICKEDSET5, internal, instance=EPOXY-1 

    7,    8,   43,   44,  226,  229,  230,  310,  311,  313,  400,  401,  403, 1162, 1165, 1166 

     ………….. 

     ………….. 

 3549, 3551, 3552, 3560 

*Nset, nset=_PICKEDSET6, internal, instance=EPOXY-1 

    1,    3,   13,   15,   46,   48,   67,   69,  187,  189,  190,  469,  471,  472,  574,  580 

     ………….. 

     ………….. 

 1182, 1183, 1306, 1309, 1312, 1314, 1894, 1897, 1899, 2005, 2008, 2009, 2013 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=EPOXY 

*Elastic 

 0.0039, 0.37 

*Material, name=EPOXY-COH 

*Depvar 

      2, 

*User Material, constants=8 

 0.1,    0.1, 0.0005,    20., 0.0005,    20.,  1e-10,  1e-07 

*Material, name=FIBRE 

*Elastic 

 0.0869, 0.23 

*Material, name=FIBRE-COH 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.0869, 0.0869, 0.0869 

*Material, name=INTERFACE 

*Depvar 

      2, 

*User Material, constants=8 

 0.1,     0.1, 0.00025,     40., 0.00025,     40.,   1e-10,   1e-07 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET4, 1, 1 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

UMAT materiaalmodel Epoxy 

UMAT materiaalmodel  

Epoxy-vezel-interface 



Modelleren van discrete scheurvorming in beton | Afstudeerrapport 
 
 

| 158 

*Boundary 

_PICKEDSET5, 2, 2 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize, factor=1e-10, allsdtol=0, continue=NO 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET6, 1, 1, 40. 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

*Controls, parameters=line search 

5, , , ,  

*Controls, parameters=field, field=displacement 

0.01, 0.05, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=hydrostatic fluid pressure 

0.01, 0.05, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=rotation 

0.01, 0.05, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=electrical potential 

0.01, 0.05, , , , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Element Output, directions=YES 

DAMAGEC, DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR, DAMAGET, LE, PE, PEEQ, 

PEMAG, S, SDEG, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 
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Bijlage D  

Python script 

 

 

Bijgevoegd in deze bijlage zijn achtereenvolgens het python script voor het definiëren van een 

cohesive zone model, zonder fysieke dikte van de interface elementen en het python script voor het 

definiëren van een cohesive zone model met fysieke dikte van de interface elementen.  

 

D.1 Cohesive zone model, zonder fysieke dikte interface elementen 
 
#!/usr/bin/env python 1 
 2 
# Inlezen coordinaten 3 
open("_COORDINATEN.txt", "r") 4 
import csv 5 
import itertools 6 
 7 
with open("_COORDINATEN.txt") as file: 8 
    data = csv.reader(file) 9 
    next(data) 10 
    coords = [] 11 
    coords = ([[float(x) for x in line[1:]] for line in data]) 12 
 13 
#inlezen elementen 14 
open("_ELEMENTEN.txt", "r") 15 
import csv 16 
import itertools 17 
 18 
with open("_ELEMENTEN.txt") as file: 19 
    data2 = csv.reader(file) 20 
    next(data2) 21 
    elems = [] 22 
    elems = ([[int(x)-1 for x in line[1:]] for line in data2]) 23 
 24 
#print ingelezen waarden 25 
print "---------------------------------------\n           _CZM-26 
SCRIPT.py\n---------------------------------------" 27 
print "Input coordinaten = _COORDINATEN.txt" 28 
print "Input elemeten = _ELEMENTEN.txt" 29 
print "\n" 30 
print "Bezig met verwerken..." 31 
#print "\n" 32 
#print "coords = ", coords 33 
#print "elems = ", elems 34 
 35 
#Flip the original elements if required 36 
for i,elem in enumerate(elems): 37 
    ecoords = [coords[e] for e in elem] 38 
 39 
    a = [x2-x1 for x1,x2 in zip(ecoords[0],ecoords[1])] 40 
    b = [x2-x1 for x1,x2 in zip(ecoords[1],ecoords[2])] 41 
 42 
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    n = a[0]*b[1]-a[1]*b[0] 43 
 44 
    if n < 0: 45 
        elems[i] = [ elem[0], elem[2], elem[1] ] 46 
 47 
#bewerking elementen 48 
newcoords = [] 49 
newelems  = [] 50 
for elem in elems: 51 
    ecoords = [coords[e] for e in elem] 52 
    newelem = range( len(newcoords), len(newcoords)+len(ecoords) 53 
) 54 
 55 
    newcoords += ecoords 56 
    newelems.append( newelem ) 57 
 58 
cohelems = [] 59 
for e,elem in enumerate(elems): 60 
  for edge in [[0,1],[1,2],[2,0]]: 61 
 62 
    eedge = [elem[i] for i in edge] 63 
 64 
    for e2,elem2 in enumerate(elems[e+1:]): 65 
       66 
      e2 += e+1 67 
 68 
      for edge2 in [[0,1],[1,2],[2,0]]: 69 
         70 
        eedge2 = [elem2[i] for i in edge2] 71 
 72 
        if all([i in eedge2 for i in eedge]): 73 
           74 
          newedge  = [newelems[e][i] for i in edge ] 75 
          newedge += [newelems[e2][i] for i in edge2] 76 
 77 
          cohelems.append( newedge[-1::-1] ) 78 
 79 
#---------------------------------------------------------------- 80 
 81 
#output genereren (Abaqus input bestand) 82 
fout = open('_PartInput.inp','w') 83 
 84 
print >> fout, '*Heading\n** Job name: Test-Abaqus-1 Model name: 85 
Model-1\n** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2\n**\n** PARTS\n**' 86 
print >> fout, '** PARTS\n**\n*Part, name=Epoxy' 87 
print >> fout, '*Node' 88 
for i,x in  enumerate(newcoords): 89 
  print >> fout, i+1, ',', x[0], ',', x[1] 90 
 91 
print >> fout, '\n*Element, type=CPS3' 92 
for i,elem in  enumerate(newelems): 93 
  print >> fout, i+1, ',', elem[0]+1, ',', elem[1]+1, ',', 94 
elem[2]+1 95 
print >> fout, '\n*Element, type=COH2D4' 96 
for i,elem in  enumerate(cohelems): 97 
  print >> fout, i+len(newelems)+1, ',', elem[0]+1, ',', 98 
elem[1]+1, ',', elem[2]+1, ',', elem[3]+1 99 
 100 
print >> fout, '*Elset, elset=_EpoxyElement, internal' 101 
for i,elem in  enumerate(newelems): 102 



Bijlage D | Python Script 

 
 

161 | 

  print >> fout, i+1, ',' 103 
 104 
print >> fout, '*Elset, elset=_CohesiveElement, internal' 105 
for i,elem in  enumerate(cohelems): 106 
  print >> fout, i+len(newelems)+1, ',' 107 
 108 
print >> fout, '** Section: Epoxy-sectie\n*Solid Section, 109 
elset=_EpoxyElement, material=Epoxy\n,\n** Section: 110 
Cohesive\n*Cohesive Section, elset=_CohesiveElement, 111 
material=Cohesive, response=TRACTION SEPARATION\n, 1.\n*End Part' 112 
print >> fout, '**\n** MATERIALS\n** \n*Material, 113 
name=Cohesive\n*Damage Initiation, criterion=MAXS\n 5e-05, 5e-05, 114 
5e-05\n*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER 115 
LAW, power=1.\n 0.0005, 0.0005, 0.0005\n*Damage 116 
Stabilization\n0.00001\n*Elastic, type=TRACTION\n 0.1, 0.1, 117 
0.1\n*Material, name=Epoxy\n*Elastic\n 0.0039, 0.37' 118 
print >> fout, '**\n** STEP: Loading\n**\n*Step, name=Loading, 119 
nlgeom=YES, inc=100000\n*Static, stabilize=0.0002, allsdtol=0.05, 120 
continue=NO\n0.01, 1., 1e-35, 0.01\n**\n*Controls, 121 
reset\n*Controls, analysis=discontinuous\n** \n** OUTPUT 122 
REQUESTS\n**\n*Restart, write, frequency=0\n**\n** FIELD OUTPUT: 123 
F-Output-1\n**\n*Output, field\n*Node 124 
Output\nCDISP,CF,CSTRESS,DAMAGEC,DAMAGEFC,DAMAGEFT,DAMAGEMC,DAMAG125 
EMT,DAMAGESHR,DAMAGET,LE,PE,PEEQ,PEMAG,PHILSM,PSILSM,RF,S,SDEG,ST126 
ATUS,U\n**\n** HISTORY OUTPUT: H-Output-1\n**\n*Output, history, 127 
variable=PRESELECT\n*End Step' 128 
 129 
fout.close() 130 
print "\nOutput gegenereerd: _PartInput.inp" 131 

 

 

 

D.2 Cohesive zone model, met fysieke dikte interface elementen 
 

#!/usr/bin/env python 1 
 2 
# Inlezen coordinaten 3 
open("_COORDINATEN.txt", "r") 4 
import csv 5 
import itertools 6 
 7 
with open("_COORDINATEN.txt") as file: 8 
    data = csv.reader(file) 9 
    next(data) 10 
    coords = [] 11 
    coords = ([[float(x) for x in line[1:]] for line in data]) 12 
 13 
#inlezen elementen 14 
open("_ELEMENTEN.txt", "r") 15 
import csv 16 
import itertools 17 
 18 
with open("_ELEMENTEN.txt") as file: 19 
    data2 = csv.reader(file) 20 
    next(data2) 21 
    elems = [] 22 
    elems = ([[int(x)-1 for x in line[1:]] for line in data2]) 23 
 24 
#print ingelezen waarden 25 
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print "---------------------------------------\n         _CZM-26 
SCRIPT-dikte.py\n---------------------------------------" 27 
print "Input coordinaten = _COORDINATEN.txt" 28 
print "Input elemeten = _ELEMENTEN.txt" 29 
print "\n" 30 
print "Bezig met verwerken..." 31 
#print "\n" 32 
#print "coords = ", coords 33 
#print "elems = ", elems 34 
 35 
#Flip the original elements if required 36 
for i,elem in enumerate(elems): 37 
    ecoords = [coords[e] for e in elem] 38 
 39 
    a = [x2-x1 for x1,x2 in zip(ecoords[0],ecoords[1])] 40 
    b = [x2-x1 for x1,x2 in zip(ecoords[1],ecoords[2])] 41 
 42 
    n = a[0]*b[1]-a[1]*b[0] 43 
 44 
    if n < 0: 45 
        elems[i] = [ elem[0], elem[2], elem[1] ] 46 
 47 
#bewerking elementen 48 
newcoords = [] 49 
newelems  = [] 50 
for elem in elems: 51 
    ecoords = [coords[e] for e in elem] 52 
    newelem = range( len(newcoords), len(newcoords)+len(ecoords) 53 
) 54 
 55 
    newcoords += ecoords 56 
    newelems.append( newelem ) 57 
 58 
cohelems = [] 59 
for e,elem in enumerate(elems): 60 
  for edge in [[0,1],[1,2],[2,0]]: 61 
 62 
    eedge = [elem[i] for i in edge] 63 
 64 
    for e2,elem2 in enumerate(elems[e+1:]): 65 
       66 
      e2 += e+1 67 
 68 
      for edge2 in [[0,1],[1,2],[2,0]]: 69 
         70 
        eedge2 = [elem2[i] for i in edge2] 71 
 72 
        if all([i in eedge2 for i in eedge]): 73 
           74 
          newedge  = [newelems[e][i] for i in edge ] 75 
          newedge += [newelems[e2][i] for i in edge2] 76 
 77 
          cohelems.append( newedge[-1::-1] ) 78 
           79 
#---------------------------------------------------------------- 80 
 81 
#Verplaatsen coordinaten naar zwaartepunt continu element 82 
 83 
import numpy as np 84 
 85 
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#define triangles 86 
triangles = np.array([[newcoords[e] for e in newelem] for newelem 87 
in newelems]) 88 
 89 
#find centroid of each triangle 90 
CM = np.mean(triangles,axis=1) 91 
 92 
#find vector from each point in triangle pointing towards 93 
centroid 94 
point_to_CM_vectors = CM[:,np.newaxis] - triangles 95 
 96 
#calculate similar triangles 1% smaller 97 
new_triangle = triangles + 0.01*point_to_CM_vectors 98 
 99 
#Define new coordinates 100 
newcoord = [] 101 
newcoord.append(list(zip(*new_triangle))) 102 
s = new_triangle.shape 103 
 104 
#---------------------------------------------------------------- 105 
 106 
#output genereren (Abaqus input bestand) 107 
fout = open('_PartInput-dikte.inp','w') 108 
 109 
print >> fout, '*Heading\n** Job name: Test-Abaqus-1 Model name: 110 
Model-1\n** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2\n**\n** PARTS\n**' 111 
print >> fout, '** PARTS\n**\n*Part, name=Epoxy' 112 
fout.write('*Node\n') 113 
for i, x in enumerate(new_triangle.reshape(s[0]*s[1], 2)): 114 
    fout.write("{}, {}, {}\n".format(i+1, x[0], x[1])) 115 
 116 
print >> fout, '\n*Element, type=CPS3' 117 
for i,elem in  enumerate(newelems): 118 
  print >> fout, i+1, ',', elem[0]+1, ',', elem[1]+1, ',', 119 
elem[2]+1 120 
print >> fout, '\n*Element, type=COH2D4' 121 
for i,elem in  enumerate(cohelems): 122 
  print >> fout, i+len(newelems)+1, ',', elem[0]+1, ',', 123 
elem[1]+1, ',', elem[2]+1, ',', elem[3]+1 124 
 125 
print >> fout, '*Elset, elset=_EpoxyElement, internal' 126 
for i,elem in  enumerate(newelems): 127 
  print >> fout, i+1, ',' 128 
 129 
print >> fout, '*Elset, elset=_CohesiveElement, internal' 130 
for i,elem in  enumerate(cohelems): 131 
  print >> fout, i+len(newelems)+1, ',' 132 
 133 
print >> fout, '** Section: Epoxy-sectie\n*Solid Section, 134 
elset=_EpoxyElement, material=Epoxy\n,\n** Section: 135 
Cohesive\n*Cohesive Section, elset=_CohesiveElement, 136 
material=Cohesive, response=TRACTION SEPARATION\n, 1.\n*End Part' 137 
print >> fout, '**\n** MATERIALS\n** \n*Material, 138 
name=Cohesive\n*Damage Initiation, criterion=MAXS\n 5e-05, 5e-05, 139 
5e-05\n*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER 140 
LAW, power=1.\n 0.0005, 0.0005, 0.0005\n*Damage 141 
Stabilization\n0.00001\n*Elastic, type=TRACTION\n 0.1, 0.1, 142 
0.1\n*Material, name=Epoxy\n*Elastic\n 0.0039, 0.37' 143 
print >> fout, '**\n** STEP: Loading\n**\n*Step, name=Loading, 144 
nlgeom=YES, inc=100000\n*Static, stabilize=0.0002, allsdtol=0.05, 145 
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continue=NO\n0.01, 1., 1e-35, 0.01\n**\n*Controls, 146 
reset\n*Controls, analysis=discontinuous\n** \n** OUTPUT 147 
REQUESTS\n**\n*Restart, write, frequency=0\n**\n** FIELD OUTPUT: 148 
F-Output-1\n**\n*Output, field\n*Node 149 
Output\nCDISP,CF,CSTRESS,DAMAGEC,DAMAGEFC,DAMAGEFT,DAMAGEMC,DAMAG150 
EMT,DAMAGESHR,DAMAGET,LE,PE,PEEQ,PEMAG,PHILSM,PSILSM,RF,S,SDEG,ST151 
ATUS,U\n**\n** HISTORY OUTPUT: H-Output-1\n**\n*Output, history, 152 
variable=PRESELECT\n*End Step' 153 
 154 
fout.close() 155 
print "\nOutput gegenereerd: _PartInput-dikte.inp156 
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Bijlage E  

Benchmark studie 

 

 

Een benchmark studie is uitgevoerd naar het modelleren van discrete scheurvorming met de XFEM 

methode en met een cohesive zone model. In bijlage E.1 zijn de beschouwde XFEM modellen 

toegevoegd. Hiertoe zijn de modellen voor de sutdie naar de invloed van de meshfijnheid toegevoegd, 

de modellen opgesteld ter vergelijking van het verbinden van de knopen in het model en zijn modellen 

uit de studie naar de invloed van de viscositeit toegevoegd. In bijlage E.2 zijn de verschillende 

cohesive zone modellen toegevoegd.  

 

E.1:  XFEM modellen 
 

E.1.1 Meshfijnheid 

De modellen met een verschillende meshfijnheid zijn allen opgesteld met dezelfde randvoorwaarden 

en materiaalmodellen. Verschil tussen de modellen onderling treedt slechts op in het aantal 

elementen en knopen in het model. De drie beschouwde modellen zijn digitaal toegevoegd aan dit 

afstudeerrapport. In het Abaqus input bestand in deze bijlage zijn alle overige parameters 

weergegeven. 

 

*Heading 

** Job name: FE-QM-Elem-Coarse-001-Copy Model name: FE-QM-Elem-Coarse-001 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=EPOXY 

*Node 

      1,   1.03955841,   4.89073801 

      2,   2.26995254,   4.45503283 

      3,   3.14660192,   3.88572979 

     ……………. 

     ……………. 

   1235,   5.89969826,   5.51361036 

*Element, type=CPS4 

   1,   12,   13,  152,  128 

   2,  155,  159,   17,   18 

   3,  166,  233,  235,  168 

     ……………. 

     ……………. 

 

1171,  725, 1235, 1234,  692 

*Nset, nset=_PICKEDSET21, internal, generate 

    1,  1235,     1 

*Elset, elset=_PICKEDSET21, internal, generate 

    1,  1171,     1 

*Nset, nset=EPOXY-NODES, generate 

    1,  1235,     1 
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*Elset, elset=EPOXY-ELEMS, generate 

    1,  1171,     1 

*Nset, nset=EPOXY-LINKS 

   7,  11, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 

 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 

*Nset, nset=EPOXY-BOVEN 

  10,  11,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94 

  95,  96,  97,  98,  99, 100, 101 

*Nset, nset=EPOXY-RECHTS 

  9, 10, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

*Nset, nset=EPOXY-ONDER 

  8,  9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

*Nset, nset=EPOXY-CIRCLE 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

** Section: Section-1-_PICKEDSET21 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET21, material=EPOXY 

, 

*End Part 

**   

*Part, name=FIBRE 

*Node 

      1,  0.782172322,   4.93844175 

      2,   1.29409528,   4.82962894 

      3,    2.0336833,   4.56772709 

     ……………. 

     ……………. 

    289,   2.40192127,   2.55331826 

*Element, type=CPS4 

  1, 114, 156, 158, 108 

  2,  54,  55,  93,  96 

  3, 244, 257, 249, 232 

     ……………. 

     ……………. 

258, 288, 289, 245, 251 

*Nset, nset=_PICKEDSET13, internal, generate 

   1,  289,    1 

*Elset, elset=_PICKEDSET13, internal, generate 

   1,  258,    1 

*Nset, nset=FIBRE-LINKS 

 11, 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

*Nset, nset=FIBRE-ONDER 

 12, 13, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

*Nset, nset=FIBRE-NODES, generate 

   1,  289,    1 

*Elset, elset=FIBRE-ELEMS, generate 

   1,  258,    1 

*Nset, nset=FIBRE-CIRCLE 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 

 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

** Section: Section-2-_PICKEDSET13 

*Solid Section, elset=_PICKEDSET13, material=FIBRE 

, 

*End Part 

**   

*Part, name=INTERFACE 



Bijlage E | Benchmark studie 

 
 

167 | 

*Node 

      1,           0.,           5. 

      2,           0.,           5. 

      3,  0.261679769,   4.99314785 

     ……………. 

     ……………. 

     62,           5.,           0. 

*Element, type=COH2D4 

 1,  2,  4,  3,  1 

 2,  4,  6,  5,  3 

 3,  6,  8,  7,  5 

     ……………. 

     ……………. 

30, 60, 62, 61, 59 

*Nset, nset=COH-NODES, generate 

  1,  62,   1 

*Elset, elset=COH-ELEMS, generate 

  1,  30,   1 

*Nset, nset=COH-FIBREZIJDE, generate 

  2,  62,   2 

*Nset, nset=COH-EPOXYZIJDE, generate 

  1,  61,   2 

** Section: Section-3-COH-ELEMS 

*Cohesive Section, elset=COH-ELEMS, material=INTERFACE, response=TRACTION SEPARATION 

, 1. 

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=INTERFACE-1, part=INTERFACE 

*End Instance 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Instance, name=FIBRE-1, part=FIBRE 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET8, internal, instance=EPOXY-1, generate 

    1,  1235,     1 

*Elset, elset=_PICKEDSET8, internal, instance=EPOXY-1, generate 

    1,  1171,     1 

*Nset, nset=_PICKEDSET14, internal, instance=FIBRE-1 

 11, 

*Nset, nset=_PICKEDSET15, internal, instance=INTERFACE-1 

 2, 

     ……………. 

     ……………. 

*Nset, nset=_PICKEDSET136_CNS__CNS__CNS_, internal, instance=EPOXY-1 

 8, 

*Nset, nset=_PICKEDSET137_CNS__CNS__CNS_, internal, instance=INTERFACE-1 

 61, 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET14_CNS__CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET14_CNS__CNS__CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET15_CNS__CNS__CNS__CNS_, internal 
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_PICKEDSET15_CNS__CNS__CNS_, 1. 

     ……………. 

     ……………. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET136_CNS__CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET136_CNS__CNS__CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET137_CNS__CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET137_CNS__CNS__CNS_, 1. 

** Constraint: CONSTRAINT-1-1-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-1-1-1-1, adjust=yes, position tolerance=0.0001, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET15_CNS__CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET14_CNS__CNS__CNS__CNS_ 

** Constraint: CONSTRAINT-2-1-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-2-1-1-1, adjust=yes, position tolerance=0.0001, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET17_CNS__CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET16_CNS__CNS__CNS__CNS_ 

** Constraint: CONSTRAINT-3-1-1-1 

     ……………. 

     ……………. 

** Constraint: CONSTRAINT-62-1-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-62-1-1-1, adjust=yes, position tolerance=0.0001, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET137_CNS__CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET136_CNS__CNS__CNS__CNS_ 

*Enrichment, name=XFEM-CRACK, type=PROPAGATION CRACK, elset=_PICKEDSET8 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=EPOXY 

*Damage Initiation, criterion=MAXPS 

 5e-05, 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Damage Stabilization 

1e-07 

*Elastic 

 0.0039, 0.37 

*Material, name=FIBRE 

*Elastic 

 0.0869, 0.23 

*Material, name=INTERFACE 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Damage Stabilization 

1e-07 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

EPOXY-1.EPOXY-LINKS, 1, 1 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

FIBRE-1.FIBRE-LINKS, 1, 1 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

FIBRE-1.FIBRE-ONDER, 2, 2 

** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 

Viscositeit 

Viscositeit 
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*Boundary 

EPOXY-1.EPOXY-ONDER, 2, 2 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=1000000 

*Static, stabilize=1e-05, allsdtol=0.1, continue=NO 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-5 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

EPOXY-1.EPOXY-RECHTS, 1, 1, 40. 

**  

** INTERACTIONS 

**  

** Interaction: Int-XFEM_Crack_Growth-1 

*Enrichment Activation, name=XFEM-CRACK, activate=ON 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSMAXSCRT, CSMAXUCRT, CSQUADSCRT, CSQUADUCRT, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Node Output 

CF, PHILSM, PSILSM, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Element Output, directions=YES 

LE, PE, PEEQ, PEMAG, S, SDEG, STATUS, STATUSXFEM 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

  

XFEM interactie 

Maximaal aantal tijdstoenames 

Stabilisatie bulk materiaal 
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E.1.2 Knopen verbinden 

De modellen waarbij de wijze tot het verbinden van de knopen tussen de vezel en het epoxy systeem 

zijn vergeleken komen overeen met het beschouwde model met de grove mesh. Hierbij is slechts de 

wijze tot het verbinden van de knopen gevarieerd onder het keyword “** Assembly”. In deze bijlage zal 

slechts het deel van het Abaqus input bestand onder het keyword “** Assembly” worden 

weergegeven. De volledige Abaqus input bestanden zijn digitaal toegevoegd aan dit afstudeerrapport. 

 

 

M-S surface 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=INTERFACE-1, part=INTERFACE 

*End Instance 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Instance, name=FIBRE-1, part=FIBRE 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET8, internal, instance=EPOXY-1, generate 

    1,  1235,     1 

*Elset, elset=_PICKEDSET8, internal, instance=EPOXY-1, generate 

    1,  1171,     1 

*Nset, nset=FIBRE-1_FIBRE-CIRCLE_CNS_, internal, instance=FIBRE-1 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 

 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

*Nset, nset=INTERFACE-1_COH-FIBREZIJDE_CNS_, internal, instance=INTERFACE-1, generate 

  2,  62,   2 

*Nset, nset=EPOXY-1_EPOXY-CIRCLE_CNS_, internal, instance=EPOXY-1 

  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

*Nset, nset=INTERFACE-1_COH-EPOXYZIJDE_CNS_, internal, instance=INTERFACE-1, generate 

  1,  61,   2 

*Surface, type=NODE, name=FIBRE-1_FIBRE-CIRCLE_CNS__CNS_, internal 

FIBRE-1_FIBRE-CIRCLE_CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=INTERFACE-1_COH-FIBREZIJDE_CNS__CNS_, internal 

INTERFACE-1_COH-FIBREZIJDE_CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=EPOXY-1_EPOXY-CIRCLE_CNS__CNS_, internal 

EPOXY-1_EPOXY-CIRCLE_CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=INTERFACE-1_COH-EPOXYZIJDE_CNS__CNS_, internal 

INTERFACE-1_COH-EPOXYZIJDE_CNS_, 1. 

** Constraint: CONSTRAINT-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-1-1, adjust=yes 

INTERFACE-1_COH-FIBREZIJDE_CNS__CNS_, FIBRE-1_FIBRE-CIRCLE_CNS__CNS_ 

** Constraint: CONSTRAINT-2-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-2-1, adjust=yes 

INTERFACE-1_COH-EPOXYZIJDE_CNS__CNS_, EPOXY-1_EPOXY-CIRCLE_CNS__CNS_ 

*Enrichment, name=XFEM-CRACK, type=PROPAGATION CRACK, elset=_PICKEDSET8 

*End Assembly 
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M-S individuele knopen 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=INTERFACE-1, part=INTERFACE 

*End Instance 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Instance, name=FIBRE-1, part=FIBRE 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET8, internal, instance=EPOXY-1, generate 

    1,  1235,     1 

*Elset, elset=_PICKEDSET8, internal, instance=EPOXY-1, generate 

    1,  1171,     1 

*Nset, nset=_PICKEDSET14, internal, instance=FIBRE-1 

 11, 

*Nset, nset=_PICKEDSET15, internal, instance=INTERFACE-1 

 2, 

     ……………. 

     ……………. 

*Nset, nset=_PICKEDSET136_CNS__CNS_, internal, instance=EPOXY-1 

 8, 

*Nset, nset=_PICKEDSET137_CNS__CNS_, internal, instance=INTERFACE-1 

 61, 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET14_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET14_CNS__CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET15_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET15_CNS__CNS_, 1. 

     ……………. 

     ……………. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET137_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET137_CNS__CNS_, 1. 

** Constraint: CONSTRAINT-1-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-1-1-1, adjust=no, position tolerance=0.01, no rotation, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET15_CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET14_CNS__CNS__CNS_ 

** Constraint: CONSTRAINT-2-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-2-1-1, adjust=no, position tolerance=0.01, no rotation, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET17_CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET16_CNS__CNS__CNS_ 

     ……………. 

     ……………. 

** Constraint: CONSTRAINT-62-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-62-1-1, adjust=no, position tolerance=0.01, no rotation, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET137_CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET136_CNS__CNS__CNS_ 

*Enrichment, name=XFEM-CRACK, type=PROPAGATION CRACK, elset=_PICKEDSET8 

*End Assembly 

 

 

Merged instance 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=PART-1-1, part=PART-1 

*End Instance 
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**   

*Enrichment, name=XFEM-CRACK, type=PROPAGATION CRACK, elset=PART-1-1.EPOXY-1_EPOXY-ELEMS 

*End Assembly 

E.1.3 Viscositeits modellen: 

De beschouwde viscositeit modellen zijn gelijk aan de het XFEM model met een grove mesh, zie 

bijlage E.1.1. Hierbij is slechts de toegepaste viscositeit gewijzigd onder het keyword “*Damage 

Stabilization”. De toegepaste viscositeit per model is weergeven in Tabel E.1 De beschouwde 

modellen zijn digitaal toegevoegd aan dit afstudeerrapport. 

 

 

Model 

 

Viscositeit 

n=1^-2 *Damage Stabilization 

0,01 

n=1^-3 *Damage Stabilization 

0,001 

n=1^-4 *Damage Stabilization 

0,0001 

n=1^-5 *Damage Stabilization 

0,00001 

n=1^-6 *Damage Stabilization 

0,000001 

n=1^-7 *Damage Stabilization 

0,0000001 

n=1^-8 *Damage Stabilization 

0,00000001 

Tabel E.1: Toegepaste viscositeit per model 

 

 

E.2  Cohesive zone modellen 
De modellen met een verschillende meshfijnheid zijn allen opgesteld met dezelfde randvoorwaarden 

en materiaalmodellen. Verschil tussen de modellen onderling treedt slechts op in het aantal 

elementen en knopen in het model. De drie beschouwde modellen met een fysieke dikte van de 

interface elementen zijn digitaal toegevoegd aan dit afstudeerrapport. In het Abaqus input bestand in 

deze bijlage zijn alle overige parameters weergegeven. 

 

E.2.1 Cohesive zone modellen met fysieke dikte 
*Heading 

** Job name: FE-QM-CZM-GMSH-COARSE-03 Model name: gmeshcoarse-02 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=EPOXY 

*Node 

      1,   13.9961224,   8.99509335 

      2,   12.8443899,   8.52789879 

      3,   13.9961224,   8.00509357 

     ……………. 

     ……………. 

   3648,   2.17476392,   1.94349337 
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*Element, type=CPS3 

   1,    1,    2,    3 

   2,    4,    5,    6 

   3,    7,    8,    9 

     ……………. 

     ……………. 

1216, 3646, 3647, 3648 

*Element, type=COH2D4 

1217,  190,  192,    2,    1 

1218,  575,  574,    3,    2 

1219,  589,  591,    6,    5 

     ……………. 

     ……………. 

2999, 3641, 3640, 3637, 3639 

*Elset, elset=INTERFACE 

 1229, 1240, 1267, 1298, 1440, 1462, 1491, 1499, 1521, 1645, 1991, 2033, 2133, 2289, 2334, 2419 

 2424, 2430, 2476, 2497 

*Elset, elset=FIBRE, generate 

  919,  1216,     1 

*Elset, elset=EPOXY, generate 

   1,  918,    1 

*Elset, elset=EPOXY-COH 

 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233 

     ……………. 

     ……………. 

 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 

*Elset, elset=FIBRE-COH, generate 

 2576,  2999,     1 

** Section: Epoxy 

*Solid Section, elset=EPOXY, material=EPOXY 

, 

** Section: Fibre 

*Solid Section, elset=FIBRE, material=Fibre 

, 

** Section: Epoxy-coh 

*Cohesive Section, elset=EPOXY-COH, material=Epoxy-coh, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Interface 

*Cohesive Section, elset=INTERFACE, material=Interface, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Fibre-coh 

*Cohesive Section, elset=FIBRE-COH, material=Fibre-coh, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=EPOXY-1 

   10,   11,   25,   26,  175,  176,  322,  325,  326,  415,  418,  420,  496,  499,  505,  506 

     ……………. 

     ……………. 

 3506, 3507, 3510, 3548 
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*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=EPOXY-1 

    7,    8,   43,   44,  226,  229,  230,  310,  311,  313,  400,  401,  403, 1162, 1165, 1166 

     ……………. 

     ……………. 

 3549, 3551, 3552, 3560 

*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=EPOXY-1 

    1,    3,   13,   15,   46,   48,   67,   69,  187,  189,  190,  469,  471,  472,  574,  580 

  582,  583,  760,  766,  768,  769, 1033, 1036, 1038, 1039, 1117, 1120, 1123, 1125, 1177, 1180 

 1182, 1183, 1306, 1309, 1312, 1314, 1894, 1897, 1899, 2005, 2008, 2009, 2013 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=EPOXY 

*Elastic 

 0.0039, 0.37 

*Material, name=Epoxy-coh 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

 5e-05, 5e-05, 5e-05 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Damage Stabilization 

1e-05 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Material, name=Fibre 

*Elastic 

 0.0869, 0.23 

*Material, name=Fibre-coh 

*Elastic, type=TRACTION 

999.,999.,999. 

*Material, name=Interface 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Damage Stabilization 

1e-05 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Links Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet4, 1, 1 

** Name: Onder Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet5, 2, 2 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize=1e-05, allsdtol=0.01, continue=NO 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

Viscositeit 

Viscositeit 

Stabilisatie bulk materiaal 
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**  

** Name: Displacement Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet6, 1, 1, 40. 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

*Controls, parameters=line search 

2, , , ,  

*Controls, parameters=field, field=displacement 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=hydrostatic fluid pressure 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=rotation 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=electrical potential 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Element Output, directions=YES 

DAMAGEC, DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR, DAMAGET, LE, PE, PEEQ, 

PEMAG, S, SDEG, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

 

E.2.1 Cohesive zone modellen zonder fysieke dikte 
*Heading 

** Job name: FE-QM-CZM-GMSH-COARSE-03-Nothick Model name: gmeshcoarse-03-nothick 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

Maximaal aantal tijdstoenames 

Line Search 

Schade initiatie tolerantie 
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*Part, name=EPOXY 

*Node 

      1,          14.,           9. 

      2,   12.8366337,   8.52808571 

      3,          14.,           8. 

     ……………. 

     ……………. 

   3540,  0.968094468,  0.618887722 

*Element, type=CPS3 

   1,    1,    2,    3 

   2,    4,    5,    6 

   3,    7,    8,    9 

     ……………. 

     ……………. 

1180, 3538, 3539, 3540 

*Element, type=COH2D4 

1181,  190,  192,    2,    1 

1182,  575,  574,    3,    2 

1183,  589,  591,    6,    5 

     ……………. 

     ……………. 

2910, 3521, 3520, 3517, 3519 

*Elset, elset=_EPOXYELEMENT, internal, generate 

    1,  1180,     1 

*Elset, elset=_COHESIVEELEMENT, internal, generate 

 1181,  2910,     1 

*Elset, elset=INTERFACE 

 1193, 1204, 1231, 1262, 1404, 1426, 1455, 1463, 1485, 1609, 1955, 1997, 2097, 2253, 2298, 2383 

 2388, 2394, 2440, 2461 

*Elset, elset=EPOXY, generate 

   1,  918,    1 

*Elset, elset=FIBRE, generate 

  919,  1180,     1 

*Elset, elset=FIBRE-COH, generate 

 2540,  2910,     1 

*Elset, elset=EPOXY-COH 

 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1197 

     ……………. 

     ……………. 

 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539 

** Section: Section-1-EPOXY 

*Solid Section, elset=EPOXY, material=EPOXY 

, 

** Section: Section-2-FIBRE 

*Solid Section, elset=FIBRE, material=FIBRE 

, 

** Section: Section-3-EPOXY-COH 

*Cohesive Section, elset=EPOXY-COH, material=EPOXY-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-4-INTERFACE 

*Cohesive Section, elset=INTERFACE, material=INTERFACE, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-5-FIBRE-COH 

*Cohesive Section, elset=FIBRE-COH, material=FIBRE-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 
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** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=EPOXY-1 

   10,   11,   25,   26,  175,  176,  322,  325,  326,  415,  418,  420,  496,  499,  505,  506 

     ……………. 

     ……………. 

 3537, 

*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=EPOXY-1 

    7,    8,   43,   44,  226,  229,  230,  310,  311,  313,  400,  401,  403, 1162, 1165, 1166 

     ……………. 

     ……………. 

 3537, 3539 

*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=EPOXY-1 

    1,    3,   13,   15,   46,   48,   67,   69,  187,  189,  190,  469,  471,  472,  574,  580 

  582,  583,  760,  766,  768,  769, 1033, 1036, 1038, 1039, 1117, 1120, 1123, 1125, 1177, 1180 

 1182, 1183, 1306, 1309, 1312, 1314, 1894, 1897, 1899, 2005, 2008, 2009, 2013 

*End Assembly 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=EPOXY 

*Elastic 

 0.0039, 0.37 

*Material, name=EPOXY-COH 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

 5e-05, 5e-05, 5e-05 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Damage Stabilization 

1e-05 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

*Material, name=FIBRE 

*Elastic 

 0.0869, 0.23 

*Material, name=FIBRE-COH 

*Elastic, type=TRACTION 

999.,999.,999. 

*Material, name=INTERFACE 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

 2.5e-05, 2.5e-05, 2.5e-05 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.0005, 0.0005, 0.0005 

*Damage Stabilization 

1e-05 

*Elastic, type=TRACTION 

 0.1, 0.1, 0.1 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Links Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet4, 1, 1 

Viscositeit 

Viscositeit 



Modelleren van discrete scheurvorming in beton | Afstudeerrapport 

| 178 

** Name: Onder Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet5, 2, 2 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize=1e-05, allsdtol=0.01, continue=NO 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Dipslacement Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet6, 1, 1, 40. 

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

*Controls, parameters=line search 

2, , , ,  

*Controls, parameters=field, field=displacement 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=hydrostatic fluid pressure 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=rotation 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=electrical potential 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Element Output, directions=YES 

DAMAGEC, DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR, DAMAGET, LE, PE, PEEQ, 

PEMAG, S, SDEG, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT, frequency=10 

*End Step  

Maximaal aantal tijdstoenames 

Stabilisatie bulk materiaal 

Line Search 

Schade initiatie tolerantie 
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Bijlage F  

Toepassing discrete scheurvorming 

 

 

De toegepaste modellen voor het modelleren van discrete scheurvorming in een praktijktoepassing 

zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Betonliggers met interne langswapening (zonder verdere 

dwarskrachtwapening aanwezig) zijn beschouwd. Allereerst zijn twee modellen toegevoegd waarbij 

het verschil tussen het  toegepaste materiaalmodel voor de beton continu elementen is onderzocht. 

Twee modellen zijn toegevoegd waarbij de invloed tussen een willekeurige- en gestructureerde mesh 

is onderzocht. Vervolgens is de invloed van het toepassen van een master-slave formulering ter 

plaatse van de interne langswapening onderzocht in twee modellen en tot slot zijn de drie modellen 

van de beschouwde liggers uit de experimenten van Leonhardt en Walther toegevoegd.  

 

F.1  Vergelijking CDP vs Plasticiteit materiaalmodel 
Ter vergelijking van de invloed van het toepassen van het materiaalmodel voor de continu 

betonelementen is een model beschouwd waarin het CDP materiaalmodel is toegepast voor de 

continu betonelementen en model waarbij hiervoor het plasticiteitsmodel is toegepast. De toegepaste 

materiaalmodellen zijn hieronder weergegeven. 

 

F.1.1 CDP materiaalmodel 
*Material, name=BETON 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic 

32837., 0.3 

*Concrete Damaged Plasticity 

38.,   0.1,  1.12, 0.666, 1e-07 

*Concrete Compression Hardening 

  6.9077,          0. 

    7.22,    1.23e-07 

  7.5307,     6.6e-07 

     ……………. 

     ……………. 

 37.9988,  0.00099279 

     38.,  0.00100275 

     ……………. 

     ……………. 

  0.3935,  0.00421802 

      0.,  0.00423934 

*Concrete Tension Stiffening 

 2.0,0. 

 

F.1.2 Plasticiteit materiaalmodel 
*Material, name=BETON 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic 

32837., 0.3 
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*Plastic 

  6.9077,          0. 

    7.22,    1.23e-07 

  7.5307,     6.6e-07 

     ……………. 

     ……………. 

     38.,  0.00100275 

     ……………. 

     ……………. 

 12.2188,  0.00350789 

 

 

F.2  Vergelijking willekeurige mesh en gestructureerde mesh: 
De vergelijking uitgevoerd naar de invloed van de willekeurige mesh is uitgevoerd met gelijke 

randvoorwaarden. Enig verschil tussen beide beschouwde modellen treedt op in het toegepaste 

aantal elementen en de coördinaten van de knopen.  

 

Beide modellen zijn toegevoegd bij de digitale versie van dit afstudeerrapport.  

 

 

F.3  Scheurverloop ter plaatse van interne langswapening 
Wanneer geen koppeling plaatsvindt tussen de betonelementen onder en boven de langswapening 

loopt de discrete scheurvorming niet door ter plaatse van de interne staalwapening, zie Figuur 5.23. 

De discrete scheurvorming kan verspringen aan beide zijden van de langswapening. Dit kan worden 

voorkomen door het koppelen van de knopen onder en boven de langswapening door middel van een 

master-slave formulering. De invloed van de master-slave formulering is met twee modellen 

bestudeerd. Deze modellen zijn opgenomen in deze bijlage.  

 

F.3.1 Geen verbinding ter plaatse van interne langswapening 
*Heading 

** Job name: Ligger-ABQ-mesh-Coarse-01-ZK-Copy Model name: Ligger-ABQ-mesh-Coarse-01-ZK-Copy 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=Ligger 

*Node 

      1,  0.333333343,   38.0024033 

      2,   49.8333321,   38.0024033 

      3,   49.8333321,   41.9833908 

     ……………. 

     ……………. 

   2664,   1950.16663,   357.295654 

*Element, type=CPS3 

  1,    1,    2,    3 

  2,    4,    5,    6 

  3,    7,    8,    9 

     ……………. 

     ……………. 

888, 2662, 2663, 2664 

*Element, type=COH2D4 

 889,  487,  489,    2,    1 
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 890,   12,   11,    3,    2 

 891,    4,    6,    1,    3 

     ……………. 

     ……………. 

2167, 2662, 2664, 2659, 2661 

*Elset, elset=_EPOXYELEMENT, internal, generate 

   1,  888,    1 

*Elset, elset=_COHESIVEELEMENT, internal, generate 

  889,  2167,     1 

*Elset, elset=BETON 

  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99, 100 

     ……………. 

     ……………. 

 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 

*Elset, elset=BETON-COH 

 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 

     ……………. 

     ……………. 

 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167 

*Elset, elset=OPLEGGING 

  81,  82,  83,  84, 245, 246, 247, 248 

*Elset, elset="OPLEGGING-BETON INTERFACE" 

 1048, 1051, 1291, 1294 

*Elset, elset=STAAL 

   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16 

     ……………. 

     ……………. 

 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 

*Elset, elset=STAAL-COH 

  890,  891,  894,  895,  898,  899,  902,  903,  906,  907,  910,  911,  914,  915,  918,  919 

     ……………. 

     ……………. 

 1262, 1265, 1266, 1269, 1270, 1273, 1274, 1277, 1278, 1281, 1282, 1285, 1286, 1289 

*Elset, elset="STAAL-BETON INTERFACE ONDER" 

  889,  892,  893,  896,  897,  900,  901,  904,  905,  908,  909,  912,  913,  916,  917,  920 

     ……………. 

     ……………. 

 1017, 1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1029, 1032, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1044, 1045, 1047 

*Elset, elset="STAAL-BETON INTERFACE BOVEN" 

 1132, 1135, 1136, 1139, 1140, 1143, 1144, 1147, 1148, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159, 1160, 1163 

     ……………. 

     ……………. 

 1260, 1263, 1264, 1267, 1268, 1271, 1272, 1275, 1276, 1279, 1280, 1283, 1284, 1287, 1288, 1290 

*Elset, elset=OPLEGGING-COH 

 1049, 1050, 1052, 1292, 1293, 1295 

** Section: Staal 

*Solid Section, elset=STAAL, material=STAAL 

, 

** Section: Section-4-OPLEGGING 

*Solid Section, elset=OPLEGGING, material=OPLEGGING 

, 

** Section: Section-1-BETON 

*Solid Section, elset=BETON, material=BETON 

, 

** Section: Section-8-BETON-STAAL INTERFACE ONDER 

*Cohesive Section, elset="STAAL-BETON INTERFACE ONDER", material="BETON-STAAL INTERFACE 

ONDER", response=TRACTION SEPARATION 

,  
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** Section: Section-10-STAAL-COH 

*Cohesive Section, elset=STAAL-COH, material=STAAL-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-7-OPLEGGING-BETON INTERFACE 

*Cohesive Section, elset="OPLEGGING-BETON INTERFACE", material="OPLEGGING-BETON INTERFACE", 

response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-11-OPLEGGING-COH 

*Cohesive Section, elset=OPLEGGING-COH, material=OPLEGGING-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-6-BETON-COH 

*Cohesive Section, elset=BETON-COH, material=BETON-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-5-BETON-STAAL INTERFACE BOVEN 

*Cohesive Section, elset="STAAL-BETON INTERFACE BOVEN", material="BETON-STAAL INTERFACE 

BOVEN", response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=Ligger-1, part=Ligger 

      -2000.,           0.,           0. 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PickedSet6, internal, instance=Ligger-1 

 243, 244, 251 

*Nset, nset=_PickedSet8, internal, instance=Ligger-1 

  236,  237,  256,  257,  728,  729,  980,  981, 1220, 1221, 1460, 1461, 1700, 1701, 1940, 1941 

 2180, 2181, 2420, 2421, 2660, 2661 

*Nset, nset=_PickedSet9, internal, instance=Ligger-1 

 743, 

*End Assembly 

*Amplitude, name=Amp-1 

             0.,              1.,              1.,              1. 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=BETON 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic 

31675., 0.2 

*Concrete Damaged Plasticity 

38.,      0.1,     1.16, 0.666667,    1e-05 

*Concrete Compression Hardening 

  5.7074,          0. 

  6.3073,    8.72e-07 

  6.9004,   2.149e-06 

     ……………. 

     ……………. 

 33.6999,  0.00101606 

     ……………. 

     ……………. 

  0.0453,  0.00427857 
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*Concrete Tension Stiffening 

2.,0. 

*Material, name=BETON-COH 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

 1.84, 9.665, 9.665 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.08,3.,3. 

*Damage Stabilization 

1e-05 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

31675.,31675.,31675. 

*Material, name="BETON-STAAL INTERFACE BOVEN" 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

9999., 10.14, 10.14 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

9999., 5.42997, 5.42997 

*Damage Stabilization 

1e-05 

*Elastic, type=TRACTION 

31675.,1.,1. 

*Material, name="BETON-STAAL INTERFACE ONDER" 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

9999., 10.14, 10.14 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

9999., 5.42997, 5.42997 

*Damage Stabilization 

1e-05 

*Elastic, type=TRACTION 

31675., 8.495, 8.495 

*Material, name=OPLEGGING 

*Elastic 

210000., 0.2 

*Plastic 

355.,0.  

*Material, name="OPLEGGING-BETON INTERFACE" 

*Elastic, type=TRACTION 

210000.,210000.,210000. 

*Material, name=OPLEGGING-COH 

*Elastic, type=TRACTION 

 1e+09, 1e+09, 1e+09 

*Material, name=STAAL 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic 

200000., 0.3 

*Plastic 

590.,    0. 

690., 0.124 

*Material, name=STAAL-COH 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

210000.,210000.,210000. 

*Plastic 

500.,    0. 

650., 0.124 

Viscositeit 

Viscositeit 

Viscositeit 
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**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Ondersteuning Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet6, 2, 2 

** Name: Symetrie-As Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet8, 1, 1 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize=1e-05, allsdtol=0.01, continue=NO 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Displacement Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PickedSet9, 2, 2, -45. 

**  

** LOADS 

**  

** Name: Zwaartekracht   Type: Gravity 

*Dload, amplitude=Amp-1 

, GRAV, 1., 0., -1.  

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

*Controls, parameters=line search 

5, , , ,  

*Controls, parameters=field, field=displacement 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=hydrostatic fluid pressure 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=rotation 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=electrical potential 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

Maximaal aantal tijdstoenames 

Line Search 

Stabilisatie bulk materiaal 
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*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Element Output, directions=YES 

DAMAGEC, DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR, DAMAGET, LE, PE, PEEQ, 

PEMAG, S, SDEG, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

 

F.3.2 Master slave formulering ter plaatse van interne langswapening 
*Heading 

** Job name: Ligger-ABQ-mesh-Coarse-01-ZK-Tie-c-2 Model name: Ligger-ABQ-mesh-Coarse-01-ZK-Tie-c-2 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=LIGGER 

*Node 

      1,  0.333333343,   38.0024033 

      2,   49.8333321,   38.0024033 

      3,   49.8333321,   41.9833908 

     ……………. 

     ……………. 

   2664,   1950.16663,   357.295654 

*Element, type=CPS3 

  1,    1,    2,    3 

  2,    4,    5,    6 

  3,    7,    8,    9 

     ……………. 

     ……………. 

888, 2662, 2663, 2664 

*Element, type=COH2D4 

 889,  487,  489,    2,    1 

 890,   12,   11,    3,    2 

 891,    4,    6,    1,    3 

 892,  986,  985,    5,    4 

     ……………. 

     ……………. 

2167, 2662, 2664, 2659, 2661 

*Elset, elset=_EPOXYELEMENT, internal, generate 

   1,  888,    1 

*Elset, elset=_COHESIVEELEMENT, internal, generate 

  889,  2167,     1 

*Elset, elset=BETON 

  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99, 100 

     ……………. 

     ……………. 

 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 

*Elset, elset=BETON-COH 

 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 
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     ……………. 

     ……………. 

 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167 

*Elset, elset=OPLEGGING 

  81,  82,  83,  84, 245, 246, 247, 248 

*Elset, elset="OPLEGGING-BETON INTERFACE" 

 1048, 1051, 1291, 1294 

*Elset, elset=STAAL 

   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16 

     ……………. 

     ……………. 

 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 

*Elset, elset=STAAL-COH 

  890,  891,  894,  895,  898,  899,  902,  903,  906,  907,  910,  911,  914,  915,  918,  919 

     ……………. 

     ……………. 

 1262, 1265, 1266, 1269, 1270, 1273, 1274, 1277, 1278, 1281, 1282, 1285, 1286, 1289 

*Elset, elset="STAAL-BETON INTERFACE ONDER" 

  889,  892,  893,  896,  897,  900,  901,  904,  905,  908,  909,  912,  913,  916,  917,  920 

     ……………. 

     ……………. 

 1017, 1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1029, 1032, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1044, 1045, 1047 

*Elset, elset="STAAL-BETON INTERFACE BOVEN" 

 1132, 1135, 1136, 1139, 1140, 1143, 1144, 1147, 1148, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159, 1160, 1163 

     ……………. 

     ……………. 

 1260, 1263, 1264, 1267, 1268, 1271, 1272, 1275, 1276, 1279, 1280, 1283, 1284, 1287, 1288, 1290 

*Elset, elset=OPLEGGING-COH 

 1049, 1050, 1052, 1292, 1293, 1295 

** Section: Section-1-STAAL 

*Solid Section, elset=STAAL, material=STAAL 

, 

** Section: Section-2-OPLEGGING 

*Solid Section, elset=OPLEGGING, material=OPLEGGING 

, 

** Section: Section-3-BETON 

*Solid Section, elset=BETON, material=BETON 

, 

** Section: Section-4-STAAL-BETON INTERFACE ONDER 

*Cohesive Section, elset="STAAL-BETON INTERFACE ONDER", material="BETON-STAAL INTERFACE 

ONDER", response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-5-STAAL-COH 

*Cohesive Section, elset=STAAL-COH, material=STAAL-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-6-OPLEGGING-BETON INTERFACE 

*Cohesive Section, elset="OPLEGGING-BETON INTERFACE", material="OPLEGGING-BETON INTERFACE", 

response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-7-OPLEGGING-COH 

*Cohesive Section, elset=OPLEGGING-COH, material=OPLEGGING-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-8-BETON-COH 

*Cohesive Section, elset=BETON-COH, material=BETON-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-9-STAAL-BETON INTERFACE BOVEN 

*Cohesive Section, elset="STAAL-BETON INTERFACE BOVEN", material="BETON-STAAL INTERFACE 

BOVEN", response=TRACTION SEPARATION 
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,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=LIGGER-1, part=LIGGER 

      -2000.,           0.,           0. 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET8, internal, instance=LIGGER-1 

  236,  237,  256,  257,  728,  729,  980,  981, 1220, 1221, 1460, 1461, 1700, 1701, 1940, 1941 

 2180, 2181, 2420, 2421, 2660, 2661 

*Nset, nset=_PICKEDSET10, internal, instance=LIGGER-1 

 985, 

*Nset, nset=_PICKEDSET11, internal, instance=LIGGER-1 

 487, 

     ……………. 

     ……………. 

*Nset, nset=_PICKEDSET169_CNS__CNS_, internal, instance=LIGGER-1 

 257,  

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET10_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET10_CNS__CNS_, 1. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET11_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET11_CNS__CNS_, 1. 

     ……………. 

     ……………. 

** Constraint: CONSTRAINT-80-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-80-1-1, adjust=no, position tolerance=5., no rotation, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET169_CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET168_CNS__CNS__CNS_ 

*End Assembly 

*Amplitude, name=AMP-1 

             0.,              1.,              1.,              1. 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=BETON 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic 

31675., 0.2 

*Concrete Damaged Plasticity 

38.,      0.1,     1.16, 0.666667,    1e-05 

*Concrete Compression Hardening 

  5.7074,          0. 

  6.3073,    8.72e-07 

  6.9004,   2.149e-06 

     ……………. 

     ……………. 

33.6999,  0.00101606 

     ……………. 

     ……………. 

  0.0453,  0.00427857 

*Concrete Tension Stiffening 

2.,0. 

*Material, name=BETON-COH 

Master-slave formulering 
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*Damage Initiation, criterion=QUADS 

 1.84, 9.665, 9.665 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.08,3.,3. 

*Damage Stabilization 

1e-08 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

31675.,31675.,31675. 

*Material, name="BETON-STAAL INTERFACE BOVEN" 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

9999., 10.14, 10.14 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

9999., 5.42997, 5.42997 

*Damage Stabilization 

1e-08 

*Elastic, type=TRACTION 

31675.,1.,1. 

*Material, name="BETON-STAAL INTERFACE ONDER" 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

9999., 10.14, 10.14 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

9999., 5.42997, 5.42997 

*Damage Stabilization 

1e-08 

*Elastic, type=TRACTION 

31675., 8.495, 8.495 

*Material, name=OPLEGGING 

*Elastic 

210000., 0.2 

*Plastic 

355.,0. 

*Material, name="OPLEGGING-BETON INTERFACE" 

*Elastic, type=TRACTION 

210000.,210000.,210000. 

*Material, name=OPLEGGING-COH 

*Elastic, type=TRACTION 

 1e+09, 1e+09, 1e+09 

*Material, name=STAAL 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic 

200000., 0.3 

*Plastic 

590.,    0. 

690., 0.124 

*Material, name=STAAL-COH 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

 1e+07, 1e+07, 1e+07 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET327, 2, 2 

Viscositeit 

Viscositeit 

Viscositeit 
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** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET8, 1, 1 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize=1e-09, allsdtol=0.01, continue=NO 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET326, 2, 2, -45. 

**  

** LOADS 

**  

** Name: GRAVITY-1   Type: Gravity 

*Dload, amplitude=AMP-1 

, GRAV, 1., 0., -1.  

**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

*Controls, parameters=line search 

5, , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Node Output 

CF, RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Element Output, directions=YES 

DAMAGEC, DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR, DAMAGET, LE, PE, PEEQ, 

PEMAG, S, SDEG, STATUS 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT 

*End Step 

 

Maximaal aantal tijdstoenames 
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Stabilisatie bulk materiaal 



Modelleren van discrete scheurvorming in beton | Afstudeerrapport 

| 190 

F.4  Vergelijking scheurpatroon ligger Leonhardt en Walther 
Drie liggers uit de experimenten van Leonhardt en Walther zijn numeriek gemodelleerd, zie Tabel 5.2. 

Deze liggers zijn allen op dezelfde wijze gemodelleerd. Het aantal elementen en de coördinaten van 

de knopen varieert slechts tussen de beschouwde modellen. De drie Abaqus input bestanden zijn 

toegevoegd bij de digitale versie van dit afstudeerrapport. Hieronder is het Abaqus input bestand van 

de slanke ligger (a/d = 8) toegevoegd. 

 

 

*Heading 

** Job name: Ligger-Leonhardt-ad8 name: Ligger-Kani-ad8-004-a2-Plasticity 

** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2 

*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 

** 

** PARTS 

** 

*Part, name=EPOXY 

*Node 

      1,   2349.83325,   52.4618568 

      2,   2325.08325,   52.4618568 

      3,   2325.08325,   47.2407608 

     ……………. 

     ……………. 

  10506,  -499.833344,   23.6814766 

*Element, type=CPS3 

   1,     1,     2,     3 

   2,     4,     5,     6 

   3,     7,     8,     9 

     ……………. 

     ……………. 

3502, 10504, 10505, 10506 

*Element, type=COH2D4 

3504,    12,    11,     3,     2 

3505,     4,     6,     1,     3 

3506,  9145,  9147,     5,     4 

     ……………. 

     ……………. 

8617, 10506, 10505, 10503, 10502 

*Elset, elset=OPLEGGING 

 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752 

     ……………. 

     ……………. 

 3045, 3046 

*Elset, elset=OPLEGGING-COH 

 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729 

     ……………. 

     ……………. 

 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049 

*Elset, elset="OPLEGGING-BETON INTERFACE" 

 7690, 7693, 7696, 7699, 7702, 8006, 8010, 8014, 8018 

*Elset, elset=STAAL, generate 

   1,  228,    1 

*Elset, elset=STAAL-COH 

 3504, 3505, 3508, 3509, 3512, 3513, 3516, 3517, 3520, 3521, 3524, 3525, 3528, 3529, 3532, 3533 

     ……………. 

     ……………. 

 3952, 3953, 3956 

*Elset, elset=BETON 
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  229,  230,  231,  232,  233,  234,  235,  236,  237,  238,  239,  240,  241,  242,  243,  244 

     ……………. 

     ……………. 

 3499, 3500, 3501, 3502 

*Elset, elset=BETON-COH 

 3959, 3960, 3961, 3963, 3964, 3965, 3967, 3968, 3969, 3971, 3972, 3973, 3975, 3976, 3977, 3979 

     ……………. 

     ……………. 

 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617 

*Elset, elset="STAAL-BETON INTERFACE" 

 3506, 3510, 3514, 3518, 3522, 3526, 3530, 3534, 3538, 3542, 3546, 3550, 3554, 3558, 3562, 3566 

     ……………. 

     ……………. 

 4398, 4402, 4406, 4410 

** Section: Section-1-STAAL 

*Solid Section, elset=STAAL, material=STAAL 

, 

** Section: Section-2-BETON 

*Solid Section, elset=BETON, material=BETON 

, 

** Section: Section-3-OPLEGGING 

*Solid Section, elset=OPLEGGING, material=OPLEGGING 

, 

** Section: Section-4-STAAL-COH 

*Cohesive Section, elset=STAAL-COH, material=STAAL-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-5-STAAL-BETON INTERFACE 

*Cohesive Section, elset="STAAL-BETON INTERFACE", material="STAAL-BETON INTERFACE", 

response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-6-BETON-COH 

*Cohesive Section, elset=BETON-COH, material=BETON-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-7-OPLEGGING-BETON INTERFACE 

*Cohesive Section, elset="OPLEGGING-BETON INTERFACE", material="OPLEGGING-BETON INTERFACE", 

response=TRACTION SEPARATION 

,  

** Section: Section-8-OPLEGGING-COH 

*Cohesive Section, elset=OPLEGGING-COH, material=OPLEGGING-COH, response=TRACTION SEPARATION 

,  

*End Part 

**   

** 

** ASSEMBLY 

** 

*Assembly, name=Assembly 

**   

*Instance, name=EPOXY-1, part=EPOXY 

      -2350.,           0.,           0. 

*End Instance 

**   

*Nset, nset=_PICKEDSET1, internal, instance=EPOXY-1 

 10501, 

*Nset, nset=_PICKEDSET2, internal, instance=EPOXY-1 

 690, 

     ……………. 

     ……………. 

*Nset, nset=_PICKEDSET456_CNS__CNS_, internal, instance=EPOXY-1 

Master-slave formulering 
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 1364, 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET1_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET1_CNS__CNS_, 1.  

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET2_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET2_CNS__CNS_, 1. 

     ……………. 

     ……………. 

*Surface, type=NODE, name=_PICKEDSET456_CNS__CNS__CNS_, internal 

_PICKEDSET456_CNS__CNS_, 1. 

** Constraint: CONSTRAINT-1-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-1-1-1, adjust=no, position tolerance=6., no rotation, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET2_CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET1_CNS__CNS__CNS_ 

** Constraint: CONSTRAINT-2-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-2-1-1, adjust=no, position tolerance=6., no rotation, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET4_CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET3_CNS__CNS__CNS_ 

     ……………. 

     ……………. 

** Constraint: CONSTRAINT-228-1-1 

*Tie, name=CONSTRAINT-228-1-1, adjust=no, position tolerance=6., no rotation, type=NODE TO SURFACE 

_PICKEDSET456_CNS__CNS__CNS_, _PICKEDSET455_CNS__CNS__CNS_ 

*End Assembly 

*Amplitude, name=AMP-1 

             0.,              1.,              1.,              1. 

**  

** MATERIALS 

**  

*Material, name=BETON 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic 

32837., 0.3 

*Plastic 

  6.9077,          0. 

    7.22,    1.23e-07 

  7.5307,     6.6e-07 

     ……………. 

     ……………. 

     38.,  0.00100275 

     ……………. 

     ……………. 

 12.2188,  0.00350789 

*Material, name=BETON-COH 

*Damage Initiation, criterion=QUADS 

 1.95, 9.665, 9.665 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 0.095,30.,30. 

*Damage Stabilization 

1e-06 

*Density 

 2.4e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

32837.,32837.,32837. 

*Material, name=OPLEGGING 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic 

200000.,0. 

*Material, name="OPLEGGING-BETON INTERFACE" 

Master-slave formulering 
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*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

200000.,200000.,200000. 

*Material, name=OPLEGGING-COH 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

200000.,200000.,200000. 

*Material, name=STAAL 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic 

200000., 0.2 

*Material, name="STAAL-BETON INTERFACE" 

*Damage Initiation, criterion=MAXS 

 9.381, 9.381, 9.381 

*Damage Evolution, type=ENERGY, mixed mode behavior=POWER LAW, power=1. 

 8.6264, 8.6264, 8.6264 

*Damage Stabilization 

1e-06 

*Density 

 2.4e-05,  

*Elastic, type=TRACTION 

30589., 7.2, 7.2 

*Material, name=STAAL-COH 

*Density 

 7.8e-05, 

*Elastic, type=TRACTION 

200000.,200000.,200000. 

*Plastic 

400.,   0. 

500., 0.08 

** ---------------------------------------------------------------- 

**  

** STEP: Loading 

**  

*Step, name=Loading, nlgeom=YES, inc=100000 

*Static, stabilize=1e-07, allsdtol=0.025, continue=NO 

0.01, 1., 1e-35, 0.01 

**  

** BOUNDARY CONDITIONS 

**  

** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET916, 2, 2 

** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET917, 2, 2, -35. 

** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 

*Boundary 

_PICKEDSET918, 1, 1 

**  

** LOADS 

**  

** Name: GRAVITY-1   Type: Gravity 

*Dload, amplitude=AMP-1 

, GRAV, 1., 0., -1. 

Stabilisatie bulk materiaal 

Viscositeit 
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**  

** CONTROLS 

**  

*Controls, reset 

*Controls, analysis=discontinuous 

*Controls, parameters=time incrementation 

, , , , , , , 100, , ,  

*Controls, parameters=line search 

10, , , , 0.05 

*Controls, parameters=field, field=displacement 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=hydrostatic fluid pressure 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=rotation 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

*Controls, parameters=field, field=electrical potential 

0.0075, 0.025, , , , , ,  

**  

** OUTPUT REQUESTS 

**  

*Restart, write, frequency=0 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-1 

**  

*Output, field, frequency=2 

*Element Output, directions=YES 

LE, PE, PEEQ, S, SDEG, STATUS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-2 

**  

*Node Output 

RF, U 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-3 

**  

*Output, field, frequency=10 

*Contact Output 

CDISP, CSTRESS 

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-4 

**  

*Node Output 

CF,  

**  

** FIELD OUTPUT: F-Output-5 

**  

*Output, field, frequency=20 

*Element Output, directions=YES 

PEEQ, PEMAG 

**  

** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 

**  

*Output, history, variable=PRESELECT, frequency=20 

*End Step 

Maximaal aantal tijdstoenames 
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