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VOORWOORD

De BKO-Researchdag is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Traditiegetrouw
wordt op deze dag het lopende onderzoek van de vakgroep BKO (Konstruktief
Ontwerpen, faculteit Bouwkunde, TUE) gepresenteerd. De vakgroep kent zowel
een interne als externe Researchdag. Deze vinden beurtelings plaats. Dit jaar is
er weer een externe Researchdag, waarbij het onderzoek naar buiten toe wordt
gepresenteerd. Op deze dag zijn naast de huidige medewerkers en studenten van
de vakgroep alle externe contacten van de vakgroep uitgenodigd.
De BKO-Researchdag 1996 is echter een bijzondere Researchdag. De <lag
wordt namelijk voor de 10e keer georganiseerd, een ze lustrum dus! Op deze
mijlpaal kijken we daarom nog eens terug over de afgelopen 10 jaren en we
werpen een blik in de toekomst. Vandaar het motto van deze dag: 'Verleden,
heden en toekomsf.
Om het verleden op deze <lag gestalte te geven hebben we 2 ex-BKO promovendi gevraagd een presentatie te verzorgen. Onderzoek is echter per definitie
vernieuwend. Een Researchdag dient dit dus ook te zijn! De presentaties zullen
daarom het huidige onderzoek van de ex-promovendi omvatten, het verleden bij
BKO komt daarbij op de tweede plaats.
In de afgelopen twee jaren heeft er bij de vakgroep een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. Verscheidene nieuwe hoogleraren zijn aangetreden. Omdat
deze mensen natuurlijk hun eigen ideeen en voorkeuren betreffende het onderzoek hebben is het bestaande onderzoeksplan van de vakgroep kritisch onder de
loupe genomen. Per leerstoel zijn daarbij speerpunten van (toekomstig) onderzoek geformuleerd. Ten behoeve van een gestructureerd overzicht wordt daarom
per leerstoel het huidige onderzoek tezamen met de toekomst-visie gepresenteerd.

Hans Bongers
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HET BEREKENEN VAN KABELCONSTRUCTIES MET HET EINDIGE
ELEMENTEN PROGRAMMA ANSYS 5.1
R.H.G. Roijakkers, M.C.M. Bakker, J.G.M. Kerstens

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeerproject:
'Voorgespannen lensliggers in een ruimtelijke constructie; numerieke
modellering, ontwerp en uitvoering. Bij het berekenen van een Lichte
draagconstructie, zoals een voorgespannen kabelspant, dient rekening
gehouden te worden met geometrisch niet-lineair gedrag en met statisch
overbepaaldheid van de constructie. In dit artikel wordt toegelicht hoe het
programma ANSYS 5.1 met deze problemen omgaat en welke 'numerieke
gereedschappen' ter beschikking staan van de gebruiker. Met deze gereedschappen is het niet alleen mogelijk 3-dimensionale kabel- of staafconstructies te berekenen, ook bleek het mogelijk hiermee de vormbepaling
en berekening van doekconstructies uit te voeren.

1. Inleiding
De bedoeling is een constructie, zoals die in figuur 1, te modelleren met het programma ANSYS 5.1. Deze constructie bestaat uit een paraboolvormige onder- en
bovenkabel, gescheiden door de afstandhouders. De kabels zijn voorgespannen. De
constructie is statisch overbepaald en ontleent haar stijfheid aan de voorspanning.

Figuur 1: voorgespannen lensvormig kabelspant
2. Geometrisch niet-lineair gedrag van een kabelconstructie
Bij de meeste kabelconstructies gaat belasten samen met relatief grote vervormingen.
De vervormingen kunnen dan van invloed zijn op de stijfheid van de constructie. De
stijfheid van de constructie wordt dan, naast de vorm van de constructie, de afmetingen van de tot de constructie behorende elementen en de materiaaleigenschappen van
de elementen, ook bepaald door het belastingniveau. Om dit verschijnsel te verduidelijken volgt hier een voorbeeld van een enkele kabel, gehangen tussen twee steunpunten, belast met een puntlast F (fig. 2).
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Figuur 2: rechte kabel tussen twee steunpunten, belast met puntlast

2.1 Evenwicht in de onvervormde toestand van een hangende kabel.
De belasting in knoop 2 maakt evenwicht met de kabelkrachten F51 en F52• In dit
geval is er sprake van symmetrie en de volgende evenwichtsvergelijking voor de
grootte van F5 ( =f 5 1=F52) kan worden opgesteld:

F~

(1)

Hoe kleiner ho, hoe groter de resulterende kabelkracht Fs. Een grotere kabelkracht Fs
zal ook een grotere rek van de kabel geven. Het verband tussen rekken en de kabelkrachten is gegeven door:
e

=

(2)

Vast staat dat een grotere doorhang ho een kleinere rek van de kabel geeft, maar dit
zegt niets over de lengteverandering van de kabel. Deze is namelijk afhankelijk van
de rek en van de (ongespannen) lengte van de kabel:
(3)

Als de lengteverandering van een kabel bekend is kan de hierdoor ontstane verticale
verplaatsing van de middenknoop berekend worden: zie figuur 3:
(4)

Figuur 3: eerste orde verplaatsing !J.h van de rechte kabel
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Als de vergelijkingen (1), (2) en (3) gesubstitueerd worden in vergelijking (4), met
S0=v'<ho2 +Q2) volgt hieruit:

(5)

Vergelijking (5) geeft 8h als functie van ho. 8h is een eerste orde benadering van de
werkelijke z.akking f van de hangende kabel. Bij geometrisch lineair gedrag zijn de
vervormingen niet van invloed op de krachtswerking. Dat is hier echter wel het
geval. De eerste orde benadering van 8h volgt uit de kracht Fs. De grootte van Fs is
echter bepaald door het evenwicht in de onvervormde toestand op te stellen. De
vervormingen zorgen ervoor dat de aangenomen kabelkrachten Fs in de nu berekende
vervormde toestand geen evenwicht meer maken met de oorspronkelijke uitwendige
belasting F (zie figuur 4 ).
----"k----

D,F12 .

---T-

Figuur 4: krachten evenwicht in de vervormde toestand
Dat wil zeggen dat er een tweede berekening nodig is met de nieuwe geometrie als
begintoestand. Pas als het verschil tussen de aangebrachte belasting en de resultante
van de staaf-krachten in de vervormde toestand klein genoeg is geworden, is er een
nauwkeurige oplossing bekend. Dit kan echter wel betekenen dat er een flink aantal
iteraties noodzakelijk zijn.

2.2 Evenwicht in de vervormde toestand van een hangende kabel

In de vorige paragraaf werd een krachtenevenwicht van de constructie opgesteld in
de onvervormde toestand.
Dit leverde een lineaire benadering van de werkelijk oplossing. Het is ook mogelijk
een evenwicht op te stellen in de vervormde toestand. De kabelkrachten Fs 1 en Fsi
werden berekend uit de geometrie in onbelaste toestand samen met de belasting F:
zie vergelijking (1). Echter nu gebleken is dat de zakking van de middenknoop van
invloed is op deze krachtsverdeling kan deze onbekende z.akking ook in de vergelijking worden meegenomen; zie vergelijking (6) en figuur 5:
F =
s

F
2sin(a 1)

F*vCho+f)2+e2
2(ho+f)

(6)
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-rr
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Figuur 5: rechte kabel tussen twee steunpunten, belast met puntlast
De vergelijkingen (2) en (3) blijven geldig. In vergelijking (4) wordt Ah vervangen
door f. Als nu de vergelijkingen (2), (3) en (6) in vergelijking (4) worden gesubstitueerd volgt hieruit:

F~

(7)

2EA
Deze vergelijking kan worden opgelost door een iteratieve oplossingsprocedure, zoals
de halveringsmethode, te gebruiken.
In figuur 6 is een belasting-vervormingsdiagram gegeven van een hangende kabel.
Deze is verkregen door voor verschillende belastingen vergelijking (7) op te lossen.
Uit deze figuur blijkt duidelijk dat de stijfheid van de constructie toeneemt bij een
oplopende belasting. Ook is in deze figuur met een rechte lijn aangegeven welke
oplossing wordt verkregen uit het evenwicht in de onvervorrnde toestand (§2.1.1).
F [kN)
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2
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Figuur 6: belasting-vervormingsdiagram voor de hangende kabel
2.3 implementatie van geometrisch niet-lineair gedrag in ANSYS
In §2.2 is een afleiding gegeven van het evenwicht van een hangende kabel in de
vervorrnde toestand. De methodiek die ANSYS gebruikt voor het oplossen van een
dergelijk niet-lineair gedrag vertoont meer gelijkenis met de afleiding van het evenwicht in de onvervorrnde toestand van §2.1. Het niet-lineaire probleem wordt vereenvoudigd tot een serie van lineaire benaderingen.

pag. 4

verleden, heden en toekomst

BKO RESEARCHDAG 1996

De Newton Rhapson Procedure is een wiskundige iteratieve procedure die met een
aantal lineaire stappen het werkelijke niet-lineaire gedrag van een functie benadert.
ANSYS gebruikt deze procedure bij het oplossen van een niet-lineair probleem.
Neem het niet-lineaire gedrag P(u) in figuur 7. P(u) is op te vatten als het belastingvervormingsdiagram van een constructie met een vrijheidsgraad. P(u) geeft de inwendige kracht, afhank:elijk van de verplaatsing u. F is de aangebrachte uitwendige
belasting.

Figuur 7: Newton Rhapson benadering van een niet-lineaire functie
In de omgeving van llo wordt P(u) benaderd door:
P(u0 +Llu)

= P(u0)

+ Kt(u 0 )*du

(8)

Er is een evenwicht indien:
(9)

ofwel:
(10)

waarbij R(Uo+Llu) de residu-belasting wordt genoemd. Deze geeft de grootte aan van
het verschil tussen de inwendige en uitwendige krachten. Dit verschil wordt veroorzaakt door de slechte (lineaire) benadering van de inwendige krachten. Pas als dit
residu klein genoeg is, geeft de lineaire benadering een voldoende nauwkeurige
oplossing. Als het residu te groot is, dient een volgende (lineaire) benadering te
worden gedaan. Uit vergelijking (8) en (9) volgt:
(11)

Met:
(12)
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kan /l. u bepaald worden als:
(13)

u 1 = u0 +/l.u is de lineair benaderde oplossing voor de evenwichtsituatie. Indien R(u 1)
groter is dan de vereiste nauwkeurigheid (tolerantie), is een volgende iteratie noodzakelijk. Voor deze nieuwe situatie geldt het volgende: in de omgeving van u 1 wordt
P(u) benaderd door:
(14)

er is evenwicht indien:
P(u 1 + /l.u) = F

(15)

ofwel:
(16)

Wederom kan de nauwkeurigheid van deze iteratie worden gecontroleerd door het
residu te vergelijken met de tolerantie. Zolang het residu te groot is moet de procedure herhaald worden. De gevolgde handelingen zijn samengevat in het structuurdiagram van figuur 8.
(/ )

d~n fi~aire

benaderinq

(2) bepalen re~idu

C5 ) corlroleren navwkeuriqheid

('5)

( 4-) berekenen nie<.JNe Kl

berdeninq voflooid

Figuur 8: structuurdiagram van de Newton Rhapson Procedure
ANSYS gebruikt de Newton Rhapson procedure om geometrisch niet-lineaire problemen op te lessen. Het probleem wordt dan gereduceerd tot een serie lineaire stappen.
De inwendige krachten P(u) worden berekend uit de inwendige spanningen van de
elementen bij een bepaalde verplaatsing /l. u. Deze inwendige spanningen volgen uit
de rekken. Het is van belang <lat de gebruikte rekdefinitie grote rotaties van elementen goed kan beschrijven.
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De normale rek, ofwel ingenieursrek

EE

wordt gegeven door:

(17)

Het element AB in figuur 9 ondergaat een verplaatsing tot A'B'.

!?'

l_
w
W,Z

Lxu

~

/ I~
Al

1

11,.___ _ l_o_ _ ---'--8_.

T

--=-ju +du

T

w+dw

f=-

Figuur 9: ingenieursrek bij grote rotaties
De oorspronkelijke lengte wordt gegeven door

e=

Q0 =dx,

de gerekte lengte

Q door:

(18)

Jcd.x+du) 2 +dw 2

Dit resulteert in een rek van:
E

E

=

y'd.x 2 +2dxdu+du 2 +dw 2
dx

_1

(19)

Bij deze rekdefinitie kunnen grote starre lichaamsrotaties leiden tot rekken in het
element. Bij kleine rekken is het verschil met de werkelijk optredende rek te verwaarlozen.
Om deze onnauwkeurigheden te vennijden werkt ANSYS met de zogenaamde geroteerde ingenieursrek. Hierbij roteren de elementcoordinaatassen mee met het element.
Ook de rek roteert zo in feite mee met het element. De rotatie van de coordinaatassen volgt uit de verplaatsingen van de knopen A en B tot A' en B' na een lineaire
berekening. Deze rekdefmitie kan wel de rekken bij grote rotaties nauwkeurig beschrijven.
De volledige Newton Rhapson Procedure past de stijfheid aan bij het begin van
iedere volgende iteratie. De stijfheid van een constructie is in figuur 12 gegeven als
Ki (ui): de raaklijn van P(u) in het punt ui. Bij een eindige elementen benadering
wordt deze stijfheid gegeven door de tangent(stijfheids)matrix [KJ. Deze matrix [KJ
is een som van 3 matrices:
(20)
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[K0 ] is de normale stijfheidsmatrix in het oorspronkelijk element coordinaatsysteem.
Het toevoegen van de initial displacement stiffness matrix [KiJ brengt de invloed van

grote rotaties op de totale (globale) constructiestijfheid in rekening. Hiermee wordt
de bijdrage van het roteren van de afzonderlijke elementen op de totale stijfheid van
de constructie bedoeld. Deze matrix wordt berekend uit de knoopverplaatsingen en de
daardoor ontstane rotaties van de elementen na een lineaire stap. De derde matrix
[Ko] is de stress stiffeningsmatrix. Deze matrix houdt rekening met de invloed van
normaalspanningen in elementen op de stijfheid van deze elementen in dwarsrichting
Ooodrecht op de normaalspanningsrichting). Deze matrix zal verder worden toegelicht
in hoofdstuk 3.

3.

Statisch overbepaalde constructies

Een lensligger is een statisch overbepaalde constructie. In <lit hoofdstuk wordt bekeken wat de invloed van statisch overbepaaldheid is op de stijfheid van de constructie,
welke invloed het belastingniveau van de constructie hierop heeft en wat de gevolgen
zijn voor een berekening met een eindige elementen programma.

3.1 Twee-dimensionale statisch overbepaalde staafconstructie
Voor een twee dimensionale staafconstructie kan met de volgende vergelijkingen
bekeken worden of de constructie statisch bepaald, overbepaald of onbepaald is:
S + R < 2K
S + R = 2K
S + R > 2K

-+
-+
-+

statisch overbepaald
statisch bepaald
statisch onbepaald

(21)

S = aantal staven
R = aantal reactiekrachten
K = aantal knopen
Bij een statisch bepaalde constructie volgen alle staaf- en reactiekrachten direct uit de
evenwichtsvergelijkingen. Bij een statisch onbepaalde constructie zijn daarnaast ook
de vormveranderingsvergelijkingen noodzakelijk. Een statisch overbepaalde constructie is niet vormvast en is pas na een (grote) vormverandering in staat een bepaalde
belasting op te nemen. Als voorbeeld zie het vier-scharnierspant in figuur 10. Deze
constructie is statisch overbepaald en dus niet vormvast. Toch kan deze constructie
een belasting opnemen. Neem aan <lat het spant wordt belast door een puntlast F1 op
knoop 2 en 3 onder een hoek van 45° met de x-as. Het spant kan de belasting wel
opnemen, maar zal flink moeten vervormen (fig. 11 ). De beide kolommen zullen zich
gaan richten naar de belasting en nemen een hoek aan van 45° met de x-as. Er is
geen evenwicht mogelijk bij een andere hoek van de kolommen; zelfs al verandert de
belasting van grootte, de evenwichtstoestand van de constructie wordt enkel bepaald
door de richting van de resultante belasting in een bepaalde knoop.
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Ft
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I
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/
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/
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I

Figuur 10: vier-scharnierspant

4'5o

Figuur 11: vier-scharnierspant, belast

Bij een statisch overbepaalde constructie is de inmiddels aanwezige belasting van
grote invloed op het vervonningsgedrag bij het aanbrengen van een volgende belasting.
Neem aan dat het vier-scharnierspant naast de eerder genoemde belasting F1 ook nog
eens belast wordt met twee puntlasten F2 in horizontale richting in de knopen 2 en 3.
De kolommen zullen zich richten naar de resultante van de knoopkrachten F1 en F2 •
De respons van de constructie voor deze stap zal afhangen van de grootte van F2 ten
opzichte van F1: hoe groter F1 was, hoe kleiner de respons van de constructie bij het
aanbrengen van de tweede belasting F2• Dit is ook te zien in figuur 1Z en 13.

"y6ut

/

-- --- -- --7~
/

/
/

/

/
/

Figuur 12: grote 'voor-belasting'

/
/

Figuur 13: kleine 'voor-belasting'

De aanwezige belasting (en de daardoor veroorzaakte interne staafk:rachten) kan de
weerstand van een constructie tegen een volgende belasting doen toenemen: de
stijfheid van een statisch overbepaalde constructie wordt mede bepaald door de
aanwezige inwendige krachten.
Bij een lensligger (lensvonnig kabelspant) is het niet een uitwendige belasting die de
statisch overbepaalde constructie stijfheid geeft, maar is het de voorspanning. Het
effect is hetzelfde; de hierdoor opgewekte interne staafkrachten geven de constructie
extra stijfheid. In figuur 14 is schematisch weergegeven hoe een lensligger kan
worden gezien als een stapeling van vier-scharnierspanten, waarbij een uitwendige .
belasting de constructie stijfheid geeft. In de laatste figuur is de uitwendige belasting
vervangen door een voorsparutlng, waarbij de bovenste knoop opgelegd is. De door
de voorsparutlng ontstane interne staafk:rachten geven de lensligger een stijfheid.
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Figuur 14: van vier-scharnierspant naar voorgespannen lensligger

3.2 problemen bii eindige elementen berekeningen van statisch overbepaalde constructies
Bij een statisch overbepaalde constructie zijn starre lichaamsverplaatsingen mogelijk.
De ligger van het vier-scharnierspant kan verplaatsen in horizontale richting zonder
dat de constructie daar in eerste instantie weerstand tegen kan bieden.
Zoals eerder is gebleken client de invloed van de inteme (staaf-)krachten op de
stijfueid van de constructie te worden meegenomen. Bij een gewoon eindige elementen model wordt er bij het opstellen van de stijfueidsmatrix geen rekening gehouden
met de invloed van de inteme krachten op de stijfueid. Bij een normale (lineaire)
berekening van een statisch overbepaalde constructie zullen doordat de constructie
niet vormvast is nullen op de hoofddiagonaal van de constructiestijfueidsmatrix
komen. De determinant van de matrix is dan nul en het stelsel vergelijkingen is niet
meer eenduidig op te lossen'.
Neem bijvoorbeeld de 2-dimensionale statisch overbepaalde staafconstructie in figuur
15.

WI

Figuur 15: enkele staaf gehangen aan een scharnier

De element stijfueidsmatrix is gegeven door:
1 0 -1 0
[Kol

EA

-

e

0 0 0 0

-1 0 1 0
0

pag. 10

0 0 0

(22)

+

verleden, heden en toelwmst

BKO RESEARCHDAG 1996

vergelijking (8) geeft:

1
EA 0
e -1
0

0 -1 0

ui

Rx

0 0 0
0 1 0
0 0 0

wi
uj

~
=0
Fx

wj

FY

(23)

randvoorwaarden u 1 = w1 = 0 invullen geeft:

01
e oo

EA [ 1

uj

wj

-r

FY

=0

(24)

Er staat een nul op de hoofddiagonaal: het stelsel is niet eenduidig oplosbaar.

3.3 stress-stiffening bij statisch (on-)bepaalde constructies
De constructie uit figuur 15 kan enige stijtbeid ontlenen aan haar huidige inwendige
staafkrachten, zoals dat ook bij eerder genoemd vier-scharnierspant het geval was.
Hier moet dan wel rekening mee worden gehouden bij het opstellen van de stijtbeidsmatrix. Bij Ansys is er de mogelijkheid een stress-stiffeningsmatrix (ook wel geometrische matrix genoemd) toe te passen.
Deze matrix wordt opgeteld bij de reguliere stijtbeidsmatrix en brengt de toegevoegde stijtbeid uit de huidige belastingstoestand in rekening. De stress-stiffeningsmatrix
wordt berekend uit de belastingstoestand van de laatste iteratie.
Bij een berekening van een statisch (on-) bepaalde constructie zijn minimaal twee
iteraties noodzakelijk. Bij het begin van de eerste iteratie zijn er nog geen inwendige
krachten in de constructie aanwezig (uitgaande van geen voorspanning). De inwendige krachten die volgen uit de eerste iteratie worden gebruikt voor de tweede iteratie.
Pas in de tweede iteratie wordt dus de invloed van de inwendige krachten op de
stijtbeid meegenomen. Als de additionele stijtbeid grote invloed heeft op de inwendige krachten zijn nog meer iteraties noodzakelijk.

3.4 stress-stiffening bij statisch overbepaalde constructies
Vooral bij statisch overbepaalde constructies is het van groot belang stress-stiffening
te gebruiken. De invloed van de stijtbeid uit een bestaande belastingstoestand kan erg
groot zijn ten opzichte van de stijtbeid van de constructie zelf. Dit blijkt wel uit het
voorbeeld van het vier-scharnierspant uit figuur 10.
De stress-stiffeningsmatrix voegt termen toe aan de oorspronkelijke elementstijtbeidsmatrix.
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Voor het eerder genoemde twee dimensionale staafelement in figuur 15 zijn de
element stijfheidsmatrix en de element stress-stiffeningsmatrix gegeven door:

1 0 -1 0
[KcJ

EA

e

0 0 0 0
F 0 1 0 -1

0 0 0 0
-1

o

1

eo o o o

o

0 -1 0

0 0 0 0

(25)

1

De extra termen uit de stress-stiffeningsmatrix kunnen de nullen op de hoofddiagonaal van de stijfheidsmatrix opheffen. Dit betekent dat er een oplossing van het
stelsel vergelijkingen mogelijk is. Voorwaarde (voor twee dimensionale staafelementen) is dan echter wel dat F in vergelijking (25) niet gelijk is aan nul. F is de normaalkracht die volgt uit de spanningstoestand van een element na een bepaalde
iteratie.
In het geval van de lensligger is er een voorspanning aanwezig. Deze wordt aangebracht met een initiele rek (initial strain). Bij de eerste iteratie van de niet-lineaire
berekening wordt de stress-stiffeningsmatrix [Ko] toegevoegd aan de reguliere stijfheidsmatrix !Ko] met F=A*E*cw. Bij alle volgende iteraties wordt voor F uitgegaan
van de uit de laatste iteratie berekende normaalkracht. De voorspanning voorkomt
dus een nul op de hoofddiagonaal bij de eerste iteratie.
Bij een statisch overbepaalde constructie zonder voorspanning levert de eerste iteratie
nog steeds een probleem. Een handige manier om de berekening door de eerste
iteratie te helpen, zodat de stijfheid uit de belastingstoestand in rekening kan worden
gebracht, is het aannemen van een kleine voorspanning. Zoals eerder gezien, kan de
voorspanning in de eerste iteratie er voor zorgen dat de nul van de hoofddiagonaal
verdwijnt.
De voorspanning (door een initial strain) moet zo klein mogelijk worden gehouden
zodat deze weinig invloed heeft op het constructiegedrag. De initial strain mag niet te
klein zijn, aangezien de hierdoor ontstane mogelijk grote verschillen in termen van
de totale constructie stijfheidsmatrix aanleiding kunnen zijn tot onnauwkeurige
oplossingen door een slecht geconditioneerde matrix.
Op deze bladzijde is aangegeven hoe de eerste iteratie verloopt voor de constructie
uit figuur 15 met gebruik making van een kleine initial strain en stress-stiffening:

1 0 -1 0

EA

e

0 0 0 0
-1

o

1

o

0 0 0 0

+

0 0 0 0
F 0 1 0 -1

eo o o o
0 -1 0

(26)

1

met:
(27)
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gee ft:

[K,]

1

0

-1

0

EA

0

ein

0

-ein

e

-1

0

1

0

0

-ein

0

ein

-

(28)

vergelijking (22) wordt:

1

0

-1

0

ui

~

EA

0

ein

0

- ein

wi

Ry

e

-1

0

1

0

uj

Fx

0

-ein

0

ein

wj

FY

-

=0

(29)

randvoorwaarden u 1 = w 1 = 0 invullen geeft:

l

EAe [I0 em0
Dit stelsel is oplosbaar indien

Ein

uj
wj

=0

(30)

> 0, zoals ook eerder aangegeven.

Stress-stiffening kan gebruikt worden samen met de optie 'NLGEOM' (grote vervormingen, kleine rekken). Zoals eerder beschreven in §2.1.3 wordt in een aantal stappen naar een voldoende nauwkeurige oplossing geitereerd. Bij iedere iteratie wordt de
tangentmatrix aangepast (uitgaande van de volledige Newton Rhapson) zoals gegeven
in §2.3 ..

4.

Conclusies en vervolg

Door gebruik te maken van de opties NLGEOM en SSTIF is het mogelijk geometrisch niet-lineaire, statisch overbepaalde constructies met ANSYS te berekenen. Het
kabelspant van figuur 1 bleek geen probleem te geven: de berekening met ANSYS
vertoonde geen verschil met een berekening met het programma STAAF. Dit laatste
programma is geschreven door G. Ravenshorst in het kader van zijn afstuderen [l].
STAAF kan gebruikt worden voor het berekenen van 3-dimensionale staaf-constructies en lost hiervoor een stelsel van niet-lineaire evenwichtsvergelijkingen op.
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Niet alleen 2-dimensionale, maar ook 3-dimensionale kabelconstructies kunnen
zonder problemen met ANSYS berekend worden. In het kader van mijn afstudeerproject is ANSYS ook gebruikt om de vorrnbepaling en berekening van een doek te
doen. Het doek is hiervoor vertaald tot een kabelnet. Door te spelen met de lengtes
van de tot het 'doek-kabelnet' behorende elementen kan de evenwichtsvorm en de
spanningsverdeling in het doek worden aangepast.
Hieronder staan afbeeldingen van de constructie, die ik met behulp van eerder besproken hulpmiddelen heh berekend in ANSYS. Het gaat om het dak van een hal met
een over-spanning van 100 meter. Het dak bestaat uit radiaal geschakelde lensliggers
met een doekbespanning. In figuur 16 is schematisch de dakconstructie met doek
weergegeven. De figuren 17, 18 en 19 geven een impressie van de uiteindelijke vorm
van het gebouw.

Figuur 16: dak uit lensliggers met
doek

Figuur 18: aanzicht hal
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Hieronder volgen nog enkele voor- en nadelen van het gebruiken van ANSYS bij
het berekenen van kabel- en doekconstructies.
+

+

+
+

+

ANSYS is zeer algemeen toepasbaar voor vele constructievormen en materialen. Ook een combinatie van verschillende constructievormen is mogelijk (op
buiging belaste elementen gecombineerd met kabel- en staafconstructies).
ANSYS kent enkele elementen die zeer goed in een berekening van kabel- of
staafconstructies gebruikt kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld het element
LINK 10, dat 6f enkel trek, 6f enkel druk kan opnemen. Dit maakt dit element
dan ook zeer geschikt als kabelelement.
Het is mogelijk om zowel lineair als niet-lineair te rekenen (geometrisch en
fysisch).
Binnen een programma kan zowel een vormbepaling worden gedaan, als het
berekenen van het belasten van een constructie, eigenfrequentieberekeningen,
eigenwaardeberekeningen, etc.
ANSYS 5.1 is goed grafisch ondersteund.
Het is moeilijk om ANSYS te leren gebruiken. Er zijn veel valkuilen, vooral
als er niet-lineair gerekend wordt. De achtergronden van de eindige elementen
methode dienen dan ook bij de gebruiker bekend te zijn.
Het kost relatief veel moeite en tijd om een beginmodel van een constructie op
te bouwen. Daarna zijn relatief eenvoudig wijzigingen aan te brengen.

5.

Referenties

[1]

Ravenshorst, G.J.P., Berekening en vormbepaling van kabelnetten, doeken en
gridschalen, dee[ 1.
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ONDERZOEK AAN BETON EN BETONCONSTRUCTIES BIJ BKO
prof.ir. C.S. Kleinman, prof.ir. H.W. Bennenk, ir. H.J. Fijneman,
ir. H.J.M. Janssen en ir. K.B. Lub

SAMENVA IT/NG: Schaalvergroting, optimalisering en complexiteit van constructies vereisen een benadering op grond van niet-lineair elastische rekenprogramma 's. Naast dit theoretisch onderzoek houdt de sectie Beton zich bezig met
toegepast onderzoek, met als speerpunt lichte draagconstructies in beton. Meer
wapening en meer beton betekenen niet altijd sterkere constructies. Of omgekeerd, het toepassen van minder materiaal kan resulteren in een sterkere en
taaiere constructie. Om te kunnen voldoen aan de stij.fheidseisen is voorspannen een mogelijkheid. Binnen het toegepast onderzoek worden daarnaast problemen uit de dagelijkse ingenieurspraktijk onderzocht en aanbevelingen gedaan tot modificatie van bestaande producten.
1. INLEIDING

De sectie Beton van de vakgroep BKO houdt zich voornamelijk bezig met TOEGEPAST ONDERZOEK, naast het THEORETISCH ONDERZOEK dat gedaan wordt in
het kader van promotie-onderzoeken. Zo wordt in het promotie-onderzoek van ir.
Bongers en ir. van Geel een betrouwbaar model voor het bezwijkgedrag van beton
onder meerassige belasting ontwikkeld, hierbij gebruikmakend cq vertrekkend van het
promotie onderzoek van dr. ir. Vonk. Met name wordt er veel aandacht besteed aan
de ontwikkeling van constitutieve formuleringen, waarbij fundamenteel begrip van de
scheurvorming met inbegrip van de krachtswerking in het toeslag materiaal en de
mortel een eerste vereiste is.
Het experimentele programma, waarin proefstukken in vlakke vervormingstoestand
zijn beproefd is afgerond en een numeriek model dat goed aansluit bij de proefresultaten is in ontwikkeling.
U kunt zich voorstellen dat het moeilijk is om in de proefstukken het nauwkeurige
macro-scheurpatroon bij de diverse belastingstappen vast te leggen. Ook daar werd
een antwoord op gevonden middels een vacuumimpregnatiemethode (ontwikkeld door
Vonk) en UV opnames te maken van de proefstukken na de afgebroken belastingfasen.
Het meeste onderzoek vindt plaats als onderdeel van het afstuderen dan wel in de
vorm van kleinere derde jaars opdrachten die echter wel ingepast kunnen worden in
het afstudeer cq het promotie werk, waarbij de aard van de onderwerpen zodanig
wordt gekozen dat het mogelijk is het estafettestokje steeds door te geven en zo
geleidelijk voort te schrijden.
Binnen het toegepast onderzoek worden problemen uit de dagelijkse ingenieurspraktijk onderzocht en aanbevelingen gedaan tot modificatie van bestaande producten, cq
worden nieuwe ontwikkelingen ingezet.
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2. ONDERZOEK SECTIE BKO BETON
In het kort zal ingegaan worden op een viertal onderwerpen die actueel zijn, en wel:
2.1
2.2
2.3
2.4

Onderzoek naar de Dwarskrachtcapiciteit van de Bestcon
30 vloerplaat
De ontwikkeling van een onderspannen betonconstructie
Het toetsen en ontwikkelen van de regelgeving voor het ontwerpen en berekenen van hogesterkte betonkolommen
Hoge sterkte beton en de theorie van de gewogen rijpheid

Dat er over deze vier onderwerpen gesproken wordt betekent overigens niet dat
hiennee de werkzaamheden in het Pieter van Musschenbroeklaboratorium beschreven
zijn, voor lopend onderzoek wordt hier kortheidshalve naar de bijlage verwezen.

2.1

Onderzoek naar de Dwarskrachtcapiciteit van de Bestcon 30 vloerplaat.

.

.

Fig. 1: Het Bestcon 30 bouwsysteem.
Het Bestcon 30 bouwsysteem is een geprefabriceerd bouwsysteem in de betonkwaliteit 855, geent op de moduulmaat 300 mm, en bestaat uit achtereenvolgens:
in 1-richting voorgespannen kassettevloeren
De onderzochte platen hebben een afmeting van 3600 bij 7200 mm, ribben
h.o.h. 1800 mm, ribhoogte 250 mm en een spiegeldikte van 80 mm
De vloeren worden opgelegd op kolommen 300 * 300 mm, op een oplegvlak
van 100 * 100 mm. Tussen de kolom en de vloerplaat is geen moment overdracht mogelijk.
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De kolommen die worden doorgekoppeld rniddels een zogenaamde stalen taats,
die aan de bovenzijde van de onderste kolom is aangebracht, terwijl zich aan de
bovenkant een vlakke stalen plaat bevindt.

--.---T--~--

i

I

r,J,:

I
I
\

i11l
I q1 I
1111
11111
1111
1111

I
I
I

I

....;-.:i

·(--

I

l

r------

I
I

I
I
J riltkeind

I
I

I

_..JL:IL--

I
I vio<ir
: picot

I
~------·,.............""""'I'-....

Fig. 3: Het doorkoppelen van de kolommen.
stabiliteitswanden, die worden uitgevoerd als wandelement met een of twee
aangestorte kolommen met dezelfde kop en voetplaten als de vrijstaande kolommen.
gevelelementen, en wel in twee uitvoeringen zijnde als voorgespannen binnenspouwblad steunend op de verbrede vloerranden of als borstweringselement
tussen de kolommen en voor de vloerplaat langs gaande.
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Fig. 4: Principe aansluiting van de gevelelementen.
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Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de uiterste draagkracht van de vloerplaat
met betrekkillg tot de overdracht van belasting tussen kolom en vloerplaat. Hiertoe
zijn een aantal platen op ware grootte tot bezwijken belast zijn de rekken en de
vervormingen random de oplegging nauwkeurig gevolgd en zijn de verkregen resultaten vergeleken met een aantal rekenmethodieken.

Fig. 5: Scheurpatroon linker hoek, niet voorgespannen zijde.
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Fig. 6: Scheurpatroon linker hoek, voorgespannen zijde.

Uit het onderzoek bleek <lat met name de stijfheid van de niet voorgespannen balken
aanzienlijke invloed heeft. Bij een belasting aansturing van twee zijden in een zelfde
orde van grootte werden bezwijkbelastingen gevonden die ca 20 % lager liggen clan
de bezwijkbelasting van de voorgespannen rib. Waannee weer eens de slimheid van
beton wordt aangetoond, immers minder wapenen van de korte balkjes levert betere
resultaten.
Ter geruststelling kan vermeld worden <lat de uiteindelijke draagkracht van de bestconplaat, ondanks het feit dat zij slechts een oplegging heeft van 100 * 100 mm
bepaald wordt door de momentcapaciteit van de plaat en deze veelal binnen enge
grenzen rekenkundig is vast te stellen. De veiligheid van de door ons onderzochte
platen bleek ruim voldoende.
Naar aanleiding van de diverse vingeroefeningen in het verleden , waar aspecten als
overdrachtslengte van de voorspankabels, de daadwerkelijke betonkwaliteit, de
invloed van de doom in de plaat, de relatie gelijkmatige belasting versus laboratoriumopstelling met puntlasten de revue zijn gepasseerd wordt er op <lit ogenblik in
eendrachtige samenwerking met de sectie mechanica gewerkt aan een numeriek
model in Ansys om het gedrag van de plaathoek onder invloed van dwarskracht en
wringing nader te beschrijven. Het model zal aan de hand van proefbelastingen op
ware grootte, wederom tot bezwijken, worden geverifieerd.
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2.2 Het ontwikkelen van een onderspao nen betonconstructie
Een aantal jaren geleden werd onder leiding van ir. Boudewijn Lub een element
ontwikkeld, waarbij het fenomeen dwarskracht- scheuren als het ware werd verbannen en in de publiciteit kwam onder de titel "Voorbij het dal van Kani", en vorig jaar
tijdens de inteme researchdag werd gepresenteerd.
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De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek was dat het mogelijk is met minder
materiaal een draagstruktuur met meer draagkracht te ontwikkelen die nog aangenaam van vorm was ook.
Dit heeft geleid tot een cyclus onder de titel onderspannen voorgespannen draagconstructies.
Uitgangspunt hierbij is dat de materialen staal en beton daar worden toegepast waar
de eigenschappen het best benut worden.
In de wereld van voorgespannen beton heeft dit geleid tot constructies waarbij het
staal en de beton een monolitisch geheel vormen; in onze modellen werd als uitgangspunt gehanteerd, het loskoppelen van deze materialen en alleen daar verbinden
waar het noodzakelijk is.
De eerste aanzet werd gegeven door ir. Duisters, die na een moeizaam ontwerpproces
kwam tot het prototype zoals dit in het laboratorium staat opgesteld.
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Fig. JO

Gebruik van het woord moeizaam betekent overigens niet dat het proces slecht was,
neen veeleer wordt hiermee bedoeld de wijze waarop middels optimalisatietheorema's
vanuit het witte vel gekomen werd tot een prototype dat aan de verwachtingen rou
kunnen voldoen, en toch weer niet roveel van de realiteit zou afstaan dat ermee
bouwen een ver van ons bed verhaal zou worden.
Het prototype dat we uiteindelijk hebben kunnen beproeven bestaat uit een betondoorsnede van 120 *300 mm,in een betonkwaliteit B 105 en voorgespannen middels
4 voorspanstrengen <l> 12.9 mm van een staalkwaliteit FeP 1860
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Het systeem bevat vervolgens nog een concaaf en een convex kabelstelsel over en
door een aantal afstandhouders die ieder voor zich om en om op voorspanning
gebracht worden, daannee enerzijds zeeg gevend aan de betonligger en anderzijds het
systeem stijfheid gevend voor zowel op- als neerwaartse als ook .in de as gerichte
belastingen. Nadat de spanprocedures waren vastgelegd en afschattingen waren
gemaakt voor de slip en de wrijving over en door de verbindingen , konden de eerste
proeven plaatsvinden. Het resultaat kan als volgt worden samengevat.
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Fig. 12

Bij belasten tot aan de breukgrens van de concave kabels, de convexe kabels hebben
dan inrniddels hun voorspanning verloren werd er een belasting gedragen van 160
KN en bedroeg de doorbuiging ca 200 mm., en <lat is op 9000 mm dus 1/45 van de
overspanning, zonder <lat er op enigerlei scheurvorming of andere beschadigingen
optraden. Na ontlasten kwam de ligger weer vrijwel terug in de begintoestand.
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Een van de conclusies van het onderzoek die getrokken kon worden was met name
dat de ligger zich niet geometrisch lineair liet beschrijven, dat binnen dit soort
draagconstucties niet meer gesproken kan worden van het Bernouilli theorema dat
vlakke doorsneden vlak blijven en er derhalve andere methoden ontwikkeld moesten
worden om het gedrag te voorspellen.
Teneinde het door ons beoogde portaal concept te kunnen ontwikkelen werden nu
twee soorten onderzoek naast elkaar gestart.
a.

Het opstellen van een numeriek model dat het gedrag van het prototype, zoals
opgesteld in het van Musschenbroek-laboratorium, beschrijft. Hierbij is gebruik
gemaakt van het eindige elementen pakket ANSYS.
Tijdens het spannen is de te volgen spanprocedure van grote invloed op de
geometrie van het systeem. Bedoeld wordt hiermee het beurtelings spannen van
de convexe en de concave kabel.
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Deze pad afhankelijke spanprocedure is nodig om te voorkomen dat er in de
betonligger ontoelaatbare spanningen zouden ontstaan.
U kunt zich voorstellen dat de bouw van dit model, inclusief slip in de vijzelklem en het wrijvingsgedrag door de afstandhouders nogal wat voeten in de
aarde heeft gehad. Het gedrag nadat de spanprocedures zijn voltooid en het
systeem compleet is, wordt bepaald vanuit de optiek dat de knooppunten zijn
gefixeerd; het volgende model zal ook hiervoor de nodige variaties inbouwen.
Dit model werd gebouwd door ir. Hofstee die terecht in zijn slotbeschouwing
opmerkt, dat het niet lineaire materiaal gedrag van beton onder hoge drukbelastingen nog ingebouwd dient te worden alsmede een goed krimp- en kruipgedrag, terwijl eveneens voor het bezwijkgedrag de fysisch niet lineariteit van het
staal dient te worden betrokken. Oat het model de werkelijkheid zeer goed
benadert, moge blijken uit de toets met het prototype zoals hieronder is weergegeven.
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Inmiddels is het estafette staafje weer doorgegeven en wordt het onderzoek
voortgezet door een aantal studenten, binnen zowel het afstuderen als de bekende derde cq vierde jaars oefeningen.
Met name wordt er op <lit ogenblik gewerkt aan het modelleren van de constructie op buiging en grote normaalkracht, zodat het gedrag als kolom met
een grote mate van nauwkeurigheid kan worden voorspeld.
b.

Het ontwerpen van een prototype gebouw, gebaseerd op de hiervoor genoemde
uitgangspunten.
Dit werk is ter hand genomen door ir. Luyten. Hij heeft een gebouw in <lit
systeem ontwikkeld <lat als globale afmetingen heeft: breedte 9 m, hoogte 6 m,
lengte 36 m, waarbij de dwarsdoorsnede over het gebouw er als volgt uitziet

i

I

:soo
I

I

I

I

:s-oc

Geometric ponaal 1.b.v. invocr rckcnprogramma

Fig. 16

U, ziet bij knoop 1 een veer getekend. Dit symboliseert de veerconstante van de
stabiliteitsvoorzieningen in dak en gevel en deze bestaan ieder voor zich weer
uit een soortgelijk systeem als de prototype ligger. Op de volgende sheet kunt
U het principe van zulk een verband zien.
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20.07 !(N

2

·.e
Geomeuie t.b.v. invoer rekenpro gramma met de 4 extra kabels t.p.v. de hoekcn

knoopnummer

B.G. 4
F..,cc (y = 1)

B.G. 2
Krimp

B.G. 3
Kruip

Comb.
B.G.4+2+3

Voorspanning

o,

o!

Totaal

1

0,2

4, 1 3. 1

0,0

0,7

0,0 4,0

4,0

0,6

0,2

4,6

4.2

2

0, l

5,5

2,0

0,0

0,5

0,0 2,6

5,5

0.4

0,0

3,0

5,S

3

o;o

9,2

1,0

0,0

0,2

0,0 1,3

9,2

0,2

0,0

1.5

9,2

4

0,0 17,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 17,0

0,0

0,0

0,0 17,0

8

-0,2

4,0

3, l

0,0

0,7

0,0 3,6

4, l

0,6 -0,2

4,2

3,9

9

-0, l

5,4

2,0

0,0

0,5

0,0 2,4

5.4

0.4

0,0

2.8

5.4

10

0,0

9,0

1,0

0,0

0,2

0,0 1,2

9,2

0,2

0,0

1,4

9,2

11

0,0 17,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 17,0

0,0

0,0

0,0 17,0

')verz1cht r:iaatgevende ver;:i;c::rtsinge!1 (ITT mm.)

Voor de (normaal-)krachten zien we hieronder tabel 4.2a
staafnwnmer

B.G. l
~

• '"1r:.d

(y = 1.3)

B.G. 2
Krimp

B.G. 3
Kruip

Combincrtie
B.G. 1+2-'-3

lfoorspanning

l

-27

n.v.t.

n.v.t.

-27

-73

2

-25

n.v.t.

n.v.t.

-25

-73

3

-23

n.v.t.

n.v.t.

-23

-77

7

28

n.v.t.

n.v.t.

28

-73

Fig. 17
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Middels het zorgvuldig afwegen van randvoorwaarden heeft Frans Luyten een
spanprocedure ontwikkeld waardoor een onderspannen portaalconstructie kon
worden gebouwd met slechts een rijgdraad, met als natuurlijke eigenschap <lat
de spanning in de rijgdraad over de gehele lengte constant is. Naast de rekenkundige ontwerpactiviteiten is hij er in geslaagd om eveneens factoren a1s
krimp en kruip te kwantificeren, en wel op een zodanige wijze <lat er ook
praktisch mee omgegaan kan worden . Tenslotte heeft hij een aantal principe
details ontwikkeld en een aanzet gegeven voor de wijze van uitvoering en
daarmee de invloed op spanprocedures en derhalve weer op de uiteindelijke
krachtswerking van het bouwsysteem.

{·

/

/
p e r ssocl<et Met· o o g dioM.

32 MM.

_ _ _

I

[

Fig. l 8a: detail afstandhouder.

Fig. l 8b: aansluiting concave ka,beldiagonaal

pag. 31

verkden, heden en toelwmst

BKO RESEARCHDAG 1996

r·-~H
~
sc h ororoe l stuk

''
''
'
''
.__,
' '
0
,..,
'' ''
'
'

spo.nschroef

''
'

Fig. 19a:

Aansluiting concave kabel
met fundering.

- - -· - - - -- --··--

Fig. 19b: Hoekdetail met diagonaal.
pag. 32

-

BKO RESEARCHDAG 1996

verletkn, heden en toelwmst

2.3. Bet toetsen en ontwikkelen van de regelgeving voor bet ontwerpen en
berekenen van hogesterkte betonkolommen
Hoge sterkte beton lijkt vooral geschikt te zijn voor op druk belaste wanden en
kolommen. Met de hoge sterkteklassen zouden dunnere wanden en slankere kolommen gerealiseerd kunnen worden. De irutlge relatie tussen slankheid en instabiliteit
horen echter een extra grote waakzaamheid bij U op te roepen. Een van de grote
verschillen tussen normaal beton en hoge sterkte beton is de relatie tussen spanning
en rek.

IQ

e-E "'

z

b

2IJ

1
Fig. 20

Zoals U ziet zijn de kenmerkende verschillen naast de druksterkte , de grotere elasticiteitsmodulus en de veel geringere rek van het materiaal.
In CUR aanbeveling 37 art. 7.2.3 wordt gesteld dat de fictieve elasticiteitsmodulus Er
voor beton met een druksterkte groter clan 65 N/mm 2 gelijk moet worden gesteld aan
die voor beton van 65 N/mm 2 volgens tabel 15 van de VBC.
Met behulp van de differentiemethode werden kolommen in de kwaliteit B65 tot
B 105 door ir. Naafs onderzocht en werd bezien of de formules voor de fictieve
elasticiteitsmodulus bijstelling behoefden.
Voor dit doel werd er een computerprogramma om M-N-K diagrammen te bepalen
ontwikkeld voor de betonklassen B15 t/m B105, vervolgens een programma hieraan
gekoppeld voor het berekenen van e0 , ec, t;, en Er.
Met behulp van de differentiemethode wordt er voor een zevental parameters onderzocht wat de invloed is op de maximale e0 • De parameters die onderzocht werden
zijn :
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Aan de hand van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
De formules als gehanteerd in de VBC voor de fictieve elasticiteitsmodulus zijn voor
de hogere betonkwaliteiten onvoldoende en kunnen leiden tot overschatting van de
werkelijke veiligheid. Met name is dit het geval bij slankheden groter dan 15.
Het onderzoek heeft geleid tot een nieuwe reeks benaderings-formules, die uiteindelijk weer samengevat kunnen worden in een formule die de fictieve elasticiteitsmodulus behandelt als functie van de betonkwaliteit, de normaalkracht en het wapeningspercentage, daarbij een geldigheid hebbend van normaalkracht = 0 tot een normaalkracht gelijk aan Nu.

2.4 Hoge sterkte beton en de theorie van de gewogen rijpbeid
In dit kader zullen we niet ingaan op alle eigenschappen die HSB in zich draagt;
Twee eigenschappen mogen echter niet onvermeld blijven en wel:
De grote warmte ontwikkeling tijdens verharden.
De explosieve sterktetoename in .de nog jonge beton.
Aangezien deze eigenschappen onlosmakelijk met elkaar samenhangen en het fenomeen rijpheid gebaseerd is op de relatie: warmte ontwikkeling - sterkte, waren we
nieuwsgierig of de tot nu toe gehanteerde gewogen rijpheids theorie ook voor dit
type beton toepasbaar zou zijn.
Allereerst iets over de theorie van de gewogen rijpheid:
In Nederland wordt veelal gewerkt met de methode de Vree ook wel aangeduid als
de Cemij methode, die met name een aanpassing geeft op de methode Papadakis en
Bresson voor temperaturen lager dan 20 °c. en in het kort neerkomt op

Gelijke gewogen rijpheid

=

gelijke sterkte,

waarbij de gewogen rijpheid wordt gedefinieerd als:

Rg

=

Temperatuur

* Tijd * wegingsfactor

De wegingsfactor is hierbij een temperatuurafhankelijke mengselparameter, waarvoor
nog vaak de weegfactor voor het type cement wordt genomen.
Dit levert:

Rg = SOM (T * t) * C0 met n = 0.1 *t -1.245
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Door nu deze rijpheid te verbinden aan een ijklijn, behorend bij de bewuste mengsels
kan op ieder gewenst moment, mits de temperatuurregistratie in de betonelementen

goed is, de sterkte worden afgelezen. Met sterkte wordt hier dan veelal bedoeld de
druksterkte.

waarschuwing:
Een uitspraak doen over de hoogte van de rijpheid op zich is zinloos zolang
men dit niet gekoppeld heeft aan een specifieke mengselprestatie. Een gewogen
rijpheid voor B35 die gelijk is aan een gewogen rijpheid van B65 betekent dus
absoluut niet dat deze betonkwaliteiten dan ook dezelfde sterkte zullen hebben
op dat tijdstip. Integendeel, er is geen relatie. (althans nog niet).
Het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd door ir. Ketelaars heeft zich na diverse
parameter onderzoeken als, mengtijd, mengvolgorde, type menger, watercementfactoren en grootte van het druksterkte interval, geconcentreerd op een tweetal mengsels met respectievelijk een watercementfacfor van 0.305 en van 0.350, in beide
mengsels werd 467 kg portlandcement klasse C toegepast, 24.6 kg silicafume en ca
3% superplastificeerder.
Van groot belang is de intervalkeuze, waarbinnen de druksterkte voorspeld moest
worden. In het onderzoek lag deze tussen de 6 en 12 uur na het storten, waarbij het
sterktetrace zich bevond tussen de 40 N/mm2 en de 60 N/mm2 en er een eindsterkte
(28-dagen sterkte) gegarandeerd moest zijn van 105 N/mm2.
Door de korte periode tussen mengen-storten en het beproeven werd alras duidelijk
dat met name die eerste periode van l tot 2 uur na mengen een onevenredig grote
invloed heeft op de voorspellingen. Met name in deze periode is er wel sprake van
hydratatie, doch niet van sterkte ontwikkeling. De duur van deze periode blijkt met
name beinvloed te worden door de wcf, de aanvangstemperatuur van de specie, de
hulpstoffen en de silicafume.
Het lukte dan ook in eerste instantie absoluut niet om voor l type mengsel de juiste
C-waarde te vinden, dwz. een C waarde met een behoorlijke correlatie (> 90 %). De
meer of min klassieke methode voor de bepaling van de sterkte middels de theorie
der gewogen rijpheid leek derhalve voor HSB onhaalbaar.
Uit het parameter onderzoek bleek dat met name bij opgelegde temperaturen het
meer warmte toevoegen dan de specie kan gebruiken voor de sterkte ontwikkeling,
geen bijdrage meer leverde in de sterkte ontwikkeling. De grens voor het onderzochte
mengsel kwam te liggen bij 12 °C per uur tot een temperatuur van 65 °C en hierna
een vlak verloop op 60 °C zoals hieronder weergegeven.
Rcferentie-Temperatuur-lijn (RT-lijn)
In combinatie met bijhorcodc C-waarde
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Van het onderzochte mengsel zijn kuben in waterbakken geplaatst van respectievelijk
28, 40 en 60 graden celcius en wel in series van 3 uur na storten, 2 uur na storten
en 1.5 uur na storten. Voor iedere serie werd vervolgens de C-waarde van het mengsel bepaald.
Uitgangspunt is uiteindelijk een zodanige optimalisatie <lat een zo hoog mogelijke
betonsterkte wordt verkregen op een zo kort mogelijke tijd zonder <lat nutteloze
energie wordt toegevoerd.
Er ontstaat aldus een standaard referentie-temperatuur kromme met bijbehorende Cwaarde.
In <lit geval werd gevonden :
Na

c=
c=
c=

3.0 uur
2.0 uur
1.5 uur

1.40
1.35
1.23

Bij iedere C-waarde, gekoppeld aan de Referentie Temperatuurlijn, kan nu een
Voorspelvergelijking worden opgesteld in

de vorm van B =a+ b*LnR8
waarin :

B = kubusdruksterkte
a = constante
b = constante
~= gewogen rijpheid
Ter toetsing is er nu een serie proeven uitgevoerd, waarbij er op de proefstukken een
willekeurig temperatuur verloop is meegegeven, waarbij de temperaturen die boven
de standaard referentie kromme lagen niet werden meegerekend.

3 groepen, 3 temperaturen
C = l.40 (opleggen effectief na 3 uur)
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Fig. 28: Temperatuurverloop gedurende verharding
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Fig. 29

Het bleek dat de voorspelling met de effectief gewogen rijpheidsmethode een uitstekende benadering gaf voor de temperatuuropleggingen onder de referentiekromme,
<loch dat de proefstukken die direct onderworpen werden aan een forse temperatuur
verhoging te sterk onderschat werden.
Dit heeft er toe geleid dat er twee C-waarden voor een mengsel worden geintroduceerd en wel:
een C waarde binnen de RT-lijn en
een C-waarde buiten de RT-lijn.
De relatie die tussen deze C-waarden kon worden gelegd luidt:
~ten = 1.0 +.25*(Cbinocu- 1.0)
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Nu blijkt dat ook de uitschieter keurig op de voorspellijn ligt. De methode der effectieve gewogen rijpheid moge dan op dit moment voor Hoge sterkte Beton goede
resultaten opleveren om betrouwbare voorspellingen te doen op de nog jonge beton.
Een paar waarschuwingen zijn echter op zijn plaats.
1.

De meest optimale wachtperiode wordt op basis van ervaring bekend; pas na
een aantal keren proberen is de meest optimale combinatie van RT-lijn en Cwaarde bekend.

2.

C-waarden dienen voor mengsels te worden bepaald, geringe variaties in hulp
en toeslagstoffen als ook de aanvangstemperatuur kwmen grote gevolgen hebben in de voorspelresultaten. Hierbij geldt een afwijking van 3° C naar beneden
als een grote afwijking.

3.

De huidige rijpheidscomputer is niet bruikbaar en zal gemodificeerd dienen te
worden.

4.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het onderzoek betrekking heeft gehad
op een zeer specifiek mengsel en dat het onderzoek de komende jaren zal
dienen te worden voortgezet om te komen tot een snellere en hanteerbaarder
methode.

LITERATUURLIJST
[1]

Duisters, J.A.P.M., Demontabel uitwendig voorgespannen hoge sterkte betonligger. Afstudeerverslag september 1995.

[2]

Hofstee, R.G.W., Ontwikkeling van een onderspannen betonconstructie. Afstudeerverslag augustus 1996.

[3]

Ketelaars, J.J.B., Hoge sterkte beton en rijpheid. Afstudeerverslag augustus
1996.

[4]

Lub, K.B., Voorbij het dal van Kani. Cement nr. 9, september 1995, pag. 5964.

[5]

Luyten, F.J.M., Licht onderspannen bouwsysteem. Afstudeerverslag augustus
1996.

[6]

Naafs, H., Hoge sterkte betonkolommen. Afstudeerverslag mei 1995.

[7]

Pluis, M.P.J ., Onderzoek naar de dwarskrachtcapaciteit van een Bestcon 30
vloerplaat. Afstudeerverslag augustus 1995.

[8]

Vonk, R.A., Softening of concrete loaded in compression. ISBN 90-386-0062-J.

[9]

Vossen, P.F., Voorgespannen elementen van Hoge Sterkte Beton. Afstudeerverslag augustus 1994.

pag. 40

verleden, heden en toekomst

BKO RESEARCHDAG 1996

NUMERICAL ASPHALT

Dr.ir. Theo A.M. Salet (Intron SME)
To study the stress-strain behavior of asphalt concrete mixtures twodimensional numerical experiments on a heterogeneous structure of an
asphalt concrete mixture were performed using a finite element method. In
these numerical simulations the aggregate grains were represented as
infinite rigid grains. For the bituminous matrix a general visco-elastoplastic model has been implemented. The numerical results were compared
with available data from cyclic creep testing and static creep testing.
Though the finite element program is a pilot version, the results are
encouraging and clearly show the potential of this program to study the
stress-strain behavior of asphalt mixtures.

1. INTRODUCTION

Asphalt concrete exhibits complex stress-strain behavior under external loading, e.g. in
creep testing. Titls complexity becomes especially apparent when testing small size
specimens. Preferably, in creep testing use is made of specimens varying in height
between 5 to 6 cm, being the average thickness of an asphalt concrete layer in a
construction. Considering the fact that the average size of the biggest aggregate grain is
16 mm, the heterogeneity of asphalt concrete mixtures limits the accurate measurement
of material parameters, necessary to develop a general stress-strain relationship.
To construct a general stress-strain relationship use can be made of numerical simulation
methods. In these methods the macroscopic behavior of an heterogeneous material is
determined by simulating interactions of the microscopic components comprising a
material. In such an approach only the properties of the components of the
heterogeneous structure needs to be modelled.
Titls paper describes several features of the newly developed finite element model, e.g.
the generation of a finite element mesh, modelling of aggregate grains and the bituminous
matrix. Experimental results will be compared with theoretical predictions.

2. GENERATION OF THE FINITE ELEMENT MESH

In order to be able to perform numerical analysis the heterogeneous structure of the
material must be described with appropriate finite elements. For that purpose an
interactive mesh generator has been developed, which we describe now.
The basic input of the program consists of the dimensions of the section as well the
average size of the elements to be generated. To input the contours of the aggregate
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Figure 1: Finite element mesh with air voids
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grains a mouse is used. Because it is
assumed that aggregate grains (see 3.2) are
infinitely rigid only the finite elements of the
bituminous matrix are generated. The mesh
generator starts with the triangulation of
this area, followed by a subdivision of every
triangle into 3 quadrilaterals, which are
in
the
nearly
more
deformable
incompressible situation. Air voids can be
introduced by pointing on selected elements
with the mouse. These elements are simply
removed from the structure, as can be seen
in figure 1.
After this operation a command can be
given to generate the input file for the
computational part of the numerical asphalt
codes.

In the described pilot version of the numerical asphalt model the heterogeneous structure
has been drawn using a mouse. Of course the predictions based on calculations with the
numerical asphalt model will improve, if more realistic structures can be generated, e.g.,
by using scanning techniques.

3. MODELLING OF THE PROPERTIES OF THE COMPONENTS
3.1. Bituminous matrix
To model the rheological behavior of the bituminous matrix a general visco-elasto-plastic
model has been implemented. The implemented model is shown schematically in figure 2.
As can be seen in figure 2 the total
deformation has been split into a viscoplastic and a visco-elastic contribution. The
dashpots can be activated and deactivated
by means of function <l>, which is related
to the stress state.

Figure 2. Schematic representation of the
visco-elasto-plastic model

The linearized incremental constitutive
relation has been derived as follows.
Suppose that at time t the internal stress
distribution over the visco-elastic strains are
known. The question is how these
distributions will evolve for a given total
strain increment ~E in time interval ~t. The
stresses at time t + ~t in unit i are:
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where cri1 + 61 are the stresses of unit i at time t + .1t; crit are the stresses of unit i at time t,
L1Eve are the visco-elastic strain increments (the same for all units). Matrix Di is defined
as:

1
1

o. =
I

-v ei

0

1

0

E.I

2(1

-v ei

I
I

-v ei

-"-V eJ

(2)

0

1
where Ei is the elasticity and

Vci

is Poisson's elastic ratio of unit i. Matrix Ni is defined as:

1

N.I = 1
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v;)

(3)
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1
where T\i is the viscosity and Vvi is Poisson's viscosian ratio of unit i. The Poisson's
elastic and viscosian ratio can never be 0.5 at the same time (100% incompressibility),
because this causes inversion problems of the combined matrices. ei is a coefficient which
determines the type of time integration. In case ei is 0 the time integration is explicit and
in case Si is 1 the time integration is implicit Generally a value between 1/2 and 213 is
taken as an optimum choice. In this model ei is set on 1/2.
The sum of stress vectors of all units gives the total stress vector, so:
(4)

where:
m
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L [o,, - e

!).

t Nir i

(5)

i=1

at

m
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L [D
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(6)

i=1

m is the number of units.
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Next the visco-plastic deformations must be added to the visco-elastic strains. The
relation between the visco-plastic strain rates and stresses is assumed to be:
r,vp

= <f> ag

(7)

OG

T

where 't is a time factor, f is a yield function and g is the plastic potential. The brackets
< > mean that the visco-plastic strain rate is zero in case that function f is smaller or
equal to zero. The yield function and the plastic potential are defined as:
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Ii is the second stress invariant
K1 , ki , ex and 13 are material parameters. It should be noted that functions f and g are of
the Drucker-Prager type. In this model the driving forces for the visco-plastic strain rates
are the rates which surpass the yield criterium. This type of model is known as an "overstress" model. The development of equation (7) results in:
(12)
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The visco-plastic strain increments in time increment dt are:
( 14)

The visco-elastic strain increments may be expressed in terms of total and visco-plastic
strain increments as follows:

Li £ ve = Li £ roral _ 6. £ vp

(15)

The substitution of equation (14) and (15) in equation (4) results in:
( 16)

Equation (16) relates the stresses at time t + dt with the total strain increments and is
suitable for the incremental finite element procedure. In case that during an incremental
step the model has to switch over to another state, e.g., from visco-elastic to viscoelasto-plastic and vice versa, the intersection with the yield function is determined and
the integration is split into two parts.
The incremental constitutive relation (16) does not allow locally incompressible flow.
The use of standard elements in such situations leads generally to very poor results,
because the elements are "too stiff'. To solve this problem use has been made of the Bbar method and is implemented in the model. The B-bar method is not described in detail
here, see reference [1] for more information.
Finally it is noted that in asphalt mixes the bituminous matrix can be squeezed out
between the rigid aggregate grains at loading. It is assumed that the nonlinear behavior
of asphalt concrete can be attributed to this phenomenon and as such has to be included
in the numerical asphalt model. · This squeezing out mechanism can be captured by
including large strains in the constitutive relations. Large strains have been implemented
by using the midpoint strain approach. For details we again refer to reference [l].
3.2. Aggregate grains
In a first approach it was assumed that aggregate grains behave perfectly linear elastic.
From results of preliminary analyses of the rheological behavior it turned out that the
stiffness of the aggregate grains is very large with respect to the effective stiffness of the
bituminous matrix. This important difference caused numerical instabilities in the solution
procedure of the boundary value problem. To solve this problem the aggregate grains
were considered to be infmitely rigid objects in the heterogeneous structure, which are
only allowed to translate and rotate. The numerical modelling of this assumption has
been realized by imposing kinematic relations between the degrees of freedom of the
nodes lying on the contour of an aggregate grain and the basic degrees of freedom of
that grain. The imposed kinematic relations are:
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(17)

where Ui and Vi are the degrees of freedom of node i, Uk, Vk and q> k are the degrees of
freedom of grain k. Xi and Yi are the coordinates of node i. This principle has been
visualized schematically in figure 3.

Figure 3. Kinematic relations between the degrees offreedom of a
contour mode and the degrees offreedom of a grain

4. SIMULATIONS AND COMPARISONS
4.1. Simulation of shear moduli versus frequency during cyclic creep test
A first demonstration of the capability of our model to describe creep tests is given in
this paragraph, where we fit master curves for bitumen by adjusting our model
parameters. Input for the calculations were master curves (shear-modulus G versus
frequency) of a conventional bitumen and a geometry as shown in figure 5. The reference
temperature of these master curves was 25 °C. In table 1 the basic data for the employed
bitumen are given.
frequency
1
0.1
0.01
0.00001

G-modulus (Pa)
163789
71968
13895
16

Table 1. Data master curve bitumen

To initialize the parameters of the model (figure 2) a small computer program was
developed. To fit the data with the rheological model 4 Maxwell units were necessary
[1].
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To check the validity of the model parameters, the master curve has been reconstructed.
The result of these calculations is shown in figure 4, where the black line represents the
basic data and the dashed line the computed values. It can be seen that with the so-called
Maxwell composition of units an excellent fit can be obtained.
The model parameters have also been used to compute the master curve for the
heterogeneous structure, shown in figure 5. For that purpose the heterogeneous
structure was loaded with sinusoidal stresses of different frequencies. From the
computed deformations the effective dynamic G-modulus could be determined. The
results are indicated with black dots in figure 4. It can clearly be seen in figure 4 that the
heterogeneous structure causes a constant vertical shift in the log(G) axis, which is
independent of the frequency. This is caused by the assumption that the aggregate grains
are infinitely rigid, and only the layers between the grains are affected. In figure 6 the
stress distribution is given for a given load step. It can clearly be seen in this figure that
the load is almost completely carried by the horizontal layers between the aggregate
grains (black). The stresses in the vertical layers have an opposite sign (grey), caused by
the effect of dilatation. In figure 7 the corresponding displacement field is given.
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Figure 6. Typical stress distribution of principal
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Figure 7. Original position of the grains
and the position after loading
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4.2. Simulation of creep curves at different pressures for static creep tests
Using the results of the previous paragraph we now model a static creep test. In figure 8
experimental results are given of the deformation of a specimen of dense asphalt concrete
loaded at two stress levels. It can be concluded from these experimental results that the
time dependent deformations are strongly nonlinear. The deformations caused by stress
level -0.2 MPa are far from being
twice as great as those caused by
stress level -0. l MPa.
This phenomenon must be included
in the modelling to get consistent
;<
results.
Classical methods on the
I
H~-·
macro-level use some kind of
!
i
hardening parameter. However in
~
~.;._-------------~
this numerical asphalt model it is
,,,
hypothesized that the nonlinear
behavior is caused by the increase of
.,.,
contact
areas between aggregate
"'"'
grains at loading. This phenomenon
is captured in the numerical asphalt
Figure 8. Deformations of specimens loaded for 1
model, where large strains are
hour and next unloaded for stress levels
considered.

i/ /

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

______________

at-0.1 MPa and-0.2 MPa

Unfortunately to prove this hypothesis data on the heterogeneous structure of the
specimen as well on properties of the bituminous matrix were not available (the master
curve was determined at a temperature of 25 °C, while the static creep tests were carried
out at a temperature of 40 °C). Therefore the problem has been inverted by using the
data to estimate the total thickness of the bituminous layers in the loading direction
between the aggregate grains. To realize this first the material parameters of the model
were fitted to obtain a close agreement with the results of the static test with load level
-0. l MPa. The result is shown in figure 9, where also the computed deformation is
plotted for a specimen loaded at -0.2 MPa. We find a twice as large displacement for the
specimen loaded with twice as large pressure. This is not in accordance to our
experiments. The second step in our calculations was to reduce the elasticities and
viscosities proportionally, until the result was obtained as shown in figure 10, where the
deformation of the specimen with stress level -0.2 MPa is only 20% greater than that of
the specimen loaded at -0.1 MPa, like in the experimental results. This is simply the
consequence of taking large strains, i.e. large displacements relative to the total height of
the specimen into consideration. The experiments can now be modelled by assuming that
the aggregate grains are infinitely rigid and the deformation is totally due to the
deformation in the bitumen.
The assumption that aggregate grains are infinitely rigid allows to estimate the total
thickness of the bituminous layers between the aggregate grains. The deformation of the
bituminous layers by 65% (figure 10) leads to a macroscopic deformation of the mix by
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only 1,0% (figure 8). This means that the total thickness of the bituminous layers in the
loading direction is about 1,0/65*100% = 1,5% of the total height of the specimen .
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Figure 9. Computed displacements of a
specimen of 100 mm long, loaded at -0.1
MPa and -0.2 MPa ( 1 mm displacement
corresponds to 1 % deformation)

Figure 10. Computed displacements of a
specimen of 100 mm long, loaded at -0.1
MPa and -0.2 MPa (1 mm displacement
corresponds to 1% deformation)

5. DISCUSSION

5.1. Comparison static creep with cyclic creep testing
As shown in figure 8 the stress dependent deformations in a static creep test are strongly
nonlinear. We assume that this nonlinear behavior is caused by the increase in contact
area between aggregate grains at loading. As a consequence large strains occur in the
bitumen.

test
stress level
defonnation

average ± standard deviation

static creep test
-0.1 MPa
-0.2 MPa
1.02
1.17
1.61
1.05
1.09
1.27
1.10
1.08
1.07±0.04
1.28±0.23

cyclic creep test
-0.1 MPa
-0.2 MPa
1.43
2.33
2.56
1.40
2.84
1.09
--2.58±0.26
1.28±0.22

Table 2. Deformations in static creep after 1 hour loading and in cyclic creep after
7200 load repetitions. Integrated load at 1 Hz equal to constant load for 1 hour

To compare the defonnations in a static creep test and the cyclic creep test some results
of recorded defonnations are given in table 2. These data have been published in [2]. The
frequency of the cyclic creep test was 1 Hz; both tests were perfonned at 40 °C. The
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data show that if the applied stress is changed from -0.1 MPa to -0.2 MPa, for the static
creep the deformation is increased by ± 20%. For the cyclic creep the increase is ±
100%. These results indicate that the creep mechanisms differ for both the static creep
test and cyclic creep test. During cyclic loading of asphalt concrete the recorded
deformations per loading cycle are in the range of 5 to 10 µm, being 0.02% of the
average height of a test specimen. Nonlinear effects do not occur at these deformations.
5.2. Future outlook
The primary purpose of the numerical simulations is to gain a physical insight into
material behavior in conditions reflecting for example a static creep test or the cyclic
creep test with different types of loading signals. Based on these simulations a
constitutive model can be constructed, which can be implemented in other finite element
programs to solve problems of engineering interest [4]. This offers the possibility to
investigate the significance of various types of creep testing in relation to pavement
rutting. Such an approach requires further research in order to compare theoretical
predictions with observations in practice.
In relation to pavement design, numerical modelling of asphalt concrete can be used to
develop asphalt concrete mix specifications. In the Netherlands asphalt mix specifications
are based on Marshall mix design criteria in combination with mix composition. Due to
the increased use of recycled materials as well the growing application of new types of
materials, new specifications are necessary. These specifications can be developed using
the parameters of the constitutive model. Such parameters have to be related with
empirical observations to develop performance levels.
For the short term, the numerical asphalt model needs further verification. Predictions
based on 2D calculations have to be compared with predictions based on 3D
calculations. In this way the restrictions of 2D calculations can be determined. Also the
simulation of other tests, e.g., creep tests with repeated block-pulse loading or the
influence of confinement needs to be investigated further.

6. CONCLUSIONS
A numerical asphalt model has been developed taking the following aspects into account:
- a general visco-elasto-plastic model of the bituminous matrix has been implemented;
- special kinematic relations for the aggregate grains have been implemented to insure
numerical stability;
- B-bar elements have been implemented to allow for locally incompressible flow of the
bituminous matrix;
the implementation of large deformation/strain in the model in order to capture
mechanisms at a microlevel.
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Based on simulations with the numerical asphalt model it is shown that the dynamic
modulus of asphalt concrete consists of a contribution of the master curve of the matrix
and a frequency independent part, which is related to the infinite rigid aggregate grains.
The frequency independent part is only a function of the aggregate content
The observed strongly nonlinear relation between time dependent behavior and stresses
in a static creep test can be modelled assuming that the increasing contact area between
the aggregate grains at loading is the basic mechanism for this behavior.
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SPEERPUNTEN VAN ONDERZOEK AAN
STAAL- EN ALUMINIUMCONSTRUCTIES BIJ BKO
prof. ir. H.H. Snijder, TUE-BKO en Holland Railconsult
dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp, TUE-BKO
prof. ir. F. Soetens, TUE-BKO en TNO-Bouw

In dit artikel worden de speerpunten van onderzoek aan staal- en aluminiumconstructies bij BKO voorgesteld. Per speerpunt worden voorbeelden
gegeven van onderzoeksprojecten. Het betreft zowel afgesloten, lopende
als toekomstige projecten. Tevens worden enige algemene aspecten van
het onderzoek behandeld zoals de inbedding in de activiteiten van technische commissies waarin wordt geparticipeerd.

1. INLEIDING
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het onderzoek aan staal- en alumini-

umconstructies <lat de afgelopen jaren is uitgevoerd bij de vakgroep Bouwkundig
Konstruktief Ontwerpen (BKO) van de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven. Tevens wordt een indruk gegeven van de onderzoeksplannen
voor de komende jaren. Het onderzoek aan staal- en aluminiumconstructies is geconcentreerd in een aantal speerpunten van onderzoek: koudgevormde profielen, stabiliteit, verbindingen, constructieve systemen en aluminium draagconstructies. Alvorens
op deze speerpunten van onderzoek in te gaan wordt eerst stilgestaan bij enige
algemene aspecten van het onderzoek aan staal- en aluminiumconstructies bij BKO.
2. ALGEMENE ASPECTEN
Het onderzoek aan staal- en aluminiumconstructies richt zich in principe op gebouwen of onderdelen van gebouwen. Het onderzoek is vaak numeriek, experimenteel of
analytisch van aard en waar mogelijk worden combinaties nagestreefd van deze
onderzoeksmethoden. Bij numeriek onderzoek wordt veelal de eindige elementenmethode ingezet. De vakgroep BKO beschikt over diverse computerprogramma's
waaronder ANSYS en DIANA. Het experimentele onderzoek wordt uitgevoerd in het
goed geoutilleerde Pieter van Musschenbroeklaboratorium. Het analytische werk is
hoofdzakelijk 'desk-research'. Het streven is een algemeen toepasbaar analytisch
model te vinden gestaafd door enkele proeven en computersimulaties. Het onderzoek
varieert van fundamenteel tot toegepast. Onderzoek voor gebouwen houdt altijd een
zekere mate van praktische toepasbaarheid in.
Het onderzoek aan staal- en aluminiumconstructies wordt vaak uitgevoerd in samenwerking met anderen. Genoemd worden hier TNO-Bouw en de TU-Delft, faculteit
der Civiele Techniek. Daarnaast zijn er ook intemationale samenwerkingsverbanden.
Veel van het uitgevoerde onderzoek sluit aan bij de aktiviteiten van nationale en
intemationale commissies.
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In 1994 is het Staalbouwkundig Genootschap (SG) gestart met het organiseren van
het breed collectief onderzoek op het gebied van staalconstructies <lat een fundamenteel karakter heeft.
Als stuurgroep is de Research Commissie Staalconstructies (RCS) opgericht bestaande o.a. uit de voorzitters van de Technische Commissies van tabel 1.

SG/RCS
SG/TC
SG/TC
SG/TC
SG/TC
SG/TC
SG/TC
SG/TC
SG/TC
SG/TC
SG/TC

3
4
5
7
8
lOA
lOB
lOC
11
20

Research Commissie Staalconstructies
Brand
Duurzaamheid van staalconstructies
Computertoepassingen in staalbouw
Koudgevormde profielen en beplating
Stabiliteit
Verbindingen
Buisverbindingen
Verbindingen in hoge sterkte staalsoorten
Staal-beton constructies
Ondergronds bouwen

Tabel 1: Organisatiestructuur onderzoek SG
In Europa vormt de European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) van
oudsher het technisch platform van kennisuitwisseling en initiatief tot onderzoek. De
commissiestructuur van de ECCS vertoont gelijkenis met de Nederlandse. Het SG
heeft hier bewust voor gekozen om een goede Europese aansluiting te bewerkstelligen.

Gezien de keuze van de eerder opgesomde speerpunten van onderzoek bij BKO ligt
het voor de hand <lat wordt geparticipeerd in de commissies SG/TC 7 Koudgevormde
profielen en beplating, SG/TC 8 Stabiliteit en SG/TC lOA Verbindingen. Tevens
wordt deelgenomen in de SG/RCS. Er wordt naar gestreefd ook in Europese cornmissies te participeren. Voor wat betreft aluminiumconstructies wordt geparticipeerd in
ECCS-TC 2 "Aluminium Alloy Structures".
Veel van het onderzoek aan staal- en aluminiumconstructies wordt uitgevoerd door
studenten in het kader van hun afstuderen of in de vorm van projectwerk ter voorbereiding op het afstuderen. Daarnaast wordt een deel van het onderzoek verricht door
'assistenten in opleiding' (AIO's). Bij de behandeling van de speerpunten van onderzoek wordt hierna ingegaan op een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd door
studenten en AIO's.
3. KOUDGEVORMDE PROFIELEN

Het onderzoekprogramma op het gebied van koudgevormde profielen richt zich op de
ontwikkeling en verbetering van rekentechnieken om bij te dragen aan bredere
toepassingsmogelijkheden voor koudgevormde dunne plaatproducten en profielen.
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a: Lijfkreukelen
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Suppon strip
Load bearing plate

Strip preventing
spreading of the
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b: Proefopstelling
Yield eye mode

Yield line eye

Load be3.ring plate location

Yield arc mode

c: Gedrag bij bezwijken

Yield arc mechanism

Yield eye mechanism

Interaction mechanism

d: Gedrag na bezwijken

Figuur 1: liifkreukelen van dunne plaat onder de combinatie van buigend moment
en lijnlast [2,3].
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Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn:
Elastische lijfkreukelstijfheid van dunwandige plaatproduoten onder geconcentreerde lasten [l];
Lijfkreukelen onder invloed van de combinatie van buigend moment en geconcentreerde belasting [2,3].
Doel van het laatstgenoemde onderzoeksproject is het ontwikkelen van een analytisch
model voor de berekening van de draagkracht van dunwandige trapeziumvonnig
geprofileerde platen belast door de combinatie van buigend moment en een lijnlast
(figuur 1). Op grond van dit model kunnen dan eenvoudige toetsingsregels voor de
praktijk worden afgeleid. De analytische modelvonning wordt ondersteund door
zowel experimenteel als numeriek onderzoek. Het betreft hier een AIO-onderzoek als
voortzetting op een eerder promotie-onderzoek [4].
4. STABILITEIT
Het onderzoekprogramma op het gebied van stabiliteit beoogt bij te dragen aan de
modelvonning ten behoeve van stabiliteitsberekeningen en aan de ontwikkeling van
toetsingsregels. Bij staalconstructies wordt vaak gestreefd naar lichte constructies en
grote kolomvrije ruimtes en dus grote overspanningen. Dit heeft tot gevolg dat
stabiliteitsproblemen als knik, plooi, torsie, torsieknik en kip vaak maatgevend zijn
voor het ontwerp.
Voorbeelden van onderzoeksproj ecten zijn:
Vergelijking van toetsingsregels op het gebied van stabiliteit voor houten en
stalen lijnvonnige elementen [5];
Vergelijking van rekenmethoden voor ongeschoorde stalen raamwerken [6];
Toetsingsregels voor stalen bogen [7];
Draagkracht van gekoppelde stempelsystemen [8,9];
Systeeminstabiliteit en de normenreeks staalconstructies [10];
Stabiliteit van geklonken onderranden in vakwerkgordingen van oude stationskappen [11,12].
In het laatstgenoemde project is door twee studenten het gedrag van geklonken
onderranden in vakwerkgordingen van oude stationskappen geanalyseerd. Er is
experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de mate van samenwerking van twee
geklonken hoekstalen in een samengestelde staaf. Daarnaast is numeriek onderzoek
verricht naar de stabiliteit van de onderranden van vakwerkgordingen (figuur 2).
In 1995 is een begin gemaakt met de analyse van geklonken samengestelde staven in
breder verband. Aanvullend experimenteel onderzoek is uitgevoerd en op druk belaste samengestelde staven zijn volgens de vigerende normen berekend hetgeen heeft
geleid tot voorstellen voor aanpassing van toetsingsregels. In 1997 wordt dit project
voortgezet met drukproeven en eindige elementen simulaties.
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5. VERBINDINGEN
De bestaande verhouding tussen loonkosten en materiaalkosten maakt het noodzakelijk te streven naar eenvoudige verbindingen. Om deze te kunnen toepassen moet de
constructeur over rekenregels beschikken. De toepassing van eenvoudige verbindingen betekent dat de sterkte en stijfheid van verbindingen meer invloed hebben op
sterkte, stijfheid en stabiliteit van gebouwen dan voorheen. Het onderzoek beoogt
deze invloed te inventariseren en rekenmethoden te ontwikkelen die het mogelijk
maken om deze invloed in rekening te brengen.
Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn:
Niet-volledig sterke flexibele verbindingen in stalen raamwerken [13];
Methode voor de berekening van de horizontale doorbuiging van hoge gebouwen met flexibele verbindingen [14,15].
In het laatstgenoemde afstudeerproject is een snelle methode weergegeven ter bepa-

ling van de horizontale doorbuiging van hoge gebouwen met een staalskelet en
flexibele verbindingen. Er wordt een uitbreiding voor flexibele verbindingen gegeven
aan de bestaande continuiim methode die vooral in het stadium van het voorontwerp
zijn toepassing vindt. Tevens is de invloed van verschillende typen flexibele verbindingen op de horizontale doorbuiging van hoge gebouwen onderzocht (figuur 3).
6. CONSTRUCTIEVE SYSTEMEN
In gebouwen kunnen verschillende constructieve systemen worden toegepast. Recente

nieuw ontwikkelde systemen behoeven nog nader onderzoek. Het gaat daarbij om de
combinatie van verschillende constructiematerialen met staal in de draagconstructie
van gebouwen. Vaak worden verschillende constructieve systemen tezamen in een
gebouw toegepast. De mate van samenwerking is essentieel voor het constructiegedrag en behoeft nader onderzoek.
Voorbeelden zijn onderzoek naar het gedrag van voorgespannen staalconstructies,
tuiconstructies in gebouwen, stabiliteitsvoorzieningen in hoge stalen gebouwen en de
samenwerking van staal en glas en beton in gevels.
In voorbereiding is een project waarbij de samenwerking van staal met andere mate-

rialen zoals gewapend beton in gevels wordt onderzocht. Het gaat om een constructief systeem waarbij invulpanelen met de benodigde raamopeningen tussen of voor de
stalen liggers en kolommen worden aangebracht. De manier waarop dit gebeurt is zo
dat de verticale belasting primair door de staalconstructie wordt gedragen en de
horizontale belasting door de constructieve panelen in samenwerking met de staalconstructie naar de fundering wordt afgedragen. Onderzocht moet worden wat de invloed
is van de samenwerking op de onderdelen en wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld
de horizontale verplaatsingen van gebouwen onder windbelasting.
7. ALUMINIUM DRAAGCONSTRUCTIES
Het onderzoekprogramma op het gebied van aluminium draagconstructies (figuur 4)
heeft tot doel onderzoek te verrichten ten behoeve van:
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Figuur 4: Aluminium bouwconstructie.
Vakwerk portaal (ligger en kolom) alsmede binnen- en buitenwanden
(sandwichpanelen) in aluminium
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evaluatie van toepassingsmogelijkheden van aluminium en producten op basis
van aluminium in gebouwen;
de ontwikkeling van nieuwe producten en systemen op basis van aluminium;
de ontwikkeling en verbetering door theoretisch en experimenteel onderzoek
van rekenmethoden met betrekking tot veiligheid en economische haalbaarheid.
In voorbereiding is een onderzoeksproject op het gebied van aluminium draagconstructies, zowel voor bouwkundige als voor civiele toepassingen.
Gestart wordt met een inventarisatie van bestaande aluminium draagconstructies,
waarbij behalve naar de constructieve aspecten ook naar life-cycle kosten wordt
gekeken. Omdat de toepassingen in Nederland beperkt zijn, wordt vooral ook naar
buitenlandse toepassingen gekeken.
Na de inventarisatie worden enkele constructies geselecteerd voor nader onderzoek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de materiaalkeuze, de vormgeving, de detaillering, en de berekening van de constructie. Daarnaast worden ook kostenvergelijkingen gemaakt waarbij de totale levensduur in beschouwing wordt genomen. Tevens
zal door een AIO fundamenteel onderzoek worden verricht naar ontwerpaspecten van
aluminium draagconstructies.
8. BESLUIT

In dit artikel wordt ingegaan op de speerpunten van het onderzoek aan staal- en
aluminiumconstructies. Het betreft de speerpunten c.q. onderzoekprogramma's voor
koudgevormde profielen, stabiliteit, verbindingen, constructieve systemen en aluminium draagconstructies. Per speerpunt worden voorbeelden van onderzoeksprojecten
gegeven die door studenten en promovendi zijn of worden uitgevoerd.
Het onderzoek is vaak ingebed in het werk van een technische commissie en heeft,
gezien het feit dat het onderzoek voor de bouw (meer specifiek, gebouwen) betreft,
altijd een praktische toepassingsgerichte component ook in die gevallen waar het
onderzoek fundamenteel van karakter is. Ook in de toekomst wordt er naar gestreefd
<lat onderzoek uit te voeren dat de constructeur en architect in staat stelt om nieuwe
innovatieve interessante staal- en aluminiumconstructies voor gebouwen te ontwerpen.
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ONDERZOEK NAAR DE DRAAGKRACHT EN DE STABILITEIT VAN
GEKOPPELDE STALEN STEMPELS
Kuijer, H.J. 1, Hoenderkamp, J.C.D. 1, Bakker, M.C.M. 1 en Snijder, H.H. 1•2
1
TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde
2
Holland Railconsult

SAMENVAmNG: De draagkracht van gekoppelde stalen stempels is
volgens twee methoden bepaald, aan de hand van twee verschillende
schematiseringen van het systeem van gekoppelde stempels, namelijk als
ongeschoord raamwerk en als verend gesteund raamwerk. Beide schematiseringen zi.jn berekend aan de hand van de TGB Staalconstructies waarbij gebruik is gemaakt van eindige elementen modellen. De gevonden
resultaten van beide methoden komen goed overeen. Het onderzoek heeft
geresulteerd in een ontwerpgra.fiek voor de draagkracht van het onderzochte systeem van gekoppelde stempels. Tevens worden suggesties gedaan ten aanzien van de rekenregels in de TGB Staalconstructies.

1. INLEIDING
Het in <lit artikel beschreven onderzoek naar de draagkracht van gekoppelde stalen
stempels is uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht bij de vakgroep BKO
aan de TU Eindhoven. Het artikel is een samenvatting van [l].
Het onderzochte bekistingssysteem bestaat uit stalen schroefstempels die door middel
van staven aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De stabiliteit van de aan elkaar
gekoppelde stempels wordt verzorgd door frames die tussen twee stempels geplaatst
worden. Zo ontstaat een systeem van gekoppelde stempels zoals weergegeven in
figuur 1.
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Figuur 1: Systeem van gekoppelde stempels
De basis van het bekistingssysteem vormt de POL YSTUT (figuur 2). Dit is een
stalen schroefstempel bestaande uit een binnenbuis en een geprofileerde buitenbuis.
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De binnenbuis is uitschuifbaar waardoor de lengte van de stempel gevarieerd kan
warden. Voor de grove instelling van de lengte is de binnenbuis voorzien van gaten
waarin een stalen draagpen past. De draagpen rust op een stelmoer die op een draadbus is bevestigd. Deze dient voor de fijnafstelling.
~------2 360 -3960------~
0

0

draagpen

0

------2000------

Figuur 2: POLYSTUT stempel
2. SCHEMATISERING VAN BET STEMPELSYSTEEM
Het schematiseren bestaat, zoals in art. 10.1.1 van NEN 6770 [2] wordt gesteld, uit
twee onderdelen; het vaststellen van het systeem van de constructie en het indelen
van de constructie in een constructietype.
2.1 Systeem van de constructie
Het systeem van gekoppelde stempels is een drie dimensionaal systeem. De stempels
worden in twee loodrecht op elkaar staande richtingen gekoppeld door middel van de
koppelstaven. Ook de frames, die zorgdragen voor de stabiliteit, zijn in twee loodrecht op elkaar staande richtingen aangebracht. Het systeem kan daardoor eenvoudig
worden geschematiseerd tot een twee dimensionaal systeem, zoals is weergegeven in
figuur 1.
De verbindingen tussen koppelstaven, stempels en frames worden als scharnieren
geschematiseerd, evenals de verbindingen in het frame.
De kop van de stempel is verbonden met de bekisting. Er wordt verondersteld dat het
verplaatsen van de bekisting in horizontale richting is verhinderd. Vaak is de bekisting verankerd aan een deel van het bouwwerk dat al gereed is. Hierdoor kan de kop
van de stempel niet verplaatsen. Zowel de kopplaat als de voetplaat worden geschematiseerd als schamier. In werkelijkheid kunnen ze een buigend moment overbrengen
wanneer er een normaalkracht in de stempel aanwezig is.
Belangrijk voor het berekenen van de draagkracht zijn de vooruitbuigingen van de
stempels. De vooruitbuiging van de stempel bestaat uit twee delen:
1. De vooruitbuiging ten gevolge van speling. Deze is een functie van de stempellengte. Hoe groter de stempellengte, des te groter de vooruitbuiging ten gevolge van
speling.
2. De vooruitbuiging die het gevolg is van imperfecties van onderdelen van de
stempel. De hiervoor in rekening te brengen vooruitbuiging is athankelijk van het
gekozen rekenmodel en komt bij de twee verschillende schematiseringen aan de orde.
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De in het voorgaande beschreven schematiseringen leiden tot een statisch systeem
zoals is weergegeven in figuur 3.
F

F

F

aantal aangekappelde stempels

F

F

veld met frame

Figuur 3: Mechanicamodel van het systeem van gekoppelde stempels zoals gegeven
infiguur 1
Er zijn vele varianten van het systeem van gekoppelde stempels mogelijk. Definieren
we een "veld met frame" als de combinatie van twee stempels met daartussen een
frame, dan kunnen deze varianten worden gekarakteriseerd door het aantal aangekoppelde stempels. Hiermee wordt het aantal stempels gekoppeld aan het veld met frame
aangeduid, waarbij de stempels van het veld met frame niet meegerekend worden.
2.2 Constructietype
De indeling naar constructietype wordt gemaakt zoals aangegeven in NEN 6770 art.
10.1.3. Het systeem van gekoppelde stempels is een raamwerkconstructie. Een dergelijke raamwerkconstructie kan vervolgens worden geclassificeerd. In het onderzoek
zijn twee verschillende classificaties gebruikt, namelijk als ongeschoord raamwerk en
als gesteund raamwerk.

3. ONGESCHOORD RAAMWERK
Het ongeschoorde raamwerk wordt beschouwd als een constructie. De berekening is
uitgevoerd met de eindige elementen methode omdat tweede-orde effecten in rekening moeten worden gebracht.
3.1 Definitie draagkracht
Het bepalen van de maximale draagkracht betekent het vinden van die belasting
waarbij de constructie nog net niet bezwijkt. Daartoe wordt eerst de respons van de
constructie bepaald. Ter wille van de eenvoud van de berekeningen is de keuze
gemaakt om alleen geometrisch niet-lineair te rekenen en vervolgens de uiterste
grenstoestand te toetsen.
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Het toetsen van de uiterste grenstoestand gebeurt volgens art. 11.3.1.2 van NEN 6770
met de interactieformule voor normaalkracht en buigend moment voor ronde buisprofielen (unity-check):

MY,S. d
1,04 My.pt,d

7

+

(_____El_
N ]1, < 1
~t.d
-

Door de respons van de constructie te berekenen volgens het tweede-orde elastische
rekenmodel en vervolgens de uiterste grenstoestand te bepalen waarvoor de unitycheck gelijk aan 1 is, wordt de belasting (FMp;i) gevonden waarbij ergens in de
constructie het eerste plastisch scharnier ontstaat; dit hoeft echter geen bezwijken van
de constructie op te leveren. In het onderzoek is echter gebleken [l] dat volledig
bezwijken ontstaat bij de belasting FMp;l· Daarmee is FMp;J dus gelijk aan de bezwijklast (Fu).
3.2 Het eindige elementen model
Bij het opstellen van het eindige elementen model is gebruik gemaakt van een twee
dimensionaal, 2-knoops balkelement met drie vrijheidsgraden (u, v, <p) in de beide
knopen van het element. De eigenschappen van het element zijn gebaseerd op de
balktheorie van Bernoulli (vlakke normaaldoorsneden blijven vlak). Er is gekozen
voor een maximale elementgrootte van 200 mm.
Om de juiste respons te kunnen berekenen is het belangrijk dat de vooruitbuigingen
goed worden gemodelleerd. In figuur 4 is aangegeven welke vooruitbuigingen zijn
gemodelleerd.
De vooruitbuiging ten gevolge van speling U> 0 J is een functie van de stempellengte
en is gemodelleerd op de overgang tussen binnen- en buitenbuis.
Bij een tweede-orde elastische berekening wordt de vooruitbuiging ten gevolge van
imperfecties gedefinieerd als een sinusvormige uitbuiging met als grootste waarde de
vervangende vooruitbuiging (e*). De vervangende vooruitbuiging (e*) is afhankelijk
van de doorsnedegrootheden MP en NP en van de Euler-knikkracht.
In dit geval zijn er twee vervangende vooruitbuigingen. De e*gtobaaJ• berekend op
grond van de Euler-knikkracht van het systeem en de doorsnedegrootheden van de
binnenbuis en de e·,oka.at• berekend op grond van de Euler-knikkracht en de doorsnedegrootheden van het betreffende onderdeel.
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vooruitbuiging
t.g.v. speling

globale vooruitbuiging
t.g.v. imperfecties

lokale vooruitbuiging
t.g.v. imperfecties

totale vooruitbuiging

Figuur 4: Sommatie van vooruitbuigingen
In de berekening volgens de eindige elementen methode wordt de belasting stapsgewijs verhoogd. Na elke belastingstap worden het moment en de normaalkracht in elke
knoop berekend. Vervolgens wordt de unity-check volgens formule (I) voor alle
onderdelen van de constructie uitgevoerd. Is de unity-check voor alle knopen kleiner
dan 1, dan wordt er nog een belastingstap gedaan. Is de unity-check in een knoop
van de constructie gelijk aan 1, dan is de aangebrachte belasting de bezwijkbelasting.

3.3 Resultaten
De berekeningen zoals hierboven beschreven zijn gemaakt voor negen verschillende
varianten en vele stempellengten. Dit levert de grafiek voor de draagkracht zoals
gepresenteerd in figuur 5. De grafiek wordt voor waarden groter dan 125 kN afgesnoten, bij die belasting bezwijkt de stempel door stuiken van het gat in de binnenbuis met daarin de penverbinding.
Op grond van de in figuur 5 weergegeven grafiek kan worden geconcludeerd dat het
koppelen van de stempels, ook wanneer maar weinig frames worden toegepast, tot
een aanzienlijke verhoging van de draagkracht leidt ten opzichte van de vrijstaande
stempel.
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Figuur 5: Draagkrachtgrafiek van gekoppelde stempels

4. GESTEUND RAAMWERK
In figuur 6 is de schematisering tot een gesteund raamwerk voor het systeem van
figuur 1 weergegeven.
F

F

H
veerstijfheid is kat/3

verend gesteu nde stempel

Figuur 6: Schematisering tot een gesteund raamwerk
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Bij een gesteund raamwerk wordt onderscheid gemaakt in de gesteunde en de steungevende constructie, deze zijn vervolgens los van elkaar te beschouwen. De steungevende constructie is het veld met frame. Het veld met frame is een verende steun.
De gesteunde constructie is de combinatie van een aantal aangekoppelde stempels.
Alle stempels zijn identiek en worden identiek gesteund waardoor een stempel
afzonderlijk bekeken kan worden. De stempel is daarmee geschematiseerd tot een
verend gesteunde staaf. De veerstijtheid van de steun wordt verdeeld over het aantal
aangekoppelde stempels.
4.1 Definitie draagkracht
De gesteunde constructie en de steungevende constructie worden zoals gezegd afzonderlijk beschouwd. Voor bezwijken van het totale systeem kunnen twee verschillende
situaties maatgevend zijn, waarvan moet worden vastgesteld welke de maatgevende
IS:

- de verend gesteunde stempel bezwijkt;
- het veld met frame bezwijkt.
4.2 Verend gesteunde stempel
Er is reeds geconcludeerd <lat de gesteunde constructie bestaat uit een aantal aangekoppelde stempels die elk afzonderlijk als een verend gesteunde stempel kunnen
worden beschouwd. Het mechanicamodel van een verend gesteunde stempel is
weergegeven in figuur 7.

F

•

El bl

El bi+bu

~-~~----1------------~
~ti
~
2250
2000

e, =variabel

t2=1850

Figuur 7: Mechanicamodel verend gesteunde stempel
De verend gesteunde stempel wordt berekend volgens het eerste-orde elastische
rekenmodel. Dit betekent <lat de stempel op instabiliteit moet worden getoetst en dat
de sterkte van de ondersteuning moet worden getoetst. Voor beide toetsen is het
nodig de Euler-knikkracht van de stempel te kennen.
4.2.a Euler-knikkracht
De formules voor het berekenen van de Euler-knikkracht staan voor een bepaald type
verend gesteunde staaf in art. 12.1.4.2 van NEN 6771 [3]. In deze formules wordt
met een effectieve veerstijtheid van de verende ondersteuning gerekend. Voor de
stempels bedraagt de effectieve veerstijtheid:

pag. 71

BKO RESEARCHDAG 1996

verleden, heden en toekomst

k

kst
=
eff
25
'

Door met de effectieve veerstijfueid (k,,rr) te rekenen in plaats van de werkelijke
veerstijfueid (ksJ wordt een lagere Euler-knikkracht gevonden. lnitiele imperfecties
zijn de reden voor het gebruik van de effectieve veerstijfueid. Door de Euler-knikkracht met de effectieve veerstijfueid te berekenen, zou de Euler-knikkracht voor een
staaf met imperfecties worden berekend. Dit is theoretisch echter niet juist omdat de
Euler-knikkracht betrekking heeft op perfect rechte staven.
De imperfecties van de staaf worden in de TGB Staalconstructies ook in rekening
gebracht in de rekenregels voor de toetsing van de stabiliteit. De imperfecties worden
in de TG B Staalconstructies dus twee maal in rekening gebracht. Daarom is het te
verwachten dat het berekenen van de Euler-knikkracht met de effectieve veerstijfueid
zal leiden tot conservatieve waarden voor de draagkracht van de verend gesteunde
stempel.
In het onderzoek is de Euler-knikkracht zowel met de effectieve veerstijfueid als met
de werkelijke veerstijfueid berekend.
De Euler-knikkracht is een functie van de stempellengte en de veerstijfueid. Deze is
zowel analytisch [4], als numeriek met een eigenwaardeberekening met behulp van
een eindige elementen model voor verschillende stempellengten en veerstijfueden
bepaald.
4.2.b Instabiliteit stempel
De stempel moet op stabiliteit getoetst worden volgens de unity-check voor stabiliteit
voor op druk en buiging belaste staven zoals gegeven in NEN 6771 art. 12.3.1.2.1:

Voor het berekenen van de stempels geeft dit:

Door formule (4) gelijk aan 1 te stellen en de zo ontstane vergelijking op te lossen,
wordt de draagkracht van de verend gesteunde stempel gevonden als functie van de
veerstijfueid.
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4.2.c Horizontale belasting
Om de veerstijfbeid van de verende ondersteuning te garanderen tot op het moment
van bezwijken van de verend gesteunde stempel, moet de verende ondersteuning de
kracht (Nst;s;d) die wordt veroorzaakt door het uitbuigen van de stempel kunnen
weerstaan.
In NEN 6771 art. 12.1.4.3 wordt de volgende formule voor de berekening van Nst;s;d
gegeven:

Nst,s,d

=

ks/buc 1
1000 n-1

waarin:
n=

FE

(36)

~uc,,d

In het geval van de stempel is er een extra vooruitbuiging ten gevolge van speling.
Daarom zal de steun worden berekend op een horizontale belasting zoals gegeven in
formule (7).

Nst.s.d =

1
k
n-1 st

(s

O;s

+-e
1000 )

Door met de Euler-knikkracht als functie van de stempellengte en de veerstijfueid, de
draagkracht van de stempel als functie van de stempellengte en de veerstijfueid te
berekenen, kan bij een bepaalde veerstijfueid de factor n worden bepaald. Dit ingevuld in formule (7) geeft dan de horizontale belasting (Nst;s;d). Wanneer de Eulerknikkracht en de stempelbelasting (Nc;s;d) met de effectieve veerstijfueid zijn berekend, ontstaat de eigenaardige situatie <lat in formule (7) zowel de effectieve als de
werkelijke veerstijfueid wordt gebruikt. Logischer lijkt het om wanneer de Eulerknikkracht en de stempelbelasting (Nc;s;d) met de effectieve veerstijfbeid zijn berekend, ook de horizontale belasting (Nsi;s;d) met de effectieve veerstijfueid te berekenen. Dit geeft formule (8).

e- )
N sr,s,d = -Jr11 k eff (SO;s +1000
Voor de berekeningen van de draagkracht is in het onderzoek de horizontale belasting zowel met formule (7) als formule (8) berekend.
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4.3 Veld met frame
De steungevende constructie is het zogenaamde veld met frame. Het veld met frame
wordt belast door een verticale stempelbelasting (F) en een horizontale belasting (H).
Deze horizontale belasting is in feite een opgelegde horizontale verplaatsing en wordt
veroorzaakt door het uitbuigen van de aangekoppelde stempels. Via de koppelstaaf
wordt deze belasting overgebracht naar het veld met frame.
De berekening van het veld met frame is een geometrisch niet-lineair probleem. De
stempelbelasting vergroot de eerste-orde uitbuiging van de stempel. De eerste-orde
uitbuiging ontstaat door de horizontale belasting en door de vooruitbuiging van de
stempel t.g.v. speling en imperfecties.
De sterkte van het veld met frame is gedefinieerd als de combinatie van een horizontale belasting (H) en een verticale stempelbelasting (F) waarbij het veld met frame
bezwijkt.
De veerstijfheid van het veld met frame is gedefinieerd als de op het bevestigingspunt van de koppelstaaf (punt K) (zie figuur 6) aangebrachte horizontale belasting
gedeeld door de verplaatsing (u) van dat punt. Zoals reeds vermeld vergroot de
stempelbelasting de uitbuiging van de stempel. De veerstijfheid zal daarom ten
gevolge van het geometrisch niet-lineaire gedrag worden beinvloed door de grootte
van de stempelbelasting.
Met de eindige elementen methode is de sterkte (combinaties van verticale stempelbelasting en horizontale belasting) van het veld met frame op soortgelijke wijze als
de draagkracht van het ongeschoorde raamwerk bepaald. Bij hoge stempelbelasting is
nog slechts een lage horizontale belasting mogelijk en bij lage stempelbelasting is
een hoge horizontale belasting mogelijk. De veerstijfheid van het veld met frame is
met de eindige elementen methode bepaald aan de hand van de last-verplaatsingrelaties van het bevestigingspunt van de koppelstaaf (punt K). Bij hoge stempelbelasting
verplaatst het punt K bij een bepaalde horizontale belasting veel meer dan bij lage
stempelbelasting. Hoe hoger de stempelbelasting hoe slapper het veld met frame zich
gedraagt.
4.4 Resultaten
4.4.a Draagkracht verend gesteunde stempel
Om de draagkracht van de verend gesteunde stempel te vinden wordt deze draagkracht als functie van de veerstijfheid en de veerstijfheid van het veld met frame als
functie van de stempelbelasting in een grafiek weergegeven (figuur 8).
Er zijn twee lijnen weergegeven voor de veerstijfheid; een voor de variant met 1 aangekoppelde Stempel en een voor de variant met 2 aangekoppelde stempels. Het
snijpunt van de in figuur 8 weergegeven lijnen wordt numeriek bepaald. Dit levert
twee verschillende draagkrachten op voor de twee varianten.
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Figuur 8: Bepalen draagkracht verend gesteunde stempel
4.4. b Draagkracht veld met frame
Om de draagkracht te vinden van het veld met frame wordt de draagkracht van het
veld met frame als functie van de horizontale belasting en de horirontale belasting
als functie van de stempelbelasting in een grafiek weergegeven (figuur 9).
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Figuur 9: Bepalen draagkracht veld met frame
Het snijpunt van de draagkracht van het veld met frame en de horizontale belasting
als functie van de stempelbelasting wordt numeriek bepaald. Dit levert twee verschillende draagkrachten op voor de twee varianten.
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4.4.c Maatgevende draagkracht
Voor elke variant moet worden nagegaan of de draagkracht van de verend gesteunde
stempel, danwel de draagkracht van het veld met frame maatgevend is. Bij de hier
berekende twee varianten blijkt bij beide instabiliteit van de stempel maatgevend te
zijn.
De berekening zoals hiervoor beschreven is uitgevoerd voor drie berekeningsmethoden (zie figuur 10) en voor zeven verschillende varianten. Er is slechts een stempellengte onderzocht, namelijk de langste stempellengte van 3920 nun. De resultaten
zijn weergegeven in figuur 11. Figuur 11 geeft de resultaten van de berekening als
gesteund raamwerk Oijnen 1,2 en 3) en van de berekening als ongeschoord raamwerk.
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Figuur 10: Overzicht methoden
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Figuur 11: Draagkracht als functie van het aantal aangekoppelde stempels
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5. VERGELIJKING ONGESCHOORD EN GESTEUND RAAMWERK
Om de resultaten voor het ongeschoorde en het gesteWlde raamwerk met elkaar te
vergelijken wordt naast de gevonden draagkracht ook de horizontale belasting op het
veld met frame beschouwd. Bij bezwijken speelt deze horizontale belasting een grote
rol wanneer bezwijken van het veld met frame maatgevend is. Wanneer de horizontale belasting groot is dan leidt dit tot lage bezwijkbelastingen.
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Figuur 12: Horizontale belasting als functie van het aantal aangekoppelde stempels

In de figuren 11 en 12 worden de draagkracht en de horizontale belasting op het veld
met frame gegeven voor verschillende aantallen aangekoppelde stempels. Duidelijk is
te zien dat de resultaten waarvoor de Euler-knikkracht met de werkelijke veerstijfueid
(lijn 2) is berekend veel dichter bij de resultaten van de berekeningen als ongeschoord raamwerk liggen dan de resultaten waarvoor de Euler-knikkracht met de
effectieve veerstijfueid is berekend (lijnen 1 en 3).

Hiervoor is reeds gesteld dat het berekenen van de horizontale belasting op basis van
de werkelijke veerstijfueid en de Euler-knikkracht met de effectieve veerstijfueid (lijn
1), niet logisch lijkt en tot extra conservatieve waarden zal leiden. Dit blijkt inderdaad het geval. De berekening van de horizontale belasting op basis van de effectieve
veerstijfueid en de Euler-knikkracht ook met de effectieve veerstijfueid (lijn 3) geeft
veel minder conservatieve waarden.
Voor een uitgebreide verklaring van de verschillen tussen de resultaten van de berekening als ongeschoord en als gesteund raamwerk wordt verwezen naar [1].
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6. CONCLUSIES
1. De berekening van het systeem van gekoppelde stempels als gesteund raamwerk
geeft resultaten die goed overeenkomen met de resultaten van de berekening als
ongeschoord raamwerk. Dit geeft vertrouwen in de resultaten van de berekening
als ongeschoord raamwerk en de gevonden ontwerpgrafiek (figuur .5).
2. Het koppelen van de stempels, ook wanneer maar weinig frames worden toegepast, leidt tot een aanzienlijke verhoging van de draagkracht ten opzichte van de
vrijstaande stempel.
3. De draagkracht van de verend gesteunde stempels is goed te berekenen met een
eerste-orde rekenmodel, waarbij wordt getoetst volgens art. 12.3.1.2.1 van NEN
6771 voor de stabiliteit van op druk en buiging belaste staven.
4. De horizontale belasting waarop de sterkte van de steWl moet worden getoetst is
goed te berekenen met een eerste-orde rekenmodel waarbij de belasting wordt
berekend volgens art. 12.1.4.3 van NEN 6771. In de formule van art. 12.1.4.3
moet dan wel de vooruitbuiging ten gevolge van speling worden verwerkt.
5. Het berekenen van de Euler-knikkracht (nodig voor zowel formule (3) als formule
(7)) met de effectieve veerstijfheid <kerr=kJ2,5) leidt tot zeer conservatieve waarden voor de draagkracht. Wanneer de Euler-knikkracht met de werkelijke veerstijfheid wordt berekend, worden betere resultaten gevonden.
6. Voor het systeem van gekoppelde stempels leidt het gebruik van de werkelijke
veerstijfheid tot goede resultaten. Ook voor andere typen constructies zou dit het
geval kllilnen zijn. Dit zou nader onderzocht moeten worden.
7. Wanneer de Euler-knikkracht wordt berekend met de effectieve veerstijfheid, zoals
de TGB Staalconstructies dat voorschrijft, dan ligt het voor de hand ook in de
formule voor het berekenen van de horizontale belasting op de steun (art. 12.1.4.3
van NEN 6771) met de effectieve veerstijfheid in plaats van de werkelijke veerstijfheid te rekenen. Dit wordt nu niet gedaan. Wordt de effectieve veerstijfheid
wel eonsequent toegepast dan leidt dit tot iets minder conservatieve resultaten. Of
dit ook voor andere typen constructies een goede werkwijze is behoeft nader
onderzoek.
7. DANKWOORD

Het onderzoek was niet uitgevoerd zonder de zeer gewaardeerde vraagstelling van
ing. P.J.L. de Leeuw van de finna SAFE B.V. te Aarle-Rixtel. Ook de discussies met
de heren ir. F.S.K. Bijlaard en ir. H.M.G.M. Steenbergen (TNO-Bouw) over de TGB
Staalconstructies werden zeer op prijs gesteld.
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9. SYMBOLEN

Fbuc;d

FE
Fy;tot;s;d

~ff
~
My;equ;s;d

My;pI;d

imperfectieparameter, die het gecombineerde effect in rekening brengt van
alle imperfecties, zoals initiele vooruitbuiging, restspanningen, inhomogeniteiten
rekenwaarde van de knikkracht van de te steunen staaf
Euler-knikkracht van de staaf
rekenwaarde van de normaalkrachten waarvoor de beschouwde staaf de
stabiliteit waarborgt
effectieve veerstijfheid van de verende ondersteuning
veerstijfheid van de verende ondersteuning
rekenwaarde van het equivalente moment om de y-as ten gevolge van de
belasting waarmee het momentenbeeld in rekening is gebracht
rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking tot de
plastische capaciteit
rekenwaarde van het buigend moment om de y-as ten gevolge van de belasting
rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking tot de
capaciteit in de uiterste grenstoestand
rekenwaarde van de druknormaalkracht in de staaf ten gevolge van de
belasting
rekenwaarde van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in
de uiterste grenstoestand
rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de plastische capaciteit
rekenwaarde van de normaalkracht ten gevolge van de belasting
de verhouding tussen de Euler-knikkracht en de belasting werkend op de
beschouwde staaf
kipfactor
vooruitbuiging ten gevolge van speling tussen de binnen- en de buitenbuis
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ACE'S: EEN FLEXIBELE BOUWWIJZE
ir. Faas Moonen

SAMENVATTING: De complexiteit van de bouw neemt toe. Zo is
de projektgrootte in de woningbouw sterk afgenomen (met meer
verschillende woningtypen en uitvoeringsvarianten), die in een
kortere bouwtijd, met een tekort aan vakmensen, en met een hogere
geeiste kwaliteit en flexibiliteit binnen veel strengere milieuregelgevingen moeten warden gerealiseerd
De bouwwereld zoek de antwoorden bijna volledig in het verder
oppoetsenen van traditionele bouwsystemen. Deze zijn echter vrijwel uitontwikkeld; echte vernieuwing zijn zeldzaam. Alleen een
oorspronkelijk beschouwing van het totale bouwproces kan tot een
integrate oplossing leiden.
ACE 's is zo 'n originele bouwwijze en anticipeert zoveel mogelijk
op bovengenoemde verschuivingen.
ACE's is gebaseerd op industrieel vervaardigde elementen, maar
koppelt dit we! aan een volledige ontwe1pvrijheid voor de architect.

INLEIDING
In het kader van een promotie op een proefontwerp wordt sinds juli 1995 getracht een
nieuwe bouwwijze te ontwikkelen voor de woningbouw of de wat kleinere utiliteitsbouw. Deze bouwwijze heeft de naam ACE's gekregen, wat staat voor Adjustible
Closed Elements system.
Dit artikel beschrijft de resultaten van het eerste onderzoeksjaar en is opgedeeld in vier
afzonderlijke delen.
In het eerste hoofdstuk wordt de motivatie weergegeven om toch weer als zoveelste (. .)
een afwijkende bouwwijze te ontwikkelen.
In het tweede hoofdstuk is de geheel eigen aanpak uiteengezet, die er toe moet leiden dat
de oplossing geen afgeleide is van een bestaande bouwmethode (waarbij onvermijdelijk
niet-relevante aspecten in het ontwerp sluipen). D e beschreven aanpak moet er toe leiden
dat een verzameling uitgangspunten wordt verkregen, welke de basis vormt voor een
originele oplossing.
In het derde hoofdstuk staat de uitwerking van de randvoorwaarden, en worden de
hoofdlijnen van de bouwwijze ACE's uiteengezet.
Het derde hoofdstuk beschrijft het proefprojekt dat op 14 september 1996 is gerealiseerd, en waarmee enkele aspecten van de bouwwijze in een praktijksituatie zijn getoetst.
Omdat het slechts een zeer beperkte toetsing van het proefontwerp is, heeft deze
uitvoering de naam ACE'sLrrE gekregen.
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1. ACE'S:

AANLEIDINGEN
NIEUWE BOUWWIJZE

VOOR HET

ONTWIKKELEN

VAN

EEN

1.1 Innovaties zijn onvermijdelijk
Een veranderende marktvraag vraagt nadrukkelijk om innovaties in de woningbouw.
Aanleiding voor deze kentering is onder andere de toegenomen complexiteit, welke in
belangrijke mate wordt veroorzaakt door de afname van de projectgrootte. Bovendien
neemt de complexiteit ook toe doordat er per project juist meer verschillende woningtypen en uitvoeringsvarianten warden ontwikkeld. Want kon de aannemer vroeger volstaan met projekten van meer dan 100 dezelfde woningen, thans moet hij hiervoor 5 a 10
projekten realiseren met bijna 100 verschillende typen. Grootschalige bouwmethoden,
zoals bijvoorbeeld gietbouw met tunnelbekisting, zijn in de woningbouw naar de marge
verwezen.
Tegelijkertijd vraagt de markt ook om een kortere bouwtijd, terwijl bovendien de vraag
naar kwaliteit en flexibiliteit juist weer toeneemt.
Een essentiele ontwikkeling is daarnaast het tekort aan vakmensen dat op relatief korte
termijn al nijpend wordt. De instroom van goed opgeleide bouwvakkers kan nu al de uitstroom niet compenseren. Arbeid wordt in de nabije toekomst een bepalende factor voor
de organisatie op een bouwplaats.
Cruciaal is in dit verband het slechte imago van de bouw. Als de arbeidsomstandigheden
niet warden verbeterd zal de sch.a arste op de arbeidsmarkt op relatief korte termijn een
verschuiving in de bouwpraktijk inleiden.
Een voorwaarde is dat de totale arbeidsduur op de bouwplaats in de toekomst sterk afneemt. Tegelijkertijd moeten de arbeidsvoorwaarden van de arbeid die nog op de bouwplaats resteert warden verbeterd .
Met name in de ruwbouw zal het bouwen voornamelijk een monterend karakter moeten
krijgen. Een verschuiving van een aanzienlijk dee! van arbeid in de buitenlucht naar een
werkplaats lijkt onvermijdelijk.
Een derde elementaire factor is de milieuregelgeving, welke een steeds grotere invloed
op het bouwen uitoefent.
1.2 R esponse Bouwwereld
De bouwwereld zoekt de antwoorden op deze veranderende marktvraag in het verder uit
ontwikkelen van de bestaande systemen (met als meest belangrijke de gietbouw, de
prefab/montagebouw, de stapelbouw of de houtskeletbouw).
Deze zijn echter al vrijwel uitontwikkeld; indrukwekkende innovaties zijn binnen deze
systemen niet meer te verwachten. Alleen een originele, fundamentele beschouwing van
het TOTALE bouwproces kan tot een integrale oplossing van de geschetste problematiek
leiden. Deze oplossing wijst zeer waarschijnlijk in de richting van een (gedeeltelijk)
industrieel bouwsysteem.
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"Vee! vernieuwingen in de afgelopen decennia ten spijt, aan de elementaire
beginselen van het arbeidsintensief stapelen is nog niets veranderd ........ "

Figuur J:

1.3 Bouwtraditie
Ook zonder een gewijzigde bouwmarkt kunnen er vraagtekens warden gezet bij de huidige bouwmethoden. Want het lijkt wel of de bouwwereld nog steeds voor een heel
belangrijk deel wordt beheerst door de principes van het bouwen uit het begin van deze
eeuw: in de tijd toen er nog geen mobiele kraan bestond en alle bouwonderdelen alleen
handmatig ( eventueel op een kruiwagen) verplaatst konden warden.
Want ondanks alle vernieuwingen uit de afgelopen decennia, aan de elementaire beginselen van het ongezonde en arbeidsintensieve stapelen van kleine, losse onderdelen is nog
niet veel veranderd. De vele nieuwe technologische ontwikkelingen en aanpassingen van
de afgelopen jaren warden hiermee niet ontkend. Maar het zijn in het algemeen steeds
bijstellingen, geen wezenlijk nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast heeft de bouw de bijstellingen voornamelijk gezocht in het creeren van op
zichzelf staande schillen en het toevoegen van specifieke oplossingen.
Het uit elkaar rafelen van deelproblemen, het afzonderlijk oplossen van deze deelproblemen en het vervolgens weer in e\kaar vlechten van de resultaten is in de bouwwereld tot
een ware kunst verheven (zowel ten aanzien van ontwerpende als uitvoerende aspekten).
Het integreren van funkties daarentegen wordt al snel te complex gevonden en wordt
zoveel mogelijk gemeden. Ook dit geldt weer voor zowel het ontwerpen van details
alsook voor de organisatie op de bouwplaats.
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1.4 De uitvoering
Het scheiden van problemen is in de bouwkunde niet alleen in het ontwerp zichtbaar, het
is ook bij de uitvoering zeer ver doorgevoerd.
Zo vindt een opzichter het normaal dat bij aktiviteiten als:
. het stellen van profielen (door de timmerman),
. het metse\en (door een metselaar),
. het frezen van sleuven (door iemand van een betonboor en -zaagbedrijf),
. het plaatsen van de pvc-leidingen (door de elektricien),
. het aangooien van de sleuven (door de metselaar) en
. het trekken van de \eidingen (door de e\ektricien),
er steeds afzonderlijke afspraken gemaakt moeten worden.
Toch zijn het vreemd genoeg allemaal relatief eenvoudige aktiviteiten.
De organisatie op de bouwplaats heeft een zodanige structuur ontwikkeld dat daarin een
grote versnippering van aktiviteiten kan worden toegestaan. Dit is in de bouwpraktijk zo
diep geworteld dat een doorsnee bouwkundige het zich niet eens realiseert. Het komt
echter enigszins aan het licht a\s je jezelf de vraag stelt waarom het eigenlijk zo moeilijk
is om zonder aannemer een klein bouwwerk te realiseren (bijvoorbeeld een kleine uitbreiding van een woning). Want het zijn hierbij zeker niet de bouwtechnische aspekten die
dit welhaast onmogelijk maken. Maar het lukt gewoonweg niet om zonder relaties in de
bouw (en zonder pressiemiddel) de benodigde "specialisten" binnen een redelijk tijdsbestek in de juiste volgorde aan het werk te zetten (zodat de werkzaamheden op elkaar
aansluiten, maar waarbij de "specialisten" elkaar niet voor de voeten !open).

Figuur 2:

"Arbeidsomstandigheden in de bouw........... "
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1.5 Onverschilligheid
Behalve een onverrnijdelijke inefficientie heeft een sterke versnippering er ook toe geleid
dat de gemiddelde bouwvakker alleen gelnteresseerd (en verantwoordelijk) is voor zijn
specifieke taak. Versterkt door de grote tijdsdruk in de uitvoering heeft dit ertoe geleid
dat alleen de individuele taak telt. Het gezamenlijke eindresultaat is ondergeschikt.
In de bouw heerst er hierdoor een -voor een leek onbegrijpelijke- mentaliteit waarbij
het getolereerd wordt dat een bouwvakker beschadigingen aanbrengt (of zelfs schade
toebrengt) aan het werk van andere disciplines, teneinde zelf een geringe (tijd)winst te
boeken.
1.6 Specialisatie
Ten aanzien van het gebrek aan integratie is er een opvallend grote overeenkomst tussen
de ontwerpende en de uitvoerende bouw: Bij een probleem wordt er vaak een specialistische oplossing toegevoegd, dat door een gespecialiseerde onderaannemer weer
wordt verzorgd.
Door een opeenvolging van afzonderlijke verbeteringen van de detaillering in de woningbouw is de samenwerking van het totale detail alsook de samenwerking van de verschillende betrokkenen bij de uitvoering verdwenen.
1. 7 Voorbeelden uit de bouwpraktijk
De hierna weergegeven voorbeelden zijn slechts illustratief (alsook onvolledig en vaak
zelfs ongenuanceerd). Ze zijn alleen bedoeld om de hiervoor beschreven ontwikkelingen
in de bouwwereld te expliciteren:

V

toen er omstreeks de jaren zeventig eisen werden gesteld aan de thermische isolatie van woningen heeft de bouw dit opgelost door een isolatielaag in de wand aan
te brengen. Deze aanpak is symptomatisch voor de bouw: er wordt niet of nauwelijks
onderzocht of bestaande materialen kunnen warden aangepast of vervangen, ook niet of
met de specifieke eigenschappen van een isolatieplaat nog wat kan warden gedaan.
Neen, er wordt alleen een extra laag ingevoegd.
Hierdoor heeft de gemetselde buitenwand nu (zwart-wit beschouwd) een afzonderlijke
estethische laag (stucwerk), een dragende schijf (metselwerk), een isolerende schijf, een
vochtwerende schijf (ventilerende spouw, die de gebrekkige waterdichtheid van het
buitenspouwblad compenseert) en een esthetische en vaak ook waterwerende schijf
(metselwerk).

V

typerend voor de bouw is het zoeken naar oplossingen om onvolledigheden te
compenseren (zoals bijvoorbeeld een ventilerende spouw om het vochttransport
door baksteen en mortel af te voeren) zonder de werkelijke oorzaak (de permeabiliteit
van de wand) weg te nemen.
Want het is toch absurd dat we met al onze geavanceerde technologien niet in staat zijn
om een gemetselde wand echt waterdicht te maken. Voor vochtdoorslag moet er toch
een betere oplossing zijn. Daarvoor hebben we nu toch geen materiaalverslindende
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dubbele muur meer nodig. (Nog los van de vraag of de spouwmuur we! zo werkt als we
denken met mortelresten in de spouw).

t/

opvallend is dat de stenen voor het buitenblad van een spouwmuur qua samenstelling en/of afmetingen niet zijn aangepast in de periode toen een steense muur zich
in een spouwmuur evolueerde.
Toch is de functie van het buitenblad wezenlijk anders dan de functie van het buitenste
dee! van de oorspronkelijke steense muur.
Deze drie voorbeelden maken duidelijk dat de huidige detaillering van het metselwerk
nog in sterke mate wordt beheerst door de residuen van
voorafgaande oplossingen en
ontwikkelingen.
Dit is overigens geen exclusiviteit van metselwerk, want
bijna alle ontwerpbeslissingen
leiden hieronder.

leidingen zijn m de
bouw altijd al een apart
verhaal geweest. Als er leidingen moeten worden aangebracht, wordt er eerst een
dichte wand gemaakt, daarna
wordt er een sleuf in gefreesd, ·
waarna de wand weer zo goed
mogelijk wordt hersteld .
Door de strikte scheiding tussen bouwkundige ( onder-)aannemers en installateurs is er in
het leidingentraject nagenoeg
geen integratie.

in meer recente bouwmethoden zoals de Nederlandse interpretatie van de
houtskeletbouw, zijn de verschillende funkties eveneens
strikte gescheiden.
Zo zijn afzonderlijk te onderscheiden : esthetische laag
(behang/stucwerk), brand-
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Figuur 3:
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werende laag, soms ook nog een akoestische laag, dampdichte laag, dragende delen,
isolatie laag, stabiliteitsvoorziening, waterwerende laag, estethische buitenafwerking en
dergelijke. Alleen als het erg voor de hand ligt warden er funkties geintegreerd. Meestal
wordt echter met de meerwaarde van een component (bijvoorbeeld de stijfheid van het
brandwerende of isolerende materiaal) helemaal niets gedaan.

V

constructeurs maken voornamelijk gebruik van staaf- of liggervormige schematiseringen. (Dit was namelijk erg handig toen constructies alleen met de hand berekend konden warden). Een gunstige uitzondering hierop vormen de gemetselde wanden
in de woningbouw. Maar ja, deze wanden worden dan ook niet berekend. Want eeuwen
geleden is al aangetoond dat het hiermee in de woningbouw we! goed zit. Het huidige
metselwerk is namelijk ontwikkeld toen we nog op ervaring en met "trial-and-error"
methoden bouwden.
Typerend hierbij is dat metselwerk (tot voor kort) nauwelijks met de mechanica-kennis
getoetst kon warden.
En toch behoort het
metselwerk
bij
de
belangrijkste constructieve bouwmateriaal.

V

de vergaande consequentie
wordt
pas duidelijk als metselwerk in de utiliteitsbouw
wordt toegepast:
de
constructeur beschouwt
alleen het "noodzakelijke" staal- of betonskelet, waarbij de sterkte
van
het
metselwerk
volledig wordt genegeerd.
Hierbij komt het vaak
voor, dat de vulling
tussen de kolommen een
aanzienlijk hogere draagkracht heeft dan de
speciaal
ontworpen
En
draagconstructie.
toch wordt er in de constructieberekening nagenoeg nooit gebruik van
gemaakt. ... ....

Figuur 4: "A ls er snel word! gewerkt zijn er minder
problemen. ... ..... ... (voor de metselaar) "
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II' als het staal- of beton
skelet
tevens
een
stabiliteitsfunktie vervult,
wordt <lit nagenoeg altijd
met een specifieke toevoeging opgelost (bijvoorbeeld met trekkabels in een
windverband). De bijdrage
van de stijve vlakvulling
tussen de kolommen wordt
meestal niet in een berekenmg meegenomen .
Zelfs bij de interpretatie
van de rekenresultaten
negeren veel constructeurs ·
alle onderdelen, die niet in
het
rekenschema
z1Jn
opgenomen.
De ultieme consequentie
geeft
een
recente
wetenschappelijke studie
\.\'.eer, waarin met verw on de ring
wordt
geconstateerd <lat de stijfheid van een gebouw
zowat verdubbelde na het
plaatsen van de wanden in
een skelet.

1.8 Het kan ook anders
In alle voorafgaande voorbeelden is bewust gekozen voor een enigszins karikaturale
beschrijving van het bouwproces. Deze chargerende opzet neemt echter niets weg van
het belang van de geponeerde stellingen.
Want het kan ook anders. Dit laat onder andere de verpakkingsindustrie zien: bij een
willekeurige kartonnen verpakkingsdoos wordt de draagkracht voor een belangrijk dee!
bepaald doordat elk vlak doeltreffend wordt gesteund door de aangrenzende vlakken.
Hierbij warden krachten zoveel mogelijk door de schijfwerking van de vlakken opgenomen en niet door staafvormige constructies.
Een kartonnen doos heeft dus helemaal geen skelet nodig om tot een hoge sterkte te
komen.
Daarnaast heeft het karton zelf ook nog een optimale opbouw, zodat het karton van elk
vlak van de doos de belasting naar de vier aangrenzende ribben kan afdragen.
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In deze opbouw geeft weinig materiaal toch een stevig geheel. De sterkte van de gesloten doos is nog op geen enkele wijze vergelijkbaar met de sterkte van de afzonderlijke
velletjes papier (van zo'n millimeter dik).

Hoewel de voordelen van een lichte, stevige kartonnen doos vrij algemeen bekend zijn,
worden de uitgangspunten op een bouwkundig schaalniveau nog nauwelijks toegepast.
Toch staat de "kartonnen-doos" -methode geheel los van een schaalniveau. Met name in
de utiliteitsbouw (loodsen, werkplaatsen, magazijnen en dergelijke), maar zelfs ook in de
woningbouw zijn er voldoende toepassingsmogelijkheden voor creatieve ontwerpers.
1.8 het "kartonnen-doos"-principe en de bouwpraktijk
Dat het ook anders kan zal in een van de volgende hoofdstukken worden gedemonstreerd. Met name in het vierde hoofdstuk worden de resultaten van een proefproject
beschreven,
waarmee
onder
andere
het
"kartonnen-doos" -principe
als onderdeel van de
nieuwe bouwwijze ACE's
in een praktische uitwerking wordt toegelicht.
Het betreffende proefproject is een bewerking
van een traditioneel ontworpen gebouw. Voor het
oorspronkele ontwerp is
eerst een technisch uitwerking en een prijsopgave
van een aannemer gemaakt.
Met deze gegevens is het
mogelijk om de ontwerpfilosofie van elkaar steunende vlakken op verschillende aspecten (zowel
technisch
a\s
pnJStechnisch)
te
kwantificeren.
In deze specifieke toepassing was een reductie van
de
bouwkosten
tot
ongeveer 15 % ( .. ..)
mogelijk (bij gelijke kwaliteit ).

"federeeen kan tevreden zijn: de norm voor het
aanvullen van de begane grondvloer is hier weer
gehaald ... "
Figuur 6:
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1.9 Appelflappen
De echte aanleiding om als zoveelste toch maar weer een andere bouwwijze te ontwikkelen is doorgezet na de bezichtiging van een bouwproject van zo'n 45 woningen
met een groep van 15 eerste( ... .) jaars-bouwkunde studenten. Om de studenten (die toen
nog slechts 1 college bouwtechniek hadden gevolgd) wat extra te stimuleren werd voor
elke serieuze ontwerp- of uitvoeringsfout een appeltlap in het vooruitzicht gesteld.
Dit had een opmerkelijk effect ! !
Want er waren in het project maar enkele woningen waar geen bouwfouten ontdekt
werden.
Het betrof voornamelijk vermijdbare maar zeker nog herstelbare fouten als : een geknikte
pvc-pijp voor elektriciteitsleidingen op een breedplaatvloer, ingescheurd dpc-folie bij
kozijnaansluitingen, met zand of specieresten gevulde spouwmuren, niet aansluitende
isolatieplaten in de spouw, speciebruggen tussen de spouwbladen, maar zelfs ook een
kozijn, waarbij de dpc-folie kennelijk op was, en waarbij stroken van een plastic zak als
vochtwering dienst zou moeten doen.
Wat nog het meeste opviel, was <lat de bouwfouten voornamelijk optraden bij de delen,
die bij de oplevering moeilijk controleerbaar zijn.
Ondanks alle inspanningen in de achterliggende jaren om tot een verbetering van de kwaliteit te komen is er kennelijk bar weinig resultaat geboekt ten aanzien van de betrokkenheid van individuele bouwvakkers voor het gezamenlijke eindresultaat.
1.10 Het bouwkundige kwaliteitsbesef
De bouw is blijkbaar de enige tak van de industrie waaiin het normaal wordt gevonden
<lat er gebrekkige produkten warden vervaardigd (zowel bij "producenten" als bij
toeleveranciers maar zelfs ook bij opdrachtgevers).
Zo is het onbegrijpelijk <lat er nog steeds aannemingsovereenkomsten voor woningen
warden afgesloten met de voorwaarde "een verschil tussen werkelijke en opgegeven

maat van het perceel geeft geen aanleiding tot enige rechtsvordering".
Op deze wijze wordt het aannemers wel erg gemakkelijk gemaakt bij het uitzetten !
De onverschillige houding van een opdrachtgever van een woning wordt ook in stand gehouden door de garantieregeling (die toch met instemming van diverse consumentenorganisaties tot stand is gekomen). Want, behoudens spontaan naar beneden vallende
onderdelen of duidelijke technisch onjuiste constructies, wordt zowat de gehele afwerking uitgezonderd. Uitzonderingen die speciaal genoemd warden zijn namelijk: "scheur-

vorming, tegelwerk, stucadoorswerk, wandafwerking, sanitair, aanrechtbladen,
condensvorming, tochtstrips, slijtstrips, aantasting van de binnenriolering, kromtrekken
van kozijnen (behalve als het binnen elm jaar al meer dan JO mm is(. .... .)". Maar ook
voor de "normale (..) verkleuring, verwering en vlekvorming op kunststojfen en
meta/en" wordt de reclamatie al op voorhand uitgesloten .
Bovendien wordt in de garantieregeling een objectieve beoordeling van een gewone
rechter uitgesloten. Bij een conflict is de koper aangewezen op een. bindende uitspraak
van de opstellers van de garantieregeling. Maar het lijdt geen twijfel <lat de regeling het ·
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uitgangspunt huldigt dat een woning niet foutvrij kan warden opgeleverd. Dus behalve
bij echte blunders moet een koper niet te veel van deze bindende uitspraak verwachten.
En toch, deze absurde verkoopvoorwaarden weerhouden de kopers niet van het plaatsen
van een handtekening onder een koopcontract voor een woning.
Hoe vreemd deze voorwaarden zijn, wordt ge"illustreerd door ze toe te passen bij een
ander product. Want wie durft er een handtekening te zetten onder een koopcontract van
een auto als daarin is opgenomen: " .... vlekvorming, verkleuring e.d. van kunststoffen en
metalen zijn onvermijdelijk. .. "?
Ook een makelaar realiseert zich kennelijk niet dat het in wezen ongehoord is om een
produkt te verkopen met de volgende waarschuwing in de brochure: ".... .het is verstandig om voor het kopen van gordijnen, vloerbedekking en kasten, de maten in het werk te
kontroleren. ... ". Deze waarschuwing is nog opmerkelijker wanneer je je realiseert dat
een leverancier van elk van de genoemde onderdelen we! weet hoe de bouw in elkaar
steekt en dus standaard al rekening houdt met scheve vloeren en muren (door extra
snijverlies, aftimmerlatten en dergelijke).
Maar het toppunt vormt toch we! de - voor de woningbouw - unieke procedure: de
oplevering van een woning. Gewapend met speciale formulieren wordt hierbij de woning
gelnspecteerd op gebreken. En het is hierbij niet eens de vraag of er we! gebreken zijn,
maar veeleer welke gebreken de afnemer accepteert.
In bijna alle andere takken van de industrie voert de producent (of de detailhandelaar)
zelf de kwaliteitscontrole uit, voordat het product de fabriek uitgaat. En vergelijk dit nu
eens met de bouw: waarom kan (of wil) een aannemer er niet zelf voor zorgen dat een
gebouw bij het overhandigen van de sleutel aan de eigen kwaliteitsnorm voldoet !?
Hoe belachelijk de situatie is, wordt pas echt duidelijk als de opleveringsprocedure wordt
geprojecteerd op de detailhandel. Hiervoor beschouwen we een fictieve onderneming,
die een televisie "oplevert". De verkoper zal zijn klant eerst een koopcontract laten tekenen. Vervolgens zet hij het apparaat op de toonbank zodat samen met de koper een lijst
met (zichtbare) gebreken kan warden opgesteld. Na twee weken is er vervolgens een
tweede oplevering, waarbij de koper moet controleren of de reparaties wel naar behoren
zijn hersteld (. .. ..)Pas dan is de koop van de tv afgerond.
1. 11 De bouw verandert nooit
Als verklaring voor deze bijzondere omstandigheden van de woningbouw wordt vaak de
complexiteit van de bouw genoemd. Maar het produceren van een auto of televisie is
toch op zijn minst even gecompliceerd, dus hier kan het echt niet aan liggen.
Ook het argument dat in de bouw elk project anders is, is toch ook geen serieuze verklaring voor bijvoorbeeld het kleurverschil van voegwerk.
Neen, zolang iedereen in de bouwwereld (dus zowel makers, leveranciers als kopers)
blijven geloven dat het toch niet foutloos kan, wordt het aantal fouten ook nooit minder.
Een situatie waarbij het bouwbedrijf zelf de kwaliteit vastlegt, en erop toeziet dat dit ook
wordt gerealiseerd, is dus nog mijlen ver weg.
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De overtuiging dat deze bouwmentaliteit binnen de bestaande structuren toch niet meer
wijzigt, gaf uiteindelijk de doorslag om toch maar weer een nieuwe bouwwijze te
ontwikkelen.

2. ACE'S (2): DE RANDVOORWAARDEN

In het vorige hoofdstuk zijn enige achtergronden beschreven die aanleiding gaven tot
het ontwikkelen van een nieuwe bouwwijze. In dit hoofdstuk wordt de geheel eigen
aanpak bij deze ontwikkeling beschreven.
Er is voor een alternatieve aanpak gekozen vanuit de overtuiging dat bestaande bouwmethoden slechts afgeleiden zijn van daarvoor reeds bestaande bouwwijzen, en hierdoor
onvermijdelijk diverse niet-relevante onderdelen bevatten ("residuen van deze eerdere
uitwerkingen ").
De hier beschreven opzet moet er vooral toe leiden dat de ontwerper zich werkelijk kan
distantieren van de bestaande bouwwijzen.

Figuur 7:

"Ideeen warden altijd beheerst door residuen van .. ......... "

In het voorafgaande hoofdstuk is een kritische beschouwing weergegeven van de huidige
bouwpraktijk. Gemotiveerd door deze waarnemingen is de auteur in juli 1995 gestart
met een promotie-ontwerp. Hiermee wordt getracht een bouwwijze te ontwikkelen, met
een meer logische integratie tussen de verschillende bouw-disciplines en -materialen. Zeals hiervoor is aangegeven heeft dit mijns inziens alleen kansen als het bouwproces op
een originele en industriele wijze wordt benaderd.
2 .1 Bouwwijze versus bouwsysteem
Voordat de aanpak wordt beschreven dient eerst een mogelijk misverstand uit de weg
geruimd te worden. De meeste bouwsystemen die recent zijn ontwikkeld hebben naast
technische, financiele, industriele, organisatorische (en andere) kwaliteiten ook vaak een
sterke vormgevende pretentie. Bij dit onderzoek is daarentegen gezocht naar een bouwmethode die juist niet op voorhand al om een specifieke architectonische keuze vraagt.
Want een uitgesproken technische uitstraling staat op gespannen voet met een brede
bouwkundige implementatie. Het is dan ook niet echt verwonderlijk dat -in de over-
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wegend traditionele bouwwerelder maar zeer
weinig innovatieve systemen worden opgepikt (hoewel er toch al diverse
systemen zijn ontwikkeld
die dit zeker verdienen) .
In de hierna omschreven
meuwe
bouwmethode
wordt dus bewust niet ge- I
sproken over een bouwsys- 1- <
~
,)-~ "tteem, maar wordt de term i
nieuwe bouwwijze gehan"N." t b --.,k d"
k
-.- : - - - - - . _ ;
teerd. Dit kleine verschil r1guur : 1e - ouw un 1ge aanpa ..... ..... .
geeft aan dat het uitsluitend
de realisatie van het bouwkundige ontwerp betreft, dat als volwaardig alternatief een
plaatst moet krijgen naast andere (reeds bestaande) bouwmethoden.
Een van de grootste uitdagingen van het ontwerp is dan ook dat met de nieuwe bouwwijze bestaande (recente) bouwplannen kunnen worden "vertaald'', zonder dat de oorspronkelijke architectonische uitgangspunten worden aangetast. Dit betekent onder
andere dat de architectonische kwaliteit -zowel van binnenuit als van buitenaf- niet
wordt be"invloed door de uiteindelijke keuze voor de uitvoeringsmethode. Ook is de
maatvoering van het gebouw geheel onafhankelijk van de manier waarop dat bouwwerk
wordt gerealiseerd.

:--8

~

2.2 "Niet-bouwkundige" aanpak
Om geheel los te geraken van de conventionele bouwkundige denkwijze is er in eerste
instantie naar de grondbeginselen van de maquettebouw gekeken. Vooropgesteld moet
worden dat het natuurlijk absoluut nooit de bedoeling kan zijn om maquettes op ware
grootte te gaan maken. Maar als je van enige afstand naar een maquettewerkplaats kijkt,
zie je dat in zeer korte tijd en met relatief zwakke materialen er een heel degelijk resultaat wordt bereikt. Deze basisprincipes worden natuurlijk niet zondermeer overgenomen,
maar worden vrijelijk vertaald in randvoorwaarden voor een nieuwe bouwwijze.
2.3 Kenmerken maguette-bouw
Een fundamentele observatie van de maquettebouw heeft drie aspecten opgeleverd,
waarin deze zich wezenlijk onderscheidt van een bouwkundige aanpak:
de wand is (waar mogelijk) ' n volledig paneel (en wel van fundatie tot dakrand);
de raam- en deuropeningen warden pas achteraf uit de panelen gesneden (in plaats
van de bouwtraditie waar een wand om een openingen wordt gebouwd) ;
de toe te passen (bouw-)materialen worden in belangrijke mate geselecteerd op de
bewerkingsmogelijkheden.
Hierna wordt voor elk aspect aangegeven wat voor invloed een schaalvergroting heeft.
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2.4 Afmetingen van de (bouw-)panel en
Het meest opvallend zijn de
toegepaste afmetingen in de
maquettebouw. 'n maquettebouwer zal altijd proberen om
de afmetingen van de wand-,
vloer- en dakonderdelen zo
groat mogelijk te maken,
zodat het resultaat strak rn
samenhangend wordt. Met
uitzondering van de echte
hobbyist, zal geen enkele
maquettebouwer gebruik maken van bijvoorbeeld elementen ter grootte van een
suikerklontje. Doet hij/zij dit Figuur 9: "Systeembouw ........... "
wel, dan is de produktietijd
niet alleen erg lang, ook zal het resultaat ofwel behoorlijk onsamenhangend (lees:
slordig) ogen, danwel betrekkelijk veel hulpmiddelen (lees: stelprofielen en steldraden)
vereisen, waardoor de produktietijd nog extra nadelig wordt bei·nvloed. De logica die de
maquettebouwer (onbewust) hanteert stelt de traditionele bouwer wel in een erg vreemd
licht, als je je realiseert, dat een suikerklontje bij een veel gebruike schaal van I: I 00 overeenkomt met zo'n 215 bakstenen, 145 klinkers of 5 grate kalkzandsteen-elementen.
Een mogelijk verweer hiertegen kan zijn dat metselwerk in Nederland een belangrijke
component van de architectuur in de woningbouw is. Dit geldt echter enkel voor de
buitenzijde van een gebouw. Bij een traditionele woning is het aandeel "schoon" -metselwerk nog geen 40% van de totale hoeveelheid metselwerk. Voor de andere 60% (meestal afgewerkt met stucwerk, spuitwerk of behang )wordt doorgaans veel moeite gedaan
om het natuurlijke scheurpatroon van de krimpende blokken niet te laten aftekenen in de
egale wand (waarin men overigens niet altijd even goed slaagt).
Zoals in het begin van het hoofdstuk is toegelicht, is een belangrijk uitgangspunt van het
onderzoek dat het aanzicht van het ontwerp niet wordt aangetast. De nieuw te ontwikkelen bouwwijze heeft dan ook alleen betrekking op de gemetselde wanden, waarbij het
metselwerk geen esthetische functie heeft (dus voornamelijk binnenwanden).

2.5 Raam- en deuropeningen
Wat ook direct opvalt bij de analyse van de
maquettebouw is het gemak, waarmee hier raamen deuropeningen warden gerealiseerd. In een
maquettewerkplaats doet niemand moeilijk met
stelmaterialen, stelkozijnen, het ophangen van
een kozijn in het luchtledige of dergelijke:

"Bouwen met zo groat
mogelijke elementen. ... ... .... "

Figuur JO:
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""Zeg maar hoe u het hebben
wilt, over vijf minuten kunt u het ontwerp
arjha l en b1J""de kassa ,, ..... ...... "

Figuur J1:

neen, de maquettebouwer neemt het
betreffende wanddeel apart. Hij legt dit
op een geschikte ondergrond waardoor
de maatvoering eenvoudig is en de bewerking efficient verloopt. Vervolgens
wordt met een stanleymes, een schaar,
een pons of zaag de betreffende opening
uit het totale wanddeel verwijderd. Daarna wordt de opening met (een model van)
het raam of de deur gevuld . En als dit
allemaal is gerealiseerd wordt het element
in zijn geheel gemonteerd.

Behalve de traditionele woningbouw,
maakt zelfs ook de prefab-woningbouw
onvoldoende gebruik van dit principe. Bij volledige prefab-systemen wordt er meestal
aangenomen dat het aanbod van de toe te passen onderdelen zo goed is uitgebalanceerd,
dat afwijkende vormen niet benodigd zijn. Als hierbij alleen (erg veel) standaard onderdelen worden geproduceerd schiet het ge"industrialiseerde bouwsysteem toch vaak te
kort. Zonder dat ontwikkelaars/producenten het zich doorgaans realiseren, wordt
bouwen gedegradeerd tot een soort puzzelen. Hoewel er in het verleden diverse zeer
goede systemen zijn ontwikkeld, wordt hierbij vaak de invloed van de ontwerper/architect behoorlijk onderschat. Het is mijn mening dat een zichzelf respecterende ontwerper het puzzelen ervaart als een minderwaardige bezigheid wat zijn specifieke talenten onderwaardeert. Hij zal zich
daarom vaak ( onderbewust)
verzetten tegen het "ideale" systeem.

In dit opzicht onderscheidt de
maquettebouwer zich echt van
de echte bouwer. Hoewel in de
maquettebouw alleen maar met
vaste materiaalafmetingen wordt
gewerkt, wordt dit niet als een
beperking ervaren. Immers, met
een schaar, zaag, mes en/of lijm
kan hij zich volledig aan de
normalisering van de fabrikant
onttrekken.
Behalve de volledige prefabsystemen, zijn er ook systemen
waarbij we! aanpassingen worden toegestaan. Toch blijkt

Figuur 12.

"/ntegratie van June ties heeft voordelen. ... "
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doorgaans ook hier dat, ondanks de vernieuwende gedachten die er oorspronkelijk aan
ten grondslag hebben gelegen, elke individuele wijziging op een behoorlijk traditionele
wijze wordt opgelost. Het prefabsysteem legt hierbij zichzelf zeer grote ( ekonomische)
beperkingen op, aangezien er maar zeer weinig onderdelen zijn met een voldoende grote
repetitiefactor om deze verstoring in het produktieproces te compenseren.
Op de maquettebouwer komt deze aanpak zeer vreemd over. Hij zelf zal namelijk nooit
een producent van karton benaderen voor een wijziging in het produktieproces. Daarentegen zal hij/zij het basismateriaal als een gegeven beschouwen en de vereiste wijzigingen
op een kreatieve wijze achteraf realiseren.
2.6 materiaalkeuze
Een derde aspect, dat van de maquettebouw geleerd kan worden, heeft betrekking op de
keuze van de (bouw-)materialen, in combinatie met de vorige aspekten. Observeren we
een maquette-werkplaats, dan zien we dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van
materialen
als
karton,
(fineer-)hout, dunne kunststofplaat, plexiglas, (harde
of zachte) polystyreenplaten en dergelijke.
Het kenmerkende van al
deze materialen is dat ze
allereerst voldoen aan het
I
voor het doel geeigende
11
constructieve, esthetische
I!I
en ekonomische randvoorwaarden. Maar wat hierbij
voor de maquettebouwer
zeker zo belangrijk is, is de
eenvoudige bewerkbaarheid van de materialen.
1

Figuur 13: "Wat teveel is wordt simpelweg achteraf wegge-

Van
dit
uitgangspunt
wordt afgeweken, indien
er specifieke esthetische
eisen aan de maquette worden gesteld. Dit heeft echter direct konsekwenties voor de
productietijd.

zaagd ........... "

2.7 Randvoorwaarden voor een snelle bouwwijze
Kijken we. met het voorafgaande in het achterhoofd, als een volstrekte leek naar het
bouwproces (opdat we de bouwkundige vooroordelen voor even proberen te negeren),
dan zal een snelle en degelijke bouwwijze in principe moeten voldoen aan de volgende
reeks eisen:
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-1-

Zo groot mogelijke panelen.
De afmeting van een paneel wordt bepaald door de vorm en de afmeting van
het uiteindelijke bouwwerk, maar in de praktijk vooral ook door de maximale mogelijkheid voor transport of montage.
Om een onbelemmerd transport over de weg mogelijk te maken, mogen rechte panelen
maximaal ongeveer 2Yi a 3Y2 meter breed en 25 meter Jang zijn.
Dit betekent echter niet dat constructieve panelen ook deze beperking hebben, aangezien
de elementen bij het monteren weer gekoppeld kunnen worden (zoals ook gebruikelijk is
bij de maquettebouw);

-2-

Een continu produktieproces.
Dit is een erg belangrijk aspect. Het impliceert dat aanpassingen ten behoeve
van een specifiek project pas na de produktie van elementen geaccepteerd worden. Dit
betekent overigens niet dat er alleen standaard panelen worden toegepast. De nieuwe
bouwwijze moet een oplossing bieden voor drie ogenschijnlijke tegenstrijdige uitgangspunten:
Een hoge mate van industrialisering,
gecombineerd met een goede integratie van functies en
met behoud van voldoende flexibiliteit om ook zeer specifieke bouwvormen te
realiseren;

-3-

Een geeigende materiaalkeuze.
De bouwmaterialen moeten zo exact mogelijk overeenkomen met de constructieve, bouwfysische, uitvoeringstechnische, esthetische en ekonomische randvoorwaarden (niet minder, maar vooral ook niet meer = "value for money").

-4-

Volledige ontwerpvrij heid.
Met de bouwwijze moet (nagenoeg) elke conventionele bouwvorm te realiseren
zijn. Dit betekent overigens niet dat er geen toepassingen kunnen zijn, waarin de bouwwijze in het bijzonder uitblinkt (of waarvoor de wijze wat minder -of in het geheel nietgeschikt is).

-5-

Snelle acceptatie van de bouwwijze.
In een traditionele wereld als de bouw is het belangrijk dat het eindresultaat
goed overeenkomt met de bestaande methoden (dit geldt met name voor de woningbouw, omdat een individuele koper in het algemeen weinig risico wenst te nemen met
een -voor een particulier- zeer grote investering).
Om een nieuwe bouwwijze geaccepteerd te krijgen is het dus belangrijk dat het:
een duurzame uitstraling heeft,
prijstechnisch zeer aantrekkelijk is en,
zowel van binnenuit als van buitenaf, nagenoeg niet afwijkt van de bestaande
bouwwerken (qua vorm, toepassing en wandafwerking).
Pas als de bouwwijze een wat bredere acceptatie kent, is het zinvol om de uitwerking af
te stemmen op de specifieke mogelijkheden van de bouwwijze.
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-6-

Maatschappelij ke acceptatie.
Het is evident dat in de huidige tijd een nieuwe bouwwijze moet voldoen aan de
(soms wellicht modieuze) bouweisen als:
het optimaal toepassen van duurzame (maar nog liever: vernieuwbare) materialen;
het leveren van een behoorlijke bijdrage aan de vermindering van de (bouw..)afvalberg (zowel tijdens de bouw, als op termijn bij de sloop);
een (voldoende) hoge isolatiewaarde (zowel thermisch als akoestisch);
bijdragen aan een
verbetering van de
arbeidsomstandigheden op de bouw- ...;~--~ ... -... ~ _ ._____ .....:.;,;.;::;
plaats;
daarbij is het uiteraard
vanzelfsprekend dat ook aan
! ' I'. '
aHe eisen uit het
bouwbesluit wordt
voldaan.

2. 8 Industrialisatie
Uit de analyse van
traditionele bouw en
maquettebouw en is het
!
I
tJJ
grondbeginsel afgeleid
i
8
I
:-r-;
i
dat de nieuwe bouwq
:
:o-··
I[_J.-U
H-1 ___.Ji(,T:<
l
wijze alleen op basis
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van
een
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geproduceerd element
wooer
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kan warden ontwikkeld.
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Maar hierbij is het
essentieel dat dit ele- Figuur 14: "Bouwen met grate pane/en: "En met de stukjes die
ment goed bewerkbaar de architect over houdt, kan altijd een restaurant, een
is, zodat met een aan- benzinestation of een raar kerkje bouwen" ......... .. "
vullende
bewerkingsfase toch alle specifieke ontwerpwensen kunnen warden gehonoreerd.
Op deze wijze wordt er dan na bewerking een compleet afgewerkt paneel verkregen,
waarbij de ruwbouw nog slechts een monterend karakter heeft.
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Een belangrijk aspect hierbij is het onderkennen van het belang van een formele scheiding
tussen het produceren en het bewerken van de elementen.
Deze twee activiteiten warden altijd als twee afzonderlijke fasen beschouwd. Op deze
wijze wordt de verleiding wat kleiner om in het produktieproces specifieke projectwensen in te brengen.
Deze voorwaarde lijkt misschien erg academisch, maar is wel een essentiele voorwaarde.
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2.9 Staalindustrie
Het scheiden van de productie en
bewerking is in de bouw in wezen
helemaal niet nieuw: ook de staalindustrie is op deze wijze georganiseerd. Ook hier is er een afzonderlijke produktie met een beperkt
aantal standaard elementen (de
produktie van staalprofielen). In een
Figuur 15: "volledige ontwerpvrijheid: "Goede
werkplaats
worden deze onderdelen
morgen, mevrouw, waar wilt u vandaag de muren
daarna verwerkt tot komplete
hebben" ........... "
prefab-onderdelen . Maar door de
uitgebreide bewerkingsmogelijkheden in de werkplaats, is toch nagenoeg elk bouwwerk
met een staalskelet uitstekend realiseerbaar.
Waarschijnlijk is de combinatie van de industriele productie met de uitgebreide
bewerkingsmogelijkheden en de snelle montage een van de belangrijkste factoren waarom de staalconstructie zo'n sterke positie inneemt in de utiliteitsbouw.
2.10 ACE's
De bouwwijze ACE's heeft een vergelijkbaar vermogen ten aanzien van massaproduktie,
flexibiliteit en snelheid.
De impact van ACE's is echter nog wat groter, aangezien het staalskelet slechts een
raamwerk geeft, wat toch weer op een relatief traditionele wijze wordt ingevuld (met
uitzondering van loodsen en dergelijke die met ge·isoleerde panelen worden bekleed). Bij
ACE's leidt het monteren van de bouwpanelen al direct tot een gebouwomhulling (met
geintegreerde kozijnen et cetera)

In het volgende hoofdstuk zal dit met een practische uitwerking van de bouwwijze
worden beschreven. Deze bouwwijze is een afgeleide van de randvoorwaarden uit dit
hoofdstuk.
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3. ACE'S: DE BOUWWIJZE

In de twee voorafgaande hoofdstukken zijn aanleiding, aanpak en uitgangspunten
beschreven voor de nieuwe bouwwijze die, in het kader van een promotie op een proefontwerp, wordt ontwikkeld. Deze bouwwijze, die de naam ACE 's (Adjustible Closed Elements system) heeft gekregen, is specifiek ontwikkeld voor de woningbouw of de wat
kleinere utiliteitsbouw.
Een belangrijk uitgangspunt voor ACE 's is een consequente programmatische scheiding tussen industrieel vervaardigde basis-elementen en een zo volledig mogelijke
bewerking van deze elementen tot montagepanelen. Op deze wijze is het mogelijk om de
omvang van de arbeidsuren tijdens de ruwbouw op de bouwlocatie te minimaliseren.
ACE 's is een bouwwijze, geen bouwsysteem. Dit komt onder andere tot uiting doordat
de bouwwijze een grate ontwerpvrijheid toestaat. Met andere woorden: een ontwerper
kan een concept ontwikkelen, dat nag volledig las staat van de wijze van bouwen. Deze
bouwwijze heeft bij voorkeur geen specifieke stijl, maar biedt oplossingen, waarmee de
gangbare oppervlaktematerialen en -structuren gei'rnplementeerd kunnen warden.
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Figuur 16: "

Mogelijke wandopbouw van de industrieel vervaardigde elementen "

Zoals in de inleiding is aangegeven wordt de bouwwijze
ACE's ontwikkeld met als belangrijkste onderdeel het
industrieel vervaardigde basis-element. Twee van deze
elementen worden daarna in een werkplaats gekoppeld
tot een pasklaar paneel . Dit paneel wordt in de
bouwwijze overwegend toegepast als dragend wandelement (maar waarvan de draagkracht we! toereikend is
om een vloer van beton toe te kunnen passen).
De panelen komen in principe op de plaats van het
traditionele binnenspouwblad . Indien het architectonische concept een gevel van baksteen wenst, dan wordt
deze er in de laatste fase van het bouwproces als een
esthetische schil omheen gezet.
Voor de elementen wordt een sandwich-opbouw aangehouden, waarbij de vereiste constructieve sterkte wordt
verzorgd door (zeer smalle) houten regels. De isolatiewaarde wordt verzorgd door een vulling van EPSschuim (geExpandeerd PolyStyreen), terwijl twee zeer
dunne spaanplaten (aan beide zijde, zo'n 3 mm dik) door
middel van een gelijmde verbinding de afzonderlijke
onderdelen tot een vormvast element maken .
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Omdat het onderzoek als een proefontwerp is opgezet, dient hierbij vermeld te worden
dat de genoemde opbouw, materialen en afmetingen slechts indicatief zijn. Het onderzoek bevindt zich thans in een fase, waarbij met name de onderbouwing van de bouwwijze van belang is. De materialisatie en uitvoering staan in de loop van dit ontwerpproces nog voortdurend ter discussie. Echter om in dit stadium een praktische toetsing
mogelijk te maken, is de toepassing toch zoveel mogelijk geconcretiseerd.
3 .1 Opzet van ACE's
Karakteristiek voor de ontwikkelde bouwwijze zijn de drie verwerkingsprocessen.
Hoewel het mogelijk is dat processen door eenzelfde firma worden uitgevoerd, is het
voor een effectieve opzet van wezenlijk belang dat de drie stappen formeel strikt gescheiden blijven:

-1-

volledig industrieel ven,aardigde bouwelementen.

De opbouw van de "bouwstenen" is al enigszins aangegeven: zowel de vuren
stijlen van 19 a 22 x 100 a 200 mm 2 en de isolatie (van 100 a 200 mm EPS) zijn aan de 3
mm dikke spaanplaten verlijmd . Het totale bouwelement verzorgt een dragende, isolerende en stabiliteitsfunktie. De opbouw van de elementen is voor elk wanddeel hetzelfde,
dus onafhankelijk van eventuele raam- of deuropeningen, wandafwerkingen en dergelijke.
Het produktieproces is een continu proces.
De enige aanpassing ten behoeve van de uiteindelijke toepassing is het afkorten van de in
principe oneindig lange bouwelementen tot de gewenste lengte;

-2-

sterk gemechaniseerde werkplaats.

Twee bouwelementen worden vervolgens
in een sterk gemechaniseerde werkplaats tot een
bouwpanee/ gekoppeld. Het paneel heeft een
de
maximale
breedte
(afhankelijk
van
transportmogelijkheden) en hoogte (afhankelijk
van het te realiseren gebouw) .
In de werkplaats worden ook de:
openingen voor ramen, deuren en dergelijke gemaakt;
waterkerende en -waterwerende lagen (folies)
aangebracht;
gips(-vezel-)plaat (benodigd voor de binnenafwerking en de brandwerendheid) bevestigd en
( eventueel) volledig afgehangen en afgewerkte
kozijnen gemonteerd.
Tevens worden de benodigde voorzieningen
aangebracht om (betonnen) verdiepingsvloeren te
ondersteunen
In de werkplaats wordt er ook voor gezorgd dat
de panelen de juiste afmetingen hebben, zodat elke
afmeting van een ontwerp gerealiseerd kan
word en;

lndustrieel
vervaardigde
bouwELEMENTEN

r

Bewerken van de
elementen in een
werkplaats tot
bouwPANELEN

Montage van de
panelen op het werk
tot bouwCASCO
Figuur 18:

"Opzet ACE's"
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-3-

sne//e montage tot casco.
Op de bouwplaats worden de
bouwpanelen weer aan elkaar en aan de
vloer- en dakplaten gekoppeld. En omdat
er in het grondbeginsel van de bouwwijze
een hoge prioriteit is toegekend aan een
eenvoudige en snelle montage mogelijkheid, wordt er bij het ontwikkelen van de
bouwwijze relatief veel aandacht aan het
koppelen van de panelen besteed. Uitgangspunt hierbij is dat met minimale bezetting
en montagetijd toch de gewenste krachtsoverdracht mogelijk wordt.
Het is hierbij de bedoeling dat met behulp
van de bouwpanelen en de geprefabriceerde
L
~""'
vloer- en dakdelen in slechts enkele uren
een compleet water- en winddicht casco
wordt gerealiseerd.
Figuur 19: "Aansluiting dakopbouw"
Bij de montage moeten waarschijnlijk
enkele tijdelijke voorzieningen worden aangebracht, aangezien de bouwwijze zijn sterkte
voornamelijk ontleent aan het samenwerken van de verschillende vlakken (Vergelijk dit
met de stevigheid van een gesloten doos ten opzichte van een open doos).
HC 1108 ' " "

)rtt(lt>Jur :

Om de hiervoor toegelichte formele scheiding tussen de drie processen te benadrukken
(en om spraakverwarring te voorkomen), wordt in deze hoofdstukken een consequent
onderscheid gemaakt tussen de begrippen element, paneel en casco. Deze benamingen
zullen altijd overeenkomstig het bijgaande schema worden gehanteerd.
3.2 Beschouwingen ten aanzien van de produktie
De industriele produktie gaat uit van een continu lange-band proces, waarbij het element
in principe een onbeperkte lengte heeft. Dit is bij de aangegeven opbouw goed mogelijk
met vingerlastechnieken (voor zowel de houten stijlen als de beplatingen).
Bij dit continu produktieproces (met wel een vaste breedte) zijn er in principe twee
mogelijkheden voor het inbrengen van de stijlen in de elementen: De stijlen kunnen
loodrecht op de produktierichting worden ingevoerd (Deze produktiemethode wordt hier
aangeduid met "stijlen in breedte-richting"). In de eindtoepassing wordt het element ten
opzichte van het produktieproces gekanteld , zodat de linker- of rechterzijkant van een
element aan de onderzijde van het bouwpaneel komt.
Daarentegen kunnen de stijlen ook evenwijdig aan de produktierichting worden ingevoerd (hier aangeduid met "stijlen in lengterichting "). In tegenstelling tot het andere
productieprincipe worden de elementen nu rechtop gezet, waarbij de onderzijde van het
bouwpaneel nu de gezaagde zijde is, welke ontstaan is bij het afkorten van de elementen.

Figuur 20: "
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Er is hier gekozen voor de laatste methode, dus een -nog te ontwikkelen- proces met
stijlen in de lengterichting.
Bij de andere produktiemethode van de elementen (met stijlen in de breedterichting) is
het materiaalverbruik namelijk wat ongunstiger. Want bij deze opzet wordt de breedte
van de elementen afgeleid van de verdiepingshoogte. Deze is echter in de woning- en de
utiliteitsbouw niet hetzelfde. Er zijn dus meerdere elementen met allemaal een verschillende breedte benodigd. Dit maakt een industriele produktie wat gecompliceerd . Een
uitweg zou dan het produceren van de grootste breedtemaat kunnen zijn, maar dit geeft
een behoorlijke omvang van het produktieafval.
Bovendien zijn er behalve de rechte panelen eveneens elementen voor hellende kopgevels
benodigd. Deze elementen hebben bij deze opzet altijd relatief veel materiaalverlies.
De problemen worden gedeeltelijk omzeild, door stijlen in de lengte-richting van het produktieproces in te voeren. Hierbij kan met een elementbreedte toch elke verdiepingshoogte worden gerealiseerd.
Het materiaalverlies bij hellende daken wordt voor een belangrijk dee! beperkt door een
mogelijkheid te creeren, waarbij elementen ook onder een willekeurige hoek kunnen
worden afgekort. Het restant kan dan bijna altijd nog in de gespiegelde gevel worden
gebruikt.

3 .3 Montage van panelen
De gedetailleerde aandacht voor de orientatie van de stijlen in het fabricageproces mag
op het eerste oog een futiliteit lijken, dit is het geenszins. De orientatie heeft voor de
montage op de bouwplaats (maar ook voor de gehele verdere uitwerking) verregaande
consequenties. Bij de randvoorwaarden is namelijk als eerste (en misschien ook wel
belangrijkste) aspect gesteld dat de montagepanelen zo groot mogelijk gemaakt moeten
worden. Dit betekent dus dat - bij deze produktie- wijze - de lengte van de panelen
wordt afgeleid van de maat tussen peil en
dakrand . Elk paneel wordt dus rechtop
neergezet en gaat (in principe) door over
alle verdiepingen. Een paneel heeft dus in •··•--·"•wH
,...,.,,....,,.,.,.,
de woningbouw een hoogte van maximaal :: "'~·::.::-.~'.· ,.,,,,--:-' i
, .....,., \( ,..,,.
zo'n 8 a 9 meter.
1,...--·., ..,..,.
De breedte van een paneel wordt bepaald
door de maximale transportbreedte en zal
zo'n 2 Yi a 3Yi meter bedragen.

__
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In dit opzicht is de bouwwijze wezenlijk
anders dan de andere prefab-bouwmethoden.
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Figuur 21: "Aans/uiting haven doorgaande betonvloer "
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3 .4 Materialen
Uit de onderbouwing van de bouwwijze in de voorafgaande hoofdstukken kan warden
afgeleid dat de bouwwijze in beginsel onafhankelijk is van de gekozen materialen. Zoals
bij een promotie op een proefontwerp mag warden verwacht is dan ook de toepasbaarheid van de meeste constructieve materialen uitvoerig onderzocht. Hierbij is uiteindelijk
voor de combinatie van houten regels met EPS-schuim en dunne spaanplaten gekozen.
Als argumentatie voor deze materialisatie geldt dat:
- het element bij praktische afmetingen voldoende sterkte-eigenschappen bezit, voor
toepassing in de woningbouw en de utiliteitsbouw (niet te weinig en niet te veel);
- de produktie in een continu proces (met een theoretische oneindige lengte) op efficiente wijze en met een relatief !age investering mogelijk is;
- gewenste andere afmetingen van het paneel eenvoudig gerealiseerd kunnen worden,
aangezien de combinatie van materialen goed te verzagen is;
- het element een relatief laag eigen gewicht koppelt aan een hoge stijfheid en sterkte.
Want hoewel toch circa 91% van het totale volume van het element door lucht wordt
ingenomen, heeft het element voldoende sterkte om gebruik te rechtvaardigen voor
alle dragende muren in een woning met betonvloeren;
- het constructiemateriaal een "vernieuwbare grondstof' is (hout - dat 8% van het
volume van een element inneemt).
Bovendien zijn alle onderdelen "herbruikbaar", zoals hout, EPS-schuim (87%) en
spaanplaat (5%) .
Hout is een vernieuwbare grondstof omdat het op termijn (bij een goede bosbeheersing) niet uitgeput zal raken. Daarom ook heeft de Nederlandse regering een taakstellende opgave geformuleerd om 20% meer hout(-produkten) in de bouw te verwerken. Deze bouwwijze kan hieraan structureel bijdragen .
EPS-schuim is in principe een aardolieprodukt. EPS bevat weinig tot geen schadelijke
stoffen en bij de produktie komen er geen schadelijke stoffen vrij . Daarbij is het een
uitstekend isolatiemateriaal omdat EPS voor circa 98% uit lucht bestaat;
- alleen materialen warden toegepast waarvan de volledige gebruikscyclus erg weinig
energie vereist. Door de gunstige energiebalans van (zacht-)-hout(produkten), maar
vooral van EPS, zal een structurele toename van deze bouwwijze in de woningbouw
een redelijke bijdrage kunnen leveren om de C0 2 uitstoot te reduceren (het huidige
kabinet heeft ook een doelstelling geformuleerd dat er in Nederland in het jaar 2000
ten minste drie procent minder C0 2 in de lucht wordt uitgestoten in vergelijking met
het niveau van 1990).
3. 5 Realistisch toetsing van de bouwwijze
Nadat de opzet voor de bouwwijze een eerste, betrekkelijk concrete, vorm had, zijn in
totaal negen "contra-ontwerpen" gemaakt. In een contra-ontwerp wordt een recent
gerealiseerde woning zo exact mogelijk uitgewerkt ("vertaald") in de nieuwe bouwwijze
(tot ongeveer besteksniveau). Bij de uitwerking is als criterium aangehouden dat er na de
bouwfase zowel van binnenuit als van buitenaf geen waarneembare verschillen ten
opzichte van het oorspronkelijke ontwerp zichtbaar zullen zijn. Een (kleine) wijzigingen
is alleen toegestaan indien dit het oorspronkelijke architectonische concept niet aantast.

pag. 104

BKO RESEARCHDAG 1996

verleden , heden en toekomst

Voor elk van deze contra-ontwerpen is ook een globale constructieve toetsing gemaakt. Uit
deze toetsingen kan worden
afgeleid op welke belastingen in
de wat extreme situaties gerekend dient te worden. Deze informatie is al verwerkt in de opbouw en dimensies van de hiervoor beschreven elementen.
Voor een van de contra-ontwerpen is een calculatie gemaakt
door het bouwbedrijf, dat het
echte ontwerp in uitvoering
heeft . Naar aanleiding van een Figuur 22: "Op/egging betonvloer boven kozijn "
analyse van de bouwkosten is de
bouwwijze op enkele essentiele onderdelen verder aangepast.
Deze vingeroefeningen, dus sterk gebaseerd op praktische toepassingen, heeft een
belangrijk inzicht verschaft in de mogelijkheden, onmogelijkheden en beperkingen van
de bouwwijze. Daarbij is er een breed scala aan detailleringsvoorbeelden en -oplossingen
gegenereerd en is de uitvoerings-technische realiseerbaarheid aangetoond .
3 .6 Belang van integratie
In het eerste hoofdstuk, waarin de aanleiding voor deze bouwwijze is beschreven, is de
absurde scheiding tussen de verschillende bouwmaterialen bij bestaande bouwmethoden
beschreven. Deze beschrijving is vooral vanuit een negatieve benadering geschreven.
Daarentegen kan de samenwerking van (traditionele) materialen ook een positieve bijdrage opleveren. Deze bouwwijze geeft een verrassend voorbeeld hiervan . Want door
de sterkte van het benodigde isolatiemateriaal te benutten kan een aanzienlijke vermindering van de draagconstructie worden
gerealiseerd. Het woord verrassend is
hier gebruikt omdat isolatiemateriaal
nu een belangrijke participatie heeft in
een gedrukte constructie, terwijl de
persdruk van het materiaal zelf amper
15 kg/m 2 bedraagt ( ... .).
Het constructieve principe om dit te
bereiken is als volgt:
Bij de bouwwijze ACE's is aangenomen dat de belasting op de
wanden volledig door de houten stijlen
wordt opgenomen . Deze slanke stijlen
kunnen een zeer hoge drukkracht
opnemen, omdat ze gedwongen
__ _ ;
worden om de sterke as uit te knikken.
Tegen uitknikken om de zwakke as
worden ze namelijk goed gesteund
Figuur 23: "Vertikale doorsn ede over kozijn"
pag. !OS

BKO RESEARCHDAG 1996

door de 3 mm dikke platen aan de beide zijkanten.
Een voorwaarde hierbij is dat de platen niet zullen
plooien of uitknikken, zodat ze uitsluitend in het
eigen vlak belast worden. Dit kan worden verzorgd
door een goede verlijming aan de isolatieplaat, die
zich tussen de twee spaanplaten bevindt.
Op deze wijze kan het uiterst zwakke isolatiemateriaal toch een substantiele besparing op de constructieve materialen geven.
Deze hypothese is experimentele getoetst met behulp
van een zestien-tal grote elementen, in het Pieter van
Musschenbroek-laboratorium van de Technische
Universiteit Eindhoven. Een beschrijving van dit
onderzoek is in het volgende hoofdstuk weergegeven.
Dit verificatie-onderzoek heeft duidelijk aangetoond,
dat de isolatieplaten met de drie mm dikke spaanplaat
de benodigde steun ook daadwerkelijk iJeveren.

verleden , heden en toekomsl

Figzmr 25: "Horizontale doorsnede
van de raamstijl "

Met de hier beschreven constructieve beschouwing, kan een stijl van 20 x 120 mm2 dezelfde drukkracht opnemen, als een stijl van 60 x 120 mm 2 (berekend conform de gebruikelijke constructieve schematisering). De besparing op het (relatief dure) constructiemateriaal bedraagt in deze situatie zo'n 65% ( ..... ).
3.7 Samenwerkende schijven
E en ander aspect uit het eerste hoofdstuk is de neiging van constructeurs om alles te
vertalen in kolommen en Jiggers. Voor ingewikkelde bouwwerken is dit doorgaans
uiterst zinvol. Maar voor de hier beschouwde toepassing (ten behoeve van de woningbouw en eenvoudige utiliteitsbouw) kan een -traditionele- schematisering tot een
raamwerk tot onnodige materialen, werkzaamheden en kosten leiden. Bij ACE's worden
kolommen en Jiggers
w aa r
mogelijk
Vervormingen bij drukbelasting op wandelementen
vervangen
door
(samenwerkende)
schijven.
Hierbij
wordt getracht om
de krachten zo veel
al s mogelijk gelijkmatig te verdelen en
in het vlak van de
constructie
te
houden . De logica
van een kartonnen
doos (zie het eerste
hoofdstuk) wordt op
deze wijze enigszins
A (alleen lattcn)
C (samenwerking lu•sen latten.
B Oatten met dunne beplating)
erg dunne beplal ~ en isolatie)
benaderd. In tegenstelling tot de doos
Figuur 24: "Schematisering van de inv!oed van het iso!atiemateriaal"
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is het -door een andere schaalgrootte- noodzakelijk
om een wand uit meerdere panelen samen te stellen
(voornamelijk vanwege de maximaal te transporteren
paneelbreedte). Toch kan dezelfde gunstige krachtswerking van een kartonnen doos worden verkregen
door de panelen tijdens de montage weer doe\matig
aan elkaar te koppelen. Een wand kan hierdoor toch
als een samenwerkend systeem worden beschouwd.
Een praktische uitwerking van dit principe wordt in
het vierde hoofdstuk toegelicht. In dit hoofdstuk zal
een proefproject met een vereenvoudigde elementuitvoering worden uiteengezet. Uit dit hoofdstuk zal
blijken dat dit uitgangspunt tot een grote
vereenvoudiging kan leiden.
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3 .8 Ramen en deuren
Hiervoor is uiteengezet dat de samenstelling van het
element zorgt voor een geforceerde knikvorm. Behalve een behoorlijke materiaalbesparing geeft dit nog Figuur 26: "Op/egging betonvloer "
een tweede belangrijk uitgangspunt aan de bouwwijze . Want met knikformules uit de mechanica kan worden afgeleid dat de knikcoefficient bij de gedwongen knikvorm onafhankelijk is van de breedte van de stijlen. Dit
is een belangrijk gegeven, omdat hieruit blijkt, dat het niet uitmaakt hoe de stijlen
worden verdeeld, als de totale houtbreedte per strekkende meter maar gelijk is. Met
andere woorden: een wand met stijlen van 20 mm breed en 250 mm hart-op-hart heeft
dezelfde draagkracht als een wand met stijlen van 64 mm breed en 800 mm hart-op-hart,
want voor beide wanden is de gemiddelde stijlbreedte 80 mm/m'.
Van dit principe is gebruik gemaakt door de stijlen op een zeer kleine onderlinge afstand
(200 a 300 mm) te plaatsen. Want bij een geautomatiseerde produktie maakt het niet veel
uit hoeveel stijlen er moeten worden ingebracht, zolang het totale materiaalgebruik maar
niet toeneemt. Voor het gebruik van de bouwpane\en is dit echter van belang, aangezien
het zagen van raamopeningen op willekeurige posities behoorlijk wordt vereenvoudigd
door een fijnmazige verdeling van de stijlen. Bij een grotere stijlafstand kan namelijk een
ongunstige positie van een raam (bijvoorbeeld net voorbij een stijl) het draagvermogen
over een relatief grote lengte verstoren . Zo kan een opening van slechts 700 mm breed
bij een stijlafstand van 600 mm het draagvermogen over zo ' n 1,8 meter verstoren. Bij
een kleine stijlafstand daarentegen is het verlies aan draagkracht niet veel meer dan de
raambreedte zelf. Want bij ditzelfde raam is het draagkrachtsverlies bij een stijlafstand
van 3 00 mm nog slechts over een lengte van 1,2 meter merkbaar. (Dit neemt af tot 1, 0
meter bij een stijlafstand van 200 mm) .
De fijnmazig verdeling staat een vrij willekeurige perforatie van de wandpanelen toe.
Daarnaast kunnen veel ramen en deuren zonder extra versterkingen in de vorm van een
latei worden uitgevoerd. Want door de schijfwerking van de bekledingsplaten en de
stijfheid van de vloer en vloeroplegging kan de belasting bij niet al te grote overspanningen worden herverdeeld over de nog resterende stijlen.
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Mogelijkhe~en

3.9 Wanden

voor maatafwijkingen:

l.11·.:.> ·. •.. .<>;l}:{lit
~~-±,

.

.·.

..

- tussenvoegen van een massief profiel (tot een
breedte van 71 mm)

• tussenvoegen van twee massieve profielen
{breedteaanpassing van 71-271 mm)

• tussenvoegen van een element van
undertayment, waarbij ruimte voor leidingen
ontstaat (breedte ong. 300 • 1200 mm)

~·· • •· ··•·.·•· Ill
.... .

. .

Een ander voordeel van een
kleinere hart-op-hart-afstand van de
stijlen is de sterk verbeterde vormvastheid van het wandoppervlak.
En nog versterkt door de bijdrage
van de verlijmde isolatieplaat, zal
een wand met een bekleding van
een dunne gipsplaat hetzelfde
aanvoelen als een traditionele steenachtige wand . En omdat dezelfde
afwerking kan worden aangebracht,
zal de wand er ook nog hetzelfde
uitzien.
3. 10 Installaties

. .. . ... . . . .. . .

Bij de bouwwijze ACE' s is ook getracht een logische integratie tussen
de verschillende bouwdisciplines te
bewerkstelligen. Zo is bijvoorbeeld
het plaatsen van de diverse leidingFiguur 27: "Vier mogelijkheden voor een aangeen een essentieel uitgangspunt bij
paste maatvoering van PANELEN "
het ontwikkelen van de bouwwijze.
Als oplossing voor de wirwar aan
leidingen in de woningbouw is er hier voor gekozen om de verdiepingsvloer te splitsen.
Een dee! (bijvoorbeeld het prefab breedplaat- of kanaalplaatelement) wordt tijdens de
montage meegenomen en is bepalend voor een dee! van de stabiliteit. Het tweede
gedeelte (de opgestorte laag of dikke cement-dekvloer) wordt wat later aangebracht. Dit
geeft een grote vrijheid in leidingenverloop in een horizontaal vlak. Behalve deze
uitvoering wordt op dit moment ook uitvoerig onderzoek verricht naar een nieuwe, meer
adequate uitwerking van ditzelfde principe.
'

• pa nee I naast tussenregel afl:orten en nieuwe
kantplank aanbrengen (315 -1200 mm) of
paneel op willekeurige breedte afkorten, sleuf
frezen en nieuwe kantplank (22 x 120 mm2)
inlijmen.

Vertikale leidingen kunnen in de spouw worden ondergebracht. Deze spouw is toegankelijk gedurende de gehele periode dat de installateur aan het werk is. De buitenschil
(doorgaans metselwerk) wordt namelijk pas in een van de laatste fasen van de bouw
aangebracht. Een belangrijke gevolg is dat de installateur zijn werk in een a twee keer
kan afmaken. Dit is een hele verbetering als in beschouwing wordt genomen dat er bij
een traditionele uitwerking we! eens is geturfd dat een loodgieter 39 keer moest opdraven in hetzelfde project (bron : studie Progresbouw).
Voor leidingen die qua vorstgevoeligheid of qua afmetingen niet in de spouw kunnen
worden ondergebracht, zijn er speciale leidingkokers. Deze leidingkokers ontstaan als het
ware vanzelf bij de produktie van paspanelen. Bij de meeste proj ecten zijn paspanelen
nodig, omdat de totale lengte van een wand nagenoeg nooit gelijk is aan een veelvoud
van de basis-elementen. Een van de methoden om een afwijkende maatvoering te kunnen

realiseren, is het uit elkaar schuiven van twee basis-elementen bij het vervaardigen van
een paneel. De tussenruimte die hierbij ontstaat kan een geschikte leiding koker vormen,
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die vanuit de spouwzijde volledig toegankelijk is. Na realisatie van de installatiewerkzaamheden, wordt de leidingkoker met isolatiemateriaal gevuld en afgedekt. Na het aanbrengen van de buitenafwerking is de leidingkoker volledig weggewerkt.

3.12 Mogelijke problemen
Ten aanzien van de bouwfysische en brandwerendheidsaspecten zijn nog niet alle facetten
in toereikende mate onderzocht.
Maar op grond van enige overeenkomsten in wandopbouw en materiaalkeuze met HoutSkeletBouw is er in dit stadium wel een redelijk inzicht verkregen in het bouwfysische en
brandwerende gedrag . Verwacht mag worden dat deze aspecten niet tot elementaire
wijzigingen zullen leiden. Toch is ACE's geen variant op HoutSkeletBouw omdat er
meerdere principiele verschillen in uitwerkingen en ontwikkelingsgrondslagen zijn. In een
wat latere fase moeten daarom al deze facetten nog grondig worden beschouwd .
3 .13 Uitstekende isolatie
Een positief effect van de bouwwijze is de bijzonder gunstige thermische isolatie. Zoals
hiervoor al is aangegeven is een behoorlijk isolatiepakket (van 120 a 150 mm) vereist om
de gewenste draagkracht met weinig constructiemateriaal te realiseren. Dit houdt in dat
de Rc-waarde minimaal 3,3 a 4,0 m2KIW is, terwijl het Bouwbesluit "slechts" eenc R waarde van 2,5 m2K/W voorschrijft. Hieraan voldoet een isolatiedikte van 77 mm . De
bouwwijze ACE's realiseert de hoge isolatiewaarde in een wanddikte van slechts 300
mm, daar waar een traditionele aanpak een wanddikte van zo'n 350 a 400 mm nodig
heeft.
Behalve de hoge isolatiewaarde kan met de bouwwijze ACE's ook een goede kierdichting worden gerealiseerd. Dit geldt specifiek voor de kieren rondom kozijnen. Bij
gemetselde wanden is een kier vrijwel onvermijdelijk omdat de uitzetting en het werken
van hout en steen behoorlijke verschillen vertonen. Bij ACE's komen kieren in zeer
beperkte mate voor door het gebruik van dichtingen tussen de panelen en door een
doelmatige bevestiging van de kozijnen aan en in de panelen (deze bevestiging wordt
meestal fabrieksmatig gemaakt).
Daarnaast wordt de hoge isolatiewaarde gecombineerd met het accumulerende vermogen
van massieve betonvloeren en -plafonds. Juist deze combinatie is gewenst om een goed
beheersbaar binnenklimaat te realiseren.
3 .14 Bouwkosten
Het ontwikkelen van de bouwwijze moet op termijn leiden tot een goedkoper woningbouwconcept. Hierbij is een taakstellend prijsniveau vastgesteld dat een stuk onder het
niveau van de gelijmde-kalkzandsteen-bouw ligt.
Het prijstechnische verschil moet worden gerealiseerd door het ontwikkelen van een
optimale elementopbouw met relatief goedkope materialen, door het elimineren (of
reduceren) van enkele bouwactiviteiten en door het verplaatsen van veel werkzaamheden
op de bouwplaats naar een werkplaats. Hierbij geldt dat door een logische/gestandaardiseerde paneelopbouw er in de werkplaats een redelijke graad van automatisering
mogelijk wordt (zonder dat dit beperkingen oplegt aan het ontwerp).
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Met betrekking tot de materiaalkosten van de elementen (voornamelijk hout, houtprodukten, EPS en gips(vezel-)plaat) geldt dat het prijsniveau in vergelijking tot de traditionele materialen voor wanden in woningen (o.a. kalkzandsteen-elementen) ongeveer
gelijk is. Echter door de rationalisering van de bouwwijze zijn de totale kosten voor
arbeid minder. Hiertoe kan warden opgemerkt dat het casco binnen een dag wordt geplaatst. Hoewel hiervoor een montageteam benodigd is, kan de ruwbouw geen groat
aandeel meer in de loonkosten hebben. De keerzijde is wet dat een deel van de ruwbouwactiviteiten slechts verschoven is (naar de voorbereidingsfase). Maar onder andere omdat
de arbeid in een werkplaats in mindere mate afhankelijk is van het weer kan de produktiviteit toenemen. Bovendien zijn de werkzaamheden in een werkplaats beter gestructureerd, waardoor er meer geautomatiseerd kan warden.
Door de problematiek van leidingen (als gas, elektra, verwarming, koud en warm water,
eventuele luchtbehandeling, laze leidingen, PTT-leidingen, communicatie, afvoeren en
dergelijke) al vanaf het begin te onderkennen, kan dit op een logische wijze worden
ge·i ntegreerd. Naast een kwaliteitsverbetering kunnen hierdoor ook bouwaktiviteiten
vervallen (zoals bijvoorbeeld het frezen van sleuven en het vervolgens weer dichtpleisteren van deze sleuven). Tot slot Jevert dit ook een redelijke tijdwinst op voor de onderaannemers. Zij kunnen hun werkzaamheden voor een belangrijk deel direct afwerken,
wat de efficientie ten goede komt, maar ook de aan- en afloopkosten en de reiskosten
reduceert. Voor het uitvoerende bouwbedrijf heeft dit als voordeel dat de organisatie op
het werk eenvoudiger wordt.
Een belangrijke manier om de bouwkosten te drukken zit in het terugdringen van de
totale bouwtijd. Deze neemt af door een verschuiving van arbeidsuren naar het voortraject. De reductie wordt versterkt door een vereenvoudigde organisatie van de
atbouwwerkzaamheden. Een reductie van de bouwtijd heeft een belangrijke invloed op
de bouwkosten, aangezien tijdsgebonden kosten (als keten, projectbegeleiding en dergelijke) zwaar op de totale kosten drukken.
3 .15 Toetsing van de bouwkosten
Behalve goede bedoelingen en positieve interpretaties zijn er ook al twee concrete
aanwijzingen dat de doelstelling waargemaakt kan worden. Zo is voor een van de
"contra-ontwerpen" een reele calculatie gemaakt door het bouwbedrijf dat het
oorspronkelijke ontwerp realiseerde. Uit deze objectieve vergelijking bleek dat het
kostenniveau van het alternatief slechts enkele procenten hoger lag. Na deze vergelijking
zijn de calculatiegegevens grondig geanalyseerd. Deze analyse heeft tot enkele fundamentele wijzigingen van het concept geleid, waardoor het huidige prijsniveau nu al iets
onder de vergelijkingswaarde komt.
Een andere indicatie is de positieve ervaring die is opgedaan met het proefproject dat in
een volgende hoofdstuk zal worden toegelicht.
3.16 Imago van de bouw
Behalve een goedkoper woningbouwconcept zullen ook de arbeidsomstandigheden sterk
worden verbeterd. Deze verbetering wordt primair veroorzaakt door een afname van de
werkzaamheden op de bouwplaats. Echter ook veel van de resterende arbeid op de
bouwplaats wordt verbeterd, omdat er snel een gesloten casco is. Behalve funderings-
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werkzaamheden (en eventueel het metselen van de omhulling) wordt het meeste werk
verricht in een afgesloten, tochtvrije ruimte. En vanwege de directe kierdichting en de
hoge isolatiewaarde is de werkruimte met eenvoudige middelen snel te verwarmen.
Ten aanzien van het metselen van de buitenschil in een laatste fase wordt verwacht dater
nagenoeg geen gebruik gemaakt zal worden van steigers. Bij voorkeur worden hiervoor
hefsteigers ingezet. Met hefsteigers is het treffen van voorzieningen voor redelijke
arbeidsomstandigheden voor de metselaar nu al goed realiseerbaar.
De onaantrekkelijke zijde van de bouw (het beeld van de bouwvakker met een gele
regenjas of met halfbevroren vingers) kan hiermee wellicht op termijn verdwijnen.
3.17 ACE's lite
Behalve als een volwaardige bouwwijze, waarvoor nog veel onderdelen ontwikkeld en
verbeterd moeten worden, kan een afgeleide (en vereenvoudigde) uitwerking al direct
worden toegepast. Hierbij worden panelen gebruikt, die van sandwich-dakelementen
worden afgeleid . Met deze panelen is in september 1996 een proefproject gerealiseerd.
Hoewel met dakelementen slechts een beperkte toetsing van de bouwwijze mogelijk is,
Worden enkele voordelen van de bouwwijze met behulp van dit proefproject ge"illustreerd.
In het volgend hoofdstuk wordt deze concrete uitwerking beschreven.

4.

ACE's : Proefproject

In drie voorafgaande hoofdstukken zijn grondslagen en praktische uitwerkingen voor
een nieuwe wijze van bouwen uiteengezet. In de uitwerking warden industrieel
geproduceerde elementen beschreven, die qua opbouw enige gelijkenis vertonen met
sandwich-dakelementen (bijvoorbeeld het type S-SPL van Isobouw). Vandaar dat
parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe bouwwijze uitgebreid aandacht is besteed
aan de specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van de sandwich-elementen in een
toepassing als wand met een autonome dragende en stabiliteitsfunktie.
Deze verkenning heeft geleid tot het proefproject dat in dit hoofd.stuk wordt toegelicht.
Ondanks de vele restricties door de vooraf bepaalde opbouw van sandwich-dakelementen illustreert dit proefproject loch duidelijk de mogelijke draagwijdte van enkele
minder transparante grondslagen van de bouwwijze. Om een helder onderscheid te
maken met de complete bouwwijze, wordt de bouwwijze van dit proefproject aangeduid
met A CE •s=e.
Voor het bouwobj ect is een kleine
afgewerkte spaanplaat - dikte 8 mm.
werkplaats
van
circa 6 x 7 m2
gekozen, welke in
de periode van 5
"--vuren - 22 x 97 --------~
september tot circa
18 september 1996
in de gemeente Nuenen is gerealiseerd. Voor de werkplaats was reeds eerder een bouwvergunning afgegeven, gebaseerd op een traditionele uitwerking met gemetselde spouwpag. 111
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Figuur 29: "Plattegrond en aanzichl van de voorgevel met paneelverdelingen"

muren . Deze goedkeuring was een zwaarwegend criterium voor de selectie van het
proefproject omdat hiermee de uitgangspunten van het ontwerp op voorhand al vastliggen (hier: gemetselde buitenzijde met een houten betimmering voor de beide kopgevels). Ook de afmetingen zijn hierbij al vooraf vastgelegd (in deze specifieke situatie
bleek zelfs de achtergevel circa 9 centimeter !anger te zijn dan de voorgevel). Met deze
voorwaarden kan warden getoetst in hoeverre het "vertalen" van een actueel ontwerp
mogelijk is.
Het proefproject is daarnaast ook opgezet om de effecten van minder-concrete grondslagen van de bouwwijze ACE's aanschouwelijk te maken. Een objectieve verkenning
van de invloed van enkele grondslagen is bij dit specifiek bouwobject eenvoudig uitvoerbaar, omdat de
opdrachtgever al in het bezit was van een volledige
/
technische uitwerking van het gebouw door een extern
constructiebureau. Deze berekeningen met (werk-)
tekeningen van het oorspronkelijke ontwerp vormen
een goed klankbord voor de nieuwe bouwwijze.
Bovendien had een aannemingsbedrijf al een offerte
afgegeven op grand van het oorspronkelijke ontwerp.
Deze offerte maakt eventueel een reeel prijsvergelijk
mogelijk.
Hoewel het proefproject zelf slechts een kleine
werkplaats is, biedt het toch erg veel onderzoeksgebieden ten behoeve van de woningbouw. Zo sluit het
oppervlakte van circa 6 x 7 m2 goed aan bij de over.
.
spannmgen van wonmgen.

Figuur 30: " Vertikale doorsnede
over de kozijnen "
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Ook het ontwerp, met gedeeltelijk een plat
dak en gedeeltelijk een pannendak, geeft veel
bruikbare aansluitingsdetails. Als buitenafwerking wordt zowel een gedeelte met een
betimmering alsook een gedeelte met een gemetseld gevel uitgewerkt. De detaillering van
een raamkozijn komt zowel bij een buitenafwerking met een betimmering als met
metselwerk voor.
Het nieuwe van deze bouwwijze valt het
meest op door het gebruik van grote lichte
elementen in de plaats van metselwerk in het
binnenspouwblad. Uit praktische overwegingen wordt hier in plaats van het eigenlijke
-nog te ontwikkelenbasiselement van de
bouwwijze ACE's een vertikale sandwichplaat

Figuur 31: "Koppeling van de elemenren bij
een hoek en bij een ingekorl paneel"

gebruikt. Uit de hierna nog
nader toegelichte constructieve beschouwing blijkt dat
voor de dragende wand
dezelfde
platen kunnen
worden gebruikt, die ook in
het hellende dak worden
toegepast (namelijk Isobouw type S-PLS 97 8/8) .
Deze dakplaten bestaan uit
een kern van 97 mm PS15(PolyStyreenschuim)
met
aan de voor- en achterzijde
een 8 mm dikke spaanplaat
met folie. Aan de zijkanten
is een vuren houten lat
(22x97 mm 2) ingelijmd.

4.1 Het kan ook anders

In de voorgaande hoofdstukken is meerdere malen
benadrukt dat het zinvol kan
z1Jn om samenwerkende
schijven te beschouwen in
plaats van de gebruikelijke
schematisering tot Jiggers en
kolommen. Dit proefproject
geeft hiervan een goed
voorbeeld.
Figuur 32: "Her koppelen van de wandpanelen"
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In de originele uitwerking van architect en
constructeur is het dak (natuurlijk) ondersteund door gordingen. Deze gordingen warden in het midden opgelegd op een houten
spant. Op deze wijze wordt de gelijkmatig
verdeelde belasting voor een dee! geconcentreerd in de oplegging van het spant. Omdat
het hellende dak aansluit aan een plat dak
(met een breedte van circa 1 meter), moet
onder de overgang van plat naar hellend dak
een stalen ligger worden aangebracht. De stalen ligger ondersteund in het midden een van
de spantpoten. Een groot nadeel van deze
.,
'·,
stalen Jigger is dat de houten balklaag van Figuur 33: "Detail randafwerking van het p/aue
zolder en platdak in twee afzonderlijke balken dak "
wordt verdeeld (om de constructiehoogte te
beperken). Dit vraagt meer arbeidstijd, vooral omdat de beide balkeinden aan de zijden
van de stalen I-Jigger moeten worden ingekeept. Ook zijn er voorzieningen benodigd om
een spreiding van de reactiekracht bij de opleggingen van de stalen 1-ligger mogelijk te
ma ken.
Maar het kan ook anders ! !
4.2 Geen gordingen
Volgens de opgave van de leverancier zijn de toegepaste sandwichplaten geschikt tot een
lengte van 3310 mm (bij een eenvelds overspanning met een helling van 45 °). Dit is meer
dan de totale lengte van het hellende dak van dit specifieke gebouw. Hierdoor kunnen de
dakplaten zonder gordingen tegen elkaar worden geplaatst. De beide dakplaten vormen
nu een stabiele driehoek. De zoldervloer is hierbij
de basis van de driehoek. Deze zoldervloer moet
er voor zorgen dat de dakplaten niet zijdelings
kunnen wegglijden. Daarom is een goede detaillering van de verbindingen bij de dakvoet en de daknok (zodat er geen verschuiving mogelijk is) erg
belangrijk voor de stabiliteit van het dak.
Een nadeel van deze schematisering is de extra
belasting op de balklaag van zolder en platte dak.
Maar omdat deze extra kracht dicht bij de oplegging aangrijpt, is de invloed toch beperkt. In deze
toepassing is dit zelfs met dezelfde afmetingen van
de balklaag realiseerbaar. De andere schematisering heeft dus alleen een vergroting van de balken
van het platte dak tot gevolg. _De invloed is echter
beperkt (minder dan 10 m').
In vergelijking met de oorspronkelijke technische
uitwerking vervalt het materiaal en de arbeid voor
Figuur 34: "Op/egging van de houten
de gordingen, het houten spant en de stalen ligger
balklaag op de sandwichpanelen (tegen ·
met oplegging. Ook vervalt de arbeid voor het
bestaande gevel van metselwerk)"
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inkepen van de balklaag
en het bevestigen van de
balken onder het platte
dak. Deze laatste balken
zijn we\ iets zwaarder.
Ook is er wat meer arbeid
en materiaal nodig voor de
oplegging van de dakplaten . Bij elkaar blijft er een
beduidend resultaat over.
Dit is niet alleen een financieel resultaat. Er is ook
een kwalitatief voordeel:
in plaats van een geconcentreerde afdracht van de
dakbelasting, wordt het
gewicht van het dak nu
redelijk gelijkmatig over
de beide langswanden verdeeld . De kans op scheurvorming van metse\werk
door
zettingsverschillen
neemt hierdoor af.
Deze eerste kostenbesparing was voor de principaal voldoende groot om
in te stemmen met het
verdere proefproject.
Fig uur 35: "Door gebruik le maken van een speciale haak konden a/le
p ane/en op eenvoudige wijze met man!..T achl warden gemonteerd"

4.3 Sandwich-dakplaten in dragende binnenwanden
Een tweede, ingrijpende wijziging betreft de dragende
binnenspouwbladen van de werkp\aats. Hiervoor worden
dezelfde sandwich-platen a\s voor het he\lende dak gebruikt.
Want hoewel alleen de twee vuren latten (van 22 x 97
mm 2) in de constructieve beschouwing wordt meegenomen, kan de plaat toch de aanwezige drukkracht opnemen. De opzet is in voorgaande hoofdstukken al uiteengezet. In het kort komt het er op neer dat de slanke latten niet om een zwakke as kunnen uitknikken omdat de
dunne spaanplaat dit tegenhoudt. Deze steun is essentieel, maar niet moeilijk te realiseren. Zelfs een 3 mm
dikke spaanplaat kan de slanke lat al steunen. Een voorwaarde is we! dat de dunne spaanplaat zelf ook weer 1s
gesteund, zodat de plaat niet plooit.
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Figuur 36: "Horizontale doorsnede
over een kozijnstijl met metselwerk en
met een houten betimmering"
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Deze constructieve hypothese is experimenteel getoetst door Marit Fiege, in het kader
van een onderwijsopdracht voor de studie Bouwkunde bij de vakgroep Konstruktief
Ontwerpen van de Technische Universiteit Eindhoven. In mei 1996 heeft zij 16
sandwich-platen in een centrische opstelling tot bezwijken belast. In de proevenserie zijn
vier typen sandwich-platen getoetst. Dit waren alien standaard-dakplaten met een
isolatiekern van circa 100 danwel 120 mm EPS en met een beplating van 3 danwel 8 mm
spaanplaat. Van deze
vier typen zijn elk vier
Max. drukkracht op een plaat (Qx b = 2850x1010 mm 2 )
proefstukken van 1010
bij centrische druk.
x 2850 mm 2 beproefd.
120 mm
lsolatie dikte
97 - 99 mm
Roewe! de seriegrootte
beperkt is, geven alle
spaanplaatdikte
3mm
8mm
3mm
8mm +
proefresultaten aan dat
'
gemiddelde
de constructieve onder159,8 kN 215,5 kN 138,8 kN 180,9 kN.
bezwij
kkra
cht
bouwing een conservatieve benadering is.
benodigde waarde
12 kN (met Q= ± 2460 mm)
Bijgaande tabel geeft
het verschil tussen de
gemiddelde proefresul- Tabel 1 "Resultaten van de drukproeven op 16 sandwich-eletaten en de benodigde menten" [bran: M . Fiege]
maximale waarde in dit
proefproject weer. Tussen de gebruikswaarde ( dus inclusief de voorgeschreven
veiligheidscoefficienten) en de gemiddelde sterkte van de wandpanelen is er een
veiligheidsmarge van circa 15. Dit komt ook dicht bij de werkelijke veiligheidsmarge
voor dit proefproject, omdat er op de wanden een balk ligt, die in staat is de belastingen

Figuur 37: "Toe/sing van de const111ctieve sche111atisering in het Pieter van Musschenbroek-laboratorium
vanBKO"
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te verdelen. Een toevallige lage sterkte kan hierdoor worden opgevangen door een naastliggende plaat of platen. Wei moet de invloed van de kniklengte nog worden gecompenseerd. De lengte van de wandpanelen in het proefproject is 2,46 meter (in plaats van
de 2,85 meter in de proefopstelling). Deze kleinere kniklengte staat een 30% hogere
belasting toe. Daar tegenover staat een negatieve invloed op de sterkte door de langeduur effecten van hout, maar resumerend kan worden gesteld dat de werkelijke
veiligheidsfactor ruim voldoende is (minimaal 10).
De reikwijdte van de constructieve beschouwing voor deze sandwich-plaat kan met het
volgende voorbeeld nog eens extra worden ge"illustreerd :
in dit proefproject van circa van 6 x 6 m 2 is het zelfs mogelijk de zoldervloer (en het
hellende dak) te vervangen door een betonplaat met een dikte van zo'n 35 cm. Het
volledige gewicht hiervan (ruim 45 .000 kg) wordt dan in principe gedragen door 24
houten "latjes" (doorsnede: 2 x 10 cm2, met een lengte van 2,4 meter) . Dit is circa 1.800
kgf per lat, die zelf (dus zonder de steun van een 3 mm [ ....... ] dikke spaanplaat) nog
geen 75 kgfkan dragen !!!
4 .4 Dragende wanden die
voor 90% uit lucht bestaan

\
1

Figuur 38: "De deur is van te voren (in de werkplaats) al in het kozijn
afgehangen "

De voorgaande experimenten
tonen aan waarom een
element, dat toch voor 90 %
uit lucht bestaan (de overige
10 % van het volume is
voornamelijk
hout)
met
gemak de dragende functie
van
een
gemetseld
binnenspouwblad kan overnemen.
Maar behalve een mogelijke
vermindering
van
de
bouwkosten geeft dit nog
enkele
andere
mogelijke
voordelen.
Zo IS een sandwich-dakpaneel aan de zichtzijde
afgewerkt met een witte
folie . De naden tussen de
folie worden weggewerkt
met kunststof profielen. Dus
een afwerking als bij een
gemetselde wand (zoals stucwerk,
voegwerk
en/of
schilderwerk aan de binnenzijde), is bij een wand met
sandwich-elementen
niet
nodig.

pag . 117

verleden , heden en toekomst

BKO RESEARCHDAG 1996

Het tweede voordeel is een optimale thermische isolatiewaarde en een goede kierdichting . En ..... ... minder isolatiemateriaal kan niet, omdat dan de draagkracht van de
sandwich-panelen snel afneemt.
Een derde voordeel is het !age eigen gewicht (hier maximaal circa 40 kg per plaat). Hierdoor is het mogelijk, dat de platen zonder hijswerktuigen warden gemonteerd .
Tevens geeft het gebruik van lichte houtachtige elementen de mogelijkheid om de wandpanelen vergaand voor te bewerken. In het proefproject is dit ook zo ver mogelijk
uitgewerkt.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de eigenlijke bouw (gerekend vanaf het gereedkomen van de fundering) sJechts een dag ZOU duren (dus 's-ochtends nog sJechts een
vlakke betonvloer, en aan het einde van de middag een volledig bruikbaar gebouw, dat
later nog slechts aan de buitenzijde met o.a. metselwerk afgewerkt moet warden) .
Deze doelstelling is niet gehaald omdat de passing tussen de panelen achteraf te krap is
gebleken. Bij 23 van de 26 wandpanelen voldeed de tolerantie voor de onderlinge verbinding goed . De overige drie platen (dit waren de grootste panelen in de voorgevel)
konden echter slechts met veel moeite warden gekoppeld. Deze panelen konden we!
doelmatig warden geplaatst, maar het is niet gelukt om ze tegen elkaar aan te brengen.
De op maat gemaakte panelen van de voorgevel zijn hierbij in totaal ongeveer 3xl0 mm
verschoven. Hierdoor is eveneens de positie van de nok een weinig verschoven.

Figuur 39: "De ele111 enten
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Omdat vervolgens de maatvoering van de dakplaten niet meer exact voldeed, is er enige
vertraging opgelopen, met als gevolg dat het aanbrengen van de dakpannen op dezelfde
dag niet meer gerealiseerd is. Omdat de dakdekker nog we! om 18.00 uur terug wilde
komen, is het kleine stukje plat dak nog we! dezelfde dag waterdicht gemaakt.
Een belangrijke !es die uit het proefproject is getrokken heeft dus ook betrekking op de
vereiste toleranties tussen de panelen. Deze tekortkoming heeft echter ook een belangrijk
pluspunt ge"illustreerd: Doordat de panelen nog gemakkelijk te bewerken zijn, is het
tijdverlies toch nog relatief beperkt gebleven.
4.5 Montage zonder hulpmiddelen
Evenals bij de volledige uitwerking van de bouwwijze wordt getracht zo groot mogelijke
panelen toe te passen. Daarom zijn de sandwich-platen van fundatie tot dakrand uit een
lengte opgebouwd.
Maar vanwege de klein
schaligheid van deze specifieke toepassing is hier nog
een extra voorwaarde opgenomen:
de
montage
moest uitsluitend met mankracht ( dus zonder mobiele
kranen) gerealiseerd worden. Omdat de elementen
pas op de bouwplaats
onderling worden gekoppeld, wegen de afzonderlijke panelen zo'n 40 kg per
stuk. Deze panelen kunnen
dus met twee personen gemakkelijk worden gemonteerd. Er is slechts een paneel dat beduidend meer
weegt. Het middelste element aan de voorzijde bevat twee volledig afgewerkte kozijnen. Hierdoor weegt
dit paneel zo'n 120 kg.
Toch is gebleken dat dit
element nog met enkele
personen geplaatst kon
worden. Bij het plaatsen is
gebruik gemaakt van de
hefboomwerking. Ook is er
een speciaal gereedschap
gebruikt, waardoor het
tillen in een goede houding
mogelijk is.
Figuur 40: "P/aatsing van het k/einste element in de achtergeve/"
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Figuur 41: "Op/egging van de dakplaten: links de aansluiting bij een plat dak, rechts de detail/ering bij
een verholen goot"

Figuur 42: "De voorbewerkte ele111enten, gestapeld op volgorde van montage"
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Figuur 43: "Om snel le kunnen bouwen zijn eerst de twee langswanden geplaalsl"

Op deze wijze kon het gehele project tech vrij eenvoudig handmatig wordt gerealiseerd.
De montage is geheel met vrijwillegers (zonder bouwkundige achtergrond) gerealiseerd.
Hiervoor is bewust gekozen zodat het projekt geheel conform het ontwerp wordt uitgevoerd.

4 6 Plaatsing van panelen
Zoals uit de bijgevoegde plattegrond kan worden
afgelezen is het
mogelijk dat
hoewel de afmeti ngen en de positie van de ramen
/
/,
en deuren vooraf
al is bepaald- er .//
...
toch maar vier
panelen met een
afwijkende breedte
voorkomen.
De
pas-panelen
bevinden
zich
vo oral in het deel

Fig uur 44: "Nokdetai/"
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van de werkplaats dat aan de achterzijde uitsteekt. Wei is de totale lengte van de werkplaats ten opzichte van het originele ontwerp met enkele centimeters toegenomen. Deze
kleine wijziging is in de gegeven situatie volstrekt aanvaardbaar. Indien echter de aanpassing niet acceptabel zou zijn, was een vijfde paspaneel nodig om de exacte maatvoering te realiseren.
Toch is de originele plattegrond verre van ideaal. Het gebouw moet namelijk warden
aangepast aan de bestaande historische locatie. Dit betekent onder andere dat de vooren de achtergevel behoorlijk in lengte verschillen (circa 10 cm.). Met de gekozen plaatsing van de panelen kan hieraan tegemoet warden gekomen.
4.7 Kosten per m2
Behalve uit een analyse van de werkelijke kosten van het proefproject, kunnen de
calculatiegegevens ook op een andere wijze warden bepaald. Want met behulp van
Misset "Woningbouwkosten" kunnen vergelijkingsgetallen warden afgeleid, waaruit de
betekenis voor vervanging van metselwerk kan warden verkregen.
In het boek zijn de bouwkosten van metselwerk voor een binnenspouwblad in de
woningbouw als volgt: f 10 l ,20/m2 bij schoonwerk baksteen, f 60,20/m 2 bij gemetselde
kalkzandsteen-vuilwerk en f 58,=/m 2 bij gelijmde kalkzandsteenelementen met een
afgefilmde wand. Deze prijsindicaties zijn inclusief 75 mm spouwisolatie, stelwerk,
afschrijvingen en dergelijke ( echter exclusief de vaak noodzakelijke wandafwerking) .
Wanneer deze prijs wordt afgezet tegen de huidige materiaalprijs van (circa 100 mm)
dakpanelen (bron Misset: f 32,50, nog vermeerderd met f 10,= a f 20,= voor de
montage maakt f 45,= a f 50,=/m 2) kan dit een belangrijk argument geven om (een dee!
van de wanden) in een alternatief materiaal uit te voeren.

Figuur 45: "De pane/en zijn aan de bovenzijde gekoppeld door scl111i11 gep/aalste schroeven"
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4.8 Kansen voor panelen met een autonome draag- en stabiliteitsfunktie
Met een indicatieve ontwerpberekening is afgeleid
dat met bestaande sandwich-dakpanelen 'n eenverdiepingshoog gebouw
met een nuttige vrije hoogte van 4 a 5 meter gerealiseerd kan worden. Hierbij
1s een lichte dakconstructie (bijvoorbeeld een
houten balklaag) met een
overspanning van 6 meter
aangehouden.
Bij
een
paneeldikte van 200 mm is
het zelfs mogelijk om een
gebouw met een vrije
hoogte van circa 7,75 m te
realiseren.
Deze
maxi male
vrije
hoogte is bepaald bij een
I
dakconstructie
lichte
(bijvoorbeeld een houten
Voor
een
balklaag).
dakbelasting door een
zware betonnen (kanaalof breedplaat)vloer is op
dezelfde wijze afgeleid dat
een gangbare verdiepingshoogte van zo'n 2,5 meter
toegestaan is. Zelfs het Figuur 46: "Voor de op/egging van de dakplaten is gebruik gemaakt
lichtste
sandwichpaneel van een ho11te11 balk, die 01uler 45 graden in langsrichting is doorge(met een dikte van 99 mm) zaagd"
is geschikt als ondersteuning van een massief betonnen dak tot een overspanning van zo' n 6 meter. (Dit is onge·
veer de maximale overspanningen van een traditionele betonvloer).
4.9 Mogeliike toepassing in de woningbouw
De bestaande sandwich dakpanelen zijn in de woningbouw toepasbaar voor nagenoeg
alle wanden, waarop geen verdieping is aangebracht en waarbij een witte zichtzijde met
kunststof profielen ter plaatse van de vertikale naden geaccepteerd wordt. Dit zijn
bijvoorbeeld de binnenbladen van de spouwmuren van garages, bijkeukens, bergingen,
schuren en dergelijke, maar ook slaapkamers, werkkamers, zolders en dergelijke.
Hierbij komt de waarde van een bouwwijze naar voren omdat deze manier van bouwen
niet op zichzelf staat, maar ook uitstekend kan aansluiten op de traditionele bouw.

pag. 123

BKO RESEARCHDAG 1996

verleden, heden en 10ekoms1

Het gebruik van
globale besparingmogelijkheden
( eventuee1
licht
Bouwplan
onderdelen
per woning per project
gemodificeerde)
60 m 2 garagewand f 2.430,=
bungalow met
sandwich dMpaf 4.900,=
75 m2 slaapkamerwand f 2.460,=
garage
nelen lijkt vooral
zinvol voor elke
23 m2 garagewand
f 925,=
20
vrije-sector
bovenste verdie1
f 30.500, =
2
woningen 6 panelen van l x2,35 m in f 600,=
ping. Want bij
dakopbouw (houtskeletbouw)
hellende
daken
50 m2 garage/bijkeuken f 1.940,=
6 vrijstaande
wordt het uiterlijk
f 17.000,=
wonmgen
38 m2 slaapk. 2• verd.
f
900,=
van de dakplaten
19 m 2 garagewand
f 285,=
al geaccepteerd.
16 geschakelde 11
f 49.500,=
2
wonmgen 69 m slpk.wand op 2• verd. 1 f 2.820,=
Het lijkt dus maar I
een kleine stap
om ook de vertikale wanden een- Tabel 2 "Indicatie van de mogelijke te realiseren besparingen voor een aantal recent
uitgevoerde bouwprojekten" (basis: eenheidsprijzen volgens Misset: Woningbouwkoslen en
zelfde afwerking
ecn inschatting van de prijs van de gemonteerde wandpanelen van f 50,: /m')
te geven. Ook
ten aanzien van de functie van deze ruimten zal dit geen beperkingen geven.
Hierbij kan de bouwwijze goed inspringen op de mogelijkheden ten aanzien van een
nieuwe trend in de woningbouw om geen hellende daken maar juist platte daken toe te
passen. Meestal worden hierbij twee verdiepingen traditioneel gebouwd en wordt daarop
een lichte ( deels prefab) opbouw geplaatst.

I

1

In de bijgevoegde tabel is ter indicatie weergegeven welke besparingen misschien gerealiseerd k:unnen Worden. Het betreft vier (willekeurige) projecten die recent zijn opgele-

Figuur 47: "De raamkozijnen met de bijbehorende afwerkingen zijn al in de werkplaats aangebracht"
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verd . In deze vier voorbeelden zijn binnenspouwbladen van garage's en bijkeukens
vervangen door ge·isoleerde dakpanelen (al\een indien er boven deze ruimten geen andere
verblijven zijn). Ook zijn wanden van slaap- of werkvertrekken direct onder het dak vervangen. Soms was dit alleen de kopgevel. Kenmerkend is dat de wanddelen, die in de
vier voorbeelden werden vervangen, bijna altijd gesloten (en dus eenvoudige) wanden
waren.
Ten aanzien van de implementatie van vertikale dakpanelen in de woningbouw is er nog
een belangrijk logistiek argument. Want in de veel projecten worden al sandwich-dakpanelen verwerkt. De aanvoer en verwerking van deze gei"soleerde dakpanelen is normaliter tijdens danwel zeer kort na het metselen van de buitenspouw gepland. Het is dus
wellicht mogelijk om de panelen voor zowel de wand- als het dak samen aan te voeren
en te monteren. Hiermee wordt de drempel voor de uitvoering verlaagd.
4.10 Buitenafwerking

Als buitenafwerking zijn bijna a\le
gangbare gevelmaterialen toepasbaar. Het meest voor de hand liggend is in Nederland een gemetselde wand. Bij een toepassing
met een buitenafwerking van
· houten
delen
(schroten,
multiplex-platen,
rabatdelen,
maar ook kunststof-platen) is de
bouwwijze uitermate geschikt De
"tengels" van de vertikale wandpanelen vormen nu een handig
verticaal regelwerk. Hiermee kan
een goed ventilerende afwerking
worden gerealiseerd. Op de "tengels" kan ook een waterbestendige beplating (bijvoorbeeld een
goede gipsvezelplaat of een
houtwolcementplaat) ventilerend
wordt
aangebracht
Deze
beplating vormt een degelijke
ondergrond voor een afwerking
met (buiten-)stucwerk ( maar ook
voor een betegelde buitengevel of
steenstrips). In de industriele
bouw is een afwerking met
geprofileerde stalen wandplaten
(trapeziumplaat) denkbaar.
Figuur 48: "De zolderbalken zijn opgelegd op speciale (geprefabriceerde elementen, waardoor de be/as ting kan warden overgedragen
op de sandwich-elementen in de wanden"
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4.11 Toepassing in de utiliteitsbouw
Behalve kansen in specifieke
delen van de woningbouw zijn er
mogelijk ook goede perspectieven bij de bouw van (produktie)hall en, ( opslag)loodsen en dergelijke. Deze gebouwen worden
doorgaans gerealiseerd met een
staalskelet, waarbij vaak een
spouwmuur van baksteen en isolatie als gevelvulling wordt
gebruikt. In de hier beschreven
bouwwijze
vervangt
het
gei"soleerde wandpaneel tegelijk
het stalen skelet en het gemetEen
selde binnenspouwblad.
apart skelet en stabiliteitsvoorzieningen komen te vervallen.
Doordat er geen stalen skelet
hoe.ft te worden getekend, berekend, geproduceerd en gemonteerd en doordat het monteren
van de wanden veel minder tijd
vergt dan het metselen van
traditionele wanden, is een redelijke reductie van de bouwtijd
mogelijk. En een korte bouwtijd
kan in de utiliteitsbouw een doorslaggevende factor zijn.
(Produktie-)hallen worden behalve met een buitenafwerking van
(bak-)steen vaak ook met staal- Figuur 49: "Overigens ging niet al/es even perfect: een le krappe
platen bekleed. Ook deze uitvoe- tolerantie eiste enige krachtsinspanning bij een tweetal e/ementen"
ring is mogelijk (en gee.ft tijdwinst) omdat de sandwich-panelen ook met een geprofileerde plaat kunnen worden bekleed.
4.12 Extra toepassingsmogelijkheden
De dragende wanden kunnen ook een specifieke toepassing creeren: vanwege het !age
eigen gewicht kan deze bouwwijze worden gebruikt om aan woningen, kantoren, hallen
en dergelijke een verdieping toe te voegen, zonder dat de onderliggende constructie
hoe.ft te worden versterkt.
Daarnaast kunnen ook specifieke "produkten" als energiezuinige vakantiehuisjes, noodwoningen en dergelijke met dit principe worden ontwikkeld.
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Het proefprojekt kon alleen tot stand komen door de medewerking van :
W. Verbruggen - Nuenen (opdrachtgever)
IsoBouw Systems bv - Someren (beschikbaar stellen panelen en alle isolatiematerialen)
Bouwbedrijf Aldenhoven - Nuenen
(bewerking prefab panelen)
BAN Bouw bv- Nuenen
(aannemer)
Steenmetz daktechnick - Best
(pla11e dakbedekking)
Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan:

W.M.J. (Wim) Schellens
prof. dr. ir. H.S. (Harrie) Rutten
ir. F. (Frank) Schol
ir. AP. (Albert) Thijssen arch HBO
Maril Ficge en medewerkers van het Pieter van Musschenbroek-laboratorium
alle studenten die in het afgelopen jaar op de ecn of andere wijze hebben bijgedragen aan het bouwsysteem
en alle vrijwilligers, die op de een of andere wijze hebhcn gcholpen bij de totstandkoming.
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NUMERJEKE MECHANICA: GEREEDSCHAP VOOR GEINTEGREERDE
MA TERIAALONTWIKKELING EN KONSTRUKTIEF ONTWERPEN ?
dr. Jan van Mier
Technische Universiteit Delft
Faculteit der Civiele Techniek
Stevinlaboratorium
Postbus 5048
2600 GA Delft

SAMENVATTING: Numerieke methoden zijn een belangrijk hulpmiddel
geworden, niet alleen voor onderzaek, maar ook in de dagelijkse
konstrukteurspraktijk. Een oude vraag herhaalt zich, namelijk, is voldoende
bekend hoe een materiaal zich gedraagt in een konstruktie om daadwerkelijk
voorspelbare (numerieke) modellen te konstrneren ? De vraag is niet alleen
van belang voor numerieke modellen, maar ook voor analytische modellen
ten behoeve van voorschriften. Door de komst van de numerieke modellen
lijkt deze vraag meer en meer van belang te worden, te meer daar za 'n
model altijd een antwoord geeft. Zijn de in de modellen gebruikte
parameters daadwerkelijk materiaalkarakteristieken, of zijn zij een uitvloeisel
van het model zelf? Het interpreteren van de modeluitkomsten is daardoor
niet altijd eenvoudig. De rol van het experiment in het ontwikkelen van de
modellen is anders dan voorheen.

.... The question Is it any good ? had always been hard to discuss, and only to be
settled after a lapse of time and by the judgement of the wider public. This irritated
intellectuals, who found it more agreeable to ask Is it new?, together with What does
it mean ? and Is it art ?, questions easy to discuss and never to be settled ....
(Kingsley Amis 1992)

1. INLEIDING
Het bovenstaande citaat van Kingsley Amis geeft duidelijk het verschil tussen het belang
van het publiek en de intelectueel. Universiteiten zijn de habitat van intelectuelen, en in
de laatste jaren lijkt het oordeel van het publiek een grotere rol te gaan spelen bij het
toekennen van middelen voor onderzoek. Van belang wordt het publiek te overtuigen
van de waarde van het werk, Is it any good? . De voor de academicus zo aardige andere
vragen ls it new ?, What does it mean ? en Is it art ? lijken steeds besmetter te zijn
geraakt. Om de universiteit weer Universiteit te laten zijn zouden deze vragen weer
meer gesteld moeten worden, te meer daar in het recente verleden is gebleken dat al te
haastige introductie van nieuwe technieken niet altijd heeft geleid tot het profijt waarop
men hoopte. De vraag naar utilisatie kan leiden tot overhaaste daden, en niet realistische
beloftes. Technische universiteiten ontplooien aktiviteiten op het gebied van de
technische wetenschappen, en houden zich in het algemeen bezig met zaken van
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algemeen nut. Het introduceren van nieuwc technieken in de praktijk neemt een hoge
vlucht in de technische wetenschappen, maar het uiteindelijke nut wordt niet of
nauwelijks getoetst. Van terugkoppeling is geen of weinig sprake. Ook van de klassieke
Universiteiten wordt meer en meer toepassingsgericht onderzoek verlangd, en het is sterk
de vraag of deze tendens wel gewenst is. De oorspronkelijke vraagstellingen Is it new
?, What does it mean ? en /s it any good ? komen ook daar onder druk:, terwijl zij toch
duidelijk tot het oorpronkelijke cultuurgoed van de Universiteiten behoren. In deze paper
zal worden ingegaan op het "nut" van numerieke modellen voor het berekenen
(simuleren) van het mechanisch gedrag van materialen en konstrukties. Wellicht moet
ook hier vaker de bovengestelde vragen worden gesteld om van de technische
universiteit ook een echte Universiteit te maken waar Technische Wetenschappen
worden bedreven. Na de introductie van electronische rekenmachines is (terecht) veel
aandacht besteed aan het zoeken naar nieuwe toepassingen met behulp van al dit
rekentuig. In de begin jaren werd zelfs gepropageerd dat na verloop van tijd het ·
experiment volledig zou verdwijnen omdat een numeriek model in staat zou zijn het
gedrag wel te voorspellen. Met name in het sinds 1976 lopende projekt
"Betonmechanica" vierde deze mening hoogtij. Laten we de situatie eens nader
beschouwen voor toepassingen van numerieke modellen voor het simuleren van
mechanisch materiaal- en konstruk:tiegedrag.

2. NUMERIEK MODELLEREN
Numerieke modellen worden al sinds het eind van de jaren zestig toegepast voor het
analyseren van het gedrag van (gewapend) betonkonstrukties. In dergellijke konstrukties
is het niet-lineaire gedrag het meest geprononceerd. Rashid 1968 was een van d.e eersten
die het nieuwe numerieke gereedschap aanwende voor het berekenen van het gedrag van
kernreactoren; ingewikkelde konstrukties met complexe belastingen waarbij een hoge
veiligheid werd geeist. In de vroegste (eindige elementen) modellen werd een scheur
gecreeerd door simpelweg de knopen tussen aangrenzende elementen te splitsen. Dit
heeft uiteraard als nadeel dat de scheurgeometrie sterk afhankehjk is van de gekozen
elementenverdeling (Figuur 1a) . Een criterium is noodzakelijk dat bepaalt wanneer een
breuk moet worden gemaakt (zie Sectie 3). Een andere mogelijkheid is om door een
gepaste verandering van de stijfheid van een geheel element scheurvorming te simuleren.
We spreken dan van de uitgesmeerde scheurmethode (zie bijvoorbeeld Rots 1988 , Figuur
lb).
'true crack path'
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,
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I
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Figuur 1. Discrete scheur tussen elementen (a), uitgesmeerde scheur model (b), en remeshing techniek (c) .
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Een derde mogelijkheid is om de elementenverdeling aan te passen aan het scheurpad.
Dit vereist een zogenaamde re-meshing methode en wordt onder andere toegepast door
Ingraffea & Saouma 1984 (Figuur le).
De bovenstaande scheurmethoden gaan allen uit van een continuum beschrijving
van beton (of van ieder ander materiaal waarin men is ge"intereseerd). Beton is een
heterogeen materiaal met een sterk niet-lineair spannings-vervormingsgedrag op het
macro-nivo. Dit gedrag zal moeten worden gemodelleerd, en de aldus verkregen
constitutieve vergelijkingen worden ge"implementeerd in het toe te passen elementenpakket. De toenemende computercapaciteit maakt het mogelijk de verschillende
componenten in beton afzonderlijk te beschrijven. We beschouwen het materiaal op het
meso-nivo, en voor beton, maar ook voor talloze gesteenten en keramiek, zien we in een
twee-dimensionale doorsnijding van het materiaal toeslagkorrels ingebed in een matrix.
De matrix, de korrels en ook de hechtzone tussen beide fasen kunnen worden beschouwd
als de elementaire delen waaruit het materiaal is opgebouwd. In feite hebben we hier een
reductionistische aanpak voor ogen zoals die ook wordt toegepast in "particle physics",
echter de afmetingen van onze elementaire deeltjes zijn enige orden groter dan de
deeltjes waarmee in de fundamentele "particle physics" wordt gewerkt. Begrijpelijk zal
dan ook zijn dat we de gehele cascade zullen moeten doorlopen voordat we zijn
aangeland bij een echt elementair nivo waaruit we het gedrag van ons materiaal op basis
van de wetten die de interactie tussen de deeltjes beschrijven kunnen voorspellen. Laten
we voorlopig maar eens op het zogenaamde meso-niveau blijven. De korrels, matrix en
hechtzone worden beschouwd als een continuum (Noot: bij een reductionistische aanpak
zal altijd op het laagste nivo weer een continuum gedrag worden verondersteld).
Eventueel kunnen de grote porien als afzonderlijke fase worden meegenomen, zie
bijvoorbeeld Arslan et al. 1995 . We kunnen nu kiezen. De betonstructuur wordt direct
gemodelleerd met behulp van continuum elementen, waarin op de in Figuur 1
aangegeven methoden scheurvorming wordt gesimuleerd, of het continuum kan worden
gediscretiseerd in een netwerk van staaf- of balk-elementen. Bij modellen van het eerste
type kan worden gewerkt met een geschikte keuze van continuum en interface elementen
op het grensvlak van twee materialen, dus bijvoorbeeld tussen de matrix en de
toeslagkorrel wordt het gedrag van de hechtzone "gelumpd" in een discreet interface
element. Een dergelijke aanpak werd in het verleden ondermeer voorgesteld door
Roelfstra & Wittmann 1985 , zie Figuur 2.

Figuur 2. Het numerieke beton model van Roelfstra & Wittmann 1985 .
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Als het continuum wordt vervangen door een netwerk van staaf- of balk-elementen, kan
de materiaalstruktuur word en geprojecteerd op de netwerkstruktu ur, waarna verschillende
materiaaleigenschappen worden toegekend aan de elementen die in de matrix, toeslag
of hechtzone vallen. Een dergelijke aanpak werd voorgesteld door Schlangen & Van
Mier 1992 , gebaseerd op ontwikkelingen in de theoretische fysica, o.a. door Herrmann &
Roux 1990 (zie Figuur 3a). Een andere benadering is die waarbij wordt aangenomen dat
de staven of balken de kernen van aangrenzcnde toeslagkorrels verbinden. In dat geval
is een element tamelijk complex omdat het bestaat uit delen matrix, toeslag en
hechtzone. Een dergelijk model werd o.a. toegepast door Bafant et al. 1990 , en meer recent
door Beranek & Hobbelman 1995 . Het model is schematisch weergegeven in Figuur 3b.
matrix (M)

(a)

Figuur 3. Lattice modellen toegepast op het meso-nivo: (a) materiaalstruktuur
geprojecteerd op een lattice, en (b) composiet lattice elementen als verbinding tussen de
aangrenzende toeslagkorrels.

3. MA TERIAAL MODELLEN VOOR BREUK
In het bovenstaande is alleen nog maar de materiaalgeometrie beschreven. Op het
macro-nivo wordt geen interne struktuur onderscheiden, op het meso-nivo worden drieof vier materialen onderscheiden met hun struktuur: de matrix, toeslag, hechtlaag en de
grote porien. Bij simulaties van het mechanische en breukgedrag moet natuurlijk een
constitutief model worden gekozen. Bij voorkeur heeft dit model een simpele vorm, en
is het geschikt om situaties die niet eerder door middel van ecn experiment zijn
onderzocht te voorspellen. Dit is geen eenvoudige eis, en tot op heden is er nog geen
materiaalwet gevonden waarmee daadwerkelijke voorspellingen konden warden
uitgevoerd. Wat zijn dan wel die wetten, en waarom kan er niet mee worden voorspeld
? Op het macro-nivo wordt beton beschouwd als een continuum, en wordt het
mechanische materiaalgedrag uitgedrukt in (nominale) spanning en rek. Indien een
vervormingsgestuurde proef wordt uitgevoerd, zal na het bereiken van een maximaal
spanningsnivo, de spanning geleidelijk afnemen bij toenemende vervorming. Dit "leven"
na de top wordt wel "softening" genoemd. Het materiaal verweekt, maar duidelijk blijkt
nog energie toegevoerd te moeten worden om tot volledige breuk te komen. Voor
normaal beton is het uitvoeren van een dergelijke vervormingsgestuurd experiment geen
enkel probleem met de huidige generatie computergestuurde servo-hydraulische
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belastingsapparatuur. Voor hoge sterkte beton (fc > 80 MPa) treedt vaak na de top
zogenaamd snap-back gedrag op, waarbij zowel de spanning als de vervorrning
gedurende een deel van de dalende tak teruglopen. Speciale maatregelen zijn dan nodig
om ervoor te zorgen dat toch een stabiel resultaat wordt verkregen. De meest
geavanceerde laboratoria in de wereld hebben ook daar tegenwoordig geen problemen
meer mee. In de literatuur zijn verschillende wiskundige modellen te vinden, waarmee
het spannings-rek gedrag van beton onder gegeneraliseerde spanningstoestanden
(algemeen multiaxiaal) kan worden beschreven. Nabij de top van het spannings-rek
diagram wordt gevonden dat de maximale spanning afuankelijk is van de afmetingen vn
het proefstuk, terwijl na de top duidelijk localisatie van vervormingen in een nauwe
band wordt waargenomen. Zowel voor eenassige trek (Hillerborg et al. 1976 en
Petersson 1981 ) als voor eenassige druk (Van Mier1984) treedt zuivere localisatie op,
hetgeen inhoudt dat een uniek softening diagram moet worden beschreven in terrnen van
spanning en verplaatsing. In dat geval wordt voor proefstukken met verschillende
hoogte, een zelfde respons diagram gevonden. Voor eenassige trek kan men zich dit
eenvoudig voorstellen. Een proefstuk op ongewapend beton vertoont bij breuk een
enkele scheur. Tijdens het openen van een scheur treedt elastisch ontlasten op in de
ongescheurde delen van het proefstuk. Dergelijke waamemingen leidde uiteindelijk tot
de toepassing van breukmechanica ideeen bij kons trueren in be ton, Hillerborg et al. 1976 .
Voor eenassige druk is de situatie meer complex. Ook hier treedt na de top zuivere
localisatie van vervormingen op. Dat wil zeggen dat bij verhoging van de proefsukken,
bij gelijkblijvende doorsnede, het spannings-rek diagram steeds steiler gaat lopen na de
top zoals aangegegeven in Figuur 4a.
stress cr c

stress cr c
<Jc
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increasing 1: b
<Jc
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k~1

~

t

<Jc

t<Jc
strain E
(a)
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_.::-'·::._ 1: b

= 8/ h

strain E
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Figuur 4. Spannings-rek diagram van beton onder druk voor proefstukken met
verschillende slankheid, Van Mier 1984 (a), en invloed van wrijving tussen proefstuk en
belastingplaat vol gens Kotsovos 1983 .
Indien na de top de spanning wordt uitgezet tegen de totale axial proefstukvervorming
dan liggen de softening diagrammen vrijwel exact op elkaar. Deze localisatie onder
eenassige druk werd recent bevestigd in een Round Robin experiment waaraan 10
laboratoria over de gehele wereld deel namen, zie Van Mier, Shah, et al. 1996 • Een andere
complicatie bij drukproeven is de wrijving tussen belastingplaat en proefstuk.
Kotsovos 1983 toonde aan dat bij toenemende wrijving de dalende tak flauwer gaat lopen,
en dat de scheuren in de proefstukken een grotere hoek met de druk richting gaan
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maken. Klaarblijkelijk leidt de grotere helling tot een toenemende inwendigc wrijving
in het gescheurde proefstuk, waardoor de weerstand tegen volledig bezwijken toeneemt.
Voor trek werd in 1976 door Hillcrborg en mcdewerkers voorgesteld het spanningsvervormings diagram op tc splitsen in een spannings-rek diagram voor de top en een
spannings-scheuropening diagram na de top. Het oppervlak onder de softening curve
is dan de voor volledige breuk benodigde breukenergie GI waarvan de dimensie gelijk
is aan [N/mm 2].[mm] = [N/mm]. Voor druk zou een dergelijke aanpak ook moeten
worden gevolgd. Markeset 1995 was een van de eersten om een dergelijke poging te
ondernemen.
In een (numeriek) eindige elementen model, gebaseerd op de uitgesmeerde
scheurmethode levert localisatie in het algemeen problemen op. Na de top zal men de
"scheurrekken" moeten vertalen naar een scheuropening. Bovendien, moet voor
gewapende konstrukties een uitspraak worden gedaan over de scheurafstand. De discrete
modellen zijn hier een stuk aaangenamer. Bovendien heeft fundamenteel onderzoek
aangetoond dat de vergelijkingen in een normaal continui.im slecht gesteld zijn, hetgeen
additionele problemen geeft bij de numerieke oplossing. Onder meer blijkt de oplossing
afhankelijk te zijn van de gekozen elementenverdeling. Om dergelijke problemen te
omzeilen wordt nu een beroep gedaan op hogere orde continui.im modellen, zoals o.a.
beschreven in Mi.ihlhaus 1995 .
De materiaalexperimenten geven aan dat in het gebied voor de top een spannings-rek
diagram (cr-£), en na de top een spannings-verplaatsings diagram ( cr-8) zou moeten
worden toegepast. Een van de belangrijkste parameters die scheurgroei onder trek (of
schuifband propagatie onder druk) bepaalt is de breukenergie. Voor (meerassige) druk
is de breukenergie vele malen groter dan voor eenassige trek. Uit onderzoek is gebleken
dat voor trek GI afhankelijk is van een aantal door het materiaal zelf bepaalde
parameters zoals de maximale korrel in het beton en de w/c-factor (zie Petersson 1981 ),
maar ook door een aantal proefstuk- en proefmethode-afhankelijke factoren zoals de
afmeting van het proefstuk en de randvoorwaarden van de trekproef waarmee de breukenergie wordt gemeten. Als de trekplaten in de proef gedurende het gehele bezwijprocess
parallel aan elkaar verplaatsen blijkt de breukenergie circa 30-40 % hoger te liggen dan
wanneer de belastingplaten vrij kunnen roteren, zie Van Mier et al. 1995 .

4. LEIDT VERFUNING TOT BETERE KENNIS?
Al met al moet worden geconcludeerd dat softening een gedeeltclijke materiaaleigenschap is en gedeeltelijk een konstruktie-eigenschap. In berekeningen aan
scheurvorming en rotaticcapacitcit moet hier terdege rekening mee worden gehouden.
In feite zou een model de gehele scheurgeschiedenis van micro-scheurvorming tot
localisatie van vervormingen in grote macroscheuren moeten beschrijven. Het totale
spannings-vervormingsgedrag is in feite niets anders dan een "handtekening" van het
materiaal, die met behulp van globale parameters het gehele scheurprocess beschrijft.
Met behulp van meso-nivo modellen, waarin discrete scheurvorming wordt gemodelleerd, is een realistische beschrijving mogelijk, echtcr ten koste van een enorme toename
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van de rekentijden. Zoals al vermeld in Sectie 2 kan op het meso-nivo met verschillende
benaderingen warden gewerkt. Voor een gedetailleerde beschrijving van het spanningsvervormings gedrag van beton zou de gehele korrel-opbouw in de schematisering moeten
warden meegenomen. Dit is ondoenlijk omdat het aantal elementen afhankelijk is van
de kleinste korrel in de materiaalstruktuur. In de praktijk zal men bij dergelijke
simulaties dan ook uitgaan van een ondergrens voor de korrels die nog in de berekening
warden meegenomen. Dit betekent dat het matrix materiaal en de hechtzone in het
mesa-model moeten warden beschouwd als cement-mortel bevattende fijn verdeelde
toeslag (zand). Experimenten hebben aangetoond dat mortel ook een duidelijk softening
gedrag vertoont, waardoor bij berekeningen op het meso-nivo toch weer noodgedwongen
met een gecombineerde materiaal/konstruktie-eigenschap moet warden gerekend (analoog aan de hiervoor genoemde macro-modellen). Een voordeel ten opzichte van de
macro-nivo simulaties lijkt dan ook niet te bestaan, te meer daar continuum gedrag
wordt verondersteld voor de kleinste elementen. Dit impliceert weer mesh-afhankelijk
gedrag, met name als uitgesmeerde scheurmodellen warden toegepast.
Snelle en inzichtelijke meso-nivo simulaties kunnen echter warden uitgevoerd met de
zogenaamde lattice modellen. In dergelijke modellen wordt breuk gesimuleerd door de
staven of balken die de hun toegewezen sterkte overschreiden een voor een te
verwijderen uit het netwerk. Fundamentele scheurmechanismen onder trek, zoals
verspreide micro-scheurvorming in de hechtlagen tussen matrix en toeslagkorrel, scheurbruggetjes, en scheurvorming in lichtgewicht toeslag kan eenvoudig warden gesimuleerd.
Als vanzelfsprekend moeten dergelijke simulaties warden getoetst aan waamemingen op
meso-nivo. Daamaast zijn aanvullende experimenten noodzakelijk om zicht te krijgen
op het gedrag van de hechtlaag, zie bijvoorbeeld Vervuurt 1997 . Het grootste voordeel van
de lattice modellen is dat op natuurlijke weg inwendige krachten ontstaan, ook in de
richting waar geen uitwendige krachten zijn aangebracht. Dit is bijvoorbeeld van belang
voor het simuleren van het meerassig gedrag van beton, in het bijzonder het twee-assige
drukgedrag waarbij splijten uit het vlak van de belasting optreedt, Beranek &
Hobbelman 1995 . Daamaast wordt altijd een stabiele numerieke oplossing verkregen zonder
itereren. Nadeel blijft echter de enorme rekentijd, terwijl de bepaling van de materiaaleigenschappen waarmee moet warden gerekend alleen maar complexer lijkt te warden.
Waar ligt dan de toepassing van dergelijke meso-modellen ? Op de eerste plaats zijn zij
gereedschap voor het interpreteren van experimenten. Dit is de belangrijkste reden
geweest om tiberhaupt dergelijke modellen te gaan ontwikkelen, Van Mier et al. 1995 . Er
werd gezocht naar een verklaring voor softening, naar de scheurmechanismen die ten
grondslag liggen aan de het softening fenomeen. Een aantal vragen kon warden
beantwoord, maar nieuwe vragen zijn weer opgekomen. Naast dit fundamentele karakter
van de meso-modellen, lijkt er een rol te zijn weggelegd voor de modellen als
hulpmiddel bij de ontwikkeling van nieuwe materialen. Hierbij moet men zich echter
wel realiseren dat het gedrag van materialen afhankelijk is van fabricage (waardoor een
specifieke materiaalstruktuur kan ontstaan), en de toepassing van het materiaal in een
konstruktie. Met name in de breukfase is er een sterke verstrengeling van materiaal en
konstruktiegedrag. In plaats van een reductionistische benadering waarbij de konstruktie
wordt opgesplitst in een aantal kleinere delen, lijkt er ruimte voor een meer holistische
aanpak waarbij een materiaal direkt wordt getest in de konstruktieve vorm waarin het
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uiteindelijk zal worden toegepast. Een voorbeeld omtrent de ontwikk:eling van hoogwaardig vezelbeton (SIFCON, zie Van Mier et al. 1996 ) zal in de voordracht worden
gegeven.
De verfijning die men bereikt bij het toepassen van meso-modellen betekent niet een
grotere zekerheid omtrent de verkregen resultaten. De werkelijkheid wijst eerder op een
omgekeerde trend omdat de experimentele bepaling van de model-parameters steeds
moeizamer wordt. Toch leveren de meso-modellen nieuwe inzichten, met name in
scheurvormingsprocessen die wel redelijk eenvoudig in experimenten kunnen worden
getoetst. Naast de gebruikelijke meting van spannings-vervormings diagrammen zal meer
aandacht moeten worden besteed aan het vastleggen van de scheur-historie. Een
nauwgezettc interactie tussen experiment en (numerieke) model is dan ook zeer gewenst.
Dit werd al voorzien bij de eerste opzet van het "Betonmechanica" programma. Echter
de voorspelling dat bij vervolmaking van de numerieke modellen de rol van het
experiment geleidelijk aan kleiner zal worden is niet juist gebleken. Veeleer is het het
tandem experiment/(numeriek) model dat tot nieuwe kennis en inzichten zal leiden. Een
pleidooi voor ondersteuning van dergelijk onderzoek, ook al is van directe toepassing
in de praktijk vooralsnog geen sprake, is hier op zijn plaats. Speciale aandacht zou er
moeten zijn voor het ondersteunen van experimentele aktiviteiten. Nieuwe inzichten
komen daar vaak uit voort, echter gezien de enorme kosten komen experimenten vaak
in de verdrukking. Fundamenteel onderzoek heeft uiteindelijk zijn weerslag op de
rekenvoorschriften. Bijvoorbeeld het druk-localisatie fenomeen heeft zijn weg gevonden
naar de CEB modelcode, waar ook de verschillende breukmechanica parameters worden
gegeven die het beste zouden kunnen worden toegepast voor bepaalde numerieke
berekeningen. Als een gevolg wordt er gewerkt aan aangepaste rekenmodellen voor
ondermeer rotatiecapaciteit. Naar mijn mening zou de korte termijn visie die is
gekoppeld aan de vraag voor meer toepassingsgericht onderzoek zo snel mogelijk
moeten worden verlaten. Wellicht is het tijd voor een fundamentele "poot'' aan de
Stichting der Technische Wetenschappen, danwel de oprichting van een nieuwe stichting,
om een technische universiteit weer echt Universiteit te laten zijn.
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OVER DE RODE DOOS, KOOLSTOF EN ANDER
ONDERZOEK VAN METSELWERK
Ad Vermeltfoort, Rob van der Pluijm en Dirk Martens

Sam en vatting.
Dit artikel vonnt een omka.dering voor andere artikelen over metselwerk in
deze syllabus.
Met de rode doos werd het gedrag onder trekbelasting van gemetselde proefstukken bepaald. De resultaten word.en bij numeriek onderzoek gebruikt.
Bij drukproeven op stenen, nwrtel en metselwerk spelen de ajmetingen van de
proefstukken en de aansluiting van de proefstukken op de lastplaten een grote
rol. Het effect van het vastlijmen van het proefstuk op de sterkte en vervormingseigenschappen werd onderzocht evenals het effect van het tussen het
proefstuk en de lastplaten leggen van teflon.
Wapening kan het toepassingsgebied van metselwerk verbreden. De keuze van
het wapeningsmateriaal, waarvan koolstof een van de nieuwste is, en het
gedrag onder buiging zijn fenomenen die warden beLicht.

1. INLEIDING
Sinds de instelling van de leerstoel stapelbouw is er veel onderzoek verricht aan metselwerk
waarbij "spouwmuren" , "eigenschappen onder drukbelasting" , en "gewapend metselwerk"
de hoofdaandachtsgebieden vormen. Bij dez.e onderzoeken zijn de rode doos en een kleine
pers met de codenaarn M23P [*3] als hulpmiddelen gebruikt en is koolstof [*6] een van de
nieuwe materialen waarvan de toepassingsmogelijkheden zijn onderzocht. In dit artikel
worden enige achtergronden van dez.e en andere onderzoeken gepresenteerd. Voor meer
informatie wordt verwez.en naar de andere artikelen over metselwerk in dez.e syllabus[*].

2. DE RODE DOOS, OFWEL METSELWERK ONDER TREK
Bij het construeren met steenachtige materialen gaat de aandacht meestal uit naar de
druksterkte, maar of er nu op gedrukt of aan getrokken wordt, het bezwijken van
steenachtige materialen en dus ook van metselwerk gaat altijd gepaard met
scheurvorming. Blijkbaar speelt de treksterkte een belangrijke rol. Dat het gedrag onder
trek in de constructeurspraktijk niet wordt beschouwd, heeft meerdere oorzaken
waaronder de volgende twee:
1. bezwijken onder trek is bros, en vindt in het algemeen plaats zonder waarschuwing
hetgeen onaanvaardbaar wordt geacht;
2. de modelvorming van het materiaal onder drukbelasting is om praktische redenen en
vanwege de huidige stand van de techniek meestal eenvoudiger. Het bezwijken door
scheurvorming onder druk wordt fenomenologisch vertaald in een a' -e' diagram.
Beschrijving van materiaalgedrag voor gebruik bij de eindige elementenmethode vraagt
niet alleen om een sterkte en een stijfheid, maar ook om het gedrag na het bereiken van
de maximale sterkte. Of ook het bezwijken onder druk, via scheurvorming, wordt
beschreven, hangt sterk af van het niveau waarop het materiaal wordt gemodelleerd.
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Indien de structuur (klei-, zand-, kalk:- en cementdeeltjes) wordt gemodelleerd,
bijvoorbeeld door een schematisatie tot een lattice model, [1], dan is bezwijken op druk
door scheurvorming mogelijk.
Voor het beschrijven van het gedrag van metselwerk voor gebruik bij de eindige
elementenmethode op detailniveau is er behoefte aan kennis van:
• het gedrag van stenen onder trek;
• het gedrag van voe gen en hechtvlak onder trek en afschuiving.
Omdat daarvoor ook het gedrag na de top gemeten moet worden heeft dit de nodige
consequenties voor de proeven waarmee het gedrag moet worden bepaald. Alvorens
hierop in te gaan zullen we eerst het gedrag van een bros materiaal onder trek en de
bijbehorende parameters beschouwen.

2.1 Bros materiaalgedrag onder trekbelasting
Door Hillerborg e.a. [2] is de theorie van de niet-lineaire breukmechanica ontwikkeld
om het gedrag van steenachtige materialen bij scheurvorming te beschrijven. In die
theorie wordt verondersteld dater bij de scheurtip een zone is waar reeds microscheurvorming is opgetreden, maar waar nog wel spanningen kunnen worden
overgedragen. Dit komt voor metselwerk neer op een gedrag dat bijvoorbeeld bij het
verbreken van de hechting de belasting niet meteen naar nul terugvalt maar geleidelijk
afneemt bij toenemende vervorming. Dergelijk gedrag wordt in de literatuur aangeduid
met 'softening' en is schematisch in fig. 1 weergegeven.

13>

c::
c::
c::

a:s
a.

"'

t
- -..•~ scheuropening w

Fig. I

Schematische weergave van het gedrag van het hechtvlak
in een vervormingsgestuurde trekproef

Het oppervlak onder de grafiek is de zogenaamde breukenergie Gr. Dit is de energie die
per eenheid van oppervlak nodig is om een scheur te creeren waarin geen trekspanningen
meer kunnen worden overgedragen.
De karakteristieke lengte Leh is gedefinieerd door:
Gr·E
[ch =--2-

/tb

Daarin is:
Ge
de breukenergie;
E
de elasticiteitsmodulus;
fib
de hechttreksterkte.
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De karak:teristieke lengte is een maat voor de brosheid van een materiaal. Naarmate deze
lengte groter is, gedraagt een materiaal zich minder bros. Om goed te kunnen vergelijken
moet de vonn van de dalende tak: voor de materialen wel gelijk zijn.
De invloed van de E-modulus op de brosheid is niet onmiddellijk duidelijk. Bedacht moet
worden dat bij een minder stijf maar even sterk materiaal de hoeveelheid elastische
energie die bij het bereiken van de treksterkte is opgenomen, groter is dan bij een stijver
materiaal. Op het moment van scheuren is er in de omgeving van de scheur meer energie
beschikbaar om de scheur te laten groeien, hetgeen dus sneller zal gaan, waardoor het
materiaal zich brosser gedraagt
2.2 De rode doos
Om het gedrag zowel voor als na de top te kunnen meten, is het nodig om een trekproef
te sturen op een parameter die tijdens de proef continu toeneemt. Alleen dan is het
mogelijk om deze paramater met een voorgeschreven snelheid tijdens de proef te laten
toenemen en zodoende de proef te controleren.
Bij de trekproeven werd hiervoor de scheurwijdte w (zie fig. 1) gebruikt. Afgezien van
de sturing van een proef is het ook belangrijk dat hetgeen we in een proef meten, ook
datgene is wat we willen weten. Voor trekproeven kunnen hierbij als twee extremen de
kruisproef en de trekproef met rotatieverhinderde trekkoppen (zie fig. 2) worden
genoemd.
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Fig. 2 Kruisproef en trekproef met rotatieverhinderde trekkoppen
Bij de kruisproef worden twee stenen in kruisvorm op elkaar gemetseld. Bij de gewenste
ouderdom worden deze twee stenen van elkaar gedrukt met behulp van twee U-vonnige
stalen hulpstukken. De voeg wordt daarbij op trek belast. Hoewel de hulpstukken ronde
randen hebben om oneffenheden en het niet evenwijdig zijn van de drukvlak:ken te
ondervangen, worden toch piekspanningen opgeroepen. Doordat de sturing van de proef
beperkt is, kan niet 'over de top' worden gemeten.
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Voor de trekproef met rotatieverhinderde trekkoppen werd de rode doos ontwikkeld. In
de rode doos bevindt zich een bolscharnier die aansluiting van niet geheel evenwijdige
belastingsvlakken van het proefstuk mogelijk maakt
Om praktische redenen konden deze voorzieningen het eenvoudigste in een vierkante
stalen koker warden gemonteerd waarmee, na montage van kop- en voetplaten, een doos
werd gevormd. Om alle associaties met een zwarte doos te vermijden werd de doos rood
gespoten.
De rode doos is opgehangen aan twee stalen armen van 300 mm breed, aangeduid met
upper and lower arm in fig 2. Deze armen zijn aan het eind verjongd. Hierdoor werken
de armen als 'verende' pendelstaven en wordt er een parallellogram gevormd met de
doos en het frame. Daardoor blijft de vertikale as van de doos evenwijdig met de
vertikale poot van de opstelling, en blijven ook de trekkoppen evenwijdig nadat het
bolscharnier bij enige belasting geblokkeerd is.
De krachten warden op het proefstuk overgedragen via verwisselbare stalen platen. Snel
wisselen van proefstukken is mogelijk doordat er voldoende stalen platen voorradig zijn
die, voorafgaand aan de proef, op de proefstukken kunnen warden gelijmd.
2.3 Rode doos versus kruisproef
Zowel de kruisproef als de trekproef met de rode doos werden niet-lineair elastisch doorgerekend met behulp van de eindige elementen methode. Met die berekeningen is
aangetoond, dat de sterkten die met beide proeven warden gevonden een factor 1. 7
kunnen verschillen [3]. De spanningsverdelingen in beide proeven bij het bereiken van de
maximale belasting zijn weergegeven in fig.3. De bijzonder ongelijkmatige
normaalspanningsverdeling in de kruisproef verklaart het sterkteverschil tussen beide
proeven.
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Fig. 3 Spanningsverdelingen in het kritische hechtvlak van de kruisproef (a) en de
trekproef met rotatieverhinderde platen (b)
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3. METSELWERK ONDER DRUK
De druksterkte is voor metselwerk een belangrijke ontwerpparameter vandaar dat
vanaf de oprichting van de leerstoel de druksterkte een belangrijk onderzoeksitem
is, mede door vragen die door CUR commissie B50, 'Experimenteel onderzoek'
werden gesteld. Zo werden voor B50 drukproeven uitgevoerd op gestapelde
prisma' s van 5 stenen hoog. Niet alleen de sterkte maar ook de
vervormingseigenschappen van deze prisma's werden bestudeerd. Daarvoor
werden vervormingen gemeten, zowel vertikaal als horizontaal, zowel over de
voegen als aan de stenen apart, [4] en [5].
Recent onderzoek naar de mechanische eigenschappen onder druk omvat:
• een literatuurstudie naar de invloed van randcondities en afmetingseffecten bij
het op druk belasten van metselwerk [*1].
• een serie proeven om de invloed van de afmetingen op de sterkte van
kalkzandsteen prisma' s te bepalen [*2].
• de ontwikkeling van een kleine drukpers M23P [*3] en een eerste daarmee
uitgevoerde serie proeven op mortelprisma' s.
• een serie proeven om de invloed van de breedte op de mechanische
eigenschappen van metselwerk te bepalen [*4].
Over deze onderzoeken wordt in andere bijdragen aan deze tiende researchdag
gerapporteerd.
Verder werden stenen apart beproefd [6] en werden effecten van de randcondities
van de proef [7] experimenteel bepaald. Op deze laatste twee items wordt nu
verder ingegaan.
3.1 De mechanische eigenschappen van stenen.
Vooral bij meer gedetailleerde studies van het gedrag van metselwerk zijn de
mechanische eigenschappen van de stenen van belang. Daarom worden enkele
steensoorten op voorraad gehouden die bij binnenkomst in het laboratorium,
uitgebreid werden beproefd. Hierover werd in [6] gepubliceerd. Voor onderzoek
aan metselwerk zijn dus partijen standaardstenen beschikbaar met uitgebreide
informatie over de mechanische eigenschappen.

Baksteen.
Voor een steensoort werd de nadruk bij het onderzoek van de mechanische
eigenschappen op de overgang van trek naar druk in het a-t: diagram gelegd.
Hiertoe werden prisma' s gemaakt door halve stenen op elk:aar te lijmen met Bolidt
Bolidt is een sterke gietmortel die in dunne lagen (tot 0.5 mm dik) kan worden
aangebracht. Met hetzelfde materiaal werden ook de prism a' s aan de stalen platen
van de vijzel bevestigd. Deze platen zaten direct aan de vijzel en konden niet
roteren. Dit is vooral van belang bij trekproeven, zoals in het vorige hoofdstuk
werd besproken.
Het prisma werd eerst op trek tot een spanning van 0.5 N/mm 2 belast, daarna op
druk tot 5 N/mm 2 en dan weer op trek tot breuk. In het a-t: diagram zien we dat de
grafiek terugvalt naar punt a (fig. 4). Bij het opnieuw op druk belasten vanaf punt b
komt na enige tijd het a-t: diagram weer op het vorige traject terug, punt c, en
vervolgt dit bij verder opvoeren van de belasting tot breuk.
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fig. 4. cr-e diagram van baksteen onder trek en druk. Definities voor de £-modulus
Uit de grafieken die met dit soort proeven werden verkregen, kan worden
opgemaakt dat de helling van het cr-e diagram bij lage spanningen een vloeiend
verloop heeft en de E-modulus onder trek en druk hetzelfde is.Wordt de E-modulus
bepaald na schematisatie van het cr-e diagram dan kunnen wel verschillende Emod ulussen onder trek en druk worden gevonden. De E-modulus hangt dan af van
het spanningsniveau waarbij hij wordt bepaald, en de definitie ervan, fig. 4 rechts.
Kalkzandsteen
Voor kalkzandsteen werden slankheids- en volume-effecten bepaald [*2]. Daarvoor
werden uit kalkzandsteen blokken en elementen prisma' s van verschillende
afmetingen gezaagd. Ook werd het gedrag van kalkzandsteenmuurtjes vergeleken
met dat van kleine prisma's [7] Voor dat onderzoek werden kalkzandsteenblokken
op maat gezaagd en verlijmd tot muurtjes van ongeveer 600 x 800 mm 2 en prisma's
van 200 x 200 mm 2 , alle met een dikte van 120 mm, zie fig. 5 ..

fig. 5.Muurtje en klein proefstuk met dezelfde metingen in het middengebied.
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Deze muurtjes werden in een speciaal gebouwde opstelling op druk beproefd. In
het midden van de muurtjes werd het gedrag gedetailleerd nderzocht zodat het
gedrag in dat gebied vergeleken kon worden met het gedrag van eenzelfde gebied
in de prisma's, zie fig. 5.
Het gedrag van de muurtjes werd geobserveerd met Demec metingen. Bijzonder bij
deze metingen was dat de verdikking van de muurtjes werd gemeten met een
LVDT die door een gat in de muur gestoken was. Uit deze metingen volgde dat de
muurtjes eerst dunner werden en pas daarna dikker. Nadat enige belasting werd
aangebracht, werd de toename van de rek in beide dwarsrichtingen gelijk, zie fig. 6.
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fig. 6. Vervorming in dikte- en breedterichting van een muurtje
De E-modulus van de kalkzandstenen in dit onderzoek was 11000 N/mm 2 , de
dwarscontractiecoefficient v voor de muren was 0.15. Bij de kleine proefstukken
was v gemiddeld hetzelfde maar er werd wel een groot verschil gevonden in de
dwarsvervormingen in breedte- en dikterichting. In de breedterichting was v
globaal 0.30. In de dikterichting was v in een geval slechts 0.03. De verschillen in
vervormingen in beide richtingen ontstaan doordat de belasting zich onvoldoende
gelijkmatig door het kleine proefstuk kan verdelen. Het gedrag van een klein
proefstuk is niet waameembaar anders dan dat van de vergelijkbare zone van het
grote proefstuk, behalve voor de vervorming in de dwarsrichting.
3.2 Randcondities bij drukproeven
Bij onderzoek naar effecten van randcondities op het mechanisch gedrag van
gemetselde prisma's werden gemetselde proefstukken van vijf stenen hoog enkele
keren op druk belast en ontlast. De grootte van de belasting nam per cyclus van
belasten en ontlasten toe.
Met deze proeven werd inzicht verkregen in het effect van het gebruik van lagen
die tussen het proefstuk en de lastplaat werden gevoegd. Door grote verschillen in
vervormingen per opnemer, dus per meetpositie, werd alleen als tendens gevonden
dat de stijfheid iets afneemt bij vaker en hoger belasten. De dwarscontractie is
moeilijk te bepalen omdat het steenoppervlak niet altijd direct gaat vervormen. Met
glijdfolie lopen de scheuren meer vertikaal dan zonder glijdfolie tussen het proefstuk en de lastplaten.
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Als voorbeeld wordt in fig. 7 de kracht-vervormingsgrafiek gegeven zoals die met
zes opnemers in de laatste cyclus bij een proefstuk werd waargenomen. Er waren
drie opnemers aan de voor- en drie aan de achterzijde gemonteerd. De meetlengte
was 100 mm, de opnemers zaten horizontaal in het midden van de dikte van de
steen. Met de E-modulus van dit proefstuk werd uit deze grafiek een v bepaald die
minimaal 0.106 en maximaal 0.43 was.
Het niet op spanning komen van de buitenkant van een proefstuk wordt voor een
deel veroorzaakt door de mortel en de eigenschappen daarvan. Om de
morteleigenschappen gedetailleerder te kunnen onderzoeken werd een techniek
ontwikkeld die gebaseerd is op een Duitse richtHjn. Deze techniek, die in [*3]
wordt besproken, maakt gebruik van twee lagen papier zodat de mortel niet aan de
stenen hecht. Uit de schijf mortel die zo ontstaat, worden daarna prisma's geboord.
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fig. 7. Voorbeeld van de resultaten van dwarscontractiemetingen aan een prisma.

4. GEWAPEND METSEL WERK
Evenals ongewapend beton heeft metselwerk een lage en sterk varierende
treksterkte waardoor het meestal niet mogelijk is om betrouwbaar van de
trekcapaciteiten van metselwerk gebruik te maken. Wapenen of voorspannen van
metselwerk is in eerste instantie bedoeld om de trekspanningen op te nemen die
ontstaan door uitwendige belastingen, bijvoorbeeld wind, of door opgelegde
vervormingen door krimp, kruip of thermische invloeden.
Door te wapenen kunnen constructieve toepassingen die in ongewapend
metselwerk niet of moeilijk te maken zijn, wel worden gerealiseerd, zoals:
• lateien
• keerwanden
• prefab (gevel-) elementen
• stabiliteitswanden en kemen
Bij dynamische belastingen zorgt wapening voor de noodzakelijke ductiliteit.
Ook het gedrag in de gebruikssituatie kan met wapening worden verbeterd doordat
de scheurwijdte kan worden gereduceerd. Om te kunnen wapenen moeten het
metselwerk en het wapeningsmateriaal aan de volgende voorwaarden voldoen.
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In het rnetselwerk rnoeten vertikale en horizontale doorlopende holten worden
gernaakt om de wapening te kunnen plaatsen, fig. 8. Na het aanbrengen van de
wapening rnoeten deze holten met rnortel van voldoende kwaliteit kunnen worden
gevuld. Bij haJfsteensrnetselwerk rnoeten daartoe in de stenen gaten worden
gespaard, of het verband rnoet voorzien in doorgaande vertikale en horizontale
voegen (tegelverband). Bij strengpersstenen is het niet zo moeilijk om gaten te
sparen, bij vormbakstenen zijn extra voorzieningen in de vormbak nodig. Bij
dikkere wanden kan het verband worden aangepast, fig. 9.
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fig. 8. Holle stenen en gaten stenen.
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fig. 9. Aangepast metselverband voor gewapend metselwerk
Er is een ruime keuze aan wapeningsrnateriaal. Naast het klassieke beton- en
voorspanstaal is er ook de specifieke rnetselwerkwapening, fig. 10, van
gegalvaniseerd of roestvast staal of van vezelversterkte kunststoffen (FRP: Fibre
Reinforced Plastic), op basis van ararnide-, koolstof- of glasvezels.
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Met gewapend metselwerk is er in Nederland weinig ervaring. Bekend zijn de
lateien en de toepassing van wapeningsnetjes boven raam- en deuropeningen. Uit
het recente verleden kennen sommigen nog het gebruik van voorgespannen
bakstenen balkjes waartussen holle bakstenen blokken (broodjes) werden gelegd.
Recent werd in het huis van de toekomst en voor een ronde kem bij een gebouw in
Den Haag voorgespannen metselwerk gebruikt.
Bij de prefabricage van gevelpanelen worden meestal het bakstenen
buitenspouwblad, het isolatiepakket en het gewapend betonnen binnenspouwblad
gecombineerd. Om productietechnische en economische redenen was het intressant
te onderzoeken of het baksteen buitenspouwblad zelfdragend kan worden
gefabriceerd, waarvoor twee series vierpuntsbuigproeven werden uitgevoerd. Met
een deelonderzoek werden de mogelijkheden om gaten in vormbakstenen te maken
bestudeerd.

fig. 10. Specifieke metselwerkwapening in staal
Bij de ene serie buigproeven liepen de stalen voorspanstaven door gaten in de
vormbakstenen bij de andere serie door de lintvoegen. De voegen en de openingen
in de stenen voor de voorspanstaven werden alle gevuld met een hoogwaardige
gietmortel. Uit de proefresu1taten werd o.a. het volgende geconcludeerd:
• voorgespannen baksteen gevelelementen kunnen warden geprefabriceerd en
voorgespannen als er een hoogwaardige mortel wordt gebruikt
• de gemiddelde schuifspanning langs het staafoppervlak bij stalen staven
loodrecht op de lintvoeg, dus door de steen, is 2 N/mm 2 en bij plaatsing van de
staven in de lintvoeg ongeveer de helft
• het draagvermogen van het metselwerk kan redelijk warden voorspeld. De
invloed van tension stiffening bij voorgespannen metselwerk is grater dan bij
be ton.
Het effect van tension stiffening wordt in [*5] in deze syllabus besproken.
Koolstof heeft een hoge treksterkte en is weinig corrosie- en verouderingsgevoelig,
vandaar dat onderzoek werd verricht naar de mogelijkheden dit nieuwe materiaal in
metselwerk te gebruiken. De krachtsoverdracht van koolstofstaven op metselwerk
werd bestudeerd door uittrekproeven met verschillende aanhechtlengten, met
voorspanproeven en met buigproeven. Zowel het experimentele als het theoretische
onderzoek naar de mogelijkheden om metselwerk met koolstof versterkte plastic
(CFRP) te wapenen wordt in de aparte bijdragen [*5 en *6] besproken.
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Het werk van de leerstoel stapelbouw wordt door de stichting stapelbouw
ondersteund. In deze stichting participeren de baksteen-, kalkzandsteen-,
betonsteen-, cellenbetonsteen- en mortelfabrikanten. De rode doos werd in het
kader van door SIW gefinancierd onderzoek ontwikkeld. De proeven werden in het
Pieter van Musschenbroeklaboratorium uitgevoerd.
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EFFECTEN DOOR DE RANDCONDITIES OP HET GEDRAG
ONDER DRUK VAN BROSSE MATERIALEN.
Ad Vermeltfoort

Samenvatting
Resultaten van drukproeven worden aanzienlijk bei'nvloed door de dimensies
van het proefstuk en de randcondities van de proef Gewoonlijk worden
factoren gebruikt om de resultaten van proefstukken met verschillende
slankheden of volumes om te rekenen naar een referentiesterkte. Het
uitvlakken van een proefstuk met mortel en/of het gebruik van teflon of iets
dergelijks zal de wrijving tussen proefstuk en lastplaten reduceren waardoor
de sterkte vooral bij gedrongen prisma's kleiner wordt. De grootte van deze
effecten op de druksterkte en het vervormingsgedrag werd via deze
literatuurstudie onderzocht. Aanvullend experimenteel onderzoek wordt in
[1] beschreven.
1. INLEIDING.
De druksterkte van metselwerk is de belangrijkste ontwerp-parameter en andere
parameters, zoals de E-modulus worden er vaak van af geleid via empirische formules.
De druksterkte van metselwerk wordt vaak voorspeld met behulp van de druksterkten
van de steen en de mortel. In NEN 6790 door middel van een tabel, in EC6 via een
formule. Bij drukproeven zou de belasting zodanig moeten worden aangebracht dat de
optredende spanningssituatie hetzelfde is als die welke in de werkelijke constructie zou
ontstaan, maar dit is niet eenvoudig. Voor onderzoek moeten in ieder geval alle
randcondities en hun effecten bekend zijn, vooral als de resultaten gebruikt gaan worden
bij numerieke simulaties van het gedrag van metselwerk. De wijze van introductie van de
belasting en de randcondities hebben veel inloed op het proefresultaat, want als een
proefstuk wordt samengedrukt zal het zijdelings uitwijken en worden trekspanningen
opgewekt. Dit kan met de volgende modellen worden verklaard.

I
I

I____ _

I

...I

J

- •

+·
I

t t t.

p

I

Fig. 1. Bollenmodel [4] en spanningen in een op druk belast proefstuk [5]
Beranek [4] modelleerde brosse materialen als een stapeling van een aantal bollen. De
middelpunten van deze bollen werden door staven verbonden en daarmee werd een raster
gevormd. Als dit staafrooster verticaal wordt belast zullen er in de horizontale staven
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trekkrachten optreden. Door de staven momentvast op elkaar aan te sluiten kan ook het
dwarscontractie-effect worden gesimuleerd.
Shrive [5] kwam tot de spanningsverdeling langs de omtrek van het proefstuk zoals die
in fig. 1 is afgebeeld voor de rechterbovenhelft van een prisma Wrijving in het
contactvlak moet worden gecompenseerd door over de hoogte verdeelde trek en
drukspanningen.
Door beide modellen wordt het ontstaan van wrijving in de interface tussen lastplaat en
proefstuk verklaard. Door de wrijving wordt het dikker worden van het materiaal
verhinderd. In slanke proefstukken, zoals een muur, zal wrijving op de einden weinig
invloed hebben. Dan spelen andere effecten, zoals knik een veel grotere rol. In
gedrongen proefstukken, bijvoorbeeld een baksteen van ongeveer 50 mm dikte is de
wrijving wel belangrijk. Door tussenlagen, bijvoorbeeld van teflon, te gebruiken kan de
wrijving worden gereduceerd.
Apparatuur

frame
controle apparatuur
hydraulisch I mechanisch belasten
Interface
stalen platen
aparte lagen
cappin_g
Proefstuk
dimensies: slankheid en volume
structuur, richting van de belasting
voorbehandeling
Tabet 1. Belangrijkste aspecten bij beproeven op druk

Als vervolg op deze literatuurstudie worden experimenten [1] en numerieke simulaties
uitgevoerd om de effecten van vorm en afmetingen en randcondities op het gedrag van
metselwerk verder te kwantificeren om uiteindelijk te komen tot 'de' ontwerpparameter
voor op druk belast metsetwerk.

2. BEPROEVINGSAPPARATUUR
Over de beproevingsapparatuur wordt meestal weinig informatie gegeven in de
literatuur. In de meeste gevallen echter zijn de gebruikte machines overgedimensioneerd
omdat ze ontworpen werden voor het beproeven van beton en dat is over het algemeen
veel sterker dan metselwerk.
De bovenste lastplaat dient draaibaar gemonteerd te zijn om het niet evenwijdig zijn van
de drukvlakken van het proefstuk op te vangen. Meestal is dit gerealiseerd door middel
van een bolvormig schamier dat in de opstelling hangt De lastplaat zal in het begin van
de proef vrij op het proefstuk rusten en zich positioneren. Als de belasting toeneemt
wordt het schamier geblokkeerd doordat de wrijving erin toeneemt.
De lastplaat dient minstens net zo groot te zijn als het proefstuk en minimaal 25 mm di.k.
Delen die buiten het scharnier uitsteken moeten kleiner zijn dan de dikte van de lastplaat.
De vervorming van de lastplaat moet zo klein mogelijk zijn en dient in ieder geval kleiner
2
te zijn dan 0.1 N/mm 2 bij een gelijkmatig verdeelde belasting van 300 N/mm • Deze
belasting mag geen blijvende vervorming veroorzaken. Een voorbeeld in [8] toont aan
dat de gemiddelde sterkte van gelijksoortige proefstukken 9% groter was als de lastplaat
76 mm in plaats van 51 mm dik was.
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Edgell [9] vergeleek 1, 2, en 4 MN servo-hydraulische drukbanken met elkaar. Machines
van hetzelfde type maar met verschillende capaciteit gaven vergelijkbare resultaten. Dat
de lastplaten voldoende stijf moeten zijn volgde ook uit zijn onderzoek..
Verschillende belastingssnelheden kunnen ook verschillen in sterkte veroorzaken.
2
Hoewel de in normen opgegeven snelheden kunnen varieren tussen 2.4 N/mm /min en
2
28 N/mm /min heeft volgens Page [2] de belastingssnelheid weinig invloed op de sterkte.
De belastingssnelheid mag niet bijgeregeld worden als de breuk-belasting bijna is bereikt
[6b]. Dit stemt min of meer overeen met een constante verplaatsingssnelheid van de
lastplaat, zoals dat meestal het geval is bij computergestuurde proeven. Het bijregelen
van de belastingssnelheid lijkt lagere sterkten te geven ten opzichte van een constante
snelheid.

2.1 Tussenlagen
Door het proefstuk vlak en glad te maken wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld. Het
proefstuk en de lastplaat dienen volledig met elkaar in contact te zijn waarvoor
uitvlakken, vlakslijpen of het toepassen van een losse tussenlaag kan worden overwogen.
Bij uitvlakken worden de drukvlakken van het proefstuk vlak en glad gemaakt met
mortel die kan worden aangebracht met behulp van een plastic zak. De met mortel
gevulde zak wordt tussen het proefstuk en de lastplaten gelegd en iets aangedrukt. Na
verharding wordt de proef uitgevoerd. De schone werkwijze is een groot voordeel [10].
Er dient op gelet te worden dat de vlakken parallel zijn. Nadeel is dat het enige tijd duurt
voor het materiaal hard is. De sterkte van het uitvlakmateriaal dient gecontroleerd te
worden. Bij slijpen wordt er een laagje materiaal weggehaald waardoor de oppervlakken
vlak, evenwijdig en glad worden. Losse tussenlagen bestaan vaak uit een erg samendrukbaar materiaal om oneffenheden op te vangen en zijn soms bedoeld om de wrijving
te verminderen, waardoor de spanningssituatie in het proefstuk aanzienlijk kan worden
beln.vloed zodat het materiaal zwakker of sterker lijkt Het gebruik van losse tussenlagen
wordt afgeraden bij het beproeven van units. [10] en [11].
Vonk [12] gebruikte twee lagen teflon om de wrijving tussen de lastplaten en betonnen
proefstukken te reduceren. De lastplaten waren van gehard staal en gepolijst om de
wrijving te verminderen en teflon werd gekozen omdat het het beste vaste smeermiddel
is. De wrijvingscoefficient was 0.02 en voor vervormingen groter dan 0,10 mm werd
zelfs 0.01 gemeten. Van Geel [13] deed proeven met betonnen proefstukken met
2
drukvlakken van 97x97 mm van verschillende hoo~te, met en zonder teflon tussenlagen.
De druksterkte met teflon was gemiddeld 45 N/mm voor alle hoogten. Zonder teflon
werden sterkten gevonden van respectievelijk 75 N/mm2 bij h=57 mm, 52.5 N/mm 2 bij
h=97 mm en 45 N/mm2 bij h=194 mm. Door de wrijvingsreductie was de sterkte van de
lage en de hoge prisma's met teflon gelijk aan die van de hoge zonder teflon.
Khalaf [10, 14] vergeleek de effecten op de sterkte van stenen van vlakslijpen, capping
met mortel en gips en multiplex tussenlagen De sterkte die wordt gevonden hangt af van
de sterkte van de stenen en de beproevingsmethode. Sterke stenen met geslepen
oppervlakken zijn 25% sterker dan met mortel capping en 60% sterker dan met een
multiplex of een gipslaag. Voor stenen met een gemiddelde of lage sterkte werden
vergelijkbare sterkten gevonden voor geslepen en met mortel gecapte prisma's, die
echter beide sterker waren dan met multiplex of gips capping. De sterkte voor beton
blokken was bij alle methoden vergelijkbaar. Volgens Khalaf zouden de belaste vlakken
vlak geslepen moeten worden.
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Templeton et.al. [11] vergeleek de sterkte van geslepen en gecapte prisma's en vond de
volgende relatie:
fcapped = 0.707 * fges1epen + 8.534
(V.C. = 0.979).
Deze relatie is geldig voor sterkten tussen 14 en 218 N/mm 2
Fisher [16] geeft ook nog een relatie voor betonblokken:
fcapped = 0.725 * fges1epen + 1.66
(V.C. = 0.958)
ISO [15] beschouwd slijpen en cappen a1s gelijkwaardige altematieven, maar
bovenstaande relaties geven aan dat slijpen hogere sterkten geeft. Slijpen en cappen zijn
even duur maar omdat slijpen betrouwbaarder is wordt daaraan de voorkeur gegeven.

3. PROEFSTUKKEN
Het gedrag van proefstukken hangt eveneens af van de gebruikte materialen en de manier
waarop het materiaal wordt vermetseld, vandaar dat proeven statistisch verantwoord
moeten worden uitgevoerd. Mortel en stenen aselect willekeurig uit de charge of van de
tas worden genomen om beproefd of vermetseld te worden. Dit bepaalt in hoeverre de
proefstukken representatief zijn voor de sterkte en de stijfheid van het metselwerk. Uit
de literatuurstudie volgde dat de interactie tussen proefstuk en drukbank voor elk
materiaal anders is.
3.1 OnvoJkomenheden van bet proefstuk
Proefstukken zijn niet altijd zo perfect als ze zouden moeten zijn. De eindvlakken zijn
wel eens niet evenwijdig en voegen kunnen gedeeltelijk losgekrompen zijn. Ook kan er
spreiding zitten in de eigenschappen van de gebruikte stenen. Daarom zullen
proefstukken zich altijd asymmetrisch gedragen, zelfs als ze centrisch word en belast.
Mann [ 17] verge leek proefstukken van verschillend formaat en met onvolkomenheden en
ontdekte dat 'slordige' vervaardiging de sterkte aanzienlijk verlaagd.
Franke e.a. [18] rapporteerden over numeriek en experimenteel onderzoek naar de
invloed van de spreiding van materiaaleigenschappen op de sterkte van metselwerk. Dit
betrof historisch metselwerk waarbij de spreiding van de materiaalkwaliteit veel groter is
dan bij hedendaags metselwerk. Uit zowel de simulaties als de proeven volgde dat met
een grotere spreiding van de materiaalkwaliteit maar met dezelfde karakteristieke sterkte,
de sterkte en stijfheid van het proefstuk ook groter waren.
Bij recent onderzoek door Vermeltfoort [ 19] werd voor bakstenen een aanzienlijke
hogere sterkte gevonden bij belasting met platen die evenwijdig aan elkaar verplaatsten.
De baksteenprisma's werden tussen de platen vastgelijmd om ze ook op trek te kunnen
belasten. Het vastlijmen heeft ook bijgedragen aan de hogere sterkte, maar doordat de
prisma' s slank waren is deze bijdrage beperkt.
Het lijkt erop dat wanneer de drukvlakken van de proefstukken glad genoeg zijn de
variatie coefficient (V.C.) onder de 10 % kan blijven [8]. Resultaten met proefstukken
die in de drukbank werden 'ingebed' hadden een V.C. van respectievelijk 6.8% en 1.7%.
Deze V.C.'s zijn van dezelfde orde van grootte als de V.C.'s die door Vermeltfoort [19]
werden gevonden bij bet beproeven van stenen.
4. PROEFSTUKAFMETINGEN
De interactie tussen de dimensies en de randcondities zijn vooral belangrijk bij proeven
op metselwerk waarvoor een breed scala van steenformaten beschikbaar is en waarbij het
in de meeste gevallen niet economisch is de stenen voor het beproeven op maat te zagen.

pag. 154

BKO RESEARCHDAG 1996

verl.eden, heden en toekomst

Het op maat zagen van de stenen be"invloed ook het resultaat omdat daarmee de
structuur van de steen kan worden verstoord. Dit is vooral het geval bij bakstenen want
die staan intern onder spanning door het drogen en bakken van de klei. Gemetselde
proefstukken zullen verschillende afmetingen hebben omdat het proefstuk een zeker
aantal lint- en stootvoegen moet hebben. Om een objectieve ontwerp parameter, lees 'de
druksterkte', te bepalen moeten de resultaten worden 'geschaald' voor de slankheid, de
afmetingen van de drukvlakken en het volume. De sterkte van een proefstuk met
bepaalde afmetingen wordt geschaald naar de sterkte van een referentie proefstuk met
een factor c, waarvoor geldt:
frer= C * fx
(1)
waarbij:
fx:
de druksterkte van het proefstuk met zekere afmetingen
frer:
de druksterkte die het referentie proefstuk zou hebben

4.1 Slankheid
De invloed van de opsluitende werking van de drukplaten wordt kleiner als de hoogte
van het proefstuk, bij overigens dezelfde doorsnede, groter wordt gekozen. Om de
sterkte van proefstukken met verschillende hoogten te kunnen vergelijken wordt de
slankheid gebruikt De slankheid is de verhouding tussen de hoogte (h) en de kleinste
dwarsafmeting, de 'thickness' (t). Soms wordt echter ook de helft van de lengte plus
breedte (l+d)/2, of de wortel uit het oppervlak '1(l*d) gebruikt. Het effect van de
slankheid op de sterkte wordt verrekend met de bovengenoemde factor c. Stel
2
bijvoorbeeld dat bij een proefstuk met slankheid hlt=6 de sterkte 12 N/mm is, en dat bij
een slankheid hlt=3 de sterkte 15 N/mm2 is. De ideale c-factor is dan 12115 = 0.8, als
voor de referentiesterkte frer = 12 N/mm2 wordt genomen.
Correctiefactoren voor de slankheid worden in tabel 2 gegeven. Alie waarden in tabel 2
zijn geschaald naar de waarde 0.8 bij een slankheid hlt=3. Omdat niet alle methoden
hetzelfde slanheidsbereik hebben is de slankheid 3 als referentie gekozen met daarbij een
correctiefactor van 0.8. Zoals in tabel 2 is te zien is de c-factor voor hlt=6 gelijk aan 1.
De invloed van de lastintroductie is dan verwaarloosbaar. De grootste en kleinste
waarde bij elke hit verhouding in tabel 2 zijn gemerkt en uitgezet in fig. 2.
hit
Krefeld
Page
Dutron t=200
Dutron t= lOO
Khalaf
EC6 t=lOO
EC6 t=75
Kral"

0.0

0.40

0.7

1.0

1.5
0.59

2.0
0.67

2.5
0.75

0.0

0.47
0.29
0.34
0.38
0.37

0.38

0.44

0.56
0.45
0.49
0.47
0.46
0.45
0.48

0.66
0.55
0.59
0.53
0.53
0.52
0.52

0.73
0.66
0.69
0.62
0.64
0.62
0.59

0.75
0.73
0.74
0.69
0.72
0.69
0.66

0.78
0.77
0.78
0.75
0.77
0.75
0.73

4.0
6.0
3.0
5.0
0.80 0.89 0.96 1.00
0.80 0.87 0.94 0.94
0.80 0.84 0.86 0.88
0.80 0.83 0.85 0.86
0.80 0.89 0.97 1.03
0.80
0.80
0.80 0.94

Tabet 2. C-factoren geschaald naar 0.8 bij een hlt=3.
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Khalaf

0,4
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D

Fig. 2. Grenslijnen van de C-factoren volgens verschillende onderzoekers.
Veel van de factoren komen oorspronkelijk uit dezelfde bron: een serie door Krefeld in
1938 uitgevoerde proeven op gemetselde kolommen. Page bepaalde experimenteel
correctiefactoren voor kalkzandsteen stenen en prisma' s. De Belgiscre.metselwerk norm
[21] geeft de door Dutron voorgestelde formule 2:
cl>ulron

=

.l
fcw

= 0.65 + ___
o_.1_0_ _
(1 +_!!_) (!:)1.25

(2)

waarin:
20 d
fx=
druksterkte verkregen met een proefstuk met afmetingen h en d.
fc20 = druksterkte zoals verkregen zou worden met een kubus van 20 cm ribben van
hetzelfde materiaal
h=
hoogte van het proefstuk in cm
d=
gemiddelde van lengte en breedte van het proefstuk in cm
De c-factoren voor d=20 cm (d/20=1) en d=lO cm (d/20=0.5) worden voor verschillende
hit verhoudingen in tabel 2 gegeven.
De resultaten van het onderzoek van Khalaf en Hendry [10] leidden tot formule (3):

o = (_!!_)
./A

0 37
·

=> c = 0.533 x

(./A )

0·37

(3)

h
Na normalisatie werden de in tabel 2 gegeven waarden gevonden. Het enige verschil met
EC6 [23] is de exponent van 0.38 in plaats van 0.37 volgens [22]. Met de waarden uit
EC6 werden eveneens genormaliseerde c-factoren bepaald voor t=lOO mm en t=75 mm.
Dec-factor voor hlt=3 voor t=lOO werd geextrapoleerd uit de waarden voor kleinere hit
verhoudingen. Voor t=75 mm werd lineair gei'nterpoleerd tussen t=50 mm en t=lOO mm,
zoals is toegestaan in EC6. In EC6 worden de c-factoren voor grotere hit verhoudingen
gelimiteerd en derhalve zou een constante waarde van 0.7 voor hlt>3 gegeven moeten
worden in tabel 2. Dit is voor de duidelijkheid achterwege gelaten.
Kralj [24] vond de in fig. 3 getekende c-factoren met behulp van numerieke simulatie.
Hij gebruikte daarbij een Mohr-Coulomb bezwijkcriterium en veronderstelde dater
.volledige hechting was tussen de lastplaten en het drukvlak van het proefstuk en dat de
lastplaten veel stijver waren dan het proefstuk.
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Fig. 3. C-factoren van Kralj [24]. Beste rechte volgens: c = 0.38 + 0.141 hit
Vergelijking van de c-factoren laat zien dat, voor 0.4 <hit< 3, de bovengrens wordt
gevormd door de factoren van Page, en de ondergrens door die van Kralj. De
experimentele ondergrens wordt gevormd door de factoren van Dutron voor hlt<0.85 en
Khalaf voor hlt>0.85. Onderstaande formule (4) is bepaald als 'best fit' door de
gemiddelde waarden per hit verhouding van tabel 2 en heeft een R = 0.998.
c = 0.495 * 1°Iog(hlt) + 0.564
(4)
Of een enkele serie correctiefactoren gebruikt kan worden voor alle mogelijke soorten
metselwerk is maar de vraag gezien de grote verschillen in de contactvlakken tussen
proefstuk en lastplaten.

4.2 Effecten als de doorsnede rechthoekig is.
Het effect van de afmetingen van de gedrukte doorsnede is belangrijk bij metselwerk
want vaak zal er een rechthoekig stuk muur worden beproefd om het effect van stoot
voegen mee te nemen. Hier wordt voor t de kleinste breedte maat gebruikt. Bij
rechthoekige doorsneden echter zal de sterkte van langere wanden naar verwachting
groter zijn. Beide afmetingen van het drukvlak moeten dus in de beschouwing worden
betrokken, zoals dat met de formule van Dutron (2) en die van Khalaf (3) wordt gedaan.
De invloed ervan kan beoordeeld worden aan de hand van c-factoren van proefstukken
met doorsneden van 100x430, 100x210 en lOOxlOO mm 2 alle een hoogte van 500 mm,
zie tabel 3. De hit verhouding is in alle gevallen 5, maar de correctiefactoren zijn
verschillend.
Afmeting
doorsnede

hoogte

mm*mm

mm

100 x 100
100 x 210
100 x430
100 x 210
100 x430
100 x210
100 x 210

500
500
500
340
340
340
47

Correctiefactoren
Page
Dutron
1.00
1.00
1.00
0.88
0.88
0.88
0.52

0.71
0.74
0.79
0.80
0.87
0.80
2.40

Experim
enteel

Khalaf

1.00
1.04
1.11
1.00
1.09
1.00
3.00

0.55
0.63
0.72
0.73
0.83
0.73
1.52

1.00
1.15
1.31
1.00
1.14
1.00
2.08

1.00
1.13
1.00
1.80

Tabel 3. C-factoren voor rechthoekige proefstukken volgens verschillende methoden en
hun onderlinge verhoudingen.
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De verhouding van 1.13 tussen de sterkte van gemetselde proefstukken van twee stenen
en die van een steen breed, beide 340 mm hoog [25], is van dezelfde orde van grootte als
de waarde 1.09 volgens Dutron en 1.14 volgens Khalaf.
De verhouding tussen de sterkte van geslepen stenen van 47 mm hoog en prisma's van
zeven stenen hoog die aan elkaar gehecht waren met een twee componenten materiaal.
was 1.80 [19]. De theoretisch sterkte verhoudingen, respectievelijk (0.88/0.52 =) 1.69
volgens Page en 2.08 volgens Khalaf, stemmen daarmee redelijk overeen.

4.3 Volume
De invloed van het volume van het prisma op de sterkte wordt vaak statistisch verklaard
als het gevolg van spreiding van de materiaaleigenschappen. De aanwezigheid van een
zwakke plek treed waarschijnlijk eerder op in een groter proefstuk waardoor dit bij een
lagere sterkte zal bezwijken.
Een andere recentere visie is dat het volume effect kan worden verklaard doordat
elastische energie vrijkomt bij microscheuren waardoor verdere scheurgroei ontstaat. De
spreiding van de sterkte speelt dan een ondergeschiktere rol [26]. De hoeveelheid energie
die in het proefstuk zit opgeslagen is dan veel belangrijker en daardoor zullen grote
proefstukken eerder bezwijken dan kleine [27].
Voor op druk belast beton werd informatie over volume effecten gevonden in Reinhardt
[28]. Khalaf [14] gebruikt een verhouding van 1.15 om de sterkte van een 100 mm steenkubus te relateren aan die van een 200 mm kubus. De Dutron-waarden in tabel 4 werden
verkregen door de resultaten van formule (2) te schalen naar een kubus met ribben van
100 mm. Het volume effect kan ook worden waargenomen in de tabel met c-factoren in
EC6 [23]. en in tabel 2 waarbij c-factoren verschillend zijn als de afmetingen van de
doorsnede verschillen. Uit tabel 4 volgt dat c-factoren voor volume effecten met elkaar
overeenstemmen behalve voor de grootste kubus maten omdat daarbij de c-factor uit
EC6 [23] is gelimiteerd tot 1.15.
kubusafmetin
Reinhardt
Khalaf
EC6
Dutron
Tabel 4. C-factoren

50

100
150
1.00
1.10
1.00
0.85
1.00
1.10
0.92
1.00
1.06
voor correctie van volume effecten

200
1.15
1.15
1.15
1.12

250

300
1.22

1.15
1.16

1.15
1.20

5. CONCLUSIES
• Drukbanken die gebruikt worden voor drukproeven op beton kunnen ook worden
gebruikt voor drukproeven op stenen of metselwerk.
• Als de proefstukken groter zijn dan de lastplaten moeten extra platen van voldoende
grootte en dikte worden gebruikt De belastingssnelheid heeft nauwelijks invloed op
2
de sterkte bij belastingssnelheden tussen 2 en 28 N/mm /min.
• De drukbank dient een blokkerend scharnier te hebben. Bij proeven met speciaal
daarvoor gebouwde opstellingen dienen voorzieningen aangebracht te worden om het
niet evenwijdig zijn van de drukvlakken te ondervangen.
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• De gedrukte vlakken van de prisma's moeten glad en vlak zijn en volledig contact
maken met de lastplaten. Afwijkingen mogen hoogstens 0.01 mm zijn, gemeten over
150mm.
• Er zijn diverse methoden om de resultaten van proeven op proefstukken met
verschillende slankheden te vergelijken. De c-factoren van Page vormen de boven- die
van Kralj de ondergrens in de grafiek van de c-factoren versus de slankheid.
• Correctie factoren voor volume effecten zoals die met de formule van Dutron (1)
werden gevonden stemmen overeen met die van beton. Meer onderzoek is gewenst.
• Proefstukk:en dienen op een statistisch verantwoorde manier te worden gemaakt.
Meestal wordt aangenomen dat bet proefstuk symmetrisch is, maar door spreiding in
materiaaleigenschappen is dit meestal niet bet geval. Dit fenomeen dient verder te
worden onderzocht.
• Problemen die numeriek gesimuleerd zouden kunnen warden zijn: bet type
uitvlakmortel en de invloed daarvan, de gevolgen van 'glijdende' interface materialen,
bet niet symmetrisch zijn van bet proefstuk, en effecten van spreiding van
materiaaleigenschappen op de spanningsverdeling in bet proefstuk.
In Nederland wordt vaak kalkzandsteen gebruikt voor dragende stapelbouw constructies
[29], vandaar dat voor deze materiaalsoort eerst rand en volume effecten experirnenteel
werden geverifieerd [1]. Een andere reden om met kalkzandsteen verder te gaan is dat
bet een homogeen materiaal is waardoor experimentele resultaten gemakkelijker met die
van numerieke simulaties kunnen warden vergeleken. Daarna wordt bet effect van
inhomogeniteit van metselwerk beproefd. De resultaten zullen worden gebruikt om
numerieke simulaties te valideren.

Dit onderzoek werd, gedeeltelijk via CUR, ondersteund door de stichting stapelbouw,
waarin baksteen-, kalkzandsteen-, betonsteen- en mortel- fabrikanten participeren.
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HOE DE WIJZE VAN BEPROEVEN DE STERKTE
VAN KALKZANDSTEEN PRISMA'S BEINVLOEDT.
Ad Vermeltfoort en Cor Naninck

SAMENVA1TING
De invloed van de slankheid en het volume van het proefstuk en van tussen
het proefstuk en de lastplaten geplaatste Zagen werd onderzocht met
kalkzandsteen prisma's van verschillende ajmetingen. Uit de verhoudingen
van de gevonden sterkten werden aan de slankheid gerelateerde factoren
afgeleid om de resultaten van proeven objectief te kunnen vergelijken. Deze
experimentele factoren werden vergeleken met die welke uit [I] bekend zijn.
De randeffecten zijn kleiner maar de trend is hetzelfde. De effecten van
verschillen in volume volgden dezelfde trend als die in de literatuur. De
treksterkte werd bepaald door kalkzandsteen prisma's te splijten en te
breken. Daarbij werden eveneens grootte-invloeden gevonden.

1. INLEIDING
In een andere bijdrage [l] werd besproken dat de druksterkte van een prisma vooral
afhangt van de slankheid, het volume en de randcondities die met de proef worden
opgelegd. De slankheid is de verhouding tussen hoogte (h) en dikte (t). Meestal wordt in
een norm (maar) een serie factoren gegeven om het effect van de slankheid te
verdisconteren. Elke contactlaag tussen een rhateriaal en de drukplaat reageert echter
anders als het proefstuk wordt belast. Factoren om het effect van verschillende
slankheden te compenseren zouden daarom voor elk materiaal anders moeten zijn.
In Nederland wordt tegenwoordig overwegend kalkzandsteen voor draagconstructies
gebruikt, vandaar dat dit materiaal als eerste werd onderzocht. Een andere, zeker zo
belangrijke reden, om eerst kalkzandsteen te onderzoeken is dat het een homogeen
materiaal is waardoor het gedrag eenvoudiger numeriek kan worden gesimuleerd.
Kalkzandsteen prisma's van diverse afmetingen werden op druk beproefd om het effect
van de slankheid, het volume en de randcondities op de druksterkte te bepalen. De
relaties tussen sterkte en afmetingen werden vergeleken met die welke uit de literatuur
[1] bekend zijn.
Druksterkte is nauw gerelateerd aan treksterkte en daarom werden eveneens splijt en
buigproeven uitgevoerd op prisma's van verschillende afmetingen.
2. MA TERIALEN EN VOORBEREIDING VAN DE PROEFSTUKKEN
Aile proefstukken werden met een watergekoelde diamant zaag uit kalkzandstenen,
blokken of elementen gezaagd. De proefstukafmetingen worden in tabel 1 gegeven.
Een serie proeven werd op van halve kalkzandstenen gemaakte prisma's uitgevoerd. Om
de gewenste hoogte te krijgen werden de halve stenen los op elkaar gelegd, of gehecht
met kalkzandsteenlijm of een twee componenten materiaal (Bolidt) zie o.a. [4]. Er
werden ook kubussen van twee halve stenen voorzien van een uitvlaklaag van l:Yi:4Yi
mortel met een dikte van 10 mm om het effect van tussenlagen te onderzoeken.
Twee andere series proeven werden uitgevoerd op prisma's die uit blokken en elementen
werden gezaagd. De dimensies van deze prisma's worden in tabel 1 gegeven.
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Voor de trekproeven werden prisma's uit blokken gezaagd, met afmetingen zoals in tabel
7 worden gegeven.
Door de proefstukken geconditioneerd te bewaren werd getracht het effect van het
vochtgehalte op de sterkte te minimaliseren. Bij beproeven was het vochtgehalte
ongeveer 1.5 % (mlm).
Omdat door het zagen de drukvlakken oneffen waren werden ze vlakgemaakt met een
laagje gips van ongeveer 2 mm dik.
Basismateriaal

grondvlak
mmxmm
Stenen
102 xl02
Blokken
58 x 58
440 x 120 x 198
120 x 120
Elementen
58 x 58
900 x 240 x 598
178x 178
240 x 240
*) Twee prisma' s op elkaar gelijmd.
Tabet 1. Proefstuk ajmetingen.

hoogten

mm
382
180
365 *)
176
556
563

274
103
182
90
184
402

164
58
122
58

109
31
60
31

240

119

3. UITVOERING VAN DE PROEF
De drukproeven werden met een 2.5 MN drukbank uitgevoerd. De drukplaten en het
zeltblokkerende scharnier voldeden ruimschoots aan de specificaties die in [1] worden
gegeven. De procedure was hetzelfde als die van andere drukproeven zie [4] en [5]. De
verplaatsingssnelheid van de lastplaten was 2 µmis voor prisma's met een hoogte van
meer dan 100 mm en 0.5 µmis voor de lagere prisma' s. De E-modulus was ongeveer 10
kN/mm 2 zodat voor prisma's van 100 mm hoog de belastingssnelheid 0.2 N/mm 2/s was.
De belastingssnelheid is niet zo kritisch [1] vandaar dat omwille van de eenvoud voor
maar twee snelheden werd gekozen. Meestal werd de proef gestopt als de belasting weer
gedaald was tot 80% van het gemeten maximum. In sommige gevallen bezweek het
proefstuk plotseling.
De splijt- en buigproeven werden uitgevoerd in een 100 kN bank. De splijtkrachten
werden uitgeoefend via karton en stalen rollen van 20 mm diameter. De onderste rol kon
om zijn lengteas roteren zodat er geen ongewenste piekspanningen optraden als de
randen van de doorsnede niet helemaal evenwijdig waren.
In de buigproef werden de prisma' s opgelegd op roll en om horizon tale reacties te
vermijden. Op elke roloplegging werd een bolscharnier gelegd om effecten door het
scheluw zijn van het proefstuk te reduceren. Met houten latjes op plaatsen waar de
krachten aangrepen werd voorkomen dat ongewenste piekspanningen optraden. De
procedures van de buigproeven worden gedetailleerder beschreven in [4].
4. RESULTATENVANDEDRUKPROEVEN
In fig. 1 zijn de gemiddelde druksterkten van de prisma's gemaakt van stenen, blokken
en elementen uitgezet tegen hun hit verhouding.
De effecten van het gebruikte voegmateriaal werden bepaald met prisma's van twee
halve stenen met verschillende hoogten. De gemiddelde resultaten staan in tabel 2.
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fig. 1. Sterkte versus slankheid voor proefstukken van stenen, blokken en elementen.
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mo rte)
Bolidt
Gemiddeld
hit
los esta eld
23.95
21.72
21.74
3.70
19.49
2.67
25.81
22.81
20.85
21.79
1.57
25.54
26.20
25.66
26.42
28.52
28.52
1.02
25.35
31.70
0.52
34.27
Tahel 2 Druksterkte in N/mm van prisma's met verschillende hoogten, gemaakt van halve
stenen, aan elkaar gehecht met Bolidt, of lijmmortel, of ws getapel.d. Elke waarde
is het gemi.ddelde van vier proeven.
De prisma's zonder voegvulling waren het sterkst bij h/~1.57. Bij h/~2.67 waren de
Bolidt prisma's het sterkste en de mortel prisma's het zwakste. Dit komt doordat Bolidt
veel sterker en de mortel veel zwakker was dan kalkzandsteen en dat zelfs al waren de
voegen dun er toch splijtspanningen opgewekt werden. Bij meer gedrongen prisma's is
de invloed van wrijving in de contactvlakken grater waardoor de voegen minder invloed
op de sterkte hebben.Het vervormingsgedrag werd bij prisma' s met h/t=2.5 gemeten met
een L VDT op elk zijvlak. De invloed van de mortel bleek duidelijk uit de kleinere Emodulus van 7.25 kN/mm 2 , ten opzichte van die van de Bolidt prisma's welke 12.5
kN/mm 2 was. Na de proeven werd geconstateerd dat de mortel, die niet helemaal
conform de richtlijn werd aangebracht, was verpoederd.
De gemiddelde druksterkten van kubussen beproefd met verschillende tussenlagen
warden in tabel 3 gegeven.
Voe ,gvullin,g
Bolidt
Bolidt
Bolidt
Lijmmortel
Los op elkaar
Tabel 3. Sterkte van

I Tussenlaa,g
Sterkte [N/mm 2]
V.C.%
mortel-capping
17.53
5.87
teflon
27.80
6.49
niets extra
28.52
8.00
niets extra
4.06
26.35
8.12
niets extra
31.70
kubussen (2 stenen) met verschillende materialen als tussen laag.

De uitgevlakte kubussen waren, zelfs na correctie voor de iets grotere hoogte veel
zwakker dan de andere. Volgens Edgell zou de sterkte van een uitgevlakt prisma globaal
gelijk moeten zijn aan die van een geslepen prisma. Edgell gebruikte echter een mortel
met een druksterkte van 30 N/mm 2 en een dikte van slechts 3 mm. Dat de sterkte in het
onderhavige onderzoek lager is komt zowel door de grotere laagdik:te als de zwakkere
mortel van de uitvlaklaag.
Het effect van teflon tussenlagen op de sterkte was verwaarloosbaar, alleen de
breukpatronen waren verschillend. Met teflon scheurde het proefstuk in verticale
richting, zonder teflon had het breukpatroon de, ook van beton bekende, diabolo vorm.
De effecten van de richting van belasten en van de drukbank werden onderzocht met
kubussen die zowel evenwijdig aan de hoogte van het oorspronkelijke blok werden
belast, als loodrecht daarop. Er werden zes kubussen van elk type beproefd. De proeven
werden zowel met een 250 kN drukbank als met een 2500 kN drukbank uitgevoerd. De
resultaten warden in tabel 4 gegeven.
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Machine
belastingsrichting kubusmaat
sterkte N/mm2 V.C.%
21.55
250kN
57
parallel
2.30
parallel
24.57
57
2500 kN
4.81
57
loodrecht
250kN
23.07
6.83
57
loodrecht
2500 kN
22.43
7.06
gemiddeld voor 57 mm kuben uit blokken gezaagd
22.83
5.60
20.09
2500 kN
loodrecht
240
3.73
2500 kN
6.69
parallel
178
23.47
Tabet 4. Druksterkte voor kuben van waarbij de afmetingen, de belastingsrichting en de
proejbank verschillend waren.
Evenals door Edgell [7] werd ook hier geen significant verschil gevonden voor de
resultaten van de verschillende machines. De variatie coefficient is slechts 5.6 % .Er is
dus ook geen significant verschil door de richting van belasten.
Het afmetingseffect blijkt uit het feit dat de prisma' s met hlt=0.5 een beduidend hogere
sterkte hebben dan de slankere prisma' s. Om te beginnen werd voor elk steentype en elke
afmeting de referentiesterkte (frcr) bepaald. Daarvoor werd de gemiddelde sterkte van de
kubussen genomen, en die werd met de Page-correctiefactor van 0.7 vermenigvuldigd
omdat de correctie methode van Page, zie [l], is gebaseerd op onderzoek met
kalkzandsteen. Voor elke groep die bestond uit prisma's met hetzelfde drukvlak en
gemaak:t van hetzelfde oorspronkelijke materiaal werd de experimentele correctiefactor
Ccxp voor elke hit verhouding bepaald met:

Cexp =free I fexp and free= 0.7 fh/1=1
(1)
De fexp waarde was het gemiddelde van elke sub-serie met dezelfde afmetingen. De
referentiesterkten worden in tabel 5 gegeven.

Materiaal

Volume-effect
exp.
theoret. verh.
vl,gs [l].
verh.

afmeting
f ref
f.:xp. hlt=l
N/mm 2
N/mm 2
mm
Stenen
21.10
102
30.10
Blokken
16.33
58
11.40
1.00
1.00
17.47
12.20
0.91
0.84
120
Elementen
58
22.83
15.90
1.00
1.00
23.47
178
16.50
0.95
0.77
1.12
0.74
240
14.01
20.09
Tabet 5. Referentie sterkten voor losgestapelde stenen btokken en etementen en votumeeffecten..
De resultaten van de prisma's, die van stenen waren gemaakt en waarbij Bolidt of
kalkzandsteenlijm werd gebruikt worden hier verder niet besproken. De Cexp waarden
zijn in fig.2 uitgezet tegen de hit verhouding. Er werd een lineair verband gevonden voor
de prisma's die uit halve stenen bestonden. De andere prisma's hebben een veel vlakker
Cexp· versus hit verloop als dat van Page voor hlt= l tot hlt=3.2 behalve voor de prisma's
met riblengte van 58 mm. Daarbij begint bij hlt=l.67 de afwijking. Dit kan eveneens
worden waargenomen in de sterkte versus hit grafiek van fig. 1. Voor hlt<l, waarbij de
opsluitende effecten groter zijn, is de variatie van Ccxp veel groter.
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fig 2. C versus hit, experimentele waarden vergeleken met die van Page [2]
Het opsluitende effect door de lastplaten is groter voor grotere proefstukken.
Experimeenteel bepaalde sterkte-volume verhoudingen worden gegeven in de twee
rechtse kolommen van tabel 5. Ze werden bepaald met de referentiewaarden en zijn
kleiner dan kon worden verwacht op grond van de sterkte-volume verhoudingen uit [l].
Het effect van lengte en breedte van de doorsnede op de sterkte werd onderzocht met
prisma's die uit blokken werden gezaagd. De hoogte was steeds 93 mm, de dikte 120
mm. De lengten van de doorsneden waren: 61, 105, 204 en 438 mm. Als referentie werd
de 120 mm kubus gebruikt, waarbij eventuele effecten door de iets grotere hoogte
werden verwaarloosd.
L

B

H

mm

mm

mm

UB

fexp

v.c.

Correction factor
%
Dutron
Exoer.
61
120
93
20.41
3.18
0.86
0.78
0.5
105
120
93
0.94
0.95
0.8
18.67
9.46
120
120
120
12.46
1.0
17.47
1.00
1.00
120
204
93
1.67
22.33
0.78
0.74
9.19
438
120
93
3.60
22.32
0.78
0.54
8.80
Tabel 6. Druksterkte van prisma's met verschillende rechthoekige doorsneden.

N/mm2

De experimentele correctie factoren en die van Dutron hebben dezelfde tendens, het
effect van de vorm van de rechthoekige doorsnede wordt echter met de Dutron formule
overschat. Voor lange rechthoekige doorsneden kan het middelste deel beschouwd
worden alsof het is opgesloten in de lengte richting waardoor de correctie factor een
minimum waarde zal hebben, zoals ook afgeleid lean worden uit de waarden in tabel 6.
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5. RESULTATENVANTREKPROEVEN
De treksterkte werd bepaald met splijtproeven en met drie- en vierpuntsbuigproeven. De
gemiddelde resultaten worden in tabel 7 gegeven.
Proeftype

t*h

aantal

L

v.c.

mm

%
29
11
26
7

ftens
N/mm 2
Splijt
58x58
12
180
1.59
58x58
58
2.01
6
120x58
12
180
1.47
var*)
120x58
2.07
9
Gemiddeld
1.79
3-punts
58x58
12
4.11
100
58x58
12
160
3.96
58x58
15
4.00
160
58x58
12
4.22
180
400
3.31
58x58
8
220x220
3.72
6
180
120x198
420
3.20
6
4-punts
58x58
2.61
7
160
200
2.32
58x58
4
a=50 mm
220
2.34
58x58
4
2.43
58x58
260
6
58x58
4
2.30
300
58x58
2.28
6
350
58x58
2.26
3
400
*) Variabele lengte L. Dit betrof rest-stukken van de 3-puntsbuigproeven.
Tabel 7. Proefstuk afmetingen, treksterkte en variatie coefficient.

mm*mm

17
14
12
15
8
12

9
16
11
12
6
11
15

Bij de splijtproeven werden de afmet:ingen van het proefstuk gevarieerd. De gemiddelde
splijtsterkte was 1.79 N/mm 2 , zonder significant verschil voor de afmet:ingen.Wel hadden
twee van de vier groepen een beduidend lagere sterkte. In deze groepen hadden drie
proefstukken een extreem lage sterkte van minder dan 50% van de gemiddelde sterkte.
Deze proefstukken waren wellicht reeds gescheurd voor de proef waardoor ze eerder
bezweken. De VC's van deze twee groepen waren ook hoger, ongeveer 27% ten
opzichte van 10% voor de andere twee groepen. Als de slechtste waarden worden
genegeerd st:ijgen de gemiddelden naar 1.85 N/mm2 en neemt de VC af naar 14%. Deze
waarden geven een indicatie van sterktevariaties voor de partij blokken.
De resultaten van de buigproeven worden in fig. 3 grafisch weergegeven. We zien dat
voor grotere overspanningen de buigsterkte afneemt tot een minimum waarde. Bij de
vierpunts buigproeven was de minimum buigsterkte 2.25 N/mm2 voor overspanningen
van 200 mm en groter. Bij de driepuntsbuigproeven is de buigsterkte groter, en neemt
deze langzamer af dan bij de vierpuntsproeven. Aangenomen wordt dat dit komt doordat
zich druk:- en trekzones ontwikkelen en door dwarskrachteffecten. Bij zuivere buiging
wordt een groter deel van het proefstuk op dezelfde manier belast. Bij drie puntsproeven
is de spanningsverdeling in elk deel anders.
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Fig. 4 Buigspanningsverdeling bij breuk

De buigspanningsverdeling zoals die uit numerieke simulaties volgt [8] is met een
getrokk:en lijn in fig. 4 aangegeven. De gestippelde lijn stelt de lineair elastische
spanningsverdeling voor. Door de verschillen in spanningsverdelingen kan de
buigtreksterkte wel een factor 1.5 tot 2 keer zo groot zijn als de splijtsterkte, afhankelijk
van de hoogte van de belaste doorsnede [8] en [9]. Bij de proeven was deze verhouding
1.65 voor de driepunts- en 1.15 voor de vierpuntsproeven, als de resultaten van de
grootste overspanningen worden beschouwd.

6. CONCLUSIES
• Verschillen in sterkte van proefstukken met verschillende volumes en verschillende
slankheden zijn kleiner dan kan worden verwacht op grond van de literatuur [l].
• De sterkte van met Bolidt gemaakte prisma's is iets groter, die van met kalkzandsteenmortel gemaakte iets kleiner dan die van prisma' s van los op elkaar gestapelde
halve stenen. Bij hlt=l zijn de sterkten vrijwel gelijk, met toenemende hit lopen ze
steeds verder uiteen.
• De sterkte van met mortel uitgevlakte kubussen was beduidend kleiner dan die van
kubussen zonder uitvlaklaag. Met teflon is alleen het bezwijkpatroon anders, de
sterkte is niet significant verschillend.
• De druksterkte van prisma's gemaakt van blokken of elementen met hit :::::1 is vrijwel
gelijk. De drukvlakken van deze prisma's waren met gips glad en vlak gemaakt Bij de
prisma's die van halve kalkzandstenen werden gemaakt neemt de sterkte met toenemende slankheid minder af en daardoor zijn de correctiefactoren groter dan volgens
Page [2] kon worden verwacht.
• Als de lengte van het drukvlak meer is dan twee keer de breedte dan heeft de grotere
lengte geen invloed meer op de sterkte.
• Elk soort contactvlak zal andere correctie factoren voor slankheid en volume
opleveren, waardoor het niet waarschijnlijk is dater een enk:ele set kan worden
gebruikt voor de grote verscheidenheid aan metselmaterialen. Dit werd reeds eerder
opgemerkt [1] en door dit onderzoek wederom bevestigd.
• De splijtsterkte van prisma's is kleiner dan de buigtreksterkte. Voor grotere
overspanningen bereikt de buigsterkte een minimum.
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• De V.C is het grootste voor splijtproeven. Worden enkele uitschieters genegeerd dan
is de VC=l5%. Bij drukproeven is de gemiddelde VC = 6.65% metals maximum
14%.

Dit onderzoek werd ondersteund door de stichting stapelbouw waarin baksteen-,
kalkzandsteen-, betonsteen- en mortelfabrikanten participeren. De proeven werden
uitgevoerd door E. Janssen, M Tan en R. Donkervoort als TB-project.
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DE ONTWIKKELING VAN M23P,
EEN MINI PERS VOOR MORTELPRISMA'S
Ad Vermeltfoort en Cor Naninck

Samenvatting
De druksterkte van metselmortel wordt meestal bepaald met prisma's die met behulp
van een stalen ma/ zijn gemaakt. Een alternatief voor het maken van mortelproefstukken
waarbij de morteleigenschappen meer relatie hebben met de mortel in het metselwerk
wordt besproken. Om de kleine proefstukken te kunnen beproeven werd de parallelgeleide mini pers voor mortelprisma's (M23P) ontwikkeld. De kalibratie van M23P en
de resultaten van een eerste daarmee uitgevoerde serie mortelproeven tonen aan dat
M23P naar tevredenheid werkt. De resultaten van de mortelproeven bevestigen uit de
literatuur bekende tendezen maar verder onderzoek, vooral naar de verschillen in de Emodulussen, is noodzakelijk.
1. INLEIDING.
Voor het bepalen van de mechanische eigenschappen van metselmortel zijn onder de
goede condities verharde proefstukk:en met de juiste dirnensies en nauwkeurige meetapparatuur nodig. De wijze waarop mortelproefstukken worden vervaardigd de ontwikkeling van M23P [1], een parallelgeleide mini mortelprisma pers, en een eerste daarmee
uitgevoerde serie proeven zijn de drie onderwerpen die in deze bijdrage worden
besproken.
1.1 Morteldruksterkte.
De druksterkte van metselmortel
kan worden bepaald volgens NEN 3835 met prisma's
3
van 40 x 40 x 160 mm • Daarvoor worden de reststukken van de driepuntsbuigproef
gebruikt. De drukvlakken zijn daarbij 40 x 40 mm·-, zodat een soort 'kubus' met ribben
van 40 mm wordt beproefd. Mortel die in een stalen mal verhardt krijgt echter heel
andere eigenschappen dan mortel die tussen stenen verhardt [CUR 171]. De NEN proef
is wel geschikt voor bepaling van de 'potentie' van een mortel (bijv. voor afname- en
kwaliteitscontrole) maar niet voor de be paling van de mechanische eigenschappen van
de mortel in metselwerk.
Een Duitse richtlijn [3] geeft een methode om mortelblokjes te maken met afmetingen
van ongeveer 20 x 20 x 12 a 15 mm3. Deze mortelblokjes moeten als volgt worden
gemaakt:
•
op een steen wordt een vel papier gelegd en daarop een kunststof teflon rekje
2
met vakjes van 20 x 20 mm ,
•
de vakjes in het rekje worden met mortel gevuld,
•
op de mortel wordt weer een vel papier gelegd en daarop de tweede steen.
•
na verharding (tussen de stenen!) worden de prisma's met gips gecapped en bij
de gewenste ouderdom beproefd.
Op deze manier ontstaat een sandwich van steen, papier, mortel, papier steen. Het
papier is poreus en daardoor zal de steen, min of meer vergelijkbaar met de normale
situatie, water uit de mortel zuigen. Het papier zorgt ervoor dat de mortel niet aan de
stenen hecht. Door het rekje te gebruiken vormen zich meteen prisma's van 20 x 20
2
mm met een dikte die overeenstemt met de voegdikte. De fabrikant van het papier en
het papiertype worden in [3] genoemd. In het onderhavige onderzoek werden
vormbakstenen gebruikt met verschillende vochtigheden om het effect daarvan op de
mechanische eigenschappen te onderzoeken. Er werd geen rekje gebruikt want bij een
rekje is de verdichting van de mortel toch anders dan bij 'gewoon' metselen. In plaats
daarvan werden mortelschijven gemaakt waaruit cilindertjes met een diameter van 26
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mm werden geboord. De verdeling van de eigenschappen van de uit de schijven
geboorde prisma's geeft een beeld van de verdeling van de morteleigenschappen in een
gemetselde voeg.

l
II)
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....

~I

2

22.

+

•2

I

240

I

...----r--r-Y---..---.----r--r-----.1
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fig. 1. Rekje om mortelprisma's te maken
1.2 Beproevingsapparatuur
Bij beproeving van de breukstukken van de mortelprisma's volgens NEN 3835 kan een
'stempel' gebruikt worden die in de gangbare testbank kan worden geplaatst. Deze
stempel heeft drukvlakafmetingen van 40 x 40 mm2. De opening tussen de drukplaten,
ruim 40 mm, is afgestemd op de afmeting van de prisma-delen. De opening is echter te
groot voor prisma's van ± 15 mm dikte en de randcondities zijn niet duidelijk. In een
buis van het frame van de stempel schuift een cilinder die de druk van de bank
overdraagt op het proefstuk. De wrijving in deze schuivende constructie is variabel
(vervuiling, niet goed geolied e.d.) en het is niet duidelijk hoe goed de drukvlakken
evenwijdig zijn, en of ze wel aansluiten op het proefstuk.
Indien mechanische eigenschappen van mortel bepaald moeten worden om die
uitkomsten te gebruiken in simulaties met computerberekeningen dienen de
randcondities beter bekend te zijn. Om het effect van de wrijving tussen de lastplaat en
proefstuk te elimineren kan bijv. teflon worden gebruikt, hetgeen eisen stelt aan de
evenwijdigheid van de drukvlakken. Een ander probleem is het meten van
vervormingen aan een klein proefstuk. Op het proefstuk zelf kunnen alleen met veel
moeite opnemers bevestigd worden. De meetlengte is dan echter te klein om
betrouwbaar uitspraken te kunnen doen over de meetresultaten. Het meten van de
verplaatsing van de drukplaten is dan het enige altematief. Bovenstaande overwegingen
leidden tot de volgende aan de beproevingsapparatuur gestelde eisen:
- de drukplaten moeten evenwijdig blijven tijdens het belasten
- er moet een stelmogelijkheid zijn als de te drukken vlakken rtiet helemaal parallel zijn
- er moeten opnemers bevestigd kunnen worden
Deze voorwaarden lijken veel op die welke van toepassing zijn bij het uitvoeren van
trekproeven met evenwijdig gehouden lastplaten, waarvoor 'de rode doos' werd
ontwikkeld [4]. Volgens hetzelfde principe werd de onderhavige stempel ontwikkeld.
Een metalen koker met daaraan het drukvlak wordt in een frame gemonteerd
met behulp van twee loodrecht op de lengte as van de koker geplaatste bladveren, fig. 2.
De lengteas van de koker en de rand van het frame vormen twee zijden, de twee
bladveren de andere zijden van een rechthoek. De koker, die is opgehangen in de
bladveren, kan relatief eenvoudig vertikaal bewegen omdat de einden van de bladveren
zijn verjongd waardoor de hoeken van de rechthoek buigslap zijn. De horizontale
verplaatsing van de koker is verwaarloosbaar klein t.o.v. de vertikale door de gekozen
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lengten van de zijden van de rechthoek. Bij een vertikale verplaatsing van 2 mm is de
hoekverdraaiing van de bladveren gelijk aan 0.01 rad en de horizontale verplaatsing
0.01 mm. De veerkarakteristiek van het samenstel van koker, bladveren en frame kan
gebruikt worden bij de berekening van de compensatie op de gemeten kracht bij het
beproeven van een proefstuk.

fig. 2. Schema van M23P, de parallelgeleide mini mortelprisma pers.
2. CALIBRATIE VAN DE MINIPERS

De belangrijkste kenmerken van de minipers zijn:
• het parallel verplaatsen van de drukvlakken hetgeen wordt gerealiseerd door de
verende parallellogram constructie, afgebeeld in fig. 2.
• de mogelijkheid te corrigeren als de drukvlakken van het proefstuk niet geheel
evenwijdig zijn door een bolvormig scharnier. De onderste drukplaat rust op een
veer en wordt bij kleine belasting vast op het bolvormige ondervlak gedrukt.
Na een aantal proeven en kleine aanpassingen werd het definitieve apparaat
gecalibreerd door een stalen blokje met een breedte van 10 mm en een hoogte van 20
mm in vijf posities in de pers te plaatsen. De posities waren: in het midden, links,
rechts, voor en achter. Behalve bij positionering in het midden werd het stalen blokje in
alle gevallen gelijk geplaatst met de rand van de cilindrische stempel. De stempeldiameter was 26 mm, waardoor de afstand van het hart van het blokje naar het midden van de
stempel 8 mm was. Door de calibratie werd de grootte van de rotatie van de
drukvlakken en de scharnierende instelconstructie tijdens belasten bepaald. De
excentriciteiten bij het kalibreren waren veel groter dan bij het drukken van
mortelprisma's kan worden verwacht.
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De verplaatsing van de lastplaten werd op de vier boekpunten met LVDT's gemeten.
Het kracbt/verplaatsingsverloop werd grafiscb uitgezet. Kenmerkend is bet vooral bij
lagere belastingen kromlijnige verloop van deze grafiek. Dit komt doordat in de
beginfase van de proef de naden tussen bet stalen blokje en de drukvlakken van bet
apparaat worden dicbtgedrukt. Dit wordt als 'proefstukgedrag' aangemerkt. Om de
rotatie van de lastplaten ten opzicbte van elkaar te bepalen werd bet verscbil in
verplaatsing tussen twee boekpunten gebruikt. De aldus bepaalde boekverdraaiingen
werden uitgezet tegen de belasting. Over bet algemeen werden lineaire verbanden
gevonden, bebalve als bet blokje in bet midden of recbts werd geplaatst. Bij plaatsing in
bet midden was de relatie bilineair, bij plaatsing recbts kan globaal een constant
blijvende rotatie tot 7 kN en daarna een lineaire toename van de rotatie worden
waargenomen, zie bijvoorbeeld fig. 3. Een overzicbt van de boekverdraaiingen per
eenbeid van belasting wordt in tabel 1 gegeven. Hierbij zijn de genoemde lineaire
verbanden gebanteerd en werden instelverscbijnselen gecompenseerd. Er werd tot 20
kN belast, de daarbij optredende boekverdraai1ngen zijn recbts in tabel 1 gegeven.
Bij 20 kN
cp.,.nO'f~

<!>.......,....

<l>1eng1e

<l>llcocdle

10-<'irad/kN

10-<'irad/kN

10-<'irad

10-<'irad

0 tot 4 kN
4 tot 20 kN

2.1
0.44

0.11
0.11

16

-6

0 tot 7 kN
7 tot 20 kN

0.0
-0.4

0.15
0.15

-4

-10.5

links

0 tot 20 kN

1.2

0.0

24

-4

voor

0 tot 20 kN

1.1

0.5

22

8

acbter

0 tot 20 kN

1.3

0.0

26

-4

Positie
blokje

Belasting

midden
recbts

I

I

Tabel 1. hoekverdraaiing in 10~ radlkN en in 10~ rad bij 20 kN belasting.
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fig. 3. Rotatie van lastplaten bij excentrisch belasten van een stalen blokje.
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De rotatie om de lengteas is globaal 1.2*10-6
rad/kN, die om de breedteas maximaal
0.15*10-6 rad/kN. Stel dat de breuklast van een
mortelprisma met een diameter van 26 mm gelijk
2
is aan 12 kN (22.60 N/mm ), fig. 4. De rotatie is dan
14.4*10-6 rad en de bijkomende indrukking aan
de rand 187* 10-6 mm, zodat bij een prismahoogte
. I
van 15 mm het rekverschil 12.5 mm/mis.
Het spanningsverschil is, bij een elasticiteits
2
2
modulus van 15000 N/mm , gelijk aan 0.187 N/mm ,
-12>
13
en dat is ongeveer 0.8 %, van de gemiddelde
;-----~_____,t------+
belasting. Het spanningsverschil door de verdraaiing van de last platen is dus verwaarloosbaar klein.
fig. 4. Afmetingen prisma en effect
hoekverdraaiing

3. MA TERIALEN EN VERVAARDIGING
Na de kalibratie van de stempel werd met een serie mortleprisma's ervaring opgedaan
en de meetmethode getest. Daama werd een eerste serie proeven uitgevoerd die hier
wordt beschreven. Doel van deze proeven was het effect van de vochtigheidsconditie
van de stenen op de mechanische eigenschappen van mortel te onderzoeken, waartoe
twee mortelsoorten werden beproefd. Van mortel l:Y2:41h (c:k:z) en 1:2:9 werden
schijven gemaakt door ze te laten verharden tussen vormbakstenen onder drie vochtigheidcondities, te weten droge stenen, stenen met een Hallergetal van 15 en verzadigde
stenen. De gewenste dikte van 15 mm werd rerealiseerd door houten latjes op het einde
van de steen te plaatsen, fig. 5. Deze latjes werden met elastiekjes op hun plaats
gehouden. Tevens werd hiermee het papier vlak en op zijn plaats gehouden. Uit deze
schijven werden cilindertjes geboord met een diameter van 26 mm voor de 1:1h:4Y2
mortel. Voor de 1:2:9 mortel was de diameter 35 mm. Deze mortel was poreuzer en bij
het boren kwamen zandkorrels los zodat er met een kleinere diameter geen vlak en
regelmatig proefstuk te maken was.
p: papier
s: stiekje
Ill: latje

.._.,f,-7,.....-......,·.:-.-~.-.-.-:.,...·.--·:,.....·.. ,. . ._~
.. ~-,~.~"'7:f'I,,.;;~

s

F
p

jig. 5. Sandwich van steen, papier, mortel, papier, steen.
Het oppervlak van de vormbakstenen, fabrikaat Rijswaard, werd vlakgeslepen. De
stenen werden een dag voor het maken van de mortelschijven op de gewenste
vochtigheid gebracht door ze onder te dompelen. De verzadigde stenen werden 18 uur
gedompeld. Bij de stenen met Haller-getal 15 werd per steen 185 gr water toegevoegd.
Daama werden ze in een plastic zakje verpakt en zo gedurende minimaal 24 uur
bewaard. De droge stenen werden niet gedompeld en rechstreeks van de stapel
verwerkt. De mortelcilindertjes werden allemaal vlakgemaakt met een zo dun mogelijk
laagje gips. Per type werden werden 18 proeven uitgevoerd.
Tegelijk met de mortelschijven werden prisma's van vijf stenen hoog gemetseld
volgens de in [6] beschreven methode. De vochtigheid van de stenen was gelijk aan die
van de bijbehorende mortelschijven. Met deze prisma' s werd de elasticiteitsmodulus
van het metselwerk en van de mortel in het prisma bepaald.
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4. PROEFRESULTATEN
4.1 Mortelprisma' s
Als voorbeeld worden in fig. 6 twee verzamelgrafieken gegeven. De bovenste grafiek
geeft de gemeten cr-E diagrammen van de l:Y2:4V2 prisma's (SD) en de onderste die van
de 1:2:9 prisma's (WD). De prisma's van beide series zijn tussen droge stenen verhard.
Een grote spreiding van de helling (E-modulus) is in deze grafieken waarneembaar. Bij
elke serie is er een groep met globaal dezelfde, steilere helling dan die van de andere
groep. Of dit in relatie staat met de plaats waar de prisma's uit de schijf werden geboord
is nog niet duidelijk, het verklaart wel de grote spreiding. Verder onderzoek moet
uitwijzen waardoor dit komt en of dit fenomeen systematisch is.
De gemiddelde resultaten van de 108 drukproeven op de mortelcilinders worden in
tabel 2 gegeven. Extreme waarden werden buiten2 beschouwing gelaten. De
normdruksterkte van de l:V2:4V2 mortel was 12.24 N/mm , die van de 1:2:9 mortel was
3.27 N/mm 2•
Elf'
Druksterkte v.c.
Ev.c.
v.c.
N/mm 2
%
%
modulus
%
2
N/mm
27
1: V2:4V2 droog
10.20
28
99.1
1037
50
24
Haller 15
28
77.1
28
10.80
1059
verzadigd 8.87
23
67.2
32
50
815
75
77
139
1:2:9
droog
4.33
25
630
128
Haller 15
22
62
70
5.56
700
92
77
verzadigd 3.25
21
283
55
Tabel.2.
Resultaten van proeven op mJ)rtelcilindertjes. Elke waarde heeft
betrekking op het gemiddelde van minstens 9 proeven.
In tabel 2 wordt ook de gemiddelde verhouding tusen de E-modulus en de sterkte
gegeven. Deze verhoudingen volgen dezelfde tendens als de E-moduli, in enkele
gevallen is de V.C. beduidend kleiner.
4.2 Gemetselde prisma's
De gemiddelde resultaten van de drukproeven op gemetselde prisma's worden in tabel 3
gegeven. De sterkte en de stijfbeid van de proefstukken die met stenen met Hallergetal
van 15 werden gemaakt waren het grootste, die van de verzadigde stenen het kleinste.
Voor de 1:2:9 mortel waren de E-modulussen berekend uit de vervorming van de
gemetselde proefstukken grofweg hetzelfde als die van de mortelprisma's gedrukt met
M23P. Bij de l:Y2:4V2 mortel was er in twee gevallen een factor 2 verschil.
Proefstuktype
druksterkte E-modulus
E-modulus
E-mortel uit
2
proefstuk
mortel2
prima's
N/mm
N/mm 2
N/mm
N/mm 2
droog
12.5
3020
1260
1137
Haller 15
3660
1530
805
13.3
11.1
verzadi d
3310
1340
640
617
630
1830
1:2:9
8.0
droog
2130
770
700
Haller 15
9.0
verzadi d
283
1390
440
6.2
Tabel 3
Druksterkte en E-mJ)dulus van gemetselde prisma's (5 stenen hoog) en
de daaruit berekende E-mJ)dulus van de mJ)rtel. Elke waarde is het gemiddelde
van vier proeven. In de meest rechtse kolom staat de E-mJ)dulus van de mJ)rtel
bepaald met uit schijven geboorde mJ)rtelprisma's.
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fig. 6.

Verzamelgra.fieken voor mortel-prisma's die tussen droge stenen
werden gemaakt.
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5. DISCUSSIE EN VERDER ONDERZOEK
Uit de kalibratie met het excentrisch geplaatst stalen blokje en de eerste serie op 108
mortelprisma's blijkt dat M23P naar tevredenheid functioneerd.
Bij de preparatie van de mortelprisma's roept het plaatsen van de mortel op de steen en
het daarop drukken van de volgende steen vragen op. De grootte van de invloed ervan
op de eigenschappen moet verder worden onderzocht. Daarmee hangt samen de
verwachte spreiding van de eigenschappen over de mortelschijf. De mortel in het
midden wordt immers vaster samengedrukt dan die aan de randen. Tevens is het
verhardingsproces aan de randen anders dan in het midden.
Het zuigeffect van het papier op de morteleigenschappen is ook een punt voor verder
onderzoek, evenals de vraag of prisma's beter kunnen worden uitgevlakt dan
vlakgeslepen. Tevens dient bekeken te worden welk uitvlakmateriaal het meest geschikt
is. Deze vragen kunnen beantwoord worden in combinatie met onderzoek naar andere
wijzen van prisma vervaardiging zoals bijvoorbeeld het boren van prisma's uit
metselwerk.
In Duitsland maakt men de prisma' s groter dan het drukvlak. Het voordeel is dat de
prisma's minder gevoelig zijn voor maatafwijkingen, vooral prisma's van minder sterke
mortel. Oat de diameter groter is dan het drukvlak kan misschien met een correctie
factor worden verrekend. Numeriek onderzoek is nodig om de grootte van deze factor
te bepalen. Deze factor hangt waarschijnlijk ook af van de mortelkwaliteit.
De resultaten van de eerste serie mortelproeven bevestigen de uit de literatuur bekende
tendezen voor sterkte en stijfheid, maar verder onderzoek, vooral naar de verschillen in
E-modulus, is noodzakelijk. Het effect van het uitvlakken met gips op de stijfheid
vraagt om nog gedetailleerdere metingen. Wellicht dat electronic speckle pattern
interferometrie (ESPI) daarbij gebruikt gaat worden.
De sterkte en de stijfheid voor de met droge en met Haller 15 stenen gemaakt
mortelprisma's zijn hogerdan die van de met verzadigde stenen gemaakte prisma's. Bij
de gemetselde prisma' s zijn de sterkte en de stijfheid bij beide mortelkwaliteiten het
hoogste bij stenen met een Hallergetal van 15. Te natte stenen hebben dus een negatief
effect op sterkte en stijfheid.
De sterkte en stijfheid van de mortelprisma's bepaald met M23P wijken voor de
1:1/2:41/2 mortel beduidend af van de uit metselwerk afgeleide morteleigenschappen.
Voor de 1:2:9 mortel is er een redelijke overeenstemming. De wijze van prepareren
(gips uitvlaklaag) kan hierop van invloed zijn.
Nu er een apparaat en een methode is om in realistische metselomstandigheden
gemaak:te mortel mechanisch te beproeven kunnen meer specifieke vragen verder
onderzocht worden. Fundamenteel onderzoek naar het bezwijkmechanisme van mortel,
steen en metselwerk wordt mogelijk.
Verder onderzoek vooral naar de effecten van de plaats van cilindertjes in de
mortelschijf en het effect van het spreiden van de mortel bij het metselen is in
voorbereiding. De methode om de mortel aan te brengen krijgt daarbij extra aandacht.
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Dit onderwek werd ondersteund door de stichting stapelbouw waarin baksteen-,
kalkzandsteen-, betonsteen- en mortelfabrikanten participeren. De stempel werd
gemaakt door P van Hoof van het Pieter van Musschenbroeklaboratorium De proeven
werden uitgevoerd door N. Anderson studente van de Universiteit van Exeter, Engeland
in het kader van een Erasmus project onder begeleiding van de auteurs.
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DE INVLOED VAN DE BREEDTE OP DE
EIGENSCHAPPEN VAN METSELWERK ONDER DRUK
Ad Vermeltfoort en Cor Naninck

Samenvatting
De afmetingen van proefstukken hebben veel invloed op de uitlwmst van
proeven, vooral bij metselwerk met rechthoekige ck>orsnedes. Door
experimenteel onderzoek werd de invloed van de breedte op het mechanisch
gedrag van gemetselde proefstukken vastgesteld. Er is een zwakke tendens dat de
sterkte, de stijjheid en de dwarscontractiecoefficient toenemen met de breedte.
Het effect van de rotatie van de drukplaten dient verder te worden onderzocht.

1. Inleiding.
De afmetingen van proefstukken zijn belangrijk bij het beproeven van metselwerk op
druk zoals blijkt uit literatuurstudies naar afmetingen en randeffecten [l] en
experimenteel onderzoek aan kalkzandsteenprisma's [2]. Bij het kalkzandsteenonderzoek
waren de gedrukte vlakken vierkant. Bij metselwerk echter is de doorsnede van het
proefstuk meestal rechthoekig als men de invloed van stootvoegen in de proefresultaten
tot uiting wil laten komen. Veel methoden om effecten van de slankheid te verrekenen
zijn gebaseerd op de slankheid (hit) van het proefstuk. Voor de waarde t wordt meestal
de kleinste doorsnede maat (de dikte) genomen. Hoe de breedte van het proefstuk en
daarmee het aantal stootvoegen het mechanisch gedrag bei:nvloed wordt daarmee niet
duidelijk.
Het doel van dit onderzoek is dan ook het experimenteel bepalen van de invloed van de
breedte op het mechanisch gedrag van gemetselde proefstukken.
Deze proeven worden vervolgd door een serie proeven die bedoeld zijn om numerieke
simulaties te verifieren.

2. Inrichting van de proef.
2.1 Materialen
De proefstukken werden uit gemetselde halfsteens muurtjes van 540 x 1080 mm 2
gezaagd. De muurtjes werden in het Pieter van Musschenbroeklaboratorium gemetseld
van Rijswaardstenen met een 1: 1:6 mortel. Tijdens het metselen met behulp van een
metseldraad werden de voegen 'doorgestreken' zoals dat voor 'academisch' metselwerk
gebruikelijk is [3] en [4]. Na het metselen werden ze enige tijd met plastic afgedekt De
muurtjes hadden een ouderdom van meer dan een jaar op het moment dat ze voor de
onderhavige drukproeven werden gebruikt Gedurende die tijd stonden ze in de
klimaatkamer bij 20 °C en 60% R.V. opgeslagen als 'krimpproefstukken' [3] en werd de
vervorming ervan gemeten. Aangezien de krimpmetingen waren beeindigd konden er
proefstukken van 500 mm lang en met verschillende breedten uit deze muurtjes worden
gezaagd. Twee proefstukken met een breedte van 105 mm en 425 mm uit het ene
muurtje en twee met een breedte van 210 mm en 325 mm uit het andere. Er werd telk:ens
over het midden van de stootvoegen gezaagd waardoor de genoemde maten streefmaten
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zijn. Van elk:e breedte werd een proefstuk uit de bovenste en een uit de onderste helft
van een muurtje gezaagd.
Waar nodig werden de te belasten gezaagde vlakken met gips uitgevlak:t. Er werd een
laag gips van ongeveer 5 mm dikte aangebracht
Na het zagen werden de proefstukken enkele weken in de klimaatkamer bewaard.
Bij het verplaatsen van de proefstukken werden ze aan de onderkant opgetild om te
voorkomen dat ze doorbrak:en. Toch waren drie proefstukken gebroken bij het begin van
de proef. Daarvan werden de breukvlakken met de mood schoongeblazen waarna de
beide breukstukken 'passend' op elk:aar werden gezet.

2.2 Metingen
Om het vervormingsgedrag van de proefstukken te kunnen observeren werden in
combinatie met de belasting en de tijd de volgende metingen verricht:
1. De verplaatsing van de lastplaten t.o.v. elkaar met vier digitale meetklokjes om te
kunnen bepalen of er rotatie van de platen plaatsvond. Verder kan hiermee het globale
gedrag van het proefstuk worden bewaakt.
2. De horizontale en vertikale vervormingen van het proefstuk met een Demec meter. De
meetpunten voor de Demec metingen werden in een rechthoekig stramien aan de voor
en de achterzijde van het proefstuk geplaatst, behalve voor de grootste proefstukken.
Daarbij werd alleen aan de voorzijde met Demec gemeten. De plaatsen waar met de
Demec meter werd gemeten worden aangegeven in fig.2. De meetlengte was 100 mm,
behalve bij de kleinste proefstukken waar hij horizontaal 60 mm en vertikaal 200 mm
was.
3. De vertikale vervorming van het proefstuk met vier LVDT' s. De meetlengte was 250
mm. Ze werden symmetrisch ten opzichte van het midden geplaatst, zie fig. 1.
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2.3 Beproevingsprocedure
De beproevingsprocedure verliep als volgt.
• Opmeten en beoordelen van het proefstuk
• Plaatsen van de Demec puntjes
• Plaatsen van de bevestigingspunten voor de LVDT's
• Positioneren van de lastplaten
• Proefstuk in de bank plaatsen
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fig. 1. Positionering meetpunten.
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Bevestigen van de opnemers
Lastplaat in contact brengen met het proefstuk (1 a 2 kN)
Fijnregelen van de opnemers, op nul stellen
Instellen signaal generator t.b.v. de verplaatsingssnelheid (50 mm in 7.5 uur)
Belasten tot 15 kN. Dit is de belasting door het eigengewicht van de lastbalk en
lastplaten. Bij 15 kN rust dit deel van de apparatuur op het proefstuk en kan de
lastplaat zich positioneren, zoals in [5] beschreven is.
Zo lang mogelijk Demec metingen uitvoeren per belastingsstap. De stapgrootte is
zodanig gekozen dat ongeveer 10 keer per proef kan worden gemeten.
Stoppen met de Demec metingen als de verplaatsing te groot werd (scheuren) om nog
te kunnen meten. Met de LVDT's werd in principe tot het einde van de proef
gemeten. Op het einde viel er wel eens eentje af omdat die op een stuk steen zat waar
net een scheur doorheen liep. De registratie van die opnemer werd vanaf dat moment
niet meer gebruik:t
Beeindigen van de proef nadat de maximale belasting was overschreden en de
belasting weer terug was op een niveau onder 80% van dit maximum.
Opslaan van de .meetdata verdere analyse.
Fotograferen van het bezweken proefstuk en noteren van het scheurpatroon.

3. Resultaten
De meetdata werden waar nodig omgerekend naar mechanische grootheden, te weten
kracht in (kN) en verplaatsing of vervorming in mm. Van deze data werden grafieken
gemaakt waarbij de resultaten per type meting grafisch werden uitgezet tegen de kracht.
Ook werden spanning-rek diagrammen gemaakt en de proefstuksterkte bepaald. Uit deze
diagrammen werden E moduli en dwarscontractiecoefficienten bepaald. Daarvoor werd
de helling van de 'best fit' lijn tussen 20% en 80% van de sterkte in de spanning-rek
diagrammen gebruikt Een overzicht van de resultaten wordt in tabel 1 gegeven.

3.1 Algemene trend.
Het algemene vervormings- en breukgedrag van de proefstukken stemt overeen met dat
van reeds eerder uitgevoerde proeven [3], [4], [5] en [6].
In de drukrichting zijn de spanning-rek diagrammen nagenoeg lineair tot grofweg 75%
van de breukbelasting. Wel blijkt uit de verplaatsingen van de lastplaten ten opzichte van
elkaar dat ze roteerden. Scheuren, die zich tijdens het drukken sloten, veroorzaakten
soms off-set verschuivingen of sprongen in de grafieken. Voor deze afwijkingen werd
gecorrigeerd.
De grafieken van de horizontale vervormingen zijn minder gelijkmatig dan die van de
vertik:ale, zie fig. 2. Dit wordt toegeschreven aan inhomogeniteiten in het proefstuk door
stootvoegen en kwaliteitsverschillen in de mortel.
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Proefstukbreedte
metingtype
325
325
105
105
210
210
430
430
Sterkte
11.63
10.60 10.33 14.51 14.03 12.28 13.33 13.95
Vertikaal
1
Meetklokjes
2600
2400 3050 3235 3480 3230 3100 3320
2
LVDTlinks
3000
3150 5840 3320 5000 3490 4010 3690
3
LVDT rechts
4210
2840 3000 3330 4050 3790 4120 4030
4
demec voor
3270 3060 3340 3520 2990 3700 3210
2660
5
demec achter
3400
2675 2610 3120 3860 3700 2775 3270
gemiddeld
6
3180
2870 3510 3270 3990 3440 3540 3500
Horizontaal *)
demec voor
43300 22300 12000 19700 22000 18000 13700 16700
demec achter
-12600 22000 20100 17900 21000 36000 -gemiddeld
28000 22000 16000 18800 21400 27000 13700 16700
Poisson
0.165 0.134 0.190 0.172 0.172 0.134 0.270 0.191
*)
In formele zin zijn dit geen E-modulussen maar verhoudingen tussen cr en E
loodrecht op de drukrichting. De wijze van bepalen is echter overeenkomstig die
van de E-modulussen
tabel I Sterkte in Nlmm2 (bovenste regel), E-modulussen in Nlmm 2 en dwarscontractiecoefficienten (Poisson).
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3.2 Scheur en bezwijkpatronen
De scheur en bezwijkpatronen kenmerken zich door de vertikale scheuren die door de
stootvoegen en de eronderliggende stenen gaan. In een aantal gevallen traden ook
schuine scheuren op waardoor wigvormige breukdelen ontstonden.
Bij de proefstukken van 100 mm breed bezweek ongeveer de helft van het proefstuk
terwijl de andere helft schijnbaar onbeschadigd overbleef. Van het beschadigde deel
resteerde een piramide van ongeveer 3 lagen hoog en een aantal kleinere scherven.
De proefstukken van een steen breed scheurden, in vertikale zin, in tweeen waarbij een
van de twee helften door schuine scheuren verder bezweek. Ook hierbij resteerden
wigvormige breukdelen.
Bij de proefstukken van anderhalve steen breed liepen de scheuren eveneens in vertikale
richting, dus door de stootvoegen en de eronderliggende stenen. Daardoor ontstonden,
net als bij de proefstukken van andere breedten, vertikale kolommetjes die op het einde
van de proef via schuine afschuifscheuren in wigvormige delen uiteenvielen.
De breedste proefstukken tot slot, hadden globaal hetzelfde, vertikaal lopende
scheurpatroon als de andere proefstukken. Verschillend was hierbij dater een deel van
100 mm breed duidelijk aan de bovenzijde verschoof, wel 2 mm. In de eindfase van de
proef ontstonden er in het onderste kwart enige schuine scheuren, grofweg onder 45°
naar de hoek toe. Het verschuiven van dit deel werd pas in een late fase van de proef
zichtbaar. Of eerst de schuine scheuren optraden waardoor als het ware het breukdeel
vrijkwam van de rest is niet meer na te gaan. Aan de andere zijde van het proefstuk was
dit gedrag minder duidelijk zichtbaar. Wel resteerde een midden deel van twee stenen
breed, dater na verwijdering van de losse breukstukken uitzag als een omgekeerde V.
Vooral bij de breedste proefstukken kan het een rol hebben gespeeld dat de bovenkanten
van de proefstukken niet geheel recht waren en de uitvlaklaag niet overal even dik,
hetgeen extra spanningen kan hebben veroorzaakt
Bij alle proefstukken ontstonden dus kolommetjes van een kop, ongeveer 100 x 100
mm2 , breed, die in de eindfase van de proef via een schuine scheur in tweeen braken. De
twee delen schoven ten opzichte van elkaar af. De stootvoegen hadden als zwakste plek
een duidelijke invloed op de plaats waar de scheurvorming optrad. Vergeleken met
eerder uitgevoerde drukproeven was het scheur- en bezwijkpatroon hetzelfde.

fig. 3. Scheuren bezwijkpatroon van een breed en een smal proefstuk
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3.3 Sterkte
In fig. 4 is de sterkte uitgezet tegen de breedte van de proefstukken. In deze grafiek is
een zwakke tendens te onderkennen dat de sterkte met de breedte toeneemt De
gemiddelde sterkte is 12.58 N/mm 2 • Ten aanzien van de sterkte waren er geen extreem
afwijkende resultaten, bij de vervorrningsmetingen (E-modulussen) echter wel.
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3.4 Rotatie van de lastplaten
Uit literatuuronderzoek [1] bleek dat rotatie van de lastplaat invloed kan hebben op het
proefstuk-gedrag. Bij enkele proeven was de totale rotatie een orde 100 keer groter dan
3
bij de andere proeven, respectievelijk 0.160*10-3 rad en 14*10- rad. In de grafieken
waarbij de rotatie werd uitgezet tegen de belasting is te zien dat bij het toenemen van de
belasting de rotatie afneemt. Vaak tract in de eerste fase (tot 20 kN belasting) toen het
bolschamier van de bank nog kon roteren, een veel grotere rotatie op dan daama, fig. 5.
F vs q>X, q>Y
Test CBST(2)

600

500
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200

Rotatie y as
- - Rotatie x as
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fig. 5. Kracht-rotatiediagram voor een proefstuk van 430 mm breed.
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De spanningstoename door rotatie van de lastplaten werd als volgt berekend:
Ah = <p * Y2b , Ac = Ah/h , Acr = Ac * E
Ofwel, met h = 500 mm en E = 3500 N/mm 2 :
Acr = <p * 3.5b
Na compensatie voor de aanloopeffecten werden de in tabel 2 gegeven waarden
gevonden.
Hierbij werd aangenomen dat de spanningen lineair verlopen over de breedte. De
spannings verschillen blijken tot ongeveer 8% van de sterkte op te kunnen lopen. De
excentriciteit is hoogstens 1 % van de breedte. Het blokkerend vermogen van het
bolscharnier van de bank werd recent gecontroleerd volgens NEN 2876, 'Beton en
mortel drukbanken '. Hoewel bij die controle het blokkerend vermogen voldoende werd
bevonden tract bij de onderhavige proeven toch enige rotatie op. Verdere analyse moet
uitwijzen in hoeverre de rotatie van de lastplaat werkelijk invloed heeft op het
proefstukgedrag.
breedte
430
430
320
320
210
210
105

Acrx
N/mm 2
0.497
0.903
0.280
0.112
0.123
0.510
0.700

Acry
N/mm 2
0.053
0.105
0.033
0.028
0.046
0.730
0.350

ex

ey

mm

mm

3.00
5.40
1.25
0.50
0.36
1.48
0.97

0.07
0.15
0.05
0.04
0.06
0.10
0.49

tabel 2. Spanningsverschillen en excentriciteiten door rotatie van de lastplaten

3.5 E-modulussen
Van elk proefstuk en elk type meting werd de E-modulus bepaald als de helling van de
lineaire best fit in het gemeten cr-c diagram in het gebied tussen 20% en 80% van de
breuklast. In fig. 6 zijn deze E-modulussen per type meting uitgezet als staafdiagram.
Series 1 tot en met 6 refereert aan nummers is de eerste kolom van tabel 2.
Vertical Young's modulus results

c::::J Series 1 c:::i Series2 ~Series3 -

Series4 -

SeriesS -

Series6 - l i n e showing data trend

6000

0

cbsb(h)

cblt{h)

cbsb(1)

cblt{1)

cbsb(1h)

cblt{1h)

cbsb(2)

cblt{2)

fig. 6 £-modulus en breedte als staafdiagram
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De E-modulus van proefstuk CBSB(H), bepaald met de metingen van de rechter L VDT
(series 3) wijkt ongeveer 1000 N/mm 2 af, zie fig. 6, doordat het proefstuk aan de linkerkant bezweek, hetzelfde geldt voor de linker L VDT van proefstuk CBSB(l). Bij de
linker L VDT van CBSB(l H) werd eerst eenzelfde vervorming gevonden als met de
andere opnemers maar bij een belasting vanaf ongeveer 265 kN was die veel minder.
Deze LVDT was gemonteerd op een zaagvlak dat door een stootvoeg liep. Het schijfje
mortel liet los waardoor het minder vervormde dan de muur. Na enige belastingstoename
ging de mortel weer meer vervormen hetgeen in de grafiek een andere helling oplevert.
Dit effect tract voor een deel op in het gebied tussen 20% en 80% hetgeen de afwijkende
hogere waarde van de E-modulus verklaart.
In fig. 7 is de gemiddelde E-modulus uitgezet tegen de breedte van de proefstukken.
Door het gemiddelde van de vertikale vervormingen te nemen werd het effect van de
eventuele rotatie van de bovenste lastplaat ten opzichte van de onderste verwerkt.
De gemiddelde E-modulus, series 6 in fig. 6, is in fig. 7 apart uitgezet. In deze grafieken
is een zwakke toenemende tendens van E met de breedte te zien. De E van de smalste
2
proefstukken is ongeveer 3000 N/mm die van de breedste 3500 N/mm 2 • Uitgezet tegen
de sterkte, fig. 8, wordt eveneens een zwak toenemende tedens waargenomen volgens:
E = 2137 + 101.4 * f m
In [4] wordt als tendens tussen de E modulus en de sterkte gegeven:
E =2140 + 340 * f' m
Het verschil tussen deze twee tendenzen is ongeveer 240 f m hetgeen voor
2
f m =12 N/mm neerkomt op het verschil van 3340 N/mm 2 en 6220 N/mm 2
Average vertical youngs modulus against sample lenath
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3.6 Dwarsvervorming
Het verband tussen de dwarscontractiecoefficient (Poisson-verhouding) v en de
proefstukbreedte vertoont een zwak toenemende tendens met de breedte, zie fig. 9. In de
grafiek is te zien dat de verschillen in vervorming per zijde van het proefstuk aanzienlijk
kunnen verschillen. Er zijn vier duidelijke uitschieters, de andere lien waamemingen
volgen de trend. De v heeft grotere uitschieters ten opzichte van de trerid dan de Emodulus omdat het de verhouding van twee gemeten grootheden betreft namelijk: v =
Ev.lEtia waarbij Etta de grootste spreiding heeft Bij de smalste proefstukken (b=210 mm)
is v = 0.15, bij de breedste is v = 0.20. De waarde v = 0.14 voor de VE-vormbaksteen
met een breedte van 210 mm, uit CUR 171 stemt redelijk met de in het onderhavige
onderzoek gevonden waarden overeen.
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&!

..2

i

~"'Cl

~
0 -

... E

_111

5 .:: ;
I/I

-g !

.!! ..

0 :;
"'
ll..

u
ii

~

I

0.3

A

Front

a Back

•

a

Awrage --line showing data trend

0.25

...

0.2

-...

-

0.15

•
A

'

I

a

a

0.1

I

~

A

0.05
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

sample length (mm)

fig. 9. Dwarscontractiecoefficient versus proefstukbreedte

4. Discussie
Uit vorige onderweken is bekend dat de spreiding van de mechanische eigenschappen
aanzienlijk kan zijn. Voor de druksterkte bijvoorbeeld is de spreiding grofweg een tiende
van de gemiddelde sterkte. In die zin zijn de aantallen proefstukken in dit onderzoek
beperkt. Toch werd voor de sterkte als tendens gevonden dat hij toeneemt met de
breedte. Ook werd er geen signifikante sterkteafname gevonden bij de vooraf reeds
gebroken proefstukken.
Door de vervormingen van elk proefstuk gedetaileerd te meten kon een goed beeld
worden verkregen van de spreiding van de vervormingen over het oppervlak van elk
proefstuk. Er was een aanzienlijke spreiding in de separate metingen maar voor de
gemiddelde E-modulussen en dwarscontractiecoefficienten kon toch de tendens worden
waargenomen dat ze met de breedte toenamen. Extra vervormingen van de breukvlakken
van de vooraf gebroken proefstukken werden niet waargenomen.
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Bij volgende onderzoeken moeten de opnemers op een voldoende groot stuk: van het
proefstuk worden bevestigd anders wordt 'detail' gedrag geobserveerd. Tevens dient ook
in de dikterichting te worden gemeten. Bij het meten van de vervormingen dient een
optimum te worden gezocht tussen het aanlal opnemers en de meetlengte.
De effecten door rotatie van de lastplaten moeten verder worden onderzocht. Belasten
tot bijvoorbeeld een kwart van de geschatte breuklast en dan ontlasten tot nul voordat de
eigenlijke proef begint kan de aanlooprotaties van de lastplaat aanzienlijk verminderen.

Dit onderzoek werd ondersteund door de stichting stapelbouw waarin baksteen-,
kalkzandsteen-, be tons teen- en mortelfabrikanten participeren. De proeven werden in
het Pieter van Musschenbroeklaboratorium uitgevoerd door Ch. Blunden student van de
Universiteit van Exeter, Eng eland in het kader van een Erasmus project onder
begeleiding van de auteurs.
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[3]
[4]
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[6]
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TENSION STIFFENING BU GEWAPEND METSEL WERK
Prof. ir. D.R.W. Martens 1

1.

SAMENVATTING

In dit artikel worden de resultaten beschreven van een experimenteel en theoretisch
onderzoek betreffende de invloed van tension stiffening op de vervormingen van elementen
in gewapend metselwerk. Het experimenteel onderzoek omvatte vierpuntsbuigproeven op
elementen in gewapend metselwerk. In een eerste proevenserie bestond de wapening uit
gladde stalen voorspandraden terwijl in de tweede proevenserie koolstofstaven als
wapening werden aangewend. Op basis van de proefrcsultaten is een model ontwikkeld
voor de theoretische bepaling van de tension stiffening. Opvallend is de vaststelling dat de
tension stiffening bij gewapend metselwerk een grotere invloed heeft dan bij constructies in
gewapend beton.

2.

INLEIDING

Als een balk in gewapend beton of gewapend metselwerk op buiging wordt belast, zullen er
na overschrijding van het scheurmoment op verschillende plaatsen scheuren optreden (fig.
1).
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Fig. 1. Scheurvorming en kromming bij een balk in gewapend beton of metselwerk .

1

Hoogleraar Stapelbouw, Technische Universiteit Eindhoven, Nederland
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Naarrnate het buigend moment toeneemt zal het aantal scheuren toenemen. Op een zeker
ogenblik zal bij verder toenemende belasting het aantal scheuren constant blijven
(volkomen scheurvorming) en zal de scheurwijdte groter worden. Bij de berekening van de
vervormingen van een dergelijke balk is het niet correct om te veronderstellen dat alle
doorsneden gescheurd zijn. Door de hechting tussen de wapening en het metselwerk zal er
in de zone tussen twee scheuren een krachtsoverdracht gebeuren van de wapening naar het
metselwerk. Hierdoor zal in de doorsneden gelegen tussen twee scheuren de stijtheid groter
zijn dan deze ter plaatse van de scheuren. De bijdrage van de ongescheurde
betondoorsneden aan de stijfheid van de balk wordt tension stiffening genoemd.
Voor betonnen balken is reeds veel onderzoek verricht op het gebied van de tension
stiffening. Bij metselwerk is dit fenomeen nog niet grondig onderzocht. In het kader van het
onderzoeksprogramma naar de toepassingsmogelijkheden van geprefabriceerde
gevelelementen in voorgespannen metselwerk zijn in het Pieter Van Musschenbroek
laboratorium van de TU Eindhoven verschillende vierpuntsbuigproeven op voorgespannen
metselwerk uitgevoerd, waarbij de doorbuiging van de proefstukken werd gemeten. Er zijn
twee series elementen beproefd waarbij de wapening bestond uit respectievelijk stalen
voorspandraden en koolstofstaven. Het bier beschreven onderzoek beperkt zich tot het
gedrag van metselwerkelementen in halfsteensverband waarbij de wapening loodrecht op
de lintvoegen is aangebracht
Uit de proefresultaten is het mogelijk de invloed van de tension stiffening te evalueren.
Teneinde een realistische voorspelling te kunnen mak:en van de vervormingen van
constructie-elementen in gewapend metselwerk is een model voor de tension stiffening
onwikkeld rekening houdend met de specifieke eigenschappen van gewapend en
voorgespannen metselwerk.

3.

BESCHRINING EXPERIMENTEEL ONDERZOEK

3.1.

Proefopstelling

Staten wapening

Een eerste proevenserie bestond uit drie geprefabriceerde gevelelementen (STERK!,
STERK2 en STERK3) met een breedte van 1095 mm, een hoogte van 2810 mm en een
dikte van 100 mm zoals in fig. 2 is weergegeven. De elementen waren voorgespannen met
vier stalen voorspandraden met een diameter van 5.2 mm en de totale voorspankracht
bedroeg 104 kN. De elementen waren samengesteld uit bak:stenen met afmetingen 220 x
100 x 50 mm3 en een hoogwaardige gietmortel (Cuglaton SK-B). Door drukproeven op
gemetselde muurtjes, waarvan de afmetingen in fig. 3 zijn aangeduid, werden de
druksterkte en de E-modulus van het metselwerk bepaald. De druksterkte bedroeg
gemiddeld 8.23 MPa terwijl voor de E-modulus een waarde van ongeveer 3500 MPa werd
gemeten.
Na 28 dagen verharden werden vervormingsgestuurde vierpuntsbuigproeven uitgevoerd.
Hierbij werd de doorbuiging in het midden van de proefstukken op drie verschillende
plaatsen gemeten. De elementen werden bij het beproeven horizontaal geplaatst om de
invloed van het eigengewicht te elimineren.
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Fig. 2. Proefopstelling voor de vierpuntsbuigproeven
van de gevelelementen gewapend met stalen
voorspandraden.

Fig. 3. Proefopstelling voor de
drukproeven op muurtjes

Koolstof wapening
Een tweede proevenserie bestond uit drie geprefabriceerde elementen in metselwerk
voorgespannen met koolstofstaven van het type LEADLINE (Mitsubishi Chemicals). De
elementen hadden een breedte van 320 mm, een lengte van 1000 mm en een dikte van 96
mm en werden voorgespannen met een koolstofstaaf met een diameter van 5 mm.
In de tabellen 1 en 2 zijn de eigenschappen van de stenen en de gietmortel weergegeven
terwijl in tabel 3 de mechanische eigenschappen van de koolstofstaven zijn opgenomen.
De druksterkte en E-modulus van het metselwerk werden bepaald op proefmuurtjes met
afmetingen 165x95x360 mm3• De gemiddelde druksterkte bedroeg respectievelijk 15.5
MPa, 17.04 MPa en 14.8 MPa terwijl voor de E-modulus respectievelijk 7007 MPa, 6075
MPa en 4915 MPa werd gemeten voor de drie verschillende proefelementen. Het verschil
in E-modulus is voornamelijk te wijten aan het versdµl in vochtgehalte van de stenen bij het
verwerken.

Afmetingen
Volumieke massa
Hallergetal
Druksterkte (NEN 2871)
Splijttreksterkte
Treksterkte
Tabel 1.

206x96x50
1630

4.4
27
1.9
1.05

mm3
kg/m 3
kg/m2/min
N/mm 2
N/mm 2
N/mm 2

Mechanische eigenschappen van de bakstenen.
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Volumieke massa
Druksterkte
B uigtreks terkte
Tabel 2.

Mechanische eigenschappen van de gietmortel.

Diameter
Treksterkte
E-modulus
Dwarscon tractiecoeff.
Breukrek
Tabel 3.

kg/m 3
N/mm 2
N/mm 2

2200
73.30
8.26

volgens de
fabrikant
5
1850
147
<0.30
1.3

experimenteel
bepaald
5
2400
150
0.26
1.5

mm
N/mm 2
2
KN/mm
%

Mechanische eigenschappen van de koolstof staven.

De voorspankracht bedroeg respectievelijk 30 kN, 33 kN en 36 kN. Dit stemt overeen met
een voorspanning in het metselwerk van ongeveer 1 MPa. De proefopstelling voor de
vierpuntsbuigproeven is in fig. 4 getekend. In dit geval zijn de proefstukken horizontaal
beproefd, wat betekent dat er bij de evaluatie van de proefresultaten rekening moet worden
gehouden met de invloed van het eigengewicht van de elementen. De proeven werden
vervonningsgestuurd uitgevoerd waarbij de doorbuiging in het midden van de elementen
werd gemeten.

F
i
.
'-M~----.....+-.
1 _, -·

~
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I
3of ,,___3
2.1 l----r'-----~o ~-..,...__--~::: c.- - -· (--~ o

..____ _ _ _ _ _ _ ,CCC:- - - - - - - -

Fig. 4. Proefopstelling voor de vierpuntsbuigproeven op de elementen voorgespannen
met koolstofstaven.
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3.2..

ProefresuJtaten

Stalen wapening
De experimenteel bepaalde moment-kromming-diagrammen (M-K-diagrammen) van de drie
proeven (STERK 1, STERK 2 en STERK 3) van de eerste proevenserie zijn in fig. 5
voorgesteld. Hieruit kunnen we afleiden dat na het overschrijden van het scheurmoment
(Mr
2.2 kNm) het M-K-diagram nagenoeg lineair blijft Dit wijst erop dat er een
belangrijke invloed is van de tension stiffening op de stijfheid van het element

=

M
(kNm)

0 .0.

0.02

0 .09

o.oe

kappa

{1 / m)

Fig. 5. Experimenteel bepaalde moment-kromming-diagrammen bij de buigproeven op de
gevelelementen voorgespannen met stalen voorspandraden.

Koolstof wapening
Voor de tweede proevenserie zijn de experimenteel bepaalde moment-krommingdiagrammen in fig. 6 voorgesteld. Bij deze proefstukken is er bij een buigend moment van
ongeveer 1.3 kNm slip van de wapening opgetreden. Voor de evaluatie van de tension
stiffening is slechts de talc voor momenten kleiner dan 1.3 kNm brui.kbaar.
,-

-

-.----

--

I

I"

Fig. 6. Experimenteel bepaalde moment-kromming-diagrammen bij de buigproeven op de
elementen voorgespannen met koolstofstaven.
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4.

THEORETISCHE MODELLEN VOOR TENSION STIFFENING

4.1.

Tension stiffening bij beton

Voor gewapend beton dient volgens Eurocode 2 de tension stiffening te worden berekend
met volgende empirische formule:
1C =

waarin:

'IC:

Ko:
Kg:

µ . KO + ( 1-µ) . Kg

(1)

de kromming van het element rekening houdend
met tension stiffening
de kromming van de ongescheurde doorsnede
de kromming van de gescheurde doorsnede

µ= (M/M)2
M,:
M:

het scheurmoment
het uitwendig moment

Indien dit model wordt toegepast bij de berekening van het theoretisch moment-krommingdiagram voor de beide series buigproeven, · stellen we vast dat er geen goede
overeenstemming is met de experimenteel bepaalde waarden (fig. 10 en 11). Dit kan a1s
volgt worden verklaard. Bij beton is de buigtreksterkte in elke doorsnede nagenoeg gelijk.
Bijgevolg kunnen er in theorie in elke doorsnede scheuren ontstaan a1s het buigend moment
groter is dan het scheurmoment. Bij volkomen scheurvorming za1 de scheurafstand dan ook
minimaal gelijk zijn aan de verankeringslengte Ld en inaximaal aan 2 x Ld.
De scheurvorming bij elementen in metselwerk komt op een totaal andere manier tot stand.
In het geval waarbij de stenen een grotere treksterkte bezitten dan de treksterkte die in de
voegen voorhanden is (hechtsterkte), zullen de scheuren steeds ontstaan ter plaatse van de
voegen. Dit betekent dat bij volkomen scheurvorming de scheurafstand steeds gelijk is aan
de afstand tussen de voegen. Op basis van dit principe is het mogelijk volgend model voor
de tension stiffening voor metselwerk op te stellen.

4.2. Tension stiffening bij metselwerk
't-&-relatie
Tension stiffening za1 alleen dan ontstaan als er een goede hechting bestaat tussen de
wapening en het metselwerk. Deze hechting wordt meestal gemodelleerd door een 't--Srelatie waarbij 't de schuifspanning voorstelt tussen de wapening en het metselwerk en 8 het
verschil in vervorming van de wapening en het metselwerk (slip). Deze 't--S-relatie wordt
voomamelijk bepaald door het type wapening en de kwaliteit van het metselwerk. In fig. 7
zijn verschillende 't--S-relaties weergegeven die bij beton worden aangewend voor de
berekening van de scheurwijdte en de verankeringslengte. In dit onderzoek beperken we
ons tot drie modellen: het model met de constante schuifspanning, het model Vandewalle
en het B.E.P.-model volgens de Model code 90 (CEB).
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Fig. 7. Overzicht van verschillende -c-&-relaties

Modellering van tension stiffening
Tension stiffening ontstaat als gevolg van de krachtsoverdracht tussen de wapening en het
metselwerk (fig. 8). De trekspanningen die in de wapening in een gescheurde doorsnede
aanwezig zijn, worden door de schuifspanningen tussen de wapening en het metselwerk
geleidelijk overgedragen aan het metselwerk. Hierdoor worden de trekspanningen in de
buigtrekzone van het metselwerk groter naarmate de beschouwde doorsnede verder
verwijderd is van de gescheurde doorsnede. In de veronderstelling dat de treksterkte van de
stenen groter is dan de hechtsterkte tussen de mortel en de stenen, kunnen we stellen dat de
scheurafstand La gelijk is aan de afstand tussen de voegen. Afuankelijk van de grootte van
de overdrachtslengte Ld van de wapening kunnen zich twee situaties voordoen (fig. 9). Als
de scheurafstand (afstand tussen de voegen) groter is dan tweemaal de overdrachtslengte
zal er een volledige spanningsoverdracht gebeuren en zal .de spanningsverdeling in het
midden tussen twee scheuren dezelfde zijn als in een ongescheurde toestand (Fig 9.a).
Indien tweemaal de overdrachtslengte groter is dan de scheurafstand za1 de
spanningsoverdracht niet volledig kunnen gebeuren zoals is aangeduid in fig. 9.b.
De theoretische spanningsoverdracht wordt volledig bepaald door de gekozen -c--0-relatie.
In de veronderstelling dat het metselwerk en de wapening zich lineair elastisch gedragen,
kan, uitgaande van de evenwichtsvergelijkingen, de compatibiliteitsvergelijkingen en de
constitutieve betrekkingen volgende differentiaalvergelijking worden opgesteld voor de
berekening van de slip Sx in functie van de afstand x tot de ongescheurde doorsnede (fig. 8):
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4. (1 + n p)
- - - - - - .'tx (s::Ux ) = 0
d.E

~ ''
Vx

(2)

s

met

0x:

de slip in de doorsnede x
E/Em (verhouding van de E-moduli van wapening en metselwerk)
p:
het effecticvc wapeningspercentage = A,/Am
A,:
de doorsnede van de wapening
Am: de effectieve doorsnede van het metselwerk
= de doorsnede van het metselwerk in de trekzone
d:
de dian1eter van de wapening
'tx(Ox): de schuifspanning in de doorsnede x als functie van Ox
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Fig. 8. Krachtsoverdracht tussen wapening en
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b.

c.

Modellering van het verloop van de staalspanningen tussen twee scheuren
bij Lcr > 2.Ld
Modellering van het verloop van de staalspanningen tussen twee scheuren
bij Lcr < 2.Ld
M-K-diagram bij gescheurde (g) en ongescheurde doorsnede (o)

Uit de oplossing van deze differentiaalvergelijking (2) kunnen meteen ook het verloop van
de schuifspanningen en de normaalspanningen in de wapening en het metselwerk evenals de
overdrachtslengte worden afgeleid. Uit berekeningen en experimenteel onderzoek blijkt dat
de spanningsoverdracht tussen de wapening en het metselwerk nagenoeg parabolisch
verloopt. Door aan te nemen dat de overgang van de kromming in de gescheurde
doorsnede naar de kromming in de ongescheurde doorsnede eveneens parabolisch verloopt,
wat een goede benadering is van de realiteit, kunnen, we de gemiddelde kromming K tussen
twee scheuren als volgt berekenen:
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(fig. 9.a)

als

K . Lcr
of

IC

= Ko . Lcr + 2 . Ld . 113 . (Kg - Ko)

= JL Ko

+ (1 - J3) . Kg

met

J3 = 1- 2/3. Ld!La

(3)

en
(verloop volgens stippellijn in fig. 9. b)

als

of

IC

= J3 . K'o

+ (1- J3). Kg

(4)

Indien we bij de theoretische berekening van het moment-kromming-diagram rekening
willen houden met de tension stiffening, kunnen we dan als volgt te werk gaan. V oor een
gekende waarde van K berekenen we M 0 en Mg. Uit fig. 9.c volgt dat:
MJK= MIKo

en

Substitutie van deze betrekkingen in de vergelijkingen (3) en (4) vinden we volgende
betrekking tussen het M en Mo en Mg:

M=------~.Mg

(5)

+ (1-~).Mo

Op die manier kan punt voor punt het moment-kromming-diagram worden opgebouwd.
Er dient te worden opgemerkt dat deze forrnules enkel geldig zijn zolang de wapening niet
vloeit. Indien de vloeigrens wordt overschreden, zal de invloed van de tension stiffening
snel afnemen aangezien de vervorrningen in dit geval voomamelijk warden bepaald door de
vervorrning van de wapening.
Een belangrijke factor bij de berekening van de tension stiffening is de verankeringslengte
Ld van de wapening. Afuankelijk van de gekozen 't-8-relatie zal dit leiden tot andere
resultaten. In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de experimenteel gevonden
M-K-diagrammen en de theoretisch berekende waarden volgens drie verschillende
modellen, nl. het model met constante schuifspanning [4], het B.E.P.-model volgens de
Model Code 90 [2], en het model Vandewalle [4],. lmplementatie van de respectieve
forrnules voor de verankeringslengte Ld bij de berekening van het theoretisch M-K-diagram
voor de twee verschillende proefstuktypes, resulteert in de grafieken die in fig. 10 en 11
zijn weergegeven. Hieruit blijkt dat het ontwikkelde model voor de tension stiffening bij
metselwerk goede resultaten oplevert als een realistische 't-8-relatie wordt aangenomen.
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Fig. 10.

Vergelijking tussen de tbeoretiscb bepaalde moment-kromming-diagrammen
met de experimentele M-K-diagrammen bij stalen voorspandraden:
a. experimenteel bepaald diagram
b. zonder tension stiffening
c. met tension stiffening volgens het model voor beton (EC2)
d. met tension stiffening volgens het model met constante schuifspanning
e. met tension stiffening volgens het B.E.P.-model (MC 90)
f. met tension stiffening volgens bet model Vandewalle.
Moment·curvature·diagram P = 33 kN
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Vergelijking tussen de theoretisch bepaalde moment-kromming-diagrammen
met de experimentele M-K-diagrammen bij koolstof voorspanstaven:
a. experimenteel bepaald diagram
b. zonder tension stiffening
c. met tension stiffening volgens het model voor beton (EC2)
d. met tension stiffening volgens bet model met constante schuifspanning
e. met tension stiffening volgens bet B.E.P.-model (MC 90)
f. met tension stiffening volgens het model Vandewalle.
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CONCLUSIES

Uit de vergelijking tussen het experimenteel en theoretisch onderzoek kunnen we besluiten
dat de tension stiffening bij gewapend metselwerk een grotere rol speelt dan bij gewapend
beton. Het model voor tension stiffening dat geldig is voor betonelementen is bijgevolg niet
van toepassing bij gewapend metselwerk.
Aangezien de treksterkte van de stenen meestal aanzienlijk groter is dan de hechtsterkte
tussen de mortel en de stenen, is de scheurafstand bij gewapend metselwerk minstens gelijk
is aan de afstand tussen de voegen. Rekening houdend met deze fysische eigenschap is er
een nieuw model voor tension stiffening ontwikkeld dat specifiek van toepassing is voor
metselwerk. Op basis van dit model is het mogelijk om de experimenteel bepaalde M-K'.diagrammen op een bevredigende manier te benaderen. Uitgaande van de momentkromming-diagram kan dan voor elk constructie-element in gewapend of voorgespannen
metselwerk de vervorming worden berekend.
Het hier beschreven onderzoek is alleen van toepassing voor metselwerkelementen met
halfsteensverband, waarbij de wapening loodrecht op de lintvoegen is aangebracht en
waarbij de treksterkte van de stenen veel groter is dan de hechtsterkte tussen de stenen en
de mortel. Voor metselwerkelementen met eeri ander metselverband, een andere
plaatsingswijze van de wapening of een beter hechtende mortel (bvb. lijmmortel) moet nog
het nodige onderzoek worden verricht.

6.
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DEKRACHTSOVERDRACHTVAN
KOOLSTOFSTA VEN OP METSELWERK
Ad Venneltfoort

Samenvatting
Koolstof is een nieuw materiaal met een hoge treksterkte, het roest niet en
het is nauwelijks aan veroudering onderhevig waardoor het als wapening
voor metselwerk kan worden gebruikt. De trekkrachten moeten dan van de
koolstofstaven naar het omhullende metselwerk kunnen worden
overgebracht
hetgeen werd onderzocht met uittrek-, voorspan- en buigproeven.
1. INLEIDING
Koolstof is een materiaal met een hoge treksterkte. Het wordt als filamenten in een
kunststof drager ingebed, vandaar de naam Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRB) en
gevonnd tot stroken of staven [l]. De staven in dit onderzoek waren licht geribd en
hadden een treksterkte van 2400 N/mm2• Koolstofroest niet en is nauwelijks aan
veroudering onderhevig. Door deze positieve eigenschappen is het de moeite waard te
onderzoeken of het als wapening voor metselwerk kan worden gebruikt. Het
belangrijkste daarbij is de vraag of de trekkrachten van de koolstofstaven naar het
omhullende metselwerk kunnen worden overgebracht

Joto. Gebroken koolstof staaf

fig. 1. Proefopzet uittrekproef
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2. MA TERIAALEIGENSCHAPPEN
Alie proefstukken in dit onderzoek waren gemaakt van rode waalformaat vormbakstenen
die uitgebreid zijn beproefd, [2]. Waar nodig voor de doorvoer van de staven werden in
de stenen gaten geboord met een diameter van 30 mm. Er werd een gietmortel gebruikt
met een druksterkte van minimaal 50 N/mm2 om de staven in de proefstukken te
verankeren en om de voegen te vullen, zie tabel 1. De koolstofstaven hadden een
breuksterkte van 2400 N/mm 2 , een E-modulus van 140 kN/mm 2 en een dwarscontractie
coefficient van 0.26. Het vervormingsgedrag was tot breuk lineair zowel in de lengte a1s
in de dwarsrichting van de staaf. Bij het bereiken van de breuklast springen de filamenten
los uit het plastic waardoor ze uitwaaieren, zie foto. Koolstafstaven zijn gevoelig voor
belasting loodrecht op de staafas want de filamenten warden snel beschadigd vandaar dat
een gepatenteerd anker werd gebruikt om de trekkracht op de staven uit te oefenen.

Koolstof staven

Baksteen 2

Diameter
Treksterkte

5mm
2400N/mm2

Uiterste rek
E-modulus
Poisson ratio

1.5 %
150 kN/mm2
0.26

Afmeting
Volumieke
massa
Haller getal
Druksterkte
Sp lij ts terkte
Treksterkte

Gietmortel
206x96 x50
1630

44
27
1.90
1.05

mm
2200

kg/m3

73

kg/dm 2/min
N/mm2
N/mm2
N/mm2

8.26

Metselwerk: uit de muren gezaagde prisma's, ouderdom ongeveer 100 dagen
nummer

Drukproeven
sterkte
E-mod.
N/mm2
N/mm2
1
15.5
7000
2
17.0
6000
3
14.8
4900
Tabel 1. Materiaaleigenschappen

Hechttreks terkte
aantal
sterkte
proeven
N/mm2
1.48
11
13
1.05
0.93
6

Var. Coeff.
0.14
0.29
0.18

Voor uittrekproeven werden proefstukken gemaakt met verschillende hechtlengten en in
verschillende aantallen. Bij drie proefstukken werd de staaf over 210 mm in de lintvoeg
geplaatst. Voor de voorspanproeven werden gespannen staven ingegoten in proefstukken
van een meter lang. Tijdens het verw1jderen van de voorspanvijzels werd het gedrag van
het proefstuk en de intrekking van de staven geobserveerd. Ongeveer drie maanden later
werden deze proefstukken op buiging belast. Daarna werden uit de restanten prisma's
gezaagd om de druksterkte, de E-modulus en de hechtsterkte te bepalen.
Voor de uittrek-proefstukken met een steen werden de staven vertikaal in het gat
geplaatst waarna het gat werd gevuld. De grotere proefstukken werden liggend
vervaardigd. Daartoe werden stenen in een mal geplaatst op een 4 mm dik vel
schuimplastic op de juiste afstanden. Nadat de staven geplaatst waren, werden de voegen
gevuld met gietmorteL De stenen en het schuimplastic waren met water verzadigd. Op
deze manier kunnen ook complete gevels warden gemaakt [4]. Enkele proefstukken
werden om praktische redenen uit grotere proefstukken gezaagd.
De resultaten van de druk- en hechtsterkteproeven met het wrikijzer [5] op de uit de
restanten gezaagde proefstukken worden eveneens in tabel 1 gegeven.
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3. UITTREKPROEVEN
Om de samenwerking tussen de koolstof staaf, de gietmortel en de bakstenen te
onderzoeken werden de staven uit de proefstukken getrokken. De proefopzet is gegeven
in fig. 1. Met een stukje zachtboard van 100 x 100 mm2 en 10 mm dik werden
spanningsconcentraties voorkomen. In het zachtboard zat een gat van dezelfde diameter
a1s het gat in de stenen, namelijk 30 mm.
De verplaatsing van de koolstof staaf werd aan de bovenzijde gemeten met twee op de
staaf geklemde LVDT's (a) en aan de onderzijde met een LVDT (b) die met een beugel
op het proefstuk was gemonteerd. Bij de grotere proefstukken werden de vervormingen
van het proefstuk gemeten met twee LVDT's (c) aan de buitenzijde. Deze vervormingen
bleken verwaarloosbaar klein te zijn.
In fig. 2 zijn de waamemingen met L VDT's (a) en (b) uitgezet tegen de belasting voor
hechtlengten van 50 mm. Daarin zijn kleine verschillen ten gevolge van verschillen in
meetlengte te zien. Tot op het moment dat de maximale kracht geregistreerd werd
reageerden met de L VDTs (b) aan de onbelaste zijde niet, behalve bij de proefstukken
met een hechtlengte van 50 mm waarbij een vervorming van enkele mm geregistreed
werd, zie lijn (b) in fig. 2.
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fig. 2. Verplaatsingen van de staaf bij
intrekproeven met 50 mm hechtlengte

0

1

2 mm

3

fig. 3. Kracht verplaatsingsdiagrammen voor
verschillende hechtlengten.

In Fig. 3 werd de staaf-verplaatsing uitgezet tegen de gevonden kracht voor
verschillende hechtlengten. Er is te zien dat de maximaal waargenomen kracht tevens de
kracht is waarbij de staaf gaat slippen. Nadat de staaf begon te slippen bleef de kracht
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constant tot verplaatsingen van zeker 2 mm. Voor grotere hechtlengten was de
slipafstand voordat het proefstuk bezweek kleiner. De proefstuk.k:en scheurden
middendoor, loodrecht op de lengteas van de stenen en evenwijdig aan de lengteas van
de staaf. Bij alle uittrek proeven werd er een kleine mortel conus uitgetrokken bij een
kracht van ongeveer 5 kN.
In Fig. 4 is de uittrek kracht (F) uitgezet tegen de hechtlengte (L). Het volgende verband
werd gevonden met een correlatiecoefficient van 96%:
F=116.2L
of:
L = 0.165 cr
met cr als trekspanning in de staaf.
Doordat de uittrekkracht rechtevenredig blijkt te zijn met de hechtlengte wordt een
gemiddelde schuifspanning langs het staafoppervlak gevonden van 7.25 N/mm2•
Deze verbanden zijn bepaald met staven met een diameter van 5 mm.
Volgens NEN 6720 (VBC 1990), hangt de overdrachtslengte af van de staafvorm, het
staafoppervlak en de staaf diameter en ook van de sterkte van de grout. NEN 6720 stelt:
L =0.15cr
als gerekend wordt met een staaf met een glad oppervlak. De koolstofstaven in dit
onderzoek waren iets geprofileerd zodat de gebruikte factor van 0.15 voor het
staafoppervlak voor koolstof waarschijnlijk aan de kleine kant was.
De gemiddelde breuklast voor een koolstofstaaf was 47 kN waarvoor overeenkomstig
formule 0) een hechtlengte van 400 mm nodig zou zijn.

50
/

/

/
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.::£

lembed

= 0 -165 0 out

10

f

t

= 7.25 N/mm2

.....

:I

LLO--~~--.~~~~~~-t-~~~~~-

L

-

m

mm

300

fig. 4. Uittrekkrachten versus hechtlengte. Het aantal proeven is met getallen
aangegeven.
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4. VOORSPANPROEVEN
Om de mogelijkbeden van het voorspannen van metselwerk te onderzoeken werden door
in een mal geplaatste stenen koolstofstaven geregen die daama met een vijzel werden
voorgespannen, volgens het schema in fig. 5. Na het aanbrengen en verharden van de
gietmortel werd de kracht in de spanvijzel in stappen verkleind. Meestal vindt het
voorspannen snel plaats doordat de wapening wordt doorgeslepen of gezaagd. Hiervan is
bij de experimenten afgezien omdat er dan te weinig kan worden waargenomen.
Er werden drie proeven uitgevoerd met voorspankrachten van respectievelijk 30, 33 en
36kN.
Het gedrag van de staaf in het proefstuk werd gevolgd met op de staaf gelijmde
rekstrookjes, dat van het proefstuk zelf werd gevolgd met metingen met afneembare
rekmeters met meetlengten van 60 mm en 250 mm, zoals aangegeven in fig. 5

1.0.L. O.L.00

5

6

6

4
1 anker
2. druk doos

I1

2

~ -P·I-r

3 proefstuk
4 bekisting

5 vijzel
6 frame

,.___ _ 3

6 1I

- -- ,_. __.s.__.L,-. -- -

_i.s.r!:!f2.. __

lr--~~~~========-s~~~~i___i~~

1 t/m 7 Fender metingen
s: rekstrookjes op de staaf
p: intrekmetingen LVDT' s

fig. 5. Proefopstelling en meetschema bij de voorspanproef

4.1 Rekstrookmetingen.
Met de rekstrookmetingen tijdens het spannen van de staaf werd voor de E-modulus van
de koolstofstaven een waaarde gevonden van 170 kN/mm 2• Dit is ongeveer 10% hoger
dan de waarde uit de trekproef en die van de leverancier. Bij de rekstrookmetingen kan
een beperkte slip optreden in de lagen tussen het rekstrookje en de in het plastic
ingebedde koolstofvezels waardoor een schijnbaar kleinere vervorming, dus een grotere
E, wordt gevonden.
4.2 Intrekking tijdens aflaten
Bij het aflaten van de voorspankracht zal de staaf in het proefstuk worden getrokken
hetgeen werd geobserveerd met een op de staaf gemonteerde beugel met daarin twee
LVDT's. Deze intrekking is in fig. 6 uitgezet tegen de voorspankracht en was bij elk
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staafeinde ongeveer 1.8 mm. Bij een aangenomen lineaire toename van de kracht in de
staaf, een <1gem van 900 N/mm 2 en een E-modulus van 150 kN/mm 2 is de overdrachtslengte 300 mm. Dit is ongeveer gelijk aan de hechtlengte voor een kracht van 36 kN
volgens formule 1.
011~~~~~~~'1

zl
.:x

10

20

mm
0~5

m
I

1.5

fig. 6. Intrekking van staven tijdens het voorspannen
4.3 Fendermetingen
De resultaten van de Fendermetingen in het midden van de muur zijn in fig. 7 uitgezet
tegen de kracht in de staaf. Bij de eerste proef is de schommeling van de resultaten van
de fendermetingen groter want toen was de meetlengte slechts 60 mm. Na het volledig
aflaten van de kracht was de metselwerk vervorming respectievelijk 0.08, 0.163 en 0.400
mm!m, waarmee E-modulussen van het metselwerk werden gevonden van: 11.36, 5.89
en 2.55 kN/mm 2
Het spanningsverlies in de staven tengevolge van de verkorting van het metselwerk
bedraagt respectievelijk 14, 29 en 70 N/mm2 •
Gedurende 280 uur werd de vervorming van het metselwerk gevolgd. Er werd een
toename van de verkorting van het metselwerk gevonden van respectievelijk 0.100,
0.285 en 0.320 mm/m, waardoor de spanningsafname in de voorspanstaven globaal 15,
43 en 50 N/mm 2 was.
Omdat er splijtspanningen op de kop van het proefstuk ontstaan werden daar de
vervormingen van de stenen loodrecht op de staafas gemeten. Deze vervormingen waren
slechts enkele µm's, en ook gedurende enige tijd bleef de vervorming van de stenen daar
onveranderd. Globaal was de rek 0.05 mm/m hetgeen bij een E-modulus van de steen
van 6000 N/mm2 overeenkomt met een (splijt-)spanning van 0.30 N/mm 2• De treksterkte
van de steen is 1.09 N/mm 2 [2]. Er werd dan ook geen scheurvorming gesignaleerd.
Verschillen tussen de Fender en rekstrookmetingen kunnen ontstaan door slip van het
rekstrookje over de staaf, en in veel mindere mate, doordat de staaf excentrisch in het
proefstuk zat.
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fig. 7. Met de Fender gemeten vervormingen in het midden van de muur gedurende het
voorspannen en gedurende 280 uur daama.
5. BUIGPROEVEN
Ongeveer drie maanden na het aflaten van de voorspankracht en het observeren van de
intrekkingen werden de drie proefstukken op buiging belast. Het schema van de
vierpuntsbuigproef is gegeven in fig. 8. De oplegging vond plaats op stalen rollen met
daarop stalen strips. Tussen de stalen strips en het proefstuk werd zachtboard geplaatst
om spanningspieken ter plaatse van oneffenheden te voorkomen. Gemeten werden: de
doorbuiging, de vervorming aan de boven en aan de onderzijde tussen de puntlasten, de
rek van de staven (met rekstrookjes) en, bij de tweede en derde proef, de intrekking van
de staaf
5.1 Doorbuiging
In fig. 9 is de geregistreerde doorbuiging uitgezet tegen de totale belasting. Bij een
doorbuiging van ongeveer 5 mm nam de kracht even af doordat de proefstukken
scheurden bij belastingen van respectievelijk 7.0, 8.6 en 8.7 kN.
Na deze terugval bouwde de belasting zich weer langzaam op tot een nieuw maximum
iets boven de scheurbelasting. De maxima waren respectievelijk 7.35, 8.81en8.68 kN.
Daarna daalde de belasting vrij snel en bezweek het proefstuk. Er is een vrij lang
vervormingstraject doordat de wapening slipt. De geprononceerde buigscheur net naast
de aangrijpingsplaats van een van de puntlasten is normaal voor liggers met lage
wapeningspercentages. Bij onderzoek aan pre-fab lateien [5] werd ook maar een grote
buigscheur waargenomen. Verder werden er geen buigscheuren, maar wel een
splijtscheur aan de onderzijde waargenomen. Deze liep van de buigscheur naar het
dichtsbijzijnde eind van het proefstuk.
Met een geschatte hefboomshoogte van 40 mm en een uitwendig breukmoment van 1.40
kNm is de trekkracht in de wapening ongeveer 35 kN en de hoogte van de drukzone 17
mm. Voor een kracht van 35 kN is volgens formule 1 een hechtlengte nodig van 300
mm. De afstand van de buigscheur tot aan het proefstukeinde is 370 mm. Een grotere
trekkracht in de wapening was niet mogelijk doordat het spanningsbeeld in het einde van
een buigproefstuk minder gelijkmatig is dan bij de hier besproken uittrekproeven. Uit de
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gemeten doorbuiging werd met aangenomen lineair elastisch gedrag de E-modulus van
het metselwerk bepaald. Het resultaat is in tabel 2 gegeven.

F

-~

~

30-J: 1-320..----l-Joo---l-32~ 130
-~

1ooo

r

fig. 8 Opzet vierpuntsbuiRproef
1 evenaar
2. houten balk
3 en 4 zachtboard
5 stalen strip
6 stalen rol
7. LVDT

5

0

mm

5

fig. 9 Last zakkingsdiagram
5.2 Rekmetingen in het midden. kromming
Met de gemeten vervormingen van de boven en de onderzijde van het proefstuk werden
de in fig. 10 gegeven M-K diagrammen bepaald. Doordat in een ongescheurd deel
gemeten werd is hierin weinig van het effect van scheuren te herkennen. Met lineair
elastisch verondersteld gedrag werd de E-modulus bepaald. Het resultaat is in tabel 2
gegeven.
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1.L.

1

1,0

Q2

fig. 10 Moment krommingsdiagram
5.3 Rekstrookmetingen
Met de rekstrookjes, die ook voor het observeren van het intrekgedrag gebruikt werden,
kon de rekverandering van de staven tijdens de buigproef worden gevolgd. Derek van
de staven in het midden van het proefstuk van de tweede en derde proef wordt in fig. 11
weergegeven.
Bij de breuklast is een bijkomende rek van 0.1 mmfm opgetreden, hetgeen overeenkomt
met een spanningstoename van 15 a 18 N/mm 2 wat ongeveer 1% van de voorspanning is.
Totdat de maximale breuklast optrad, werden met de rekstrookjes op andere plaatsen op
de staaf kleinere rekken waargenomen. Daarna ging de staaf slippen en werden de
rekstrookjes beschadigd.

8

"tJ

c
a

aL.
c
L.

.....vx
v

2

0

fig. 11

0.02

O'-E

Ql

diagram gemeten met rekstrookjes tijdens de buigproef
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5.4 Intrekking bij buiging
Met de metingen van de intrekking
van de staaf kan eveneens het begin
1
van slippen van de staaf
waargenomen worden, zie fig. 12. a
Pas als de staaf gaat slippen
worden verplaatsingen zichtbaar. z
..:.:
Aan de kant waar slip optreedt is
de intrekking beduidend groter dan -o

~1-r----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

aan de andere kant.

~,

1

~2
x
(lJ

I•

0.5

ym

·I

fig. 12 Intrekkingsgedrag, 2l en 2r, 3l en 3r, links
en rechts van proefstuk 2 respectievelijk 3.

6. VERGELUKING RESULTATEN
6.1 E-moduli
In tabel 2 zijn de volgens verschillende methoden bepaalde E-moduli samengevat.
De E-modullussen van de eerste proef zijn in alle gevallen hoger dan die van de tweede
en derde proef. De lage waarde van het derde proefstuk die tijdens het spannen werd
waargenomen is bij verdere verharding toegenomen tot een waarde van dezelfde orde
van grootte als die van het tweede proefstuk. Het niet voorbevochtigen van de stenen bij
de eerste proef is er de reden van dat de E-modulus van dit proefstuk in alle gevallen
groter is. De E-modulus aan het proefstuk zelf gemeten is hoger dan die van de uit het
proefstuk gezaagde en op druk beproefde delen. Gedeeltelijk kan dit worden
toegeschreven aan verschillen in spanningsverdeling bij een buig- respectievelijk
drukproef.
Muumummer
1
2
3
2550
1
Bij het voorspannen
11400
5900
2a Berekend met de buigspanningen
11000
8200
8400
4800
2b Berekend met de doorbuiging
7800
6300
Uit drukproeven op prism a' s
4900
3
6900
6100
Tabel 2. Overzzcht van op verschzllende manzeren bepaalde E-modulussen m N/mm.2
6.2 Buigtreksterkte
In tabel 3 worden de berekende spanningen gegeven. Er is lineair elastisch gedrag
aangenomen. De spanning door het voorspannen is berekend uitgaande van het volledige
aanwezig zijn van de voorspankracht. De buigspanning is berekend voor een doorsnede
van 320x95 mm 2 bij de belasting waarbij scheurvorming plaatsvond. De buigtreksterkte
werd met de bond wrench bepaald.
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In de eerste proef is de spanning bij de scheurbelasting van dezelfde orde van grootte als
de buigtreksterkte. Voor de tweede en derde proef is deze beduidend hoger. De
spreiding in de buigtreksterkte (CV= 0.2.) is daar wellicht de oorzaak van.
De gevonden scheurmomenten geven aan dat voorspanning zeker aanwezig was.

buigtreks terkte
Muur
2.44
1.45
1.48
1
0.99
2
2.92
1.05
1.09
1.83
1.71
2.89
1.18
0.93
3
Tabet 3. Buigspanningen (Nlmm ) in de muren op het moment dat scheuren zichtbaar
werden

7. CONCLUSIES
• De proeven tonen aan dat de voorspankracht overgebracht kan worden naar het
omhullende metselwerk. Staven met een diameter van 5 mm kunnen gespannen
worden tot 60 a 70% van hun breuklast.
• Ongeveer 12 dagen na het aanbrengen van de voorspanning is een spanningsafname in
de staven gevonden van 60 a 70 N/mm 2• Dit is 4% van de voorspanning.
• Niet gespannen staven kunnen als passieve wapening dienst doen. Voor staven met
een diameter van 5 mm en gietmmortel met een druksterkte van 70 N/mm 2 is de
volgende relatie geldig: L = 0.165 cr
en -r = 7.25 N/mm2 •
• Om economische redenen moeten de mogelijkheden van het gebruik van een minder
sterke mortel bestudeerd worden. Dit kan door 'gewone' metselmortel te gebruiken en
met de gietmortel alleen de staven te omhullen.
• Bij de buigproef ontstond doordat de wapeningsstaaf in het hart van de doorsnede zat
een grote buigscheur. Tension stiffening heeft dan veel invloed op de vervorming [6].
Het scheurmoment en het wapeningsmoment waren van dezelfde orde van grootte.
Verder onderzoek naar de scheurverdelingscapaciteit van koolstofstaven bij lage
wapeningspercentages is gewenst
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Dit onderzoek werd ondersteund door de stichting stapelbouw waarin baksteen-,
kalkzandsteen-, betonsteen- en mortelfabrikanten participeren. P. van Hoof en E. Wijhe
waren behulpzaam bij de opzet van de proeven. Enkele buigproeven werden uitgevoerd
door D. Lapoutre in het kader van een TB-project onder begeleiding van C. Naninck die
ook de overige proeven uitvoerde.

8. REFERENTIES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

pag. 214

ANONYMOUS, Leadline™ Carbon Fibre Rod. Sumitomo Benelux
VERMELTFOORT A.Th. 'Baksteen beproefd'. Klei. Glas en Kerarniek, 16de jrg.
1995, pp 20-25
HENDRY, A.W. Rationalisation of masonry Construction. Masonry
International, Vol. 7, No 2, 1993 pp 40-43
MARTENS, D.R.W. Prefabricated facade elements in prestressed masonry.
proc. 7th Canadian Masonry Symposium.
VERMELTFOORT, A.Th. Experimental research on prefabricated lintels and
walls. proc. 6th Canadian Masonry Symposium, Saskatoon, Canada. 1992,
pp.531-536
MARTENS, D.R.W. Tension stiffening bij gewapend metselwerk, Researchdag
1996.

verkden, heden en toekomst

BKO RESEARCHDAG 1996

DE (ON)NAUWKEURIGHEID VAN DE BEREKENING VAN
FLUCTUERENDE WINDBELASTING OP GEBOUWEN
ir. C.P.W. Geurts

SAMENVA1TING: De fluctuaties in de windbelasting worden in de huidige
voorschriften met behulp van correctiefactoren op een statische belasting in
rekening gebracht. Dit artikel gaat nader in op een aantal van de aannames
die ten grondslag liggen aan deze correctiefactoren. Met behulp van
resultaten van metingen op ware grootte wordt een indruk van de
onnauwkeurigheden gegeven. Het blijkt dat de fouten in de aannames voor
de berekening van fluctuerende belasting elkaar gedeeltelijk opheffen. Dit
maakt evaluatie van de bestaande rekenregels onmogelijk.

1. INLEIDING
In toenemende mate wordt er in Nederland hoger, en dus slanker gebouwd. De slankheid
van deze gebouwen maakt ze gevoelig voor fluctuerende belastingen. In Nederland is
windbelasting de belangrijkste oorzaak voor deze fluctuaties. In de voorschriften voor de
berekening van bouwconstructies (NEN 6702 [l] of Eurocode 2 [2]) wordt het aandeel
van deze fluctuerende belasting verdisconteerd met een of meerdere correctiefactoren.
De fysische betekenis en afleiding van deze factoren is bij veel gebruikers van de normen
niet bekend. De nauwkeurigheid bij toepassing van deze factoren in de berekening van de
belasting op gebouwen is ook bij experts niet bekend. In dit artikel wordt nader ingegaan
op deze factoren en worden meetresultaten gepresenteerd die een indicatie zijn voor de
nauwkeurigheid van de huidige rekenregels.

2. ACHTERGROND
De fluctuerende belasting wordt in rekening gebracht met de factoren Cdim en </J1 (of </J2)
in NEN 6702 of cd in de Eurocode. De factor Cd in de Eurocode is gelijk aan Cdim * </J1
voor NEN 6702.
Basis voor de bepaling van windbelasting in NEN 6702 is een uurgemiddelde
windsnelheid met een herhalingstijd van 50 jaar. Voor de extreme vlaag in dat uur wordt
een vlaagfactor g toegepast:

U max= Um+ gcru

(1)

• Umax is the maximale vlaagsnelheid
• Um is de uurgemiddelde windsnelheid
• O'u is de standaardafwijking van de snelheid in het uur
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Deze vlaagfactor heeft een waarde van 3.5 in NEN 6702. De belasting op een gebouw
wordt gevonden door de dynamische druk pw= Yip(Umax) 2 te vennenigvuldigen met de
drukcoefficient en verschillende correctiefactoren:

(2)
• A is het belaste oppervlak
•
Cdim is een factor, die in rekening brengt dat de wind, door haar vlagerigheid, de
constructie niet volledig belast tijdens een piek. Dit houdt een reductie van de
belasting in. Deze is geldig voor bouwwerken met een rechthoekige projectie in de
windrichting. Voor andere vonnen moet een specifieke berekening gemaakt warden.
• C;ndex is een drukcoefficient, die afhankelijk is van de plaats op het oppervlak
• Ceq is een drukvereffeningsfactor
• </11 is de vergrotingsfactor voor het in rekening brengen van het dynamisch gedrag van
de constructie onder windbelasting. Voor de dynamische responsies van gebouwen is
het van belang de belasting te weten bij de eigenfrequenties van de constructie. De
factor </11 wordt afgeleid uit het belastingsspectrum bij de eerste eigenfrequentie. Voor
trillingsgevoelige gebouwen ligt deze eigenfrequentie tussen 0.1 en 2 Hz.
De rekenbelasting is een equivalente statische belasting. Zowel de drukcoefficient als de
correctiefactoren zijn afgeleid voor 'gemiddelde omstandigheden', ook al is de belasting
in feiten een (kortdurende) piekbelasting.
Voor de afleiding van de correctiefactoren voor fluctuerende belasting, Cdim en ¢1, wordt
spectraalanalyse gebruikt. Het spectrum van de windsnelheid geeft voor elke
frequentieband aan hoeveel energie in de wervels met die frequentie aanwezig is. Het
spectrum van de windsnelheid wordt omgezet in een drukspectrum:
(3)

• n is de frequentie
• Sp(n) is het drukspectrum
• Su(n) is het spectrum van de windsnelheid
• p is de dichtheid van lucht
• IXi is de drukadmittantie, die representeert in hoeverre het spectrum van de druk
afhangt van het spectrum van de snelheid. Voor de berekening van de factoren in de
huidige nonnen is ixl = 1 aangenomen.
De integratie van het drukspectrum over het belaste oppervlak geeft het
belastingspectrum. Hierbij moet rekening gehouden warden met het feit dat de wind een
gebouw niet gelijktijdig overal evenveel belast. In de spectraalanalyse wordt de relatie
tussen de drukk:en op twee plaatsen in rekening gebracht met de coherentie. Bij de
integratie van de drukk:en over het oppervlak wordt deze coherentie meegenoroen:

(4)
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• SI{n) is het spectrum van de belasting
• cohp1p2(n) is de coherentie van de drukken in positie pl en p2

De berekening van de fluctuerende windbelasting is dan volgens het schema in figuur 1.

-

windsnelheidsfluctuaties

...

"(ij
I

"iii

c

,,
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.....

n:i~~
C'" (/)

drukcoefficient en
drukadmittantie

"
drukfluctuaties

Q)

N

~

O> I '
Cl>

~
~

cohere ntie van druk

w

windbelastingfluctuaties

Fig. 1: Schema voor de berekening vanfluctuerende
windbelasting

In figuur 1 is ook de aerodynamische admittantie gegeven. Met deze aerodynamische
admittantie wordt het windsnelheidsspectrum direct in de fluctuerende belasting
omgezet. Dit concept wordt in veel handboeken gebruikt bij het beschrijven van de
fluctuerende belasting en responsie op gebouwen vanwege de overeenkomsten met de
mechanische overdrachts- of admittantiefunctie. In [4] is aangegeven hoe de coherentie
en de aerodynamische admittantie met elkaar samenhangen en welk:e verschillen er zijn in
de toepassing van verschillende modellen voor zowel coherentie als admittantie in de
berekening van gebouwresponsies.
Met het belastingspectrum en de mechanische admittantie kan het spectrum van de
responsie van het gebouw berekend worden:
2

2

Sx(n)=Sp(n)Cp IH (n)I

(5)

• Sx(n) is het spectrum van de responsie
• CF is een maat voor de effectieve belasting, afhankelijk van de constructie
2
• H (n) is de mechanische admittantie, die afhankelijk is van gebouwparameters

demping, eigenfrequentie en stijfueid. Deze heeft voor trillingsgevoelige constructies
een typische vorm, als weergegeven in figuur 2.
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Voor hoge trillingsgevoelige gebouwen ligt de eerste eigenfrequentie in de range tussen
0.1 en 2 Hz. Voor lagere gebouwen, met hogere eigenfrequenties, is het dynamische
gedrag van ondergeschikt belang. Voor trillingsgevoelige constructies is het
belastingspectrum bij de eerste eigenfrequenties
erg belangrijlc, omdat deze bepaalt hoe sterk het
~
effect van de responsie is.
c:
De rekenprocedure is beschreven in [3], waarbij ~
ook enkele voorbeelden worden gegeven.
E
-c
In dit artikel worden de essentiele aannames die in «I
de berekening met de spectraalanalyse van de ~
fluctuerende windbelasting in formule 4 worden ~
..c
gedaan, getoetst met metingen van de drukken op ~
ware grootte. Deze aannames zijn [5]:
E
1. De fluctuaties in de drukken zijn proportioneel
0.001
0.01
0.1
10
met de fluctuaties in de windsnelheid, dus het
frequency
drukspectrum hangt lineair af van het
Fig. 2: Mechanische admittantie
windsnelheidsspectrum. (ofwel de drukadmittantie is onafhank:elijk van de frequentie).
2. De coherentie van de drukken is gelijk aan de coherentie van de ongestoorde
windsnelheid
3. De drukken aan loef- en lijzijde zijn volledig gecorreleerd.

3. METINGEN

In [6] is een meetprogramma gepresenteerd van de wind en door wind gemduceerde
drukk:en op het hoofdgebouw van de TU Eindhoven. Sinds april 1994 worden er tijdens
omstandigheden met hoge windsnelheden drukken en snelheid gemeten. In 1995 zijn
deze metingen gesimuleerd in een atmosferische grenslaagwindtunnel in Bochum.
Inmiddels is een dataset beschikbaar, waarmee de volgende zaken onderzocht worden:
1. De vergelijking tussen windtunnel data en ware grootte metingen, voor zowel
gemiddelde als fluctuerende eigenschappen.
2. Spectrale eigenschappen van drukken, in relatie tot het ongestoorde windveld
3. Toetsing van de coefficienten in normen aan metingen zowel in de windtunnel en ware
grootte.

De windsnelheid wordt geregistreerd op een meteorologische mast, die 130 meter
stroomopwaarts is geplaatst. Deze meting wordt verricht op 44.8 meter hoogte. De
longitudinale, laterale en verticale component van de windsnelheid worden geregistreerd.
Het gebouw en de plaats van de drukmetingen zijn gegeven in figuur 3 en 4.
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Fig 3: Aanzicht vanuit het noorden van het hoofdgebouw van de TUE met meteorologische
mast op het dak van het auditorium

Fig 4: Geometrie van hoofdgebouw van de TUE: H

= 44.6 m, W = 167 m, D = 20 m

4. RESULTATEN
De resultaten in dit artikel zijn gemeten bij een gemiddelde windrichting loodrecht op de
westgevel (westenwind). Een voorselectie van de ware grootte metingen is gemaakt op
grond van de observaties van de turbulentie-intensiteit (dit is de variatiecoefficient van de
windsnelheid). Deze voorselectie was nodig om runs met bijzondere meteorologische
omstandigheden uit te sluiten. Deze zijn niet representatief voor de omstandigheden bij
piekbelastingen.

4.1. Spectrum van drukken in een punt
In figuur 5 en 6 zijn spectra van de drukken gegeven, gemeten op twee posities aan de
loef- en lijzijde van het gebouw. Ter vergelijking is het gelijktijdig gemeten spectrum van
de windsnelheid in diezelfde figuren gegeven. In de rechterfiguren is de drukadmittantie
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(formule 3) gegeven voor deze metingen. A1s de aanname juist is, dat de drukfluctuaties
proportioneel zijn met de snelheidsfluctuaties, is deze drukadmittantie constant als
functie van frequentie, zoals ook voor de afleiding van de coefficienten in de
voorschriften is aangehouden. De metingen, laten echter zien dat bij hoger wordende
frequenties de drukadmittantie daalt. Dit effect treedt zowel aan de loefzijde als de
lijzijde op voor n:z/Um > 1. Voor de metingen aan de lijzijde valt op dat de
drukadmittantie geen gebied kent waar deze constant is. De relatie tussen de
stroomopwaartse wind en de druk aan de lijzijde is dan ook gering. Het drukspectrum en
dus de drukadmittantie wordt in grote mate bepaald door de vorm en de afmetingen van
het gebouw. Loslating van wervels op hoeken bepaalt de turbulentie in het zog van het
gebouw. De twee pieken in de drukadmittantie aan de lijzijde moeten met deze
loslaatverschijnselen worden geassocieerd.
De orde van grootte van de drukadmittantie is 0.1 aan de lijzijde, tegenover 1.0 aan de
loefzijde. Dit betekent dat de drukken aan de loefzijde 10 maal zoveel energie bijdragen
aan de fluctuerende belasting op de gehele constructie dan de drukken aan de lijzijde. De
nauwkeurigheid van de berekende fluctuerende belasting in de gemiddelde windrichting
hangt dus in grote mate af van de berekening van de belasting aan de loefzijde.
Voor de frequenties waar de drukadmittantie lager is dan 1, betekent de eerste aanname
(dat de drukfluctuaties proportioneel zijn met de windsnelheidsfluctuaties) een
overschatting van de belasting. Deze frequenties komen bij windsnelheden in de orde van
de ontwerpwindsnelheid overeen met de dominante eigenfrequenties van gebouwen.
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Fig 5: Spectrum en drukadmittantie van drukken aan loefzijde van het hoofdgebouw.
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Fig 6: Spectrum en drukadmittantie van drukken aan lijzijde van het gebouw

4.2. Coherentie van drukken aan loef- en lijzijde
De aannarne dat de coherentie van drukken gelijl<: is aan de coherentie van de
windsnelheid is getoetst in figuur 6. De drukcoherentie is vergeleken met een model voor
de coherentie van de windsnelheid, dat gelijk is aan de voor de NEN 6702 gebruikte
form ulering:
-Kn!l

cohplp2

=e

um, met K = 16

• L1 is de afstand tussen de plaatsen waar p 1 en p2 gemeten warden
• K is een empirische factor
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Fig 7: Coherentie van drukken aan loefzijde van gebouw en vergelijking met coherentie
van windsnelheid
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Fig 8: Coherentie van drukken aan lijzijde van het gebouw en vergelijking met de
coherentie van de windsnelheid
De gemeten coherentie is gefit met behulp van dezelfde exponentiele functie. Deze
coherentie daalt tot een waarde van 0.1 en blijft constant. De gemeten coherentie van de
drukken is hoger dan de coherentie van de windsnelheid voor zowel de drukken aan de
loef- als aan de Hjzijde van het gebouw. Dit is ook gevonden in de windtunnelmetingen
[8]. Overigens volgt de exponentiele curve de coherentie aan de lijzijde niet goed.
De gemeten coherentie ligt hoger dan de coherentie van de windsnelheid. Dit betekent
dat de tweede aanname onder punt 2 een onderschatting van de belasting geeft.

4.3. Relatie tussen drukken aan loef- en lijzijde
De derde aanname, dat de drukken aan loef- en lijzijde perfect gecorreleerd zijn is
geverifieerd met de coherentie van de drukken tussen loef en lijzijde. Deze zou de
waarde 1 moeten hebben, als deze drukken perfect gecorreleerd zijn. In figuur 9 is deze
coherentie gegeven voor twee drukmeetpunten op loef- en lijzijde.
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pag. 222

10

100

Tap 1-23

BKO RESEARCHDAG 1996

verleden, heden en toekomst

De coherentie van deze drukk:en heeft een waarde ver onder 1. Dit resultaat wordt voor
alle meetresultaten gevonden, zowel in de ware grootte metingen als het windtunnel
experiment. Dit betekent, dat de aanname van volledig gecorreleerde druk aan loef- en
lijzijde een overschatting van de totale windbelasting op zal leveren.

5. DISCUSSIE
In het voorgaande is aangetoond dat minstens drie aannames, die ten grondslag liggen
aan factoren in de normen niet geldig zijn. Twee aannames zijn behandeld die een
overschatting van de belasting opleveren en een aanname, die een onderschatting
oplevert. Voor de berekening van de totale belasting kunnen de fouten in deze aannames
elkaar (gedeeltelijk) opheffen. De drukadmittanties geven aan dat de drukk:en aan de
loefzijde in grote mate de totale belasting op het gebouw bepalen. De coherentie van de
drukk:en aan loefzijde is veel hoger dan in de gebruikte modellen wordt aangenomen. Dit
houdt in dat de totale belasting onderschat wordt als de coherentie een belangrijke factor
is in de berekening. De mate waarin dit gebeurt hangt sterk af van de gebouwgeometrie
en de turbulente structuur van de wind. Bij een gebouw met een groot aangestroomd
oppervlak is de coherentie belangrijker dat bij een gebouw met kleinere doorsnede. Dit
betekent dat bij hoogbouw, dat in het algemeen een groot geveloppervlak kent, de
toepassing van de voorschriften niet per definitie aan de veilige kant is.
Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om een uitspraak te doen over het effect van de
modelleringen, die in de normen zijn toegepast, op de totale belasting op een gebouw.
Voor het grootste deel van de door de normen afgedekte gebouwen zullen deze
onnauwkeurigheden van ondergeschikt belang zijn, omdat de gemiddelde windbelasting
overheerst in de berekening. Voor bijzondere bouwwerken is het noodzakelijk het advies
van een specialist te vragen en windtunnelonderzoek in een goede atmosferische
grenslaagwindtunnel uit te voeren, dit wil zeggen een windtunnel waar voldoende
rekening gehouden wordt met de turbulentie, die door het aardoppervlak wordt
opgewekt. Bijzondere bouwwerken zijn gebouwen met een plattegrond anders dan
rechthoekig en gebouwen, waarbij de dynamische aspecten een dominante rol gaan
spelen, als gevolg van de slankheid. In het algemeen vallen in Nederland alle gebouwen
hoger dan 60 meter hieronder.
Er is nog een punt dat aandacht verdient. In de inleiding is gezegd dat de factoren en
coefficienten die worden toegepast, zijn afgeleid voor gemiddelde belasting. Ook de
spectrale karakteristieken zijn afgeleid voor meetreeksen die significant langer zijn dat de
karakteristieke duur van een piekbelasting (1 tot 10 seconden). Het is allerminst zeker
dat de overdracht van wind naar druk en de samenhang van de drukk:en op een gebouw
tijdens een piekbelasting beschreven kan worden met factoren die voor langere perioden
zijn afgeleid. Op dit moment bestaat er echter geen betere methode dan de spectrale
analyse. Om de verschillen in de karakteristieken van de belasting voor een piek en voor
een uurgemiddelde te beschrijven is fundamenteel onderzoek noodzakelijk. Andere,
nieuwe analysetechnieken voor de metingen van fluctuerende verschijnselen zijn nodig,
omdat de spectrale analyse geen inzicht geeft in het gedrag van de wind tijdens
piekbelastingen.
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INFORMATIE
Meer informatie over de metingen op ware grootte is te vinden via internet:
http://hercules.bko.bwk.tue.nl/-phydas. Verder zijn de resultaten van de metingen
gedocumenteerd in diverse rapporten die via de vakgroep BKO te verkrijgen zijn.
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BAMBOE ALS BOUWMATERIAAL
VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN
dr.ir. Jules J.A.Janssen.

SAMENVATIING. Bamboe is een composiet met interessante mechanische eigenschappen. Economisch is het van groot belang voor ontwikkelingslanden, omdat het ook kleine gemeenschappen in staat stelt om zelf
te werken aan hun economische onajhankelijkheid. De TUE speelt een
vooraanstaande rol in het toegepast onderzoek. Aspecten hiervan zijn het
onderwek zelf, en verder project-begeleiding, bezoek van buitenlandse
onderzoekers, consultancy en adviesverlening. Sinds enkele jaren is er een
internationaal netwerk in opbouw , "International Network on Bamboo
and Rattan", wat alle activiteiten gaat coordineren. De TUE speelt hierbij
een trekkersrol.
1. BET MA TERIAAL BAMBOE.

1.1 Mechanische eigenschappen.
Bamboe is een composiet, bestaande uit een bedding of matrix van lignine, met
daarin een wapening van cellulose-vezels. Deze combinatie is al voldoende voor
interessante mechanische eigenschappen, zoals een hoge treksterkte (ongeveer als van
gewoon staal), een E-modulus als van trapisch hardhout, en andere gllllStige mechanische eigenschappen, gepaard aan een betrekkelijk laag eigen gewicht. Een tweede
aspect is de vorm: het is een holle buis, en dat betekent een gunstig mechanisch
gedrag bij een laag materiaal-verbruik.
Algemeen bekend is het goede gedrag van bamboe bij een aardbeving. Zowel de
praktijk als simulatie in proeven laten zien dat een bamboe-constructie een groat
vermogen heeft om een aardbeving te overleven. Dit komt ten eerste door de holle
vorm, die een grate stijfheid met zich meebrengt; ten tweede door het lage eigen
gewicht, waardoor de constructie geen krachten naar zich toe trekt (volgens "kracht is
massa maal versnelling"), en ten derde door het bezwijkgedrag bij buiging: het
materiaal bezwijkt niet. De holle buis splijt in vieren, en verliest dus zijn buigstijfheid; maar na wegnemen van de belasting springt de bamboe ("klik!") weer terug in
de oorsprankelijke rechte vorm. De bewoner van het huis heeft na een zware aardbeving dus wel wat te repareren, maar het gezin is niet dakloos.
Een ander boeiend aspect is, dat het constructief ontwerp van een bamboestam heel
knap in elkaar zit. De cellulose-vezels zijn niet gelijkmatig verdeeld over de doorsnede, maar toenemend van binnen naar buiten. Alleen al door deze slimme verdeling is
de buigstijfheid van bamboe tien procent grater dan bij een gelijkmatige verdeling.
Over efficient materiaal-gebruik gespraken! Verder is het ontwerp van een bamboestam zodanig, dat diameter en wanddikte van beneden naar boven toe afnemen, maar
zodanig dat de spanning door windbelasting tijdens het leven constant is over de
hoogte. [1]. Alweer een voorbeeld van knap ontwerpen. Alleen bovenaan neemt de
diameter zodanig snel af, dat de spanning zou toenemen, ware het niet dat dit op die
plaats gecompenseerd wordt door toenemend cellulose-gehalte; wat weer mogelijk
wordt omdat daar minder ruimte nodig is voor vaatweefsel.
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1.2 Economische aspecten.
Het is moeilijk om een schatting te maken hoeveel bamboe er jaarlijks verhandeld
wordt, omdat het grootste deel op de informele markt geruild wordt, en dus niet of
moeilijk in statistieken terecht komt. De beste schattingen zijn het eens over een
bedrag tussen de 10 en de 15 miljard dollar. Veel interessanter is het economische
belang voor een kleine dorpsgemeenschap. Bamboe kan namelijk op kleine schaal
verbouwd worden, zonder kapitaal-investering. Een hoer kan al een halve hectare met
bamboe beplanten, en daar bouwmateriaal voor allerlei toepassingen vandaan halen.
Een dorps-cooperatie kan het hetzelfde doen op wat grotere schaal, bijv. tien hectare.
Een groot voordeel is de snelle "return on investment": na ongeveer zeven jaar is een
nieuw aangeplante plantage volwassen, en dan kan men er elk jaar van oogsten. Bij
bamboe vindt namelijk geen kaalslag plaats zoals bij een hos; bij bamboe worden de
volwassen stammen er tussen uit gekapt, en de jongere stammen blijven staan. Van
hout wordt wel gezegd "Boompje groot, plantertje docxl", maar bamboe brengt veel
sneller profijt op. Van een hectare bamboe kan in een normale omstandigheden 20 tot
30 ton droog materiaal per jaar geoogst worden, wat voldoende is voor bijv. 25
huizen. Gebruikt men de bamboe voor andere produkten, dan levert elke 2000 kg
bamboe een arbeidsplaats op, [2] dus elke hectare is goed voor 10 tot 15 arbeidsplaatsen. Een plantage van enkele hectares is dus al voldoende om een dorpsgemeenschap een redelijke economische basis te geven.
Tenslotte is ook bewezen dat een bamboe-plantage een aanzienlijke besparing geeft
op bouwhout, en zodoende bijdraagt aan bescherming van het natuurlijke woud. [3].
2. De rol van de TUE.
De TUE doet sinds 1974 onderzoek naar de mechanische eigenschappen van bamboe.
Op grond van de daarmee verkregen expertise is de TUE een grote rol gaan spelen in
het begeleiden van projecten, in het ontvangen van buitenlandse onderzoekers, en
adviesverlening van allerlei aard. De laatste jaren wordt een toenemende activiteit
ontwikkeld in het mee opbouwen van een intemationale organisatie, en in het tot
stand brengen van intemationale normen.
Project-begeleiding.
Het grote succes op het gebied van projecten is het Nationale Bamboe-Project in
Costa Rica, in Centraal Amerika. De TUE is van 1987 tot 1995 belast geweest met
de supervisie, namens UNDP (United Nations Development Programme) en de
Nederlandse regering (die het budget van 14 miljoen gulden voor dit project betaalde). De sterke kant van dit project is dat het een geintegreerd project was. Een goed
woningbouw-project bijv. vind je overal wel, maar in dit project waren alle aspecten
aanwezig: participatie van de dorpelingen, de rol van de vrouw, bewustwording, de
aanleg van plantages om bamboe te kweken, het verduurzamen, woningbouw (met
"self help" van de toekomstige bewoners, financiering, en werkgelegenheid. Daarom
wordt het ook allerwegen erkend als een voorbeeld-project. De TUE onderzoekt nu
of een soortgelijk project begonnen kan worden in Tanzania.
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2.2. Promovendi e.d ..
Een bamboe-laboratorium in een Westers land is vanzelfsprekend ten dienste van
ontwikkelingslanden. Een van de belangrijkste zaken is: mensen in die landen leren
om zelf onderzoek naar bamboe te doen. Gelukkig heeft de TUE op <lat gebied
bijgedragen, allereerst natuurlijk met een AIO-plaats voor Oscar Arce uit Costa Rica,
maar ook met gastvrijheid verlenen aan andere onderzoekers die voor korte tijd hier
onderzoek kwamen doen. Een andere activiteit is het zitting nemen in begeleidingscornmissies van promovendi in tropische landen. Tenslotte zijn er regelmatig afstudeerders die hun afstudeerstage doen bij een bamboe-project in een ontwikkelingsland. Dit resulteert dan in een afstudeerverslag, waar het project veel profijt van
heeft. Ook in projektwerk in het derde studiejaar begint bamboe een onderwerp te
worden.
2.3. Adviesverlening (consultancies)
De TUE is over de hele wereld een bekend adres geworden om advies te vragen over
bamboe. (Helaas is <lat ook doorgedrongen tot bijv. rijke Amerikanen die een pergola
van bamboe in hun <lure tuin willen hebben). Mensen in ontwikkelingslanden sturen
veel brieven om raad voor hun problemen; in 1995 leidde <lat tot briefwisseling met
91 personen, en <lat is elk jaar ongeveer zo. De onderwerpen kunnen heel gevarieerd
zijn. Zo is bijv. advies gevraagd over bamboe-ijslepeltjes: die worden hier van
beukehout gemaakt, en in elke ijslolly zit er een. Het gaat dan om bijv. 100 miljoen
stuks per jaar per ijsfabriek Een fabriekje in Afrika ziet kans om die te maken van
bamboe voor een 30 % lagere prijs, maar voor enkele teclmische problemen komen
zij naar Eindhoven. Meestal zijn de onderwerpen van meer bouwkundige aard. Een
ander belangrijk aspect is om de literatuur goed bij te houden, en om dan ook er alert
op te zijn, <lat een artikel interessant is voor iemand in een bamboe-land. Een kopie
per post opsturen is dan voor die persoon een heel belangrijke steun.
2.4. Intemationaal Bamboe-Netwerk.
De huidige situatie op de wereld is eigenlijk <lat alle personen en instellingen, die
zich met bamboe bezig houden, tamelijk los van elkaar onderzoek doen, projecten
uitvoeren en ieder voor zich subsidies proberen te verwerven. Dit is hoogst ondoelmatig. Vandaar dat al enkele jaren gewerkt wordt aan het opzetten van een wereldomvattend netwerk, <lat alle activiteiten coordineert. Een dergelijk netwerk kan dan
ook een beleid ontwikkelen voor een aantal jaren, en daar subsidie voor aanvragen.
Het grote verschil is dan dat deze laatste subsidie verleend wordt op een prograrnma,
waar bijv. in kan staan "voor <lit doel 20 projecten van USD 20.000 elk is totaal
USD 400.000". Dat geeft dan het netwerk de mogelijkheid om zelf die projecten in te
vullen wnder <lat voor elk bedragje apart subsidie aangevraagd hoeft te worden. In
het formuleren van genoemd beleid en in het aanvragen van deze fundamentele
subsidie speelt de TUE een belangrijke rol. Daarom is er een Memorandum of
Understanding gesloten tussen het netwerk i.o. en de TUE, waarbij de TUE de rol
krijgt van coordinator voor Europa.
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2.5. Bouwvoorschriften voor bamboe.
Bamboe is waarschijnlijk het enige materiaal ter wereld waar nog geen bouwvoorschriften voor bestaan. Dat lijkt aantrekkelijk, maar het kan ook betekenen dat ambtenaren zeggen "Dat materiaal bestaat niet en dus is het verboden". In de praktijk loopt
het zo'n vaart niet: ambtenaren blijven op hun kantoor in de hoofdstad zitten, en op
het platteland heb je dus geen last van ze. Maar voor het aanzien van het materiaal,
en voor de erkenning door architecten en ingenieurs, zijn voorschriften toch wel
belangrijk. [4].Daarom is een groep van bamboe-experts begonnen om samen een
voorstel te maken voor een internationaal model voor nationale bamboe-bouwvoorschriften. Dat moet uiteindelijk een soort ISO-norm worden. Voor de toekomst van
bamboe als bouwmateriaal is dit van wezenlijk belang. De TUE is belast met het
voorzitterschap van deze werkgroep.
3. Besluit.
Bamboe mag voor een Universiteit in een Westers land een vreemd onderwerp lijken;
in het voorgaande is uiteengezet hoe zo'n Universiteit met de daar aanwezige mogelijkheden dienstbaar kan zijn voor de ontwikkeling van een plaatselijk bouwmateriaal
in ontwikkelingslanden. Deze houding wordt in die landen ook zeer gewaardeerd.
Referenties.
1. Amada, S., a.o. The mechanical structures of bamboo in viewpoint of functionally
gradient and composite materials. J. of Composite Materials, vol 30, no 7, (1996),
pp 800-819.
2. Rao, A.G. Design inputs into craft areas: implications for rural development and
employment generation. Paper presented at the 5th International bamboo Workshop, Ubud, June 1995; in print.
3. Billing, K. and M. Gerger, Bamboo as a substitute for wood in construction - a
way to reduce deforestation in Costa Rica? (1990) Minor field study series no 12,
Stockholm school of economics. 80 pp. ISSN 0284-3986.
4. Janssen, J.J.A. Building codes for bamboo housing. Paper presented at the 5th
International bamboo Workshop, Ubud, June 1995; in print.
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CONCRETE MECHANICS
Numerical Simulations of Multiaxial Compressive Tests
Scope
This research project fits in a sequence of research projects on the structural
material behaviour of concrete loaded in multiaxial compression, all performed at
Eindhoven University of Technology. The final goal of these projects is to get full
insight in the phenomena characterising this structural behaviour and to develop
numerical tools for the structural engineer to cope with this complex behaviour.

Objective
The present - numerical - research project is
initiated together with another project laying
the emphasis on experimental research.
During this particular project it is our
intention to develop numerical tools being
able to simulate the main characteristics of
concrete behaviour as they are found in the
experiments performed within the scope of
the experimental part of the project.

Theories:
• Elasticity, Plasticity
• Damage Mechanics
• Fracture Mechanics

( Experimental Results)

I

. ............

l
MesoModel
Macro Model

Tools for Structural Engineer

Method of Working
In order to develop numerical tools for the engineering
practice, the relevant phenomena determining the structural behaviour of concrete must be fully understood.
Due to certain limitations of today's measuring
techniques, it is not possible to get all the data acquired
for this purpose from experiments. In order to get the
necessary additional data a multi-level approach is
therefore proposed. This means that concrete is to be
considered on 2 different scale levels:
• Macro scale: Concrete is a homogeneous material
• Meso scale: Concrete is a heterogeneous material
Experimental data in combination with numerical data,
achieved by simulating experiments on a meso scale,
should then provide a complete insight in the relevant
phenomena. On the base of this insight a new
numerical model will be formulated on a macro scale.

Further information:

J.P.W. Bongers
Eindhoven University of Technology
P.O. Box513, Postvak7/BKO
5600 MB Eindhoven, The Netherlands
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CONCRETE MECHANICS
Behaviour in Multiaxial Compressive Experiments
Insight in the behaviour of concrete under
multiru<ial loading conditions is of major
importanee for the determination of the safety and
deformability of a large number of structural
elements, Iike columns with spi ral reinforcement,
consoles and multiaxially prestressed concrete
structures.
This experimental research aims at the
determination of the failure characteristics of
concrete under multiaxial compression.

The experiments include uniaxial, plane-strain and triaxial compressive tests, in
which both macroscopie (stress-deformation behaviour) and mesoscopic
(development of crack pattems) behaviouris observed.
Concrete can only be regarded
as a continuum up to a certain
level
of
loading.
When
softening occurs deformations
localise in a limited number of
cracks, forming a discontinuum.
This
localisation
can
be
examined by studying the crack
pattems inside the specimens.
This is done using a vacuumimpregnation-technique.
Several factors, like specimen
size and
friction between
specimen and loading platen,
influence the response of a
specimen to certain loading
conditions. Therefore these
factors are included in the
experiments.

H.J.G.M. van Geel
Eindhoven University of Technology
P.O. Box 513, Postvak 7/BKO
5600 MB Eindhoven
The Netherlands
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ROOF PANEL BEHAVIOUR
At an interior support
At an interior support, roof panels of
cold-formed steel are subjected to a
concentrated load and a bending
moment.

:ru:le~s~~d~e~s~cr~ib~i~nÎgllll~1

panel failure
at an interior su
Currently,
design
an empirical nature.
rules are not
onthe

evant observed failure
mechanisms, analytical models will be
developed, with help of non-linear finite
element calculations.
The analytical models should lead to
reliable and consistent design rules.

H. Hofmeyer, M.C.M. Bakker,
J.G.M. Kerstens, H.H. Snijder
Eindhoven University of Technology
P.O. Box 513, Postvak 7 / BKO
5600 MB Eindhoven
The Netherlands
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Atmosferische Grenslaagwindtunnel (AGT)
Dael
Basisontwerp van een AGT voor fundamenteel windtechnologisch onderzoek. Bijzondere aandacht voor meetsectie, instrumentatie en reductie van lawaai in en buiten de
tunnel.

Bouwkundige toepassingen
- Windbelasting op constructies;
-Aero-elastische gedrag van constructies;
-Windklimaat om gebouwen;
- Ventilatie van gebouwen.

Basisontwerp in hoofdlijnen
- Compensatie van blokkering in de meetsectie (verandering van de stroming door de aanwezigheid van tunnelwanden) door dakhoogteverstelling.
- Selectie van instrumentatie voor de meting van snelheden, drukken en krachten.
- Stroming in de meetsectie wordt uniform en laag-turbulent gemaakt door een wijde suskamer,
voorzien van gazen en honingraat.
- Akoestische analyse van basisontwerp: voorspelling geluidniveau in en buiten de tunnel m.b.v.
rekenmethode voor luchtbehandelingskasten
- Basisconfiguratie: open blaastunnel en gesloten tunnel zijn uitgewerkt (zie onder). Keuze volgt
uit afweging van kosten en benodigde ruimte tegen verwachte stromingskwaliteit en lawaai.
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