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A. BIJLAGE: ZUIVERE KNIK BIJ AXIAAL BELASTE WAND VOLGENS
EUROCODE 6: NEN-EN1996-1-1
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B. BIJLAGE: BEREKENING VAN DE GROOTTE VAN DE ONGESCHEURDE
WANDDELEN VAN DE LANGE EN MIDDELLANGE WANDEN.
Lange wanden (Wand 4 en Wand 1):
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Figuur B. 1: Ongescheurd deel van lange wand (Wand 4 en Wand 1), volgens een rechthoekig en lineair
spanning-rekdiagram.
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Middellange wanden (Wand 5 en Wand 2):

Student id.: 0728585

11

Partiële instabiliteit van ongewapende kalkzandsteen stabiliteitswanden

Figuur B. 2: Ongescheurd deel van middellange wand (Wand 5 en Wand 2), volgens een rechthoekig en
lineair spanning-rekdiagram.
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C. BIJLAGE: OVERZICHT PROEFOPSTELLING 1:20

ZIE VOLGENDE PAGINA
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D. BIJLAGE: AANSLUITDETAILS PROEFOPSTELLING – PROEFSTUK 1:5

ZIE VOLGENDE PAGINA
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E. STIJFHEID VAN EN SPANNING IN DRAADSTANGEN
HORIZONTALE STEUN VAN DE BOVENKANT VAN DE WAND
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T.B.V.
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Verjongde draadstangen (van Ø10mm naar Ø5mm)
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Kracht in draadstangen (extreem):

Bovenstaande spanningscontrole is gedaan met extreme waarden voor excentriciteit, bezwijklast en
hoekverdraaiing van de draadstangen.
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F. BIJLAGE: OVERZICHT MEETOPSTELLING 1:20
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G. BIJLAGE: LAST-VERPLAATSINGSDIAGRAMMEN BIJ PROEVEN
In bijlage F is de meetopstelling te zien, hierin zijn de posities van de verschillende opnemers te zien.
Onderstaand volgen per wand de verschillende last-verplaatsingsdiagrammen van alle metingen,
waarbij de bij elkaar horende metingen ook bij elkaar in de grafiek zijn gezet. De metingen van de
vervormingen van de onderste lintvoeg tussen wand en balk (met beton gevulde UNP80) kenmerken
zich door de schokken in de grafieken. Dit beeld van een schokkende lijn ontstaat simpelweg
doordat de vervormingen van een erg kleine grootte zijn: maximaal enkele tienden van millimeters.
Toch zijn de grafieken hier voor de volledigheid gepresenteerd. Van de metingen van de verticale
vervormingen in de onderste lintvoeg tussen wand en balk zijn daarnaast ook de gemiddelden
bepaald van de opnemers die aan weerszijde van de wand tegenover elkaar zaten. Met deze
gemiddelden zijn de vervorming en scheurvorming in de lengte van de wand bepaald.

PROEF 1 op Wand 6 – cyclus 1:

Figuur G. 1: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van de
wand; eerste proef op Wand 6, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van
de bolle kant van de knikvorm.
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Figuur G. 2: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; eerste proef op Wand 6, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 3: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken (Mitu_1-Mitu_4). Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de
richting van de bolle kant van de knikvorm. Mitu_0 heeft betrekking op de verticale verplaatsing van de
bovenste balk; waarbij een positieve waarde een verplaatsing OMLAAG betekent. Eerste proef op Wand 6,
cyclus 1.
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PROEF 1 op Wand 6 – cyclus 2:

Figuur G. 4: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van de
wand; eerste proef op Wand 6, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van
de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 5: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; eerste proef op Wand 6, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 6: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken (Mitu_1-Mitu_4). Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de
richting van de bolle kant van de knikvorm. Mitu_0 heeft betrekking op de verticale verplaatsing van de
bovenste balk; waarbij een positieve waarde een verplaatsing OMLAAG betekent. Eerste proef op Wand 6,
cyclus 2.
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PROEF 2 op Wand 5 – cyclus 1:

Figuur G. 7: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van de
wand; tweede proef op Wand 5, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van
de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 8: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; tweede proef op Wand 5, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 9: Last-verplaatsingsdiagram van de gemiddelde waarden van de verticale vervormingen ter
plaatse van de onderste lintvoeg tussen wand en balk; tweede proef op Wand 5, cyclus 1. Een positieve
waarde betekent een vervorming omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 10: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van de
bolle kant van de knikvorm. Tweede proef op Wand 5, cyclus 1.
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Figuur G. 11: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale en verticale verplaatsingen van de
rechterbovenhoek (=uiterste hoek rechtsboven – vanaf de voorkant van de wand gezien – onder de
lastinleiding) van de betonbalk. Tweede proef op Wand 5, cyclus 1.
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PROEF 2 op Wand 5 – cyclus 2:

Figuur G. 12: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; tweede proef op Wand 5, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 13: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; tweede proef op Wand 5, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 14: Last-verplaatsingsdiagram van de gemiddelde waarden van de verticale vervormingen ter
plaatse van de onderste lintvoeg tussen wand en balk; tweede proef op Wand 5, cyclus 2. Een positieve
waarde betekent een vervorming omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 15: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van de
bolle kant van de knikvorm. Tweede proef op Wand 5, cyclus 2.
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Figuur G. 16: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale en verticale verplaatsingen van de
rechterbovenhoek (=uiterste hoek rechtsboven – vanaf de voorkant van de wand gezien – onder de
lastinleiding) van de betonbalk. Tweede proef op Wand 5, cyclus 2.
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PROEF 3 op Wand 4 – cyclus 1:

Figuur G. 17: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; derde proef op Wand 4, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 18: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; derde proef op Wand 4, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 19: Last-verplaatsingsdiagram van de gemiddelde waarden van de verticale vervormingen ter
plaatse van de onderste lintvoeg tussen wand en balk; derde proef op Wand 4, cyclus 1. Een positieve
waarde betekent een vervorming omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 20: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van de
bolle kant van de knikvorm. Derde proef op Wand 4, cyclus 1.
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Figuur G. 21: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale en verticale verplaatsingen van de
rechterbovenhoek (=uiterste hoek rechtsboven – vanaf de voorkant van de wand gezien – onder de
lastinleiding) van de betonbalk. Derde proef op Wand 4, cyclus 1.
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PROEF 3 op Wand 4 – cyclus 2:

Figuur G. 22: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; derde proef op Wand 4, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 23: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; derde proef op Wand 4, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 24: Last-verplaatsingsdiagram van de gemiddelde waarden van de verticale vervormingen ter
plaatse van de onderste lintvoeg tussen wand en balk; derde proef op Wand 4, cyclus 2. Een positieve
waarde betekent een vervorming omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 25: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van de
bolle kant van de knikvorm. Derde proef op Wand 4, cyclus 2.
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Figuur G. 26: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale en verticale verplaatsingen van de
rechterbovenhoek (=uiterste hoek rechtsboven – vanaf de voorkant van de wand gezien – onder de
lastinleiding) van de betonbalk. Derde proef op Wand 4, cyclus 2.
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PROEF 4 op Wand 3 – cyclus 1:

Figuur G. 27: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; vierde proef op Wand 3, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 28: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; vierde proef op Wand 3, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 29: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken (Mitu_1-Mitu_4). Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de
richting van de bolle kant van de knikvorm. Mitu_0 heeft betrekking op de verticale verplaatsing van de
bovenste balk; waarbij een positieve waarde een verplaatsing OMLAAG betekent. Vierde proef op Wand 3,
cyclus 1.
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PROEF 4 op Wand 3 – cyclus 2:

Figuur G. 30: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; vierde proef op Wand 3, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 31: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; vierde proef op Wand 3, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 32: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken (Mitu_1-Mitu_4). Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de
richting van de bolle kant van de knikvorm. Mitu_0 heeft betrekking op de verticale verplaatsing van de
bovenste balk; waarbij een positieve waarde een verplaatsing OMLAAG betekent. Vierde proef op Wand 3,
cyclus 2.
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PROEF 5 op Wand 2 – cyclus 1:

Figuur G. 33: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; vijfde proef op Wand 2, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 34: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; vijfde proef op Wand 2, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 35: Last-verplaatsingsdiagram van de gemiddelde waarden van de verticale vervormingen ter
plaatse van de onderste lintvoeg tussen wand en balk; vijfde proef op Wand 2, cyclus 1. Een positieve
waarde betekent een vervorming omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 36: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van de
bolle kant van de knikvorm. Vijfde proef op Wand 2, cyclus 1.
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Figuur G. 37: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale en verticale verplaatsingen van de
rechterbovenhoek (=uiterste hoek rechtsboven – vanaf de voorkant van de wand gezien – onder de
lastinleiding) van de betonbalk. Vijfde proef op Wand 2, cyclus 1.
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PROEF 5 op Wand 2 – cyclus 2:

Figuur G. 38: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; vijfde proef op Wand 2, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 39: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; vijfde proef op Wand 2, cyclus 2. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 40: Last-verplaatsingsdiagram van de gemiddelde waarden van de verticale vervormingen ter
plaatse van de onderste lintvoeg tussen wand en balk; vijfde proef op Wand 2, cyclus 2. Een positieve
waarde betekent een vervorming omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 41: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van de
bolle kant van de knikvorm. Vijfde proef op Wand 2, cyclus 2.
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Figuur G. 42: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale en verticale verplaatsingen van de
rechterbovenhoek (=uiterste hoek rechtsboven – vanaf de voorkant van de wand gezien – onder de
lastinleiding) van de betonbalk. Vijfde proef op Wand 2, cyclus 2.
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PROEF 6 op Wand 1 – cyclus 1:

Figuur G. 43: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte van
de wand; zesde proef op Wand 1, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting
van de bolle kant van de knikvorm.

Figuur G. 44: Last-verplaatsingsdiagram van de verticale vervormingen ter plaatse van de onderste lintvoeg
tussen wand en balk; zesde proef op Wand 1, cyclus 1. Een positieve waarde betekent een vervorming
omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.
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Figuur G. 45: Last-verplaatsingsdiagram van de gemiddelde waarden van de verticale vervormingen ter
plaatse van de onderste lintvoeg tussen wand en balk; zesde proef op Wand 1, cyclus 1. Een positieve
waarde betekent een vervorming omhoog, een negatieve waarde betekent een vervorming omlaag.

Figuur G. 46: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak ter plaatse van de
bovenste en onderste wandvlakken. Een positieve waarde betekent een verplaatsing in de richting van de
bolle kant van de knikvorm. Zesde proef op Wand 1, cyclus 1.
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Figuur G. 47: Last-verplaatsingsdiagram van de horizontale en verticale verplaatsingen van de
rechterbovenhoek (=uiterste hoek rechtsboven – vanaf de voorkant van de wand gezien – onder de
lastinleiding) van de betonbalk. Zesde proef op Wand 1, cyclus 1.
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H. BIJLAGE: RAPPORTAGE MATERIAALPROEVEN
1. Druksterkte van de stenen
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
b. Naam:

b)

c)
d)

e)
f)

g)

prEN772-1:1996
Proefmethoden voor metselwerk eenheden – bepaling van de
druksterkte;
c. Datum:
Januari 1996.
Gegevens nemen van proefstukken van de pallet stenen:
a. Plaats:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven;
b. Datum:
5 maart 2012;
c. Tijd:
11.00u.
Datum van beproeven: 22 maart 2012
Gegevens proefstukken:
a. Type:
Kalkzandsteen waalformaat stenen.
b. Herkomst:
Xella Nederland
c. Naam:
Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon werk.
Aantal proefstukken: 9
Datum ontvangst proefstukken in laboratorium:
a. pallet stenen ontvangen op 29 februari 2012. Proefstukken eruit genomen op 5
maart 2012.
Tekening proefstuk met afmetingen uit documentatie producent (Xella):

Figuur H. 1: Afmetingen volgens documentatie Xella. Oriëntatie volgens beproevingsmethode; gelijk aan
oriëntatie van de stenen in de toepassing in de proefwanden. Belastingsrichting aangegeven met pijl.

h) Conditionering: ‘Air dry’: opslag in laboratorium: T = 20°C en rel. vochtigheid 65%;
gedurende > 14 dagen.
i) De te drukken oppervlakken zijn niet behandeld, deze waren vlak. De stenen zijn getest zoals
ze zijn geleverd.
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j)

Afmetingen proefstukken en vormfactor
a. De werkelijke afmetingen van de proefstukken waren gelijk voor alle proefstukken:
i. L = 212,5mm
ii. D = 53,5mm
iii. H = 101mm
b. Deze afmetingen resulteren in een vormfactor van 1,143 volgens Tabel B.1 van
prEN772-1:1996.
k) Resultaten druksterkte
Tabel H. 1: Proefresultaten drukproeven op Silka waalformaat kalkzandstenen.

l)

De druksterkte van deze partij stenen bedraagt dus 19,8N/mm2, met een standaardafwijking
van 2,1N/mm2. De spreiding is relatief groot: 2,1/19,8 = 0,11. Alle resultaten liggen binnen
een bereik van Gemiddeld ± 2*Standaardafwijking.

m) Opmerkingen:
i. --
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2. Buigtreksterkte en druksterkte lijmmortel
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
EN1015-11:1999;
b. Naam:
Bepaling van de buigtreksterkte en druksterkte van verharde mortel;
c. Datum:
Augustus 1999.
b) Gegevens nemen van proefstukken uit het groter geheel en storten in mallen:
a. Plaats:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven;
b. Datum:
5 april 2012;
c. Tijd:
15.00u.
c) Methode van het nemen van proefstukken uit groter geheel:
a. Methode:
Uit grote kuip lijmmortel een deel genomen om mortelprisma’s mee
te maken. Storten in stalen mallen, geolied.
b. Uitvoerende: Roy Tossings, student Constructief Ontwerpen, Faculteit
Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven
d) Gegevens mortelprisma’s:
a. Type:
Kalkzandsteen lijmmortel
b. Herkomst:
Xella Nederland.
c. Naam:
Silkafix Zomermortel.
e) Datum van beproeven: 3+4 mei 2012 (buig- resp. drukproeven)
f) Voorbereiding proefstukken
a. Vermengen:
vermengen van Silkafix Zomermortel met water onder voortdurend
mechanisch mixen.
b. Mal:
vanuit kuip lijmmortel een deel nemen en deze in geoliede, stalen
mallen gestort. Handmatig getrild met triltafel.
c. Opslag:
Na storten, trillen en afschrapen mallen, plastic folie over prisma’s
getrokken; opslag in laboratorium: T = 20°C en rel. vochtigheid 65%:
5 april 2012, 15.00u.
Uit mal gehaald en in plastic folie verpakt op 16 april 2012, 08.30u.
Uit plastic folie gehaald en bloot gelegd op 23 april 2012, 07.45u.
g) Leeftijd mortel bij beproeven: 28 dagen.
h) Resultaten buigtreksterkte en druksterkte:
Tabel H. 2 geeft de resultaten van de driepunts-buigproeven op de
Silkafix lijmmortelprisma’s. Hieruit volgt dat de buigtreksterkte van
de lijmmortel 3,2N/mm2 bedraagt, met een standaardafwijking van
0,8N/mm2.
Tabel H. 2: Proefresultaten 3-puntsbuigproeven op Silkafix lijmmortelprisma’s.
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Tabel H. 3: Proefresultaten drukproeven op overgebleven helften mortelprisma’s.

De druksterkte van deze mortelserie bedraagt dus 12,7N/mm2, met een standaardafwijking van
0,6N/mm2.
i)

Opmerkingen:
a. De mortel is op dezelfde manier aangemaakt als de mortels uit serie 1 en 2: met
dezelfde methode (zie f)) en verhouding 25 kg Silkafix Zomermortel Mix : 6L water.
b. Uitvoering 3-punts buigproeven volgens het schema in Figuur H. 2:

Figuur H. 2: geometrie 3-punts buigproef op mortelprisma’s, uit EN1015-11:1999.

c. Uitvoering drukproeven met drukplaten 40*40*10mm.
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3. Druksterkte van het lijmwerk (wanddeel)
a. Serie 1
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
b. Naam:

b)
c)
d)
e)

f)
g)

EN1052-1:1998
Beproevingsmethoden voor metselwerk – deel 2: bepaling van de
druksterkte.
c. Datum:
Oktober 1998.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 4
Productiedatum proefstukken:
5 maart 2012.
Behandeling / opslagcondities:
Na productie op 5 maart zijn de proefstukken in het laboratorium
gedurende 71 dagen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C en
een rel. vochtigheid van 65%.
Datum van beproeven: 15 mei 2012.
Omschrijving van de proefstukken
De proefstukken zijn kleine wanden bestaande uit 2 stenen breed en
5 lagen hoog, waarbij de stenen klamp verlijmd zijn, net als de
bijbehorende proefwanden.
De proefstukken zijn ongeveer even groot, maar door verschillen in
voegdikte en oneffenheden in stenen kunnen de afmetingen
verschillen. Onderstaand in Figuur H. 3 en Tabel H. 4 een overzicht
van de afmetingen van de proefstukken.

Figuur H. 3: Variabele afmetingen van de proefstukken.
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Tabel H. 4: Afmetingen en (volumieke) massa van de proefstukken van serie 1.

h) Omschrijving van de stenen en mortel
Naam stenen:

i)
j)
k)
l)

m)

n)

o)

Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijmmortel:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijmmortel: Xella Nederland
Productie mortel:
Door onder voortdurend mengen met een
mechanische mixer gelijkmatig mortelmix
toe te voegen aan het water, volgens
voorgeschreven
hoeveelheid
en
bereidingswijze.
Meer informatie over de stenen en mortel zijn te vinden in de
bijlagen H1 en H2.
Datum beproeven:
15 mei 2012; dus proefstukken zijn 71 dagen oud.
Geen behandeling met betrekking tot conditionering of opslag; zie e).
Maximale druklasten: Zie hiervoor o).
Tijd beproeven:
De snelheid van beproeven (vervormingsgestuurd) is zo aangepast
dat de maximale belasting bereikt wordt na ca. 20 minuten, zie ook
o).
Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
Proefresultaten
In Tabel H. 5 zijn de maximale (bezwijk) belastingen te vinden van de
verschillende proefstukken, evenals de tijd totdat de maximale
belasting is bereikt en de individuele en gemiddelde waarden van
druksterkte en elasticiteitsmodulus.

Tabel H. 5: Proefresultaten drukproeven op wanddelen serie 1.
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p) Druksterkte

q)

r)

s)

t)

u)

56

De gemiddelde waarde van de druksterkte van het lijmwerk van
serie 1 bedraagt 13,0N/mm2.
De karakteristieke waarde van de druksterkte van het lijmwerk van
serie 1 bedraagt 13,0 / 1,2 = 10,8N/mm2.
Statistische behandeling proefresultaten
Geen resultaten buiten het overzicht gehouden, want alle
druksterktes vielen in een gebied < gem. druksterkte – 2*St.dev. …
gem. druksterkte + 2*St.dev. >.
Aangepaste waarden druksterkte
Er is geen statistische behandeling van de resultaten geweest, dus is
er geen aanpassing gedaan aan gemiddelde en karakteristieke
waarde van de druksterkte.
Spanning waarbij eerste scheuren zichtbaar werden.
Dit is niet bij exact opgeschreven bij elk proefstuk. In de meeste
gevallen gebeurde dit rond 11,5N/mm2. Dit is geen exact gemeten
waarde.
Elasticiteitsmodulus: De gemiddelde waarde van de elasticiteitsmodulus van serie 1
bedraagt 1400N/mm2. In Tabel H. 5 is te zien dat de spreiding
hiervan relatief groot is.
Opmerkingen:
a. Deze eerste serie wanddelen behoort bij de eerste serie wanden (Wand 1, 2 en 3) en
is met dezelfde kuip mortel en met dezelfde partij stenen gemaakt.
b. Deze proeven zijn gedaan om een indicatie van druksterkte en elasticiteitsmodulus
van het lijmwerk te verkrijgen.
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b. Serie 2
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
b. Naam:

b)
c)
d)
e)

f)
g)

EN1052-1:1998
Beproevingsmethoden voor metwelwerk – deel 2: bepaling van de
druksterkte.
c. Datum:
Oktober 1998.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 2
Productiedatum proefstukken:
6 maart 2012.
Behandeling / opslagcondities:
Na productie op 6 maart zijn de proefstukken in het laboratorium
gedurende 70 dagen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C en
een rel. vochtigheid van 65%.
Datum van beproeven: 15 mei 2012.
Omschrijving van de proefstukken
De proefstukken zijn kleine wanden bestaande uit 2 stenen breed en
5 lagen hoog, waarbij de stenen klamp verlijmd zijn, net als de
bijbehorende proefwanden.
De proefstukken zijn ongeveer even groot, maar door verschillen in
voegdikte en oneffenheden in stenen kunnen de afmetingen
verschillen. Onderstaand in Figuur H. 4 en Tabel H. 6
een overzicht van de afmetingen van de proefstukken.

Figuur H. 4: Variabele afmetingen van de proefstukken.
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Tabel H. 6: Afmetingen en (volumieke) massa van de proefstukken van serie 1.

h) Omschrijving van de stenen en mortel
Naam stenen:

i)
j)
k)
l)

m)

n)

o)

Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijmmortel:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijmmortel: Xella Nederland
Productie mortel:
Door onder voortdurend mengen met een
mechanische mixer gelijkmatig mortelmix
toe te voegen aan het water, volgens
voorgeschreven
hoeveelheid
en
bereidingswijze.
Meer informatie over de stenen en mortel zijn te vinden in de
bijlagen H1 en H2.
Datum beproeven:
15 mei 2012; dus proefstukken zijn 70 dagen oud.
Geen behandeling met betrekking tot conditionering of opslag; zie e).
Maximale druklasten: Zie hiervoor o).
Tijd beproeven:
De snelheid van beproeven (vervormingsgestuurd) is zo aangepast
dat de maximale belasting bereikt wordt na ca. 20 minuten, zie ook
o).
Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
Proefresultaten
In Tabel H. 7 zijn de maximale (bezwijk) belastingen te vinden van de
verschillende proefstukken, evenals de tijd totdat de maximale
belasting is bereikt en de individuele en gemiddelde waarden van
druksterkte en elasticiteitsmodulus.

Tabel H. 7: Proefresultaten drukproeven op wanddelen serie 2.
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Tabel H. 8: Gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van serie 1+2 samen.

p) Druksterkte

q)

r)

s)

t)

u)

De gemiddelde waarde van de druksterkte van het lijmwerk van
serie 2 bedraagt 12,6N/mm2.
De karakteristieke waarde van de druksterkte van het lijmwerk van
serie 2 bedraagt 12,6 / 1,2 = 10,5N/mm2.
De gemiddelde waarden van de druksterktes van serie 1 en 2 blijken
dicht bij elkaar te liggen. In Tabel H. 8 zijn de gemiddelde waarden
en standaardafwijkingen van druksterkte en elasticiteitsmodulus te
zien van serie 1 en 2 samen.
De gemiddelde waarde van de druksterkte van het lijmwerk van
serie 1 en 2 samen bedraagt 12,8N/mm2.
Dan bedraagt de karakteristieke waarde van de druksterkte van het
lijmwerk van serie 2 12,8 / 1,2 = 10,7N/mm2.
Statistische behandeling proefresultaten
Geen resultaten buiten het overzicht gehouden, want alle
druksterktes vielen in een gebied < gem. druksterkte – 2*St.dev. …
gem. druksterkte + 2*St.dev. >.
Aangepaste waarden druksterkte
Er is geen statistische behandeling van de resultaten geweest, dus is
er geen aanpassing gedaan aan gemiddelde en karakteristieke
waarde van de druksterkte.
Spanning waarbij eerste scheuren zichtbaar werden.
Dit is niet bij exact opgeschreven bij elk proefstuk. In de meeste
gevallen gebeurde dit rond 11,5N/mm2. Dit is geen exact gemeten
waarde.
Elasticiteitsmodulus: De gemiddelde waarde van de elasticiteitsmodulus van serie 2
bedraagt 1900N/mm2. In Tabel H. 7 is te zien dat de spreiding
hiervan relatief groot is.
De gemiddelde waarde van de elasticiteitsmodulus van serie 1 en 2
samen bedraagt 1700N/mm2, waarbij de spreiding groot blijft.
Opmerkingen:
a. De tweede serie wanddelen behoort bij de tweede serie wanden (Wand 4, 5 en 6)
en is met dezelfde kuip mortel en met dezelfde partij stenen gemaakt. Daarbij moet
worden gezegd dat deze twee proefstukken enkele ter controle gemaakt zijn, om te
kijken of er verschil is met serie 1.
b. Deze proeven zijn gedaan om een indicatie van druksterkte en elasticiteitsmodulus
van het lijmwerk te verkrijgen.
c. Uiteindelijk zullen de gemiddelde waarden van beide series samen genomen worden
als invoerwaarde voor berekeningen.
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4. Hechtsterkte (buigtreksterkte) van de voegen in het vlak van de wand
a. Serie 1 (wand 1, 2 en 3)
a) Gehanteerde norm:

b)
c)
d)

e)
f)
g)

Geen. Verwerking proefresultaten volgens EN1052-2:1999
(Beproevingsmethoden voor metwelwerk – deel 2: bepaling van de
buigtreksterkte.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 6
Proefstukken:
Type:
Twee kalkzandsteen waalformaat stenen
met de koppen tegen elkaar gelijmd.
Naam stenen:
Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijm:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijm:
Xella Nederland
Datum productie:
5 maart 2012; 11.00u.
Opslag/behandeling: Na verlijmen bloot in het laboratorium opgeslagen gedurende 57
dagen; T = 20°C en rel. vochtigheid 65%.
Datum beproeven:
1 mei 2012; 14.00u.
Proefstukken en proefopstelling

Figuur H. 5: Opstelling van de vierpunts-buigproef op de ‘proefblokken’; dikte van de proefstukken is
53,5mm.

h) Doel van de proef:

Bepalen van de hechtsterkte van de lint- en stootvoegen in het vlak
van de wand.
i) Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
j) Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
k) Snelheid beproeven: 6 mm/min. – Tijd tot bezwijken proefstuk = ca. 30 – 60seconden.
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l)

Parameters bij proefopstelling en -resultaten

F q * Ls
+
2
2
2
q*a
M1 =
2
M 2 = b * (R − q * (a + b ))
R=

q * b2
M3 =
2
q * L22
M4 =
8
M max = M 2 + M 3 + M 4 − M 1
Figuur H. 6: Parameters bij de proefopstelling en –resultatentabel van de buigproeven op proefblokken.

m) Proefresultaten (incl. eigen gewicht)
Tabel H. 9: Proefresultaten bij vierpunts-buigproeven op proefblokken serie 2, incl. eigen gewicht.

n) De hechtsterkte van de lint- en stootvoegen in het vlak van de eerste serie wanden (wand 1,
2 en 3) bedraagt dus 0,50N/mm2.
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o) Statistische behandeling proefresultaten/opmerkingen:
a. Geen resultaten buiten het overzicht gehouden, want alle hechtsterktes vielen in
een gebied < gem. hechtsterkte – 2*St.dev. … gem. hechtsterkte + 2*St.dev. >.
b. De karakteristieke waarde van de hechtsterkte van de voegen in het vlak van de
wand is bepaald aan de hand van artikel 10 van EN1052-2:1999. Dit houdt in dat van
alle individuele waarden van de hechtsterkte de logaritme met grondtal 10 wordt
genomen en van deze waarden het gemiddelde. Dit gemiddelde van logaritmes
wordt verminderd met ongeveer 2* de standaardafwijking van deze groep
logaritmes. De exacte factor (k) is afhankelijk van de groepsgrootte. Hieruit volgt een
waarde yc, waarvan de antilog met grondtal 10 wordt genomen, met andere
woorden: 10 tot de macht yc. Het resultaat hiervan is de karakteristieke waarde van
de hechtsterkte van de voegen in het vlak van de wand.
p) Breukpatronen

Figuur H. 7: Breukpatronen van de voegen van de proefstukken W1-B-B6, W1-B-B5, W1-B-B4, W1-B-B3, W1B-B2 en W1-B-B1.
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b. Serie 2 (wand 4, 5 en 6)
a) Gehanteerde norm:

b)
c)
d)

e)
f)
g)

geen. Verwerking proefresultaten volgens EN1052-2:1999
a. (Beproevingsmethoden voor metwelwerk – deel 2: bepaling
van de buigtreksterkte.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 6
Proefstukken:
Type:
Twee kalkzandsteen waalformaat stenen
met de koppen tegen elkaar gelijmd.
Naam stenen:
Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijm:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijm:
Xella Nederland
Datum productie:
6 maart 2012; 11.00u.
Opslag/behandeling: Na verlijmen bloot in het laboratorium opgeslagen gedurende 36
dagen; T = 20°C en rel. vochtigheid 65%.
Datum beproeven:
11 april 2012; 10.00u.
Proefstukken en proefopstelling

Figuur H. 8: Opstelling van de vierpunts-buigproef op de ‘proefblokken’; dikte van de proefstukken is
53,5mm.

h) Doel van de proef:

Bepalen van de hechtsterkte van de lint- en stootvoegen in het vlak
van de wand.
i) Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
j) Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
k) Snelheid beproeven: 6 mm/min. – Tijd tot bezwijken proefstuk = ca. 30 – 60seconden.
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l)

Parameters bij proefopstelling en -resultaten

F q * Ls
+
2
2
2
q*a
M1 =
2
M 2 = b * (R − q * (a + b ))
R=

q * b2
2
q * L22
M4 =
8
M max = M 2 + M 3 + M 4 − M 1
M3 =

Figuur H. 9: Parameters bij de proefopstelling en –resultatentabel van de buigproeven op proefblokken.

m) Proefresultaten (incl. eigen gewicht)
Tabel H. 10: Proefresultaten bij vierpunts-buigproeven op proefblokken serie 2, incl. eigen gewicht.

n) De hechtsterkte van de lint- en stootvoegen in het vlak van de tweede serie wanden (wand
4, 5 en 6) bedraagt dus 0,48N/mm2.
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o) Statistische behandeling proefresultaten/opmerkingen:
a. Geen resultaten buiten het overzicht gehouden, want alle hechtsterktes vielen in
een gebied < gem. hechtsterkte – 2*St.dev. … gem. hechtsterkte + 2*St.dev. >.
b. De karakteristieke waarde van de hechtsterkte van de voegen in het vlak van de
wand is bepaald aan de hand van artikel 10 van EN1052-2:1999. Dit houdt in dat van
alle individuele waarden van de hechtsterkte de logaritme met grondtal 10 wordt
genomen en van deze waarden het gemiddelde. Dit gemiddelde van logaritmes
wordt verminderd met ongeveer 2* de standaardafwijking van deze groep
logaritmes. De exacte factor (k) is afhankelijk van de groepsgrootte. Hieruit volgt een
waarde yc, waarvan de antilog met grondtal 10 wordt genomen, met andere
woorden: 10 tot de macht yc. Het resultaat hiervan is de karakteristieke waarde van
de hechtsterkte van de voegen in het vlak van de wand.
p) Breukpatronen

Figuur H. 10: Breukpatronen van de voegen van de proefstukken W4-B-B6, W4-B-B5, W4-B-B4, W4-B-B3,
W4-B-B2 en W4-B-B1.
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5. Hechtsterkte van de voegen loodrecht op het vlak van de wand
(wanddeel)
a. Serie 1
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
b. Naam:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

EN1052-2:1999.
Beproevingsmethoden voor metwelwerk – deel 2: bepaling van de
buigtreksterkte.
c. Datum:
september 1999.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 5
Datum productie proefstukken:
a. 5 maart 2012.
Opslag/behandeling: Na verlijmen bloot in het laboratorium opgeslagen gedurende 71
dagen; T = 20°C en rel. vochtigheid 65%.
Datum beproeven:
15 mei 2012.
Proefstukken:
De proefstukken zijn kleine wanden bestaande uit 2 stenen breed en
5 lagen hoog, waarbij de stenen klamp verlijmd zijn, net als de
bijbehorende proefwanden.
De proefstukken zijn ongeveer even groot, maar door verschillen in
voegdikte en oneffenheden in stenen kunnen de afmetingen
verschillen. Onderstaand in Figuur H. 11 volgt een overzicht van de
afmetingen van de proefstukken.

Figuur H. 11: Vorm en parameters proefstukken en proefopstelling.

h) Omschrijving van de stenen en mortel
Naam stenen:

Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijmmortel:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijmmortel: Xella Nederland
Productie mortel:
Door onder voortdurend mengen met een
mechanische mixer gelijkmatig mortelmix
toe te voegen aan het water, volgens
voorgeschreven
hoeveelheid
en
bereidingswijze.
Meer informatie over de stenen en mortel is te vinden in de
bijlagen H1 en H2.
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i)
j)
k)
l)

Datum beproeven:
15 mei 2012; dus proefstukken zijn 71 dagen oud.
Geen behandeling met betrekking tot conditionering of opslag; zie e).
Maximale belasting:
Zie hiervoor o).
Tijd beproeven:
De snelheid van beproeven (vervormingsgestuurd) is op 6mm per
minuut ingesteld zodat de maximale belasting bereikt wordt na ca.
270 minuten, zie ook o).
m) Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
n) Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
o) Proefresultaten
In Tabel H. 11 zijn de maximale (bezwijk) belastingen te vinden van
de verschillende proefstukken, evenals de tijd totdat de maximale
belasting is bereikt en de individuele en gemiddelde waarden van de
buigtreksterkte.
In de verwerking van de proefresultaten is rekening gehouden met
het eigen gewicht van de proefresultaten.
In Figuur H. 12 zijn de variabelen bij de afmetingen van proefstukken
en proefopstelling ter bepaling van de buigtreksterkte te zien.

F q * Ls
+
2
2
2
q*a
M1 =
2
M 2 = b * (R − q * (a + b ))
R=

q * b2
2
q * L22
M4 =
8
M max = M 2 + M 3 + M 4 − M 1
M3 =

Figuur H. 12: Parameters bij de proefopstelling en –resultatentabel van de buigproeven op wanddelen.
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Tabel H. 11: Proefresultaten voor de 4-puntsbuigproeven op de wanddelen, serie 1.

Alle proefstukken zijn bezweken op een voeg binnen L2.
p) Gemiddelde en karakteristieke waarde van de buigtreksterkte
De gemiddelde waarde van de buigtreksterkte van de wanddelen in
serie 1 bedraagt 0,74N/mm2 en de karakteristieke waarde bedraagt
0,49N/mm2.
q) Statistische behandeling proefresultaten
Geen resultaten zijn buiten het overzicht gehouden, want alle
buigtreksterktes vielen in een gebied < gem. buigtreksterkte –
2*St.dev. … gem. buigtreksterkte + 2*St.dev. >.
Omdat er vijf proefstukken beproefd zijn, is de karakteristieke
waarde van de buigtreksterkte van de wanddelen in serie 1 bepaald
door de gemiddelde waarde door 1,5 te delen.
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r) Breukpatronen
W1-B-W2

W1-B-W3

W1-B-W4

W1-B-W5

W1-B-W6

s) Opmerkingen
a. De buigtreksterkte van de voegen loodrecht op het vlak van de wand is bepaald,
terwijl ook al kleinere proeven op blokken waren gedaan om de buigtreksterkte
(hechtsterkte) van de voegen in het vlak van de wand te bepalen. Dit omdat vooraf
niet zeker was of dit wel gelijk was in beide richtingen en omdat de kleinere proeven
een kleinere foutgevoeligheid hebben dan de gelijmde wanddelen. Want beide
proefstukken zijn met klamp verlijmde stenen gemaakt.
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b. Serie 2
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
b. Naam:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

EN1052-2:1999.
Beproevingsmethoden voor metwelwerk – deel 2: bepaling van de
buigtreksterkte.
c. Datum:
september 1999.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 2
Datum productie proefstukken:
a. 6 maart 2012.
Opslag/behandeling: Na verlijmen bloot in het laboratorium opgeslagen gedurende 70
dagen; T = 20°C en rel. vochtigheid 65%.
Datum beproeven:
15 mei 2012.
Proefstukken:
De proefstukken zijn kleine wanden bestaande uit 2 stenen breed en
5 lagen hoog, waarbij de stenen klamp verlijmd zijn, net als de
bijbehorende proefwanden.
De proefstukken zijn ongeveer even groot, maar door verschillen in
voegdikte en oneffenheden in stenen kunnen de afmetingen
verschillen. Onderstaand in Figuur H. 13 volgt een overzicht van de
afmetingen van de proefstukken.

Figuur H. 13: Vorm en parameters proefstukken en proefopstelling.

h) Omschrijving van de stenen en mortel
Naam stenen:

Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijmmortel:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijmmortel: Xella Nederland
Productie mortel:
Door onder voortdurend mengen met een
mechanische mixer gelijkmatig mortelmix
toe te voegen aan het water, volgens
voorgeschreven
hoeveelheid
en
bereidingswijze.
Meer informatie over de stenen en mortel is te vinden in de
bijlagen H1 en H2.
i) Datum beproeven:
15 mei 2012; dus proefstukken zijn 70 dagen oud.
j) Geen behandeling met betrekking tot conditionering of opslag; zie e).
k) Maximale belasting:
Zie hiervoor o).
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l)

Tijd beproeven:

De snelheid van beproeven (vervormingsgestuurd) is op 6mm per
minuut ingesteld zodat de maximale belasting bereikt wordt na ca.
270 minuten, zie ook o).
m) Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
n) Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
o) Proefresultaten
In Tabel H. 12 zijn de maximale (bezwijk) belastingen te vinden van
de verschillende proefstukken, evenals de tijd totdat de maximale
belasting is bereikt en de individuele en gemiddelde waarden van de
buigtreksterkte.
In de verwerking van de proefresultaten is rekening gehouden met
het eigen gewicht van de proefresultaten.
In Figuur H. 14 zijn de variabelen bij de afmetingen van proefstukken
en proefopstelling ter bepaling van de buigtreksterkte te zien.

F q * Ls
+
2
2
2
q*a
M1 =
2
M 2 = b * (R − q * (a + b ))
R=

q * b2
2
q * L22
M4 =
8
M max = M 2 + M 3 + M 4 − M 1
M3 =

Figuur H. 14: Parameters bij de proefopstelling en –resultatentabel van de buigproeven op wanddelen.
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Tabel H. 12: Proefresultaten voor de 4-puntsbuigproeven op de wanddelen, serie 2.

Beide proefstukken zijn bezweken op een voeg binnen L2, maar bij W4-B-W1 bezweek tegelijk met
één voeg binnen L2 gelegen, ook een voeg ook de voeg bij het dichtstbijzijnde steunpunt.
p) Gemiddelde en karakteristieke waarde van de buigtreksterkte
De gemiddelde waarde van de buigtreksterkte van de wanddelen in
serie 2 bedraagt 0,75N/mm2 en de karakteristieke waarde bedraagt
0,50N/mm2. Te zien is dat de spreiding erg groot is binnen deze
twee proefstukken. Daarbij moet worden gezegd dat deze twee
proefstukken enkele ter controle gemaakt zijn, om te kijken of er
verschil is met serie 1.
q) Statistische behandeling proefresultaten
Dit betreft wederom een serie van twee proefstukken, vandaar de
grote spreiding. Net als bij de wanddelen die op druk werden belast,
zijn ook hier beide series samen genomen om een algemene waarde
van de buigtreksterkte te verkrijgen, zie Tabel H. 13.
Tabel H. 13: Samenvoegen van de resultaten van serie 1 en 2 levert een gemiddelde en karakteristieke
waarde voor beide series.

In Tabel H. 13 is te zien dat bij samenvoegen van series 1 en 2 de spreiding nog steeds relatief groot
is. De karakteristieke waarde is voor alle opties (serie 1 apart, serie 2 apart, serie 1+2 samen)
ongeveer gelijk. Met deze waarde wordt dan ook gewerkt.
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r) Breukpatronen
W4-B-W1 na bezwijken

W4-B-W1 VOEG 1

W4-B-W1 VOEG 2

W4-B-W2

s) Opmerkingen
a. De buigtreksterkte van de voegen loodrecht op het vlak van de wand is bepaald,
terwijl ook al kleinere proeven op blokken waren gedaan om de buigtreksterkte
(hechtsterkte) van de voegen in het vlak van de wand te bepalen. Dit omdat vooraf
niet zeker was of dit wel gelijk was in beide richtingen en omdat de kleinere proeven
een kleinere foutgevoeligheid hebben dan de gelijmde wanddelen. Want beide
proefstukken zijn met klamp verlijmde stenen gemaakt.
b. Uiteindelijk zullen de gemiddelde waarden van beide series samen genomen worden
als invoerwaarde voor berekeningen.
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6. Initiële schuifsterkte van de voegen
a. Serie 1
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
b. Naam:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

prEN1052-3:2001 met correctieblad prA1:2006.
Beproevingsmethoden voor metwelwerk – deel 2: bepaling van de
initiële schuifsterkte.
c. Datum:
november 2001; correctieblad: november 2006.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 10
Datum productie proefstukken:
a. 5 maart 2012.
Opslag/behandeling: Na verlijmen bloot in het laboratorium opgeslagen gedurende 72
dagen; T = 20°C en rel. vochtigheid 65%.
Datum beproeven:
16 mei 2012.
Proefstukken:
De proefstukken zijn triplets bestaande uit drie waalformaat
kalkzandstenen die als klampstenen tegen elkaar verlijmd zijn, zie
voor de tekening van de proefstukken en –opstelling Figuur H. 15. In
Tabel H. 14 zijn de bijbehorende afmetingen per proefstuk te zien;
aangezien deze verschillen door de dunne voegen en hun
gevoeligheid voor onnauwkeurigheden in de stenen.

Figuur H. 15: Vorm en parameters proefstukken en proefopstelling.

h) Omschrijving van de stenen en mortel
Naam stenen:

Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijmmortel:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijmmortel: Xella Nederland
Productie mortel:
Door onder voortdurend mengen met een
mechanische mixer gelijkmatig mortelmix
toe te voegen aan het water, volgens
voorgeschreven
hoeveelheid
en
bereidingswijze.
Meer informatie over de stenen en mortel is te vinden in de
bijlagen H1 en H2.
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i)
j)
k)
l)
m)

Datum beproeven:
16 mei 2012; dus proefstukken zijn 72 dagen oud.
Type mortel:
Zie hiervoor h), n) en bijlage H2.
Geen behandeling met betrekking tot conditionering of opslag; zie e).
Maximale belasting:
Zie hiervoor o).
Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
n) Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
o) Proefresultaten :
In Tabel H. 14 zijn de maximale (bezwijk) belastingen te vinden van
de verschillende proefstukken, evenals de individuele en
gemiddelde waarden van de schuifsterkte. Daarnaast is ook het
bezwijktype aangegeven, volgens bijlage A van prEN1052-3:2001.
Indien een bezwijkvorm is gegeven, geldt deze voor beide voegen.
Indien twee bezwijkvormen zijn gegeven, zijn beide voegen op een
verschillende manier bezweken.
In Figuur H. 15 zijn de variabelen bij de afmetingen van proefstukken
en proefopstelling ter bepaling van de schuifsterkte te zien.

Aanduiding bezwijkvormen (afbeeldingen uit prEN1052-3:2001):

A1: in hechtvlak steen-mortel

A3: in steen
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A2: alleen in mortel zelf

A4: verbrijzelen en splijten van de steen
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Tabel H. 14: Proefresultaten voor de schuifproeven op de triplets, serie 1.

Bij de proefstukken W1-S2 en W1-S3 was de meting enkele seconden te laat ingezet waardoor in het
databestand een onnauwkeurigheid ontstond met betrekking tot het instellen van de ‘nulmeting’.
De horizontale voorspankracht was namelijk al aanwezig bij aanvang van de meting, terwijl de
verticale kracht nog opgebouwd moest worden. De nulmeting van de verticale kracht is dus correct,
terwijl de nulmeting van de horizontale voorspankracht niet nauwkeurig is. Hier zit een onzekerheid.
Dit is ‘opgelost’ door de eerste meting gelijk aan 0 te stellen.

Figuur H. 16: grafiek met hierin de individuele waarden van voorspanning en schuifspanning van de
proefstukken van serie 1. De lineaire regressielijn is automatisch geplot m.b.v. Microsoft Excell 2007.

p) Initiële schuifsterkte:

De gemiddelde waarde van de initiële schuifsterkte bedraagt
0,47N/mm2 en de karakteristieke waarde bedraagt 0,47*0,8 =
0,38N/mm2.
q) Interne wrijvingshoek: De interne wrijvingshoek bedraagt 31° en de karakteristieke waarde
van de interne wrijvingshoek bedraagt tan-1(0,8*tan(31°)) = 26°.
r) Opmerkingen:
a. Er waren volgens prEN1052-3:2001 9 proefstukken benodigd: 3 proefstukken bij elke
verschillende voordruk. Er is 1 reserve proefstuk gemaakt, dat ook nog is beproefd
bij een voordruk van 0,2N/mm2.
b. –
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b. Serie 2
a) Gehanteerde norm:
a. Nummer:
b. Naam:

b)
c)
d)
e)
f)
g)

prEN1052-3:2001 met correctieblad prA1:2006.
Beproevingsmethoden voor metwelwerk – deel 2: bepaling van de
initiële schuifsterkte.
c. Datum:
november 2001; correctieblad: november 2006.
Naam laboratorium:
Pieter van Musschenbroeck Laboratorium Constructief Ontwerpen,
Technische Universiteit Eindhoven.
Aantal proefstukken: 5
Datum productie proefstukken:
a. 6 maart 2012.
Opslag/behandeling: Na verlijmen bloot in het laboratorium opgeslagen gedurende 71
dagen; T = 20°C en rel. vochtigheid 65%.
Datum beproeven:
16 mei 2012.
Proefstukken:
De proefstukken zijn triplets bestaande uit drie waalformaat
kalkzandstenen die als klampstenen tegen elkaar verlijmd zijn, zie
voor de tekening van de proefstukken en –opstelling Figuur H. 17. In
Tabel H. 15 zijn de bijbehorende afmetingen per proefstuk te zien;
aangezien deze verschillen door de dunne voegen en hun
gevoeligheid voor onnauwkeurigheden in de stenen.

Figuur H. 17: Vorm en parameters proefstukken en proefopstelling.

h) Omschrijving van de stenen en mortel
Naam stenen:

Silka, klasse CS16, waalformaat, schoon
werk.
Herkomst stenen:
Xella Nederland
Naam lijmmortel:
Silkafix
Zomermortel
(kalkzandsteen
lijmmortelmix)
Herkomst lijmmortel: Xella Nederland
Productie mortel:
Door onder voortdurend mengen met een
mechanische mixer gelijkmatig mortelmix
toe te voegen aan het water, volgens
voorgeschreven
hoeveelheid
en
bereidingswijze.
Meer informatie over de stenen en mortel is te vinden in de
bijlagen H1 en H2.
i) Datum beproeven:
16 mei 2012; dus proefstukken zijn 71 dagen oud.
j) Type mortel:
Zie hiervoor h), n) en bijlage H2.
k) Geen behandeling met betrekking tot conditionering of opslag; zie e).
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l) Maximale belasting:
Zie hiervoor o).
m) Eigenschappen stenen: Zie hiervoor bijlage H.1 voor het proefrapport van de
drukproeven op de Silka waalformaat kalkzandstenen.
Gemiddelde druksterkte = 19,8N/mm2 en st.dev. = 2,1 N/mm2.
n) Eigenschappen mortel: Zie hiervoor bijlage H.2 voor het proefrapport van de
buig- en drukproeven op de (Silkafix Zomermortel) balkjes.
Gemiddelde buigtreksterkte = 3,2N/mm2 en st.dev. = 0,8N/mm2.
Gemiddelde druksterkte = 12,7N/mm2 en st.dev. = 0,6N/mm2.
o) Proefresultaten :
In Tabel H. 15 zijn de maximale (bezwijk) belastingen te vinden van
de verschillende proefstukken, evenals de individuele en
gemiddelde waarden van de schuifsterkte. Daarnaast is ook het
bezwijktype aangegeven, volgens bijlage A van prEN1052-3:2001.
Indien een bezwijkvorm is gegeven, geldt deze voor beide voegen.
Indien twee bezwijkvormen zijn gegeven, zijn beide voegen op een
verschillende manier bezweken.
In Figuur H. 17 zijn de variabelen bij de afmetingen van proefstukken
en proefopstelling ter bepaling van de schuifsterkte te zien.
Aanduiding bezwijkvormen (afbeeldingen uit prEN1052-3:2001):

A1: in hechtvlak steen-mortel

A3: in steen

A2: alleen in mortel zelf

A4: verbrijzelen en splijten van de steen

Tabel H. 15: Proefresultaten voor de schuifproeven op de triplets, serie 2.
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Figuur H. 18: grafiek met hierin de individuele waarden van voorspanning en schuifspanning van de
proefstukken van serie 2. De lineaire regressielijn is automatisch geplot m.b.v. Microsoft Excell 2007.

p) Initiële schuifsterkte:

De gemiddelde waarde van de initiële schuifsterkte bedraagt
0,51N/mm2 en de karakteristieke waarde bedraagt 0,51*0,8 =
0,41N/mm2.
q) Interne wrijvingshoek: De interne wrijvingshoek bedraagt 24° en de karakteristieke waarde
van de interne wrijvingshoek bedraagt tan-1(0,8*tan(24°)) = 19°.
r) Opmerkingen:
a. Er waren volgens prEN1052-3:2001 9 proefstukken benodigd: 3 proefstukken bij elke
verschillende voordruk. Deze serie 2 is enkel gemaakt om de twee verschillende
partijen lijmwerk met elkaar te vergelijken, dus om de resultaten van serie 2 met de
resultaten van serie 1 te vergelijken. Daarom zijn er van serie 2 maar 5 proefstukken
gemaakt.
b. Omdat de resultaten met elkaar corresponderen, zijn beide series samengevoegd
om een algehele schuifsterkte en wrijvingshoek te hanteren voor het lijmwerk van
zowel de eerste (wand 1, 2 en 3) als tweede (wand 4, 5 en 6) wandenserie.
c. Bovendien kan met een proevenserie van 5 proefstukken geen genormeerde initiële
schuifsterkte bepaald worden.
d. Uit samenvoegen van de series 1 en 2 volgt het resultaat, als te zien is in Figuur H. 19
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Figuur H. 19: grafiek met hierin de individuele waarden van voorspanning en schuifspanning van de
proefstukken van de samengevoegde series 1 en 2. De lineaire regressielijn is automatisch geplot m.b.v.
Microsoft Excell 2007.

i. Initiële schuifsterkte:
De gemiddelde waarde van de initiële schuifsterkte bedraagt
0,49N/mm2 en de karakteristieke waarde bedraagt 0,49*0,8 =
0,39N/mm2.
ii. Interne wrijvingshoek:
De interne wrijvingshoek bedraagt 28° en de karakteristieke waarde
van de interne wrijvingshoek bedraagt tan-1(0,8*tan(28°)) = 23°.
e. De onder d. genoemde resultaten worden gehanteerd voor de schuifsterkte van het
lijmwerk.

80

Roy Tossings

Afstudeerrapport – Eind

I. BIJLAGE: BESPREKING LITERATUUR MET BETREKKING TOT
THEORETISCHE MODELLEN
Toen het onderzoek al ver gevorderd was, werden nog twee artikels ontdekt met betrekking tot de
modellering van metselwerk wanden. Deze artikels zouden interessant kunnen zijn voor de
ontwikkeling van een nieuw model voor de toetsing van de partiële instabiliteit van kalkzandsteen
stabiliteitswanden. In deze bijlage wordt de essentie van de artikels besproken, zonder diep in te
gaan op theoretische vergelijkingen en hun afleidingen.

The elastic buckling of brittle columns – Chapman & Slatford (1957)
In dit artikel is een theoretisch en experimenteel onderzoek beschreven naar het gedrag van
kolommen of wanden die zich elastisch gedragen onder druk, maar bros onder trek. Als de belasting
centrisch aangrijpt en de kolom perfect recht is, is er geen reden waarom de theoretische kritische
belasting (Euler) niet bereikt zou kunnen worden. Dit geldt ook als het materiaal van de kolom geen
treksterkte bezit, maar hierbij geldt wel als voorwaarde dat de druksterkte niet overschreden wordt.
In de praktijk zal de Eulerse kniklast echter nooit bereikt worden, vanwege imperfecties en toevallige
excentriciteiten die altijd aanwezig zijn. Voor een analytische benadering van het knikprobleem
moet daarom altijd met een bepaalde initiële excentriciteit gerekend worden. Als de belasting
excentrisch aangrijpt, treedt bezwijken bij een lagere belasting dan de Eulerse kniklast op. De
grootte van de bezwijklast is dan afhankelijk van de elastische eigenschappen van de kolom. Als de
excentriciteit relatief groot is, scheurt een deel van de kolomdoorsnede over een bepaalde hoogte
voordat de kritische belasting bereikt wordt. De relatie tussen kritische belasting en excentriciteit is
in het besproken onderzoek theoretisch bepaald en met experimenten onderbouwd voor een
bepaalde kolom.
In het betreffende onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

Voor kolommen van elastische materialen wordt de knikvorm het best benaderd door een
parabolische kromme of door een sinusvorm. In dit geval werd echter een driehoekige
knikvorm beschouwd, die de analyse van een broze kolom eenvoudiger maakt.

•

Door de belasting met een bekende excentriciteit aan te brengen, was het niet nodig om het
effect van imperfecties te beschouwen.

•

Er werden drie varianten beschouwd:

•

o

Een kolom met scharnierende ondersteuningen aan beide uiteinden, met een
driehoekige initiële vervorming, centrisch belast.

o

Een kolom die aan beide uiteinden was ingeklemd, met een driehoekige initiële
vervorming.

o

Een initieel rechte kolom, excentrisch belast.

Voor de kolomdoorsnede werd een rechthoekige doorsnede aangehouden.
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•

In Pippard, Tranter & Chitty (dec. 1936) is het gedrag van een broze boog geanalyseerd.
Hieruit bleek dat scheurvorming leidde tot de vorming van plastische scharnieren. Bezwijken
trad op bij de vorming van het vierde scharnier.

Bezwijkgedrag van kolommen/wanden met verwaarloosbare treksterkte
De kolom die aan beide uiteinden is ingeklemd, wordt hier niet besproken, omdat deze geen
raakvlak heeft met het huidig onderzoek.

Een kolom met scharnierende ondersteuningen aan beide uiteinden, met een
driehoekige initiële vervorming, centrisch belast.
Als de kolom een initiële vervorming heeft die kleiner is dan een zesde van de dikte van de kolom (in
de buigingsrichting), zal het last-verplaatsingsdiagram het verloop hebben van een elastische kolom.
Op het moment dat door vervorming de werklijn van de belasting op een derde van de dikte van de
kolom komt te liggen, zal een zijde van de kolom scheuren waarna het last-verplaatsingsdiagram zal
afwijken ten opzichte van dat van een elastische kolom. Als de initiële vervorming groter is dan een
zesde van de wanddikte, zal de kolom al aan een zijde beginnen te scheuren bij de kleinste belasting
die op de kolom wordt gezet. Door de scheurvorming neemt de effectieve dikte van de
kolomdoorsnede af en neemt de hoogte van de gescheurde zone toe, zie Figuur I. 1. De effectieve
dikte varieert over de hoogte van de kolom. De effectieve excentriciteit van de belasting ter plaatse
van een bepaalde doorsnede is afhankelijk van de vervorming van de kolom en van de effectieve
dikte.
Bij bezwijken is de effectieve dikte van de doorsnede ter plaatse van een scheur gereduceerd tot 0,
zodat er een plastisch scharnier ontstaat op dit punt, zie Figuur I. 2.a. Op dit moment raakt het
midden (in de hoogte) van de holle zijde de werklijn van de belasting. Het tweede deel van een lastverplaatsingsdiagram stelt een instabiele situatie voor, en toont alleen aan dat het bezwijkproces is
ingezet, zie Figuur I. 3. De gescheurde zone strekt zich nooit over de volledige wandhoogte uit,
omdat de belasting aan de uiteinden centrisch blijft. Voor het gescheurde en ongescheurde gebied
van de kolom zijn verschillende vergelijkingen nodig. De grenzen van het gebied volgen uit de
randvoorwaarden op deze grenzen: de vervorming op dit punt is voor beide vergelijkingen
(gescheurd en ongescheurd) gelijk.
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Figuur I. 1: Scheurvorming in een op druk belaste metselwerk kolom/wand. Uit Chapman & Slatford (1957).

Figuur I. 2: Bezwijkvormen, bij kolommen/wanden zonder treksterkte. Uit Chapman & Slatford (1957).
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Initieel rechte kolom met scharnierende ondersteuningen aan beide uiteinden, met
excentrische belasting
Als de belasting met een excentriciteit van maximaal een zesde van de dikte van de kolom/wand
wordt aangebracht, is het gedrag gelijk aan dat van een kolom/wand met een initiële vervorming.
Als de excentriciteit van de belasting echter groter is dan een zesde van de dikte, strekt de
gescheurde zijde zich uit tot aan beide uiteinden van de kolommen. In dit geval is maar een
vergelijking nodig om het gedrag van de kolom of wand te bepalen. Bezwijken treedt op als de holle
zijde van de gebogen kolom/wand de werklijn van de belasting raakt, zie Figuur I. 2.b.

Kolommen met capaciteit ten aanzien van trekspanning
Als de treksterkte van de kolom relatief groot is, treedt bezwijken – plotseling – op als deze
treksterkte overschreden wordt. De bezwijklast volgt dan uit de elastische vergelijking, omdat de
kolom in dit geval geen capaciteit na scheuren heeft. Als de treksterkte van de kolom relatief laag is,
zal het last-verplaatsingsdiagram een verloop kennen als dat van een elastische curve totdat de
kolom begint te scheuren. Daarna zal de curve van een kolom zonder treksterkte gevolgd worden.
Zie Figuur I. 3.

Resultaten van de theoretische analyse
Het gedrag van kolommen met scharnieren aan beide uiteinden, zonder treksterkte, was in
vergelijkingen uitgedrukt, waaruit de curves in Figuur I. 3 waren afgeleid, in dimensieloze vorm. De
vergelijkingen en afleiding van de vergelijkingen worden hier niet besproken, daarvoor wordt
verwezen naar Chapman & Slatford (1957).Hierin is d de diepte (dikte in buigingsrichting) van de
kolom of wand, ec de initiële vervorming op halve hoogte van de kolom, yc de totale horizontale
verplaatsing op halve hoogte, P de aangebrachte belasting en Pcrit de Eulerse kniklast.
De maximale belastingen behorende bij een kolom met initiële vervorming waren groter dan die van
een initieel rechte kolom met excentrische belasting. Dit blijkt ook uit de grafiek van de relatieve
bezwijklasten als functie van de initiële vervorming dan wel excentriciteit van de belasting (Figuur I.
4).
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Figuur I. 3: Last-verplaatsingsdiagrammen van een kolom met driehoekvormige initiële vervorming (boven)
en een excentrische belasting (onder). De doorgetrokken lijnen horen bij broze kolommen zonder
treksterkte, de stippellijnen horen bij kolommen die zich volledig elastisch gedragen. Uit Chapman &
Slatford (1957).
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Figuur I. 4: Maximale belastingen voor een kolom met initiële vervorming, en met excentrische belasting. Uit
Chapman & Slatford (1957).

Ter controle van de analytische studie naar excentrisch belaste kolommen zonder trekcapaciteit
waren experimenten uitgevoerd op proefstukken bestaande uit machinaal vervaardigde aluminium
staven. Deze staven waren 1,5*1,0inch in doorsnede en waren 66inch lang. Er waren twee series
proeven uitgevoerd met verschillende proefstukken. Ten eerste een serie proeven op een staaf
bestaande uit 33 blokjes van 2inch hoog ter controle van de afgeleide vergelijkingen en ten tweede
een serie proeven op een hele staaf ter bepaling van de elasticiteitsmodulus.
De belasting werd aangebracht met een mesvormige staaf, om de belasting scharnierend in te
leiden. De horizontale vervormingen op halve hoogte werden gemeten met opnemers aan beide
zijden van de wand, zodat de veerkrachten van de opnemers elkaar neutraliseerden. In Figuur I. 5
zijn de experimentele resultaten te zien, vergeleken met de theoretische lastverplaatsingsdiagrammen. De experimentele resultaten resulteerden in een vergelijkbaar lastverplaatsingsdiagram als dat van de theoretische benadering, waarmee de theorie dus bevestigd
werd.
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Figuur I. 5: Overzicht van de theoretische en experimentele last-verplaatsingsdiagrammen. Ter controle van
symmetrie waren de excentriciteiten aan beide zijden toegepast, resulterend in overeenkomstige
resultaten. Uit Chapman & Slatford (1957).
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Stiffening effect of uncracked bricks in the stability of masonry piers –
Frisch-Fay (1979)
In dit artikel is het stijfheidseffect van de ongescheurde lagen stenen in het gescheurde gebied van
een penant op de stabiliteit van metselwerk penanten in hun vlak besproken.
Normaal gesproken wordt er bij stabiliteitsberekeningen van metselwerk penanten vanuit gegaan
dat de effectieve lengte van een penant afneemt als de penant scheurt en dat er een gescheurd
gebied ontstaat in de penant, zie Figuur I. 6. Er wordt aangenomen dat voor een materiaal dat geen
trek kan opnemen, in het ongescheurd gebied een trapeziumvormige spanningsfiguur ontstaat (net
als bij een homogene doorsnede) en in het gescheurd gebied een driehoekige spanningsfiguur. Als
het materiaal toch een kleine trekcapaciteit heeft, kan zich een kleine trekspanning opbouwen aan
de getrokken zijde. De grootte van de treksterkte bepaalt dan de grens tussen het ongescheurd en
gescheurd gebied van de penant.
In Angervo (1954), Chapman & Slatford (1957), Frisch-Fay (1975) en Royen (1937) werd gesteld dat
het gescheurde deel van de doorsnede beschouwd kan worden als materiaal zonder sterkte- en
stijfheidseigenschappen. Simpelweg gezegd, werd het gescheurde deel van de penant als nietmeewerkend of zelfs als niet-bestaand beschouwd. In Frisch-Fay (1979) werd gesteld dat het reëler
is om het gescheurde deel van de doorsnede onder te verdelen in gescheurde en ongescheurde
lagen materiaal. De gescheurde lagen zijn hierin de lintvoegen en de ongescheurde lagen zijn de
lagen stenen er tussenin. Aangenomen werd dus dat lintvoegen scheuren en de tussenin gelegen
lagen stenen niet.

Figuur I. 6: Geometrie van een vervormde penant onder excentrische belasting in het vlak. Uit Frisch-Fay
(1979).
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De kromming in de gescheurde voeg is in Frisch-Fay (1975) gelijk gesteld aan:

ρ1 =

2* P
,
9* E *b* z2

waarbij P de verticale belasting is, E de betreffende elasticiteitsmodulus, b de wanddikte en z de
afstand tussen de werklijn van de belasting P en de holle wandzijde, zie Figuur I. 6. De kromming in
de ongescheurde laag stenen is hierin gelijk gesteld aan:

z

P *  6 − 12 * 
d

ρ2 =
,
2
E *b*d
waarbij d de wandlengte is. Sahlin (1971) stelde dat de elasticiteitsmodulus van metselwerk (E)
bestaande uit een voeg en een steen gelijk is aan:

E=

1
 η1 η 2 


+
E

E
b 
 j

.

Hierin is η1 de relatieve voegdikte en η2 de relatieve steendikte en is Ej de elasticiteitsmodulus van de
voeg en Eb de elasticiteitsmodulus van de steen.
In het artikel (en bijlage) zijn op analytische wijze vergelijkingen (welke hier niet gegeven worden)
afgeleid voor:
•

de relatieve hoogte van het gescheurd gebied x c ;

•

de relatieve, gemiddelde, equivalente kromming van het metselwerk: ρ m (met invloed van
de kromming van de lagen stenen en voegen);

•

de relatieve kritische belasting

P * L2
voor verschillende waarden van de verhouding
EI

voor variatie in:
•

de verhouding tussen treksterkte en de aanwezige drukSPANNING: α = 1 +

σt *b*d
P

,

waarin σt de treksterkte van het metselwerk is;
•

de verhouding tussen de excentriciteit van de belasting aan de voet van de penant en de
lengte:

δ
d

;
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•

de verhouding tussen de excentriciteit van de belasting aan de top van de penant en de
lengte:

•

e
;
d

de relatieve voegdikte η1.

Eerst werd ρ m tegen

δ
d

uitgezet, voor verschillende waarden voor α en e/d. Hieruit bleek, zoals

verwacht, dat een voeg bestaande uit een mortel met beperkte treksterkte (α > 1) tot grotere
reductie van de gemiddelde kromming van de gehele penant leidde, dan een voeg zonder
treksterkte (α = 1). Daarnaast is de relatieve, kritische belasting uitgezet tegen de vervorming van de
penant, voor verschillende waarden van α en e/d. Voor bijvoorbeeld e/d = 0,05 nam de kritische
belasting van de penant met voegen zonder treksterkte toe met 5% als de stijfheid van de
ongescheurde lagen stenen wel in rekening gebracht werden.
In dit onderzoek werd de totale kromming van een metselwerk penant benaderd door zowel de
krommingen ten gevolge van de ongescheurde als de gescheurde delen van de penant te
beschouwen. Dit is reëler dan alleen één gedeeltelijk gescheurde doorsnede te beschouwen. Door
de krommingen van de gescheurde en ongescheurde doorsneden te combineren, was bovendien de
gevonden kromming kleiner en de elastische kritische belasting groter, dan bij een penant die
gegeneraliseerd was als één gedeeltelijk gescheurde doorsnede. Dit laatste geval betrof de
benadering waarbij het gescheurde deel als niet-meewerkend of –bestaand beschouwd werd (ook in
huidige voorschriften!).
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