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Samenvatting 

Ten gevolge van belastingen en klimatologische veranderingen kunnen er 
vervormingen optreden in een gevel. Als deze vervormingen verhinderd worden, 
ontstaan er spanningen, waarbij de trekspanningen de treksterkte van het 
metselwerk kunnen overschrijden. Het gevolg hiervan is scheurvorming. Dit 
onderzoek richt zich op scheurvorming rondom gevelopeningen, met name rond de 
oplegging van de samenwerkend latei. 
Met behulp van een numerieke analyse zijn geschikte afmetingen van proefmuren 
bepaald. Er zijn vijf proefmuren in het laboratorium onderzocht. Bij drie proefmuren is 
een minimale horizontale verplaatsing van de penanten nagestreefd, door de 
penanten op een mortelbed te metselen (een vaste oplegging). Bij twee proefmuren 
is een vrije horizontale verplaatsing van de penanten nagestreefd, door de penanten 
op rollen te metselen. Bij de vijf proefmuren is de vervorming gedurende drie 
maanden gemeten. Daarna is bij vier proefmuren een temperatuurbelasting op de 
latei opgelegd, waarbij de vervormingen rondom de oplegging van de latei zijn 
gemeten (temperatuurproeven). Tot slot zijn deze vier proefmuren belast met twee 
verticale puntlasten (bezwijkproeven). Tijdens het opvoeren van de belasting zijn de 
vervormingen, rond de oplegging van de latei en in de borstwering gemeten. 
 
Resultaten en conclusies: 
Uit de langeduur vervormingsmetingen komen geen verschillen tussen de 
proefmuren naar voren. De trend bij alle proefmuren is, dat de eerste 15 dagen de 
rekken sterk schommelen. Daarna dalen de rekken sterk en vanaf ongeveer 50 
dagen blijven de rekken schommelen, rond een waarde van ongeveer –0,11 o/oo. 
Ten gevolge van de temperatuurproeven zijn er wel verschillen in tussen proefmuren 
op een vaste oplegging en proefmuren op rollen. De rek ten gevolge van 1 graad 
opwarming is bij een proefmuur met een vaste oplegging groter dan bij een 
proefmuur met een roloplegging. De kans op scheurvorming wordt hiermee ook 
groter bij een proefmuur met een vaste oplegging dan bij een proefmuur met een 
roloplegging. 
Naar aanleiding van de bezwijkproeven is te concluderen, dat de proefmuren met 
een vaste oplegging een grotere bezwijkbelasting hebben dan de proefmuren met 
een roloplegging. De bezwijkbelasting is echter bij alle proefmuren ruim voldoende 
voor standaard gebruik. Bij de proefmuren met een vaste oplegging komt er rondom 
de oplegging van de latei verlenging voor, dus kans op scheurvorming. Bij de 
proefmuren met een roloplegging komt er verkorting voor en  daarmee geen kans op 
scheurvorming. 
 
Aanbevelingen: 
De kans op scheurvorming rond de oplegging van de samenwerkende latei ten 
gevolge van klimatologische veranderingen en ten gevolge van verticale belasting, is 
het grootst bij proefmuren met een vaste oplegging. De proefmuren met deze 
oplegging staan model voor een grote invloed van de fundering en bevinden zich 
onderin de gevel. De proefmuren met een roloplegging staan model voor een geringe 
invloed van de fundering en bevinden zich bovenin de gevel. Er is onderin de gevel 
meer kans op scheurvorming, daarom wordt aanbevolen onderin meer dilataties toe 
te passen dan bovenin de gevel.  
Daarnaast wordt voor verder onderzoek aanbevolen tijdens het meten met de 
Pfendermeter een referentieblok te bewaren in de klimaatkamer. Er wordt ook 
aanbevolen meer proefstukken (evt. van kleinere afmeting) te maken, waardoor er 
meer resultaten zijn die met elkaar vergeleken kunnen worden.
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1. Inleiding 

Dit verslag is gemaakt in het kader van de afstudeerfase aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, sectie Constructief Ontwerpen, leerstoel 
Steenconstructies. 
Het onderwerp van het afstudeeronderzoek is ontstaan naar aanleiding van een 
oriënterend onderzoek, dat in 2002 door ir. T. Bertrand is uitgevoerd [BER 02].  
De vervormingen rond gevelopeningen ten gevolge van verschillende 
belastingsgevallen zijn onderzocht, met name rondom de oplegging van de latei.  
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Allereerst een literatuuronderzoek, waarin 
is bekeken wat er bekend is over metselwerk in het algemeen en metselwerk rond 
gevelopeningen in het bijzonder. Daarnaast wordt theorie behandeld over het 
verhardingsproces, scheurvorming en de werking van de samenwerkende latei. Ten 
tweede is numeriek onderzoek gedaan en het derde onderdeel omvat experimenteel 
onderzoek. In deze laatste twee onderzoeken is het verloop van spanningen en 
vervormingen rond de opening in een gevel onderzocht en het effect van 
scheurvorming op het draagvermogen van de constructie. 
Met het numerieke onderzoek zijn de afmetingen van het model voor de 
experimenten bepaald. Aan het einde van het verslag worden de resultaten van het 
experimenteel onderzoek en de conclusies behandeld. 
 
De probleemstelling van het onderzoek is het ontstaan van scheurvorming in 
metselwerk rond gevelopeningen, met name bij de oplegging van samenwerkende 
lateien. Scheurvorming is niet gewenst, onder meer vanwege esthetische en 
constructieve redenen. 
 
De onderzoeksvragen die bij deze probleemstelling gesteld kunnen worden zijn de 
volgende: 
• Hoe ontstaan scheuren bij de oplegging van een latei? 
• Wat is de invloed van temperatuurveranderingen in metselwerk rond 

gevelopeningen op de scheurvorming, met name bij de oplegging van de latei? 
• Wat is de invloed van de fundering op het scheurvorming rond gevelopeningen? 
• Wat is de invloed van scheuren op het draagvermogen van de latei? 
• Werkt de latei nog samen met het metselwerk, nadat scheurvorming ten gevolge 

van temperatuurveranderingen is opgetreden? 
 
Voor het onderzoek zijn vijf proefmuren gemaakt, met gelijke afmetingen en 
variabele randvoorwaarden. Van de proefmuren is gedurende drie maanden de 
vervorming op een aantal plaatsen gemeten. Daarna zijn aan de lateien in de 
proefmuren temperatuurveranderingen opgelegd en zijn de vervormingen rondom de 
oplegging van de latei gemeten. Tot slot zijn er twee puntlasten op de proefmuren 
aangebracht, met een toenemende grootte totdat de bezwijkbelasting is bereikt. Op 
een aantal plaatsen is tijdens deze laatste proef de vervorming gemeten.
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2. Literatuuronderzoek 

Dit literatuuronderzoek begint met een inleiding over metselwerk in het algemeen en 
metselwerk rond gevelopeningen in het bijzonder. Daarna wordt er ingegaan op de 
theorie van het verhardingsproces en van scheurvorming en het voorkomen daarvan 
door bijvoorbeeld dilataties of het aanpassen van materiaalparameters. Tot slot wordt 
een aantal soorten lateien toegelicht, onder andere de samenwerkende latei.  

2.1. Metselwerk 
Het stapelen en metselen van stenen is een bouwtechniek die sinds de oudheid met 
succes wordt toegepast. Metselwerk bestaat uit een combinatie van steen en mortel 
of lijm. Metselwerk kan uitstekend drukkrachten, maar slecht trekkrachten 
overbrengen.  
In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op het overspannen van openingen in 
metselwerk, waarbij het metselwerk vervaardigd is uit bakstenen met mortel.  
Bij het maken van een rechthoekige opening in een 
gemetselde wand, wordt het krachtenspel ten gevolge 
van het eigen gewicht zodanig verstoord dat er trek in 
het metselwerk ontstaat. Bij kleine openingen is dit 
geen probleem, omdat de trekspanningen die 
ontstaan klein zijn, echter bij te grote openingen kan 
het metselwerk bezwijken. Er is daarom een 
hulpconstructie (een latei) nodig om het metselwerk 
boven de opening op te vangen. Bij de Leeuwenpoort 
in Mycene is dit opgelost door middel van een grote 
steen, die op twee rechtopstaande stenen rust (zie 
Figuur 1). Tegenwoordig zijn er geavanceerde 
systemen bedacht om een grote overspanning te 
realiseren, meestal met behulp van een stalen of 
betonnen latei. Bij dit onderzoek ligt de nadruk op 
voorgespannen betonlateien. 

Figuur 1: Leeuwenpoort Mycene

2.2. Verhardingsproces  
Na het metselen moet de mortel uitharden, voordat er een sterk en stijf geheel 
ontstaat. De mortel is een mengsel van zand, cement en water, eventueel 
toeslagmaterialen (kalk als bindmiddel of een hulpstof zoals een plastificeerder), 
eventueel aangevuld met hulpstoffen [SOU 98]. Door de reactie van water met 
cement zal het vochtgehalte veranderen. Deze reactie is een hydratatiereactie. Bij de 
hydratatie wordt eerst een deel van het cement met een deel van het water omgezet 
in cementhydride. Daarna vormen de rest van het cement en het water met de 
cementhydride de cementsteen.  
Behalve cementsteen bevat de mortel dan nog resten ongehydrateerd cement en 
poriën, die al dan niet gevuld zijn met water. Poriën zijn holle ruimten in een vaste 
stof. Deze holten kunnen zowel afgesloten ruimten zijn, als ook doorlopende 
kanalen. De beweeglijkheid van het water in de poriën heeft een grote invloed op de 
duurzaamheid en de sterkte van de mortel. Poriën groter dan 10 nm worden meestal 
tot de capillaire poriën gerekend. Het aanmaakwater dat niet voor de hydratatie is 
gebruikt, is opgeslagen in de capillaire poriën. 
Als jong cementsteen uitdroogt, zal de hydratatie stoppen en daarbij ook de 
sterkteontwikkeling. Er ontstaat dan het gevaar van krimpscheuren. Dit is te 
voorkomen door na het metselen de muur ruime tijd vochtig te houden. De juiste 
hoeveelheid water is voorwaarde voor het bereiken van voldoende sterkte en vooral 
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voor de duurzaamheid van het metselwerk. Bij te droge stenen wordt er vocht 
onttrokken aan de mortel, verloopt het verhardingsproces niet voldoende en 
daardoor is de hechting slecht. Bij te natte stenen zal veel krimp in de voeg optreden. 
Uitgedroogde mortel zal na bevochtigen weer water opnemen en zwellen, maar 
bereikt zijn oorspronkelijke volume niet meer.  
Aangezien er in dit onderzoek geen sprake is van uitdroging van jonge cementsteen 
(de proefstukken worden na het metselen afgedekt met plastic), wordt hier verder 
niet op ingegaan. 

2.3. Oorzaken scheurvorming 
Door belastingen en klimatologische veranderingen kunnen er bewegingsverschillen 
optreden tussen binnen- en buitenspouwblad en vervormen de spouwbladen zelf. Als 
deze vervormingen verhinderd worden kunnen trekspanningen zo hoog worden dat 
er scheurvorming ontstaat. Scheuren zijn niet alleen esthetisch ongewenst, maar ze 
zijn ook nadelig voor de sterkte en voor de bouwfysische functie van het gemetselde 
buitenblad. 
Oorzaken van scheurvorming kunnen in twee groepen opgedeeld worden: directe en 
indirecte oorzaken [MAR 01]. Directe oorzaken van scheurvorming zijn externe 
krachten, zoals wind en gronddruk. Indirecte oorzaken zijn opgelegde vervormingen, 
door bijvoorbeeld temperatuurverschillen en zettingen van de fundering (Figuur 2).  

 
Figuur 2: Scheuren ten gevolge van zettingen  
in de fundering 

 
Figuur 3: Scheuren ten gevolge van doorbuigen

 van de ondersteuning van de wand 

Hoge trekspanningen kunnen eveneens ontstaan ter plaatse van geconcentreerde 
belastingen, zoals opleggingen van balken op metselwerk, evenals bij doorbuigen 
van een oplegging waarop metselwerk rust (Figuur 3). 
Andere bronnen van spanningen in het buitenblad zijn elementen van andere 
materialen, bijvoorbeeld gewapende betonnen lateien in een bakstenen buitenblad. 
Vanwege het verschil in thermische uitzettingscoëfficiënt tussen het metselwerk en 
de latei kunnen spanningen hoog oplopen. 
De weersinvloeden zijn een veelvoorkomende oorzaak van scheurvorming. Door 
temperatuurveranderingen en vochtveranderingen ondergaan gemetselde muren 
een lengteverandering (Figuur 4). Als deze vervorming wordt verhinderd, kunnen de 
spanningen oplopen tot scheurvorming ontstaat.  
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Figuur 4: Scheuren ten gevolge van 
klimatologische veranderingen 

 
 
 

2.4. Voorkomen scheurvorming 
Een mogelijkheid om scheurvorming te voorkomen is onder andere het aanbrengen 
van dilataties. Dilataties dienen in hoofdzaak om vervormingen ten gevolge van 
temperatuurwisselingen in grote gevelvlakken op te vangen.  
Daarnaast moet er rekening gehouden worden met eenmalige krimp of zwelling van 
het buitenspouwblad. Vanwege het lage spanningsniveau in niet-dragende 
buitenspouwbladen hoeft er geen rekening gehouden te worden met 
kruipvervormingen.  
In de voorschriften [CUR 82] zijn de plaats en de hoeveelheid dilataties vastgelegd in 
een aantal vuistregels. Hierin staat bijvoorbeeld dat om de twee bouwlagen een 
horizontale dilatatie toegepast moet worden en dat er in een gevel geen u-vormige 
delen mogen voorkomen. Er zijn ook per steensoort richtlijnen gegeven voor 
maximale afstanden van de verticale dilataties.  
 
Naast dilateren kunnen de volgende maatregelen worden getroffen om de kans op, 
of de gevolgen van scheurvorming te verminderen: 
• Verminderen van de stijfheid van de wanden door een andere materiaalkeuze of 

stootvoegloos verwerken; 
• Verhogen van de hechtsterkte door andere mortelkeuze; 
• Wapening toepassen; 
• In het geval van chemische verhardingskrimp, met name bij betonstenen, is een 

langere tijd tussen vervaardiging van de stenen en vermetselen gunstig; 
• Beperken van de hoeveelheid vocht in de draagconstructie van metselwerk. 

Vooral afdekken in regenperiodes, voordat de gevels zijn geplaatst, zal de 
hygrische krimp tijdens het drogen beperken; 

• Stenen die moeten worden bevochtigd niet te nat maken; 
• Metselwerk vervaardigd met metselmortels nabehandelen (afdekken), zodat de 

hechtsterkte-ontwikkeling optimaal is. Dit is vooral in warme perioden van belang. 

2.5. Lateien 
Het metselwerk boven openingen wordt opgevangen door lateien. Er is een aantal 
typen lateien, die elk hun eigen toepassingen hebben: 
• Rollaag, voor kleine overspanningen; 
• Zelfdragende latei in het binnenblad of buitenblad, voor grotere overspanningen; 
• Gekoppelde latei, die de belasting van het buitenblad overdraagt naar de 

binnenconstructie; 
• Gekoppelde zelfdragende latei, die zowel binnenblad als buitenblad draagt; 
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• Samenwerkende latei, die bestaat uit een trekband (gewapende 
betonconstructie) en een drukboog (metselwerk boven de trekband). 

 
De manier waarop een latei draagt heeft invloed op de scheurvorming. Als de latei is 
verbonden met de binnenconstructie, zal de beweging van de binnenconstructie 
invloed hebben op de latei. Het buitenblad zal op een andere manier vervormen en 
deze vervormingen worden lokaal verhinderd, waardoor er meestal in de hoeken 
scheuren ontstaan.  
Bij de zelfdragende latei is het verschil in stijfheid tussen de latei en het metselwerk 
meestal een probleem. In de gebruiksfase is het metselwerk dikwijls veel stijver dan 
de latei. De latei zal ten gevolge van zijn eigen gewicht en het gewicht van het 
metselwerk gaan doorbuigen. Het metselwerk zal deze doorbuiging niet volgen en 
scheurt op dezelfde manier als het metselwerk in Figuur 3.  
De samenwerkende latei moet tijdens de uitvoeringsfase goed ondersteund worden. 
Pas na het verharden van het metselwerk is er genoeg sterkte verkregen en draagt 
het metselwerk zichzelf voor een groot deel door middel van boogwerking. De 
samenwerking tussen het metselwerk en de latei kan alleen bestaan als de beide 
componenten goed verbonden zijn bij de oplegging, zodat de spatkrachten uit de 
drukboog kunnen worden opgevangen door het staal in de betonlatei. 
Van de bovenstaande typen lateien zal in dit onderzoek alleen de samenwerkende 
latei onderzocht worden. Het werkingsprincipe van deze latei zal later besproken 
worden. 

2.6. Metselwerk versus betonlatei 
In het gemetselde buitenblad treden vaak problemen op bij de gevelopeningen, 
bijvoorbeeld omdat het metselwerk wordt opgevangen door een latei met andere 
materiaaleigenschappen dan het metselwerk.  
De latei is een bepaalde tijd voordat het metselwerk gemaakt wordt, geprefabriceerd. 
De latei hoeft daarom bijna niet meer te verharden en zal daardoor ook vrijwel niet 
meer krimpen. Bij het metselwerk daarentegen, moet de mortel nog verharden en zal 
het metselwerk in zijn geheel krimpen door deze verharding. De latei verhindert deze 
vervorming en er ontstaan spanningen in het metselwerk. Na het verharden van het 
metselwerk kan er krimp optreden door vochtveranderingen. In het metselwerk is de 
hoeveelheid capillaire poriën anders dan in de latei. De vervorming ten gevolge van 
uitdrogingskrimp zal bij beide materialen hierdoor verschillen.  
Daarnaast is de thermische uitzettingscoëfficiënt van belang voor 
lengteveranderingen door temperatuurveranderingen. Bij verschillende materialen 
hoort een andere uitzettingscoëfficiënt. Bij temperatuurveranderingen ontstaat bij 
baksteenmetselwerk een andere lengteverandering dan bij een betonlatei. Als de 
latei goed aan het metselwerk is verbonden, kunnen vervormingen ten gevolge van 
temperatuurschommelingen verhinderd worden. Ook door deze verhinderde 
vervormingen ontstaan spanningen, die de aanleiding zijn voor de scheurvorming. 
Deze laatste vorm van verhinderde vervorming wordt in dit onderzoek bekeken.  

2.7. Werkingsprincipe SA latei 
De mechanica van de samenwerkende latei kan beschouwd worden als die van een 
gedrongen balk. Bij op buiging belaste balken is er een verband tussen de 
breukbelasting en de slankheid van de balk. De weerstand zowel ten aanzien van 
buigingsbreuk als tegen dwarskrachtbreuk neemt toe met een afnemende slankheid. 
De boogwerking die ontstaat bij een gelijkmatige q-last is merkbaar bij een slankheid 
van l/h<10 (zie Figuur 5; [KLE 94]). Bij puntlasten wordt de dwarskrachtweerstand 
groter vanaf slankheden van a/d<3 (Figuur 6), waarin d = 0,95h.  



Afstudeeronderzoek ‘Hoe werkt de samenwerkende latei?’ A.T.J. Welters 

Technische Universiteit Eindhoven, studierichting Bouwkunde,  
Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen, leerstoel Steenconstructies 

10

q-last
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h

 
Figuur 5: Slankheid = l/ h 

l

h

F F

a a

Figuur 6: Slankheid = a/ d 

Bij het werkingsprincipe van de samenwerkende latei wordt vaak de term 
boogwerking of drukboog gebruikt. De term boogwerking wordt met behulp van 
Figuur 7 en Figuur 8 uitgelegd. Het drukboogmechanisme komt voor bij gedrongen 
liggers en bij wandliggers. Met het drukboog-mechanisme wordt bedoeld dat er in de 
ligger ten gevolge van de verticale belasting een drukgebied ontstaat met de vorm 
van een boog zoals het groene gebied in Figuur 7. Het gevolg van dit krachtsverloop 
is, dat bij de oplegging van de ligger een schuine reactiekracht ontstaat. De 
horizontale component van deze oplegreacties, de spatkrachten, zorgen voor trek 
onderin de ligger, zie Figuur 8. 
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Boogwerking bij l/h=10
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DMX =39.252
SMN =-378.113

 
Figuur 7: Kleinste hoofdspanningen S3, van een ligger met l/h = 10 ten gevolge van een q-last 



Afstudeeronderzoek ‘Hoe werkt de samenwerkende latei?’ A.T.J. Welters 

Technische Universiteit Eindhoven, studierichting Bouwkunde,  
Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen, leerstoel Steenconstructies 

11

1

MN

MX

X

Y

Z

Boogwerking bij l/h=10

0
9.988

19.976
29.964

39.952
49.94

NOV 18 2003
10:07:19

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
S1 (AVG)
DMX =39.252
SMX =49.94

 
Figuur 8: Grootste hoofdspanningen, S1, van een ligger met l/h = 10 ten gevolge van een q-last 

Een samenwerkende latei bestaat uit een voorgespannen betonnen balk en een 
aantal lagen metselwerk daarboven. De latei wordt in een mortelbed opgelegd. 
Tijdens het metselen wordt de latei ondersteund. De verticale belasting wordt via een 
drukboogmechanisme in de borstwering overgedragen naar de penanten. 
Het staal in de betonlatei fungeert als een trekband en zorgt dus voor het opvangen 
van de spatkrachten uit de drukboog (Figuur 9).  

 
Figuur 9: Theoretische werking van de SA latei 

 
 

Essentieel voor de goede samenwerking van de betonlatei en het metselwerk is de 
overdracht van de spatkrachten uit de drukboog naar de trekband. Bij de oplegging 
moet de latei goed aan het metselwerk verbonden zijn. 
Hier ontstaat een dilemma: als zowel de latei als het metselwerk vrij kunnen 
bewegen, is er geen verhinderde vervorming en dus ook geen scheurvorming ten 
gevolge van verhinderde vervorming. Bij de samenwerkende latei is het juist van 
belang dat het metselwerk en de latei bij de oplegging goed verbonden zijn, zodat de 
krachten uit het metselwerk overgebracht kunnen worden op de latei. Hierdoor 
ontstaan er wel verhinderde vervormingen door bijvoorbeeld verschil in thermische 
uitzetting. 
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2.8. Het gedrag van gevels onder invloed van 
temperatuurverandering 
Uit numerieke simulaties van het gedrag van gevels onder invloed van 
temperatuurveranderingen [PLU 00, hoofdstuk 3] is op te maken dat de spanningen 
ten gevolge van uniforme temperatuurveranderingen onderin de gevel hoger oplopen 
dan de spanningen bovenin de gevel.  
Conclusie van het onderzoek van Van der Pluim: “De belemmering aan de 
onderzijde van de gevel is de grootste bron van spanningen. Vooral in het geval van 
een extreme uniforme afkoeling ontstaan in een grote zone hoge trekspanningen 
(...)”. 
 
In het onderliggende onderzoek is gebruikgemaakt van de resultaten en conclusies 
van het onderzoek van Van der Pluim, met name het effect van temperatuur op de 
spanningen in de hoeken van raamopeningen. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed 
van de fundering op de spanningen groot is. Er zijn in het onderliggende onderzoek 
proefmuren getest, waarbij de oplegging de invloed van de fundering simuleert. Dit 
komt terug in de randvoorwaarden van de oplegging van de penanten van het model. 
Er zijn temperatuurtesten gedaan bij proefmuren, opgelegd in een mortelbed 
waarmee de stijfheid van de fundering wordt nagebootst en proefmuren, op rollen 
opgelegd, zodat de invloed van de fundering verwaarloosd is. 
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3. Numeriek onderzoek 

Voordat het numerieke onderzoek is gestart, is een basisvorm voor het model 
aangenomen. De randvoorwaarden zijn bepaald en in het eindige elementenpakket 
ANSYS is onderzocht bij welke afmetingen van het model de spanningen en 
verplaatsingen het grootst zijn. In dit deelonderzoek is ook meegenomen wat het 
effect van temperatuurveranderingen van de latei is op de spanningen binnen het 
model. Bij de uiteindelijke bepaling van de afmetingen wordt verder gekeken naar de 
praktische kant. De modellen kunnen niet oneindig groot worden, omdat ze als 
proefstukken in het laboratorium beproefd worden.  

3.1. Vorm model  
De vorm van het model in dit onderzoek is gebaseerd op de proefstukken die 
gemaakt zijn in het oriënterend onderzoek [BER 02]. Het model bestaat uit twee 
gemetselde penanten met daarop een betonlatei en een gemetselde borstwering. In 
Figuur 10 is de vorm van het model aangegeven met het gearceerde gedeelte in een 
gevel door raamopeningen.  
Er worden bij een grote dagmaat ook grotere effecten verwacht ten opzichte van een 
kleine dagmaat. Bij de experimenten is er meer te meten als er grotere effecten 
optreden. De keuze voor de grootte van de dagmaat hangt daarom af van de 
maximale dagmaat die in de praktijk gemaakt wordt. Het type betonlatei dat gebruikt 
is, wordt geproduceerd met een maximale lengte van 3,0 meter en de 
daarbijbehorende overspanning is 2,60 meter. De hoogte van de opening wordt 
aangenomen op 2 meter en het model begint op de halve hoogte van de opening, zie 
Figuur 10.  

2600

2000

1500

4600

 
Figuur 10: De vorm van het model is geknipt uit een gevel met een aantal raamopeningen 

3.2. Randvoorwaarden model 
Uit de hele gevel is op vier verschillende posities een model te knippen volgens 
Figuur 11. De afmetingen van deze modellen zijn gelijk, alleen de randvoorwaarden 
verschillen.  
 
Bij positie 1 zijn de penanten asymmetrisch belast door krimp. Het is bijvoorbeeld 
moeilijk te zeggen hoe de horizontale krachten ingeleid moeten worden. Er is alleen 
te voorspellen, dat deze krachten niet constant zijn over de hoogte van het model. 
Proefstukken aan de zijrand van de gevel zijn daarom moeilijk na te bootsen, er zijn 
te veel onbekende factoren. Bij deze positie is ook de invloed van de fundering van 
belang.  
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3 4

1 2

 
Figuur 11: Positionering modellen 

 

Positie 2 bevindt zich in het midden van de gevel. Er wordt verondersteld dat de 
penanten van het proefstuk op deze positie evenwijdig blijven door symmetrie van de 
gevel. De invloed van de fundering is hier merkbaar, maar het is niet duidelijk in 
hoeverre deze invloed werkt op de oplegging van het penant. Uit het onderzoek van 
van der Pluijm [PLU 00]  blijkt, dat er ten gevolge van temperatuursveranderingen 
grotere trekspanningen optreden bij de gevelopeningen onderin de gevel dan 
bovenin de gevel. De invloed van de fundering kan extreem gezien worden als een 
verhinderde horizontale verplaatsing van de oplegging. 
 
Positie 3 is te vergelijken met positie 1 en ook hier is de invloed van de asymmetrie 
van de penanten onbekend. Verder is er hier weinig invloed van de fundering. 
Extreem gezien is de horizontale verplaatsing van de oplegging van de penanten niet 
verhinderd. 
 
Positie 4 is te vergelijken met positie 2 wat betreft symmetrie. Bij dit proefstuk is er 
weinig invloed van de fundering. Zoals bij positie 3 wordt de horizontale verplaatsing 
van de oplegging van de penanten niet verhinderd. Er worden hier ten gevolge van 
temperatuursveranderingen kleinere spanningen dan onderin de gevel verwacht 
[PLU 00]. 
 
De keuze van de positie van het te onderzoeken model wordt als volgt verantwoord: 
De voorkeur gaat uit naar modellen op posities 2 en 4, waar als gevolg van 
symmetrie de penanten evenwijdig blijven. Het is interessant deze twee posities te 
vergelijken door de oplegging van de proefstukken op twee manieren te variëren. Bij 
de ene mogelijkheid kunnen de penanten horizontaal bewegen, dit bootst positie 4 
na. De andere mogelijkheid is een verhindering van de horizontale verplaatsing, 
zoals in positie 2. Bij de laatstgenoemde mogelijkheid zijn de grootste invloeden te 
verwachten bij temperatuursveranderingen. 

3.3. Afmeting model 
De vorm en de randvoorwaarden van het model zijn nu bekend. De breedte van de 
penanten (A) en de hoogte van de borstwering (B) zijn in het numerieke onderzoek 
gevarieerd zoals in Figuur 12 is aangegeven. 
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B

A 2600 mm A  
Figuur 12: In het model worden de breedte van de penanten (A) en de hoogte van 
de borstwering (B) gevariëerd 

 

In het eindige elementenpakket ANSYS zijn de afmetingen van de penanten en de 
borstwering gevarieerd volgens Tabel 1. 
Tabel 1: Variaties basisvorm 

 B = 500 B = 1000 B = 2000 
A = 700  geometrie 2  
A = 1000 geometrie 1 geometrie 3 geometrie 5 
A = 1300  geometrie 4  
 
De vijf geometrievarianten worden op de volgende vier manieren belast: 
Belastinggeval 1: eigen gewicht (referentie) 
Belastinggeval 2: eigen gewicht + q-last van 1 N/mm over hele lengte proefstuk 
Belastinggeval 3a: eigen gewicht + temperatuurbelasting latei op –20  
Belastinggeval 3b: eigen gewicht + temperatuurbelasting latei op +20 
 
Bij alle ANSYS-berekeningen in dit hoofdstuk kunnen de opleggingen van de 
penanten zowel horizontaal als vertikaal niet verplaatsen. In Figuur 13 is de latei 
donkergekleurd weergegeven. Er zijn PLANE 42 elementen van 50x50 mm gebruikt. 
In de bijlagen zijn de invoerfiles te vinden. 
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Figuur 13: Voorbeeld van de geometrie van een ANSYS model 
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3.4. Resultaten numeriek onderzoek  
Om de resultaten van de vijf geometrieën te kunnen vergelijken zijn vier knopen in 
het model gekozen (Figuur 14), waarvan de spanningen σx, σy en verplaatsingen uy 
met ANSYS berekend zijn. De positieve spanning is een trekspanning en een 
negatieve spanning is een drukspanning. Een vervorming uy is naar beneden 
negatief en naar boven positief. In de onderstaande tabellen zijn spanningen σx, σy 
en verplaatsingen uy in de vier genoemde knopen weergegeven per belastinggeval. 
De belastinggevallen zijn in de tabellen als volgt te vinden: 
 
Tabel 2  eigen gewicht; 
Tabel 3 eigen gewicht + verticale lijnlast van 1 N/mm; 
Tabel 4 eigen gewicht + temperatuurbelasting latei = -20ºC 
Tabel 5 eigen gewicht + temperatuurbelasting latei = +20ºC 
In de tabellen is per knoop aangegeven bij welke geometrie de waarde voor σx, σy en 
uy het grootst is, door de waarde vet te drukken. 

2

1 3

4

y

x  
Figuur 14: Vier punten waar de spanningen en verplaatsingen met ANSYS berekend zijn 

 
Tabel 2: Belastinggeval: alleen eigen gewicht 

  geometrie 
1 

geometrie 
2 

geometrie 
3 

geometrie 
4 

geometrie 
5 

σx [N/mm2] 0.0959 0.0678 0.0912 -0.0296 -0.0305
σy [N/mm2] -0.0732 -0.0563 -0.0966 -0.0664 -0.1067

Knoop 1 

uy [mm] -0.1898 -0.1625 -0.1793 -0.0198 -0.0309
σx [N/mm2] 0.3229 0.1348 0.1966 -0.0370 -0.0298
σy [N/mm2] -0.1053 -0.0378 -0.0550 -0.0438 -0.0730

Knoop 2 

uy [mm] -0.1868 -0.1622 -0.1791 -0.0196 -0.0314
σx [N/mm2] 2.9357 1.2381 1.5781 0.2380 0.2954
σy [N/mm2] 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0005

Knoop 3 

uy [mm] -0.3304 -0.2650 -0.2947 -0.0604 -0.0702
σx [N/mm2] -0.1189 -0.1460 -0.1475 -0.0647 -0.0448
σy [N/mm2] -0.0003 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004

Knoop 4 

uy [mm] -0.4085 -0.3844 -0.4150 -0.0594 -0.0694
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Tabel 3: Belastinggeval: alleen eigen gewicht + verticale lijnlast van 1 N/mm 

  geometrie 
1 

geometrie 
2 

geometrie 
3 

geometrie 
4 

geometrie 
5 

σx [N/mm2] -3.4775 -1.3107 -1.4665 -1.6750 -0.8822
σy [N/mm2] -4.7680 -4.1518 -3.9622 -3.7745 -3.1294

Knoop 1 

uy [mm] -1.4719 -1.2107 -1.1608 -0.9801 -0.8362
σx [N/mm2] -4.3852 -1.1937 -1.6006 -2.0745 -0.8484
σy [N/mm2] -2.7372 -2.6469 -2.5996 -2.5168 -2.1550

Knoop 2 

uy [mm] -1.3894 -1.2015 -1.1534 -0.9745 -0.8516
σx [N/mm2] 31.577 19.231  16.963 14.215 8.9464
σy [N/mm2] -0.0427 -0.0153 -0.0153 -0.0153 -0.0042

Knoop 3 

uy [mm] -8.4945 -3.8313 -3.6537 -3.3039 -1.9746
σx [N/mm2] -9.6185 -4.1766 -4.0260 -3.8232 -1.3474
σy [N/mm2] -0.9899 -0.9972 -0.9972 -0.9972 -0.9994

Knoop 4 

uy [mm] -8.5422 -4.0586 -3.8794 -3.4082 -2.2767
 
Tabel 4: Belastinggeval 3a: eigen gewicht + temperatuurbelasting latei = -20ºC 

  geometrie 
1 

geometrie 
2 

geometrie 
3 

geometrie 
4 

geometrie 
5 

σx [N/mm2] 0.1723 0.1095 0.1535 -0.0296 -0.0305
σy [N/mm2] -0.0037 0.0433 -0.0130 -0.0664 -0.1067

Knoop 1 

uy [mm] -0.2106 -0.1624 -0.1810 -0.0198 -0.0309
σx [N/mm2] 0.7451 0.3638 0.4782 -0.0370 -0.0298
σy [N/mm2] -0.2402 -0.0901 -0.1075 -0.0438 -0.0730

Knoop 2 

uy [mm] -0.2042 -0.1612 -0.1795 -0.0196 -0.0314
σx [N/mm2] 6.6142 3.4387 4.0732 0.2380 0.2954
σy [N/mm2] 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0005

Knoop 3 

uy [mm] -0.2861 -0.1914 -0.2418 -0.0604 -0.0702
σx [N/mm2] -0.4006 -0.1282 -0.1577 -0.0647 -0.0448
σy [N/mm2] -0.0003 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004

Knoop 4 

uy [mm] -0.3526 -0.3133 -0.3645 -0.0594 -0.0694
 
Tabel 5: Belastinggeval 3b: eigen gewicht + temperatuurbelasting latei = +20ºC 

  geometrie 
1

geometrie 
2

geometrie 
3

geometrie 
4 

geometrie 
5

σx [N/mm2] 0.0194 0.0260 0.0289 -0.0296 -0.0305
σy [N/mm2] -0.1427 -0.1559 -0.1803 -0.0664 -0.1067

Knoop 1 

uy [mm] -0.1690 -0.1627 -0.1777 -0.0198 -0.0309
σx [N/mm2] -0.0993 -0.0941 -0.0851 -0.0370 -0.0298
σy [N/mm2] 0.0297 0.0144 -0.0025 -0.0438 -0.0730

Knoop 2 

uy [mm] -0.1693 -0.1631 -0.1787 -0.0196 -0.0314
σx [N/mm2] -0.7429 -0.9626 -0.9169 0.2380 0.2954
σy [N/mm2] 0.0002 0.0004 0.0004 0.0003 0.0005

Knoop 3 

uy [mm] -0.3747 -0.3386 -0.3476 -0.0604 -0.0702
σx [N/mm2] 0.0029 -0.1638 -0.1372 -0.0647 -0.0448
σy [N/mm2] -0.0003 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004

Knoop 4 

uy [mm] -0.4325 -0.4555 -0.4655 -0.0594 -0.0694
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Uit Tabel 2 t/m Tabel 5 blijkt dat de grootste spanningen en verplaatsingen (de 
vetgedrukte waardes) minder vaak in geometrieën 2, 3, 4 en 5 voorkomen en vaker 
in geometrie 1.  

3.5. Conclusies naar aanleiding van numeriek 
onderzoek 
Voor het experimentele onderzoek wordt aanbevolen de geometrie te gebruiken 
waarbij de effecten het grootst zijn, omdat de resultaten dan duidelijker naar voren 
komen. 
In geometrie 1 komen het vaakst grote spanningen en verplaatsingen voor. 
Geometrie 1 zal in het vervolg van het onderzoek gebruikt worden. In Figuur 15 is de 
proefmuur met definitief gekozen afmetingen weergegeven. 
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Figuur 15: Definitief gekozen afmetingen proefmuren 

 
 
 



Afstudeeronderzoek ‘Hoe werkt de samenwerkende latei?’ A.T.J. Welters 

Technische Universiteit Eindhoven, studierichting Bouwkunde,  
Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen, leerstoel Steenconstructies 

19

4. Experimenteel onderzoek 

4.1. Proefmuren  
In het Pieter van Musschenbroeklaboratorium zijn 5 proefmuren gemetseld, waarbij 
de afmetingen van de proefmuren allemaal gelijk zijn, maar de oplegging verschilt 
(zie Figuur 16). De proefmuren zijn 1,5 m hoog, 4,6 m breed en hebben een opening 
van 1 m x 2,6 m (Figuur 15).  
Bij proefmuur 1, 2 en 3 is een minimale horizontale verplaatsing van de penanten 
nagestreefd, door de penanten op een mortelbed te metselen. Deze oplegging wordt 
voortaan een vaste oplegging genoemd (Figuur 17). 
Bij proefmuur 4 en 5 is een vrije horizontale verplaatsing van de penanten 
nagestreefd, door de penanten op rollen te metselen. Deze oplegging wordt voortaan 
een roloplegging genoemd (Figuur 18). 
 

 
Figuur 16: Proefmuur 4 

 
Figuur 17: Oplegging in mortelbed Figuur 18: Roloplegging 

De proefmuren worden in twee dagen vervaardigd. Op dag 1 worden de penanten 
gemetseld en op dag 2 wordt de latei geplaatst en wordt de borstwering gemetseld.  
Gedurende de eerste dagen worden bij alle vijf de proefmuren rondom de oplegging 
van de latei vervormingsmetingen met LVDT’s gedaan. Hiermee kan het gedrag 
rondom de lateioplegging van de proefmuren bepaald worden. 
Een aantal dagen na vervaardiging van de proefmuren wordt begonnen met 
vervormingsmetingen met de Pfendermeter, verspreid over de hele proefmuur. Deze 
metingen duren minimaal drie maanden met als doel het langeduur gedrag van de 
vijf proefmuren te bepalen. 
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Na drie maanden wordt er een temperatuurbelasting op de latei van proefmuur 2, 3, 
4 en 5 opgelegd. Ook hier worden de vervormingen rondom de latei gemeten met 
LVDT’s. Tot slot zijn proefmuur 2, 3, 4 en 5 belast met twee verticale puntlasten. De 
vervormingen rondom de opleggingen van de latei en in de borstwering worden 
gemeten met LVDT’s en de zakkingen van de latei en de vervormingen van de 
penanten worden gemeten met Mitutoyo’s.  
De vervormingen die tijdens de experimenten gemeten worden, worden omgerekend 
naar rekken. Rekken ten gevolge van verlenging worden voortaan aangegeven als 
positieve rekken en rekken ten gevolge van een verkorting (stuik) worden 
aangegeven als negatieve rekken. 

4.1.1. Materiaaleigenschappen 
De proefmuren zijn uitgevoerd in metselwerk van baksteen. De stenen zijn 
waalformaat vormbakstenen, afkomstig van de firma Rijswaard. De mortel is een 
metselmortel MM320, door Beamix geleverd. Het type latei dat gebruikt is in de 
proefmuren is een samenwerkende latei SAV 60x100 2x∅4, een voorgespannen 
balk met betonsterkteklasse B55 geleverd door Vebo. 
De materiaaleigenschappen van het metselwerk zijn van groot belang als 
vervormingen en scheurvorming onderzocht worden. Scheuren worden veroorzaakt 
door het overschrijden van de treksterkte. Met schaduwproeven zijn de mechanische 
eigenschappen van het metselwerk en van de mortel bepaald (zie bijlage A). Er zijn 
drukproeven en driepuntsbuigproeven op de mortel uitgevoerd. Op het metselwerk 
zijn drukproeven en schuifproeven uitgevoerd. Voor de gegevens van de steen 
werden de resultaten van het onderzoek op de TU/e [VER 94] aangehouden. 
 
De gebruikte mortel is volgens NEN 3835 getest op sterkte. De gemiddelde 
druksterkte van de mortel is 10,78 N/mm2, de representatieve druksterkte van de 
mortel is 8,53 N/mm2 en de gemiddelde buigtreksterkte is 2,77 N/mm2 (zie Bijlage A). 
De druksterkte van de bakstenen is 27 N/mm2, op de TU/e getest [VER 94]. Uit tabel 
1 van NEN 6790 volgt dan dat de gemiddelde druksterkte van het metselwerk gelijk 
is aan 7,2 N/mm2 (zie Bijlage A).  
Volgens experimenten is de gemiddelde druksterkte van het metselwerk 13,6 N/mm2 
en de gemiddelde elasticiteitsmodulus = 3107 N/mm2 (zie Bijlage A).  
Volgens de norm [NEN 7690] is de elasticiteitsmodulus loodrecht op de lintvoeg te 
berekenen volgens: 2

crep N/mm 5425)f'0,7(1000f'1000E =⋅⋅≈⋅=⊥  
De schuifsterkte is volgens de schuifproeven in Bijlage A 0,4 N/mm2. 

4.1.2. Rolproef 
Bij de roloplegging wordt gestreefd naar minimale rolweerstand. De rolweerstand is 
te wijten aan elastische deformatie van de contactvlakken. (zie Figuur 19). Om 
inzicht in de rolweerstand te krijgen is een rolproef bij proefmuur 4 en 5 gedaan en is 
er een theoretische schatting gemaakt. Deze schatting is geldig voor massieve 
rollen. De rolweerstand van een holle buis zal groter zijn, omdat de buis sneller zal 
vervormen als gevolg van de verticale belasting, waardoor λ groter wordt. De 
schatting is een minimale waarde voor de rolweerstand.  
Bij een eenparige beweging geldt voor zuiver rollen (momentane rotatie om pool A): 

λ⋅=⋅ 21 FrF  [POL 02] 
Waarin:  
F2 = belasting; 
F1 = wrijvingskracht; 
r = straal van de rol; 
λ = coëfficiënt van rolweerstand.  
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r F1

F2

 λ
A

 
Figuur 19: Rolweerstand Figuur 20: Plaatsen van de rollen 

Bij stalen rol en stalen plaat geldt: 
λ = 0,05 mm. Elke penant staat op 5 rollen, waarbij de straal r = 25 mm.  
ρ = soortelijk gewicht van metselwerk = 1750 kg/m3 ≈ 17500 N/m3. 
Volume = ( ) 32 m 0,43m 4,6m 0,5m 12m 0,1hbdV =⋅+⋅⋅=⋅⋅=  

N 7525m 0,43N/m 17500F 33
tot =⋅=  

Per rol is de belasting: N 752,5N/10 7525F2 ==  

Rolweerstand per rol: N 1,505
mm 25

mm 0,05N 752,5
r
λFF 2

1 =⋅=
⋅

=  

Totale rolweerstand: N 1510N 1,505F1,tot =⋅=  
Op de proefmuren is met behulp van massa M een horizontale kracht aangebracht 
ter hoogte van de zwaartelijn van de proefmuur, op 90 cm. Door het kiezen van deze 
hoogte wordt voorkomen dat er momenten ten gevolge van deze kracht in de muur 
ontstaan. Als deze kracht groter wordt dan de rolweerstand, gaat de proefmuur 
rollen. De horizontale kracht wordt aangebracht door een massa via een katrol te 
bevestigen aan de proefmuur (Figuur 21). Voordat deze proef uitgevoerd wordt, is de 
stalen ondergrond waarop de rollen liggen met perslucht schoongespoten. 

90
0 m

m

M

Katrol

Lijmklem
Hardboard

 
Figuur 21: Proefopstelling rolproef  

 

De proefmuur gaat de eerste keer rollen ten gevolge van massa M = 18 kg. Daarna 
wordt de proefmuur teruggerold in de uitgangspositie. De tweede keer rolt de 
proefmuur ten gevolge van een massa M = 9 kg. Voordat de proef de derde keer 
wordt uitgevoerd, is de proefmuur niet terug in de uitgangspositie gezet. Bij deze 
nieuwe uitgangspositie gaat de proefmuur ten gevolge van een massa M = 3 kg 
rollen.  
De eerste twee waardes zijn veel groter dan de verwachting, waarschijnlijk omdat de 
rollen niet helemaal rond zijn. Een ander verschijnsel duidt hier ook op: de proefmuur 
rolt een stukje terug naar de uitgangspositie, nadat de horizontale belasting is 
weggehaald. Tijdens de eerste keer rollen zijn de laatste zandkorrels en ander vuil 
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dat nog op de ondergrond ligt door de rollen verpulverd. Daarom is er de tweede 
keer een kleinere belasting nodig om de rollen over het weerstandspunt heen te 
krijgen. Het derde proefresultaat komt dichter in de buurt van de theoretische waarde 
van 1,5 kg. 
Als we uitgaan van de eerste poging, dan is 18 kg nodig om de rolweerstand te 
overwinnen. De massa van de proefmuur is 0,43m3 · 1750 kg/m3 = 753 kg. 
Het massapercentage van de proefmuur dat nodig is om de rolweerstand te 
overwinnen = 18/753 · 100% = 2,4%, dus de grootst gemeten rolweerstand is 2,4 % 
van het eigen gewicht van de proefmuur. 

4.1.3. Belasting 
De proefmuren worden op een drietal manieren belast. Allereerst wordt er met het 
eigen gewicht belast en met twee lagen bakstenen, die voor een betere hechting van 
de bovenste lagen van de borstwering zorgen. Tijdens dit belastinggeval worden er 
vervormingsmetingen gedaan met LVDT’s en de Pfendermeter. 
Vervolgens wordt op de latei van de proefmuur een temperatuurverandering 
opgelegd. Deze temperatuurverandering simuleert de temperatuurverschillen ten 
gevolge van klimatologische omstandigheden van een gevel. In de zomer kan een 
gevel opwarmen tot 60ºC en in de winter kan een gevel afkoelen tot –10ºC. 
Aangezien zulke grote temperatuurverschillen met de apparatuur in het laboratorium 
niet bereikt kunnen worden, is besloten alleen de latei op te warmen en af te koelen. 
Hiermee wordt geprobeerd toch grote vervormingen rondom de oplegging van de 
latei te veroorzaken. 
Tot slot wordt de proefmuur belast met twee verticale puntlasten tot bezwijken 
optreedt. Deze belasting is gekozen naar aanleiding van proeven op een 
samenwerkende latei met borstwering, waarbij is gekeken naar de 
dwarskrachtcapaciteit van de constructie. 

4.2. Vervormingsmetingen met LVDT’s 

4.2.1. Inleiding 
De korteduur vervormingsmetingen worden gedaan met 8 LVDT’s (Linear Variable 
Differential Transformer). Deze meetinstrumenten (zie Bijlage C) meten 
verplaatsingen tussen twee meetpunten. De LVDT’s worden rondom de opleggingen 
van de latei gemonteerd. Nadat de penanten klaar zijn, worden LVDT3 en LVDT6  
geplaatst, vlak onder de oplegging van de latei. De overige opnemers worden op dag 
2 geplaatst als het proefmuur gereed is. Dan worden alle LVDT’s weer op 0 
ingesteld. 
In Figuur 22 en Figuur 23 is de positie van de LVDT’s weergegeven. De LVDT’s 
meten elke 10 minuten de verplaatsing tussen twee punten over een afstand van 200 
mm met een nauwkeurigheid van 1 micrometer gedurende minimaal 5 dagen. De 
meetnauwkeurigheid van 1 micrometer stemt overeen met een rek van: 

oo
o

oo
o ,050

200
1 ≈=ε  

De meetnauwkeurigheid van de rek is terug te vinden in de sprongen in Figuur 24 en 
Figuur 25.  
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Figuur 22: Plaatsing LVDT’s op de linkerkant van de proefmuur 
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Figuur 23: Posities LVDT’s 00 t./m 07 

 

4.2.2. Resultaten 
De LVDT-metingen van proefmuur  2 en 5 zijn in Figuur 24 en Figuur 25 
weergegeven. Hierin is te zien dat de metingen een grillig karakter hebben en dat de 
resultaten bij de twee proefmuren verschillen. Er worden zeer kleine rekken 
waargenomen. In bijlage D zijn de grafieken van alle proefmuren weergegeven.  
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Figuur 24: Voorbeeldgrafiek van de rekken van de 
LVDT’s van proefmuur 2 
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Figuur 25: Voorbeeldgrafiek van de rekken van de 
LVDT’s van proefmuur 5 

Van alle proefmuren zijn de rekken [o/oo] na 120 uur weergegeven in Tabel 6. In de 
tabel is te zien dat de rekken bij proefmuur 4 en 5 positief zijn, dus er is overal sprake 
van een verlenging. In de proefmuren 1, 2 en 3 komen ook negatieve rekken voor, 
dus verkorting. De grootte van de rekken is bij alle proefmuren ongeveer gelijk. De 
minimale rek in de tabel is 0,03 o/oo en de maximale rek is 0,14 o/oo. 
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Tabel 6: Rekken [o/oo] van alle proefmuren bij een ouderdom van 120 uur 

 Proefmuur 1 Proefmuur 2 Proefmuur 3 Proefmuur 4 Proefmuur 5 
LVDT 0  0,003  0 -0,005 0,027 0,018 
LVDT 1 -0,004 -0,002  0 0,027 0,015 
LVDT 2 -0,005 -0,009  0,010 0 0,001 
LVDT 3 -0,001 -0,026 -0,006 0,018 0,003 
LVDT 4 -0,018 -0,023  0,020 0,016 0,005 
LVDT 5 -0,016 -0,033  0,009 0,017 0,001 
LVDT 6  -0,035 -0,009 -0,005 - 0,026 
LVDT 7  0,022  0,013  0,021 0,019 0,038 

4.2.3. Conclusies naar aanleiding van LVDT-metingen 
• Het verloop van de rekken is erg grillig. 
• De proefmuren gedragen zich allemaal anders; 
• De rekken zijn klein, minimaal: -0,03 o/oo en maximaal 0,075 o/oo ten opzichte van 

een nauwkeurigheid van 0,05 o/oo. 
• Op dag 1 is er vaak eerst een stijging en daarna een daling van de rekken te 

zien. 
• Verstoringen hebben vaak een onbedoelde oorzaak, bijvoorbeeld stoten tegen 

proefstuk, een openstaande deur of morsen van mortel tijdens metselen. 
• Bij proefmuur 4 en 5 zijn alle rekken positief. Er komt rondom de oplegging alleen 

trek voor.  
• Bij proefmuur 1 en 2 zijn alleen LVDT 0 en 7 positief. Deze opnemers zijn 2 

stenen van de oplegging verwijderd. Dichtbij de oplegging komen negatieve 
rekken voor, dus is er sprake van druk. 

4.3. Vervormingsmetingen met een Pfendermeter 
Nadat de proefmuren een paar dagen oud zijn, worden meetpuntjes geplakt ten 
behoeve van de vervormingsmetingen. De vervormingsmetingen worden handmatig 
uitgevoerd met een Pfendermeter (zie bijlage C). Er bevinden zich op iedere 
proefmuur meetpuntjes voor minimaal 100 metingen volgens Figuur 26. 
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Figuur 26: Posities van metingen voor Pfendermetingen 

Met de Pfendermeter kan geen absolute lengte gemeten worden, maar er kan met 
behulp van de Pfendermeter wel een lengteverandering tussen twee punten bepaald 
worden. De lengte van de Pfendermeter is ongeveer 190 mm met een meetbereik 
van ± 0,5 mm. De afstand tussen twee punten wordt op een aantal momenten 
gemeten en het verschil tussen de metingen is de lengteverandering (in µm). 
Aangezien de proefmuren onderhevig zijn aan temperatuurverschillen van de 
omgeving en de Pfendermeter na een aantal metingen warmer wordt (onder andere 
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door het vasthouden), worden er referentiemetingen gedaan op een stalen 
referentieblok.  
Verwachting: 
Volgens [BEA 03] is de krimp na 91 dagen van metselmortel M320 < 0,75 o/oo.  
0,75 o/oo = 0,75·10-3 mm/mm 
De vervorming van 1 voeg van 12 mm is dan: 

mmmm,l mm
mm 33 1091210750 −− ⋅=⋅⋅=∆  

Er wordt met de Pfendermeter een lengteverandering over een lengte van 190 mm 
gemeten, waarbij de meting over 1 stootvoeg wordt uitgevoerd. Als aangenomen 
wordt dat de steen niet krimpt, dan is de rek die gemeten wordt kleiner dan: 

oo
o

mm
mm ,,

mm
mm

l
l 04701074

190
109 5

3

=⋅=⋅=∆=ε −
−

 

4.3.1. Meetprocedure 
Om de resultaten van de experimenten zo betrouwbaar mogelijk te maken, is er een 
meetprocedure opgesteld. Als bij elke meting dezelfde handelingen worden verricht, 
is de kans op meetfouten het kleinst. De meetprocedure is als volgt: 
Bij de vervormingsmetingen worden alle meetpunten steeds in dezelfde volgorde 
gemeten. Er wordt begonnen met een meting van het referentieblok. Daarna wordt 
steeds na 15 metingen een referentiemeting uitgevoerd op het referentieblok. De 
referentiemetingen worden uitgevoerd om de invloed van 
temperatuurschommelingen en van het uitzetten van Pfendermeter te verrekenen. 
De Pfendermeter en het stalen referentieblok liggen naast de proefmuren en er wordt 
aangenomen dat bij aanvang van een meetcyclus de temperatuur van de 
proefmuren, de meter en het referentieblok gelijk is. Bij de proefmuur ligt een 
opnemer die de temperatuur elke 15 minuten registreert. De Pfendermeter verandert 
van temperatuur door het vasthouden. Daarvoor worden de referentiemetingen 
genomen. 

4.3.2. Bewerken meetgegevens Pfendermetingen 
Voordat de bewerkingen van de meetgegevens worden uitgelegd zullen eerst de 
benamingen van de metingen behandeld worden. 
Elke meetcyclus bestaat uit 1 referentiemeting a, 15 metingen, 1 referentiemeting b, 
15 metingen, enz. tot en met 1 referentiemeting g. 
Referentiemeting a.5 betekent de eerste referentiemeting van de vijfde cyclus; 
Referentiemeting b.5 betekent de tweede referentiemeting van de vijfde cyclus; 
Meting 26.6 betekent de 26-ste meting van de 6-ste cyclus. 
 
Voor elke meting wordt een referentiewaarde berekend uit de gemeten referenties. 
Voor meting 26.6 geldt: deze zit tussen referentie b.6 en c.6 en is meting 11 na 
referentie b.6 (want 26-15 =11). 
Een gewogen waarde van de referentie voor en na de meting wordt met de volgende 
formule berekend:  
Ref b.6 + α⋅(ref c.6 – ref b.6) 
Waarin α de factor is die bij elke meting 1/14 deel van (ref c.6 – ref b.6) optelt bij ref 
b.6 Hier is α = (11-1)/14 ≅ 0,71428 
Bij meting 16.6 is de factor: α = (1-1)/14 = 0 (zodat hier de waarde van ref b.6 bij 
hoort) 
Bij meting 30.6 is de factor: α = (15-1)/14 = 1 (dus bij deze meting hoort ref c.6) 
 
Tijdens een hele meetcyclus (duur: ca. 1 uur) wordt aangenomen dat de temperatuur 
van de proefmuur en van het referentieblok constant is. Verder wordt aangenomen 
dat de gemeten temperatuur geldt in de gehele proefmuur. De temperatuur heeft wel 
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invloed op de metingen van verschillende meetcycli. De lengteverandering van het 
referentieblok is alleen afhankelijk van de temperatuur: 

TlTr ∆⋅⋅=⋅⋅∆=∆ −31028,2α  
Waarin: ∆T: Temperatuurverschil 

α:  Lineaire uitzettingscoëfficiënt staal = 12⋅10-6 K-1 
l : Lengte van het referentieblok = 190 mm 

Aanname: als de temperatuur hoger wordt, zet het referentieblok meer uit dan de 
Pfendermeter. In dat geval is de lengteverandering van het referentieblok (∆R) gelijk 
aan de referentiemeetwaarde (Ref) + de uitzetting van de Pfendermeter (∆P), zie 
Figuur 27. Aangezien de Pfendermeter van een speciale legering gemaakt is, die 
vrijwel niet uitzet, wordt de bovenstaande aanname aangehouden voor de 
berekening:  
∆R = ∆P + Ref 
Lengteverandering Pfendermeter:  
∆P = ∆R – Ref = ∆T⋅12⋅10-6⋅190 – Ref 

R 1

R 2

R

P 1 P

P 2 R e f
 

Figuur 27: Schematische weergave van uitzettig referentieblok en Pfendermeter 

Met de Pfendermeter wordt de meting gedaan, maar daar moet de uitzetting van de 
Pfendermeter, ∆P, nog bij opgeteld worden om de uitzetting van het meetpunt te 
bepalen (zie Figuur 28). 
∆M = ∆P + Meting = ∆T⋅12⋅10-6⋅190 – Ref + Meting 
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M

P 1 P
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Figuur 28: Schematische weergave van uitzetting meetpunt en Pfendermeter 

4.3.3. Resultaten Pfendermetingen 
De voorbeeldgrafiek in Figuur 29 geeft de gemiddelde rekken in de borstwering van 
proefmuur 2 weer. Daarin is te zien dat de rek de eerste dagen schommelt rondom  
0 o/oo. Vanaf 7 dagen tot 50 dagen zakken de waardes voor de rek tot minimaal  
–0,13o/oo (rij 1) en maximaal –0,07 o/oo (rij 4). Daarna stijgen de rekken licht en 
worden uiteindelijk minimaal –0,11 o/oo (rij 1) en maximaal –0,03 o/oo (rij 4). De rek van 
rij 4 is duidelijk hoger dan de rest en de rek van rij 1 is lager.  
De rekken in de penanten zijn weergegeven in Figuur 30. Daarin schommelen de 
rekken de eerste 20 dagen, waarna een daling van de rekken tot minimaal –0,14 o/oo

 

volgt. Daarna is er een lichte stijging te zien tot–0,10 o/oo. 
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Figuur 29: Voorbeeldgrafiek van de vervormingen in de borstwering van proefmuur 2 met de Pfendermeter 
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Figuur 30:  Voorbeeldgrafiek van de vervormingen in de penanten van proefmuur 2 met de Pfendermeter 

De grote schommelingen in de rekken gedurende de eerste dagen zijn moeilijk te 
verklaren. De schommelingen worden echter in andere onderzoeken ook 
waargenomen, zie Figuur 31 uit [CUR 193]. In [CUR 193] wordt vermoed dat dit 
veroorzaakt wordt door vochtuitwisseling tussen de stenen en de voeg.  

 
Figuur 31: Gemiddelde verticale krimp vs ouderdom van strengpers baksteenproefstukken [CUR 193] 
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In Figuur 32 zijn de gemiddelde waardes van alle proefmuren weergegeven. Op 
basis van alle waardes is een tweedegraads trendlijn getekend (R2 =0,86). Deze 
trendlijn heeft een minimale rek van –0,12 o/oo. Er gezocht naar een betere trendlijn 
door de meetpunten bij een ouderdom onder 20 dagen niet mee te nemen, maar dan 
wordt R2 nog kleiner.   

y = 2E-05x2 - 0.0035x + 0.0158
R2 = 0.8681
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Figuur 32: Trendlijn van de gemiddelde rek per proefmuur 

In Tabel 7 zijn de gemiddelde rekken bij een ouderdom van 60 dagen gegeven. In de 
tabel is te zien dat alle rekken negatief zijn, dus er is overal sprake van een 
verkorting. De grootte van de rekken is bij alle proefmuren ongeveer gelijk. De 
minimale rek in de tabel is 0,07 o/oo en de maximale rek is 0,16 o/oo. De gemiddelde 
rek van de vijf proefmuren na 60 dagen is 0,11 o/oo. 
Tabel 7: Gemiddelde rekken [o/oo] bij een ouderdom van 60 dagen per proefmuur 

Proefmuur (ouderdom): 1 (57) 2 (59) 3 (64) 4 (56) 5 (65) 
borstwering -0,12 -0,09 -0,13 -0,12 -0,13 
penanten horizontaal -0,12 -0,11 -0,07 -0,09 -0,07 
penanten verticaal -0,16 -0,12 -0,10 -0,07 -0,15 
gehele proefmuur -0,13 -0,09 -0,12 -0,11 -0,13 
 
In Tabel 8 zijn de gemiddelde rekken bij een ouderdom van 90 dagen gegeven. In de 
tabel is te zien dat alle rekken negatief zijn, dus er is overal sprake van een 
verkorting. De grootte van de rekken is bij alle proefmuren ongeveer gelijk. De 
minimale rek in de tabel is 0,03 o/oo en de maximale rek is 0,14 o/oo. De gemiddelde 
rek van de vijf proefmuren na 90 dagen is 0,11 o/oo. 
De rekken in Tabel 7 verschillen vrijwel niet van de rekken in Tabel 8. 
Tabel 8: Gemiddelde rekken [o/oo] bij een ouderdom van 90 dagen per proefmuur 

Proefmuur (ouderdom): 1 (87) 2(91) 3 (94) 4 (87) 5 (98) 
borstwering -0,10 -0,09 -0,13 -0,14 -0,12 
penanten horizontaal -0,10 -0,10 -0,07 -0,12 -0,03 
penanten verticaal -0,14 -0,13 -0,13 -0,11 -0,12 
gehele proefmuur -0,11 -0,09 -0,12 -0,13 -0,11 
 
De verwachting is, dat er na 91 dagen een maximale rek van 0,047 o/oo kan 
voorkomen. De metingen laten zien dat deze waarde overschreden wordt. De krimp 
volgens [BEA 03] is beproefd onder andere omstandigheden dan die bij onderliggend 
onderzoek. Daardoor kunnen de verschillen ontstaan zijn. 
Daarnaast zijn de rekken in onderliggend onderzoek ook groter dan de rekken die 
gevonden zijn in [CUR 193].  
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4.3.4. Conclusies naar aanleiding van Pfendermetingen 
• De rekken van de proefmuren vertonen dezelfde trend; 
• De rekken schommelen de eerste dagen sterk; 
• Vanaf ongeveer 15 dagen dalen de rekken; 
• Na ongeveer 50 dagen blijven de rekken licht schommelen rond een constante 

waarde van gemiddeld –0,11 o/oo; 
• Er zijn geen duidelijke verschillen in de rekken tussen de proefmuren op een 

vaste oplegging en proefmuren op een roloplegging; 
• Na 60 dagen is de gemiddelde rek van alle proefmuren -0,11 o/oo; 
• Na 90 dagen is de gemiddelde rek van alle proefmuren -0,11 o/oo; 
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4.4. Temperatuurproeven 

4.4.1. Inleiding 
Ten behoeve van de opgelegde temperatuurvariatie wordt een installatie om de latei 
van de proefmuur gebouwd. Deze installatie bestaat uit een pomp die water van een 
bepaalde temperatuur via slangen langs de latei laat stromen. Hierdoor wordt de latei 
opgewarmd danwel afgekoeld. Tijdens de proef wordt de temperatuur vlak onder de 
latei gemeten met T1 en T2, in de voeg boven de latei wordt de temperatuur 
gemeten met T3 en T4. Rondom de oplegging van de latei en boven het midden van 
de latei worden lengteveranderingen gemeten met LVDT 07 t/m 15 (zie Figuur 33).  
Bij proefmuur 3, 4 en 5 wordt een extra thermokoppel toegevoegd vlak onder de 
latei, zodat er onder de latei gemeten wordt met T1, T2 en T3 en boven de latei met 
T4 en T5. 
Met deze proef kan er onderzocht worden wat het verschil in de vervormingen is 
tussen de proefmuren die opgelegd zijn in een mortelbed en proefmuren opgelegd 
op rollen. De verwachting [PLU 01] is dat er grotere spanningen rondom de 
oplegging van de latei voorkomen als de oplegging van de penanten geen 
horizontale verplaatsingen toelaat ten opzichte van opleggingen die deze 
verplaatsing wel toelaten. 
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Figuur 33: Posities LVDT's ten behoeve van de temperatuurproeven 

4.4.2. Temperatuurinstallatie 
Om de latei te kunnen opwarmen en afkoelen is een installatie gebouwd die om de 
latei aangebracht wordt, de temperatuurinstallatie. Deze installatie bestaat uit een 
pomp die water op een bepaalde temperatuur brengt en het water door slangen 
pompt, die in een isolatiepakket rond de latei zijn aangebracht. De doorsnede van de 
temperatuurinstallatie (zonder de pomp) is in Figuur 34 weergegeven. Dit deel van 
de  temperatuurinstallatie bestaat uit kunststof slangen en een isolatiepakket. Om de 
warmtegeleiding naar de latei te bevorderen is tussen de latei en de slangen een 
aluminium plaat bevestigd. Voor extra sterkte is ook rondom de isolatie een 
aluminium plaat aangebracht. 
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Figuur 34: Doorsnede van het gedeelte van de temperatuurinstallatie rond de latei 

In Figuur 35 is de temperatuurinstallatie te zien die aan de proefmuren bevestigd 
wordt. De draadeinden die uit de opstelling naar boven uitsteken zijn 
bevestigingsmiddelen. Op Figuur 36 is de installatie aan de proefmuur bevestigd. 
 

Figuur 35: Temperatuurinstallatie Figuur 36: Temperatuurinstallatie opgehangen 

aan de proefmuur 

4.4.3. Resultaten 
In Figuur 37 is een voorbeeldgrafiek van de temperatuurproeven weergegeven. In de 
grafiek is te zien dat de latei eerst 25 uur is afgekoeld tot 8°C (de dikke lijn in de 
grafiek). Tijdens het afkoelen zakken de rekken van LVDT 15 tot –0,06 o/oo en er 
ontstaat een piek bij 20 uur. Er is bij de andere LVDT’s en bij de temperatuur geen 
piek te zien, dus waarschijnlijk is deze piek veroorzaakt door stoten tegen de 
opnemer. Op datzelfde moment is LVDT 11 ook niet meer bruikbaar, omdat deze 
heeft losgelaten. Dat is een extra aanwijzing om aan te nemen dat de piek bij LVDT 
15 een oorzaak buiten de temperatuurverandering heeft. De LVDT 08, 09, 11 en 12 
stijgen bij daling van de temperatuur. Maximaal wordt de rek 0,77 o/oo (LVDT 12). 
Na 25 uur wordt de temperatuur verhoogd tot 45°C, waarbij de rek van LVDT 15 stijgt 
tot 0,066o/oo en de rek van LVDT 12 daalt tot –0,4 o/oo. 
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Figuur 37: Rek en temperatuur vs tijd, proefmuur 3 

De proefmuren worden onderling vergeleken door de metingen per LVDT met elkaar 
te vergelijken. Hievoor zijn LVDT’s gebuikt met grote rekken: LVDT 09, 12, 15. 
In Figuur 38 is de rek van LVDT 09 uitgezet tegen de temperatuur. Daar is te zien dat 
de rek van proefmuur 2 en 3 groter is bij een lage temperatuur dan de rek van 
proefmuur 4 en 5. Bij het verwarmen van de proefmuren blijft de rek bij proefmuur 4 
en 5 nog positief en wordt de rek bij proefmuur 2 en 3 negatief.  
Bij de proefmuren op rollen zijn de waardes voor de rekken bij gelijke temperatuur 
dus kleiner dan bij de proefmuren op een vaste oplegging. 
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Figuur 38: Rek van LVDT 09 vs temperatuur 

In Figuur 39 is de rek van LVDT 12 uitgezet tegen de temperatuur. Bij het afkoelen is 
de rek van proefmuur 2 en 3 groter dan die van proefmuur 4 en 5. Bij het afkoelen is 
alleen de rek bij proefmuur 3 negatief. De rek van de andere proefmuren blijft rond 0. 
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Figuur 39: Rek van LVDT 12 vs temperatuur 

In Figuur 40 is de rek van LVDT 15 uitgezet tegen de temperatuur. De rekken van 
alle muren dalen eerst bij afkoeling en ze stijgen bij verwarmen van de latei. Er is een 
lineaire trendlijn van alle metingen geconstrueerd (R2 = 0,93). 
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Figuur 40: Rek van LVDT 15 vs temperatuur 

LVDT15 zit in het midden van de overspanning in de laag direct boven de latei. Deze 
LVDT moet de lengteverandering van de latei volgen. Met de gegevens van deze 
LVDT is de lineaire uitzettingscoëfficiënt van de latei te bepalen, dit is namelijk de 
richtingscoëfficiënt uit de grafiek. 
De lineaire uitzettingscoëfficiënt is 0,0051 o/oo·K-1 = 5,1·10-6 K-1. 
De berekende uitzettingscoëfficiënt is ongeveer half zo groot als de verwachte 
waarde voor uitzettingscoëfficiënt van beton, namelijk 10·10-6 K-1. 
 
De resultaten van de temperatuurproeven zijn samengevat in Tabel 9. Bij een 
temperatuurdaling van 10°C ten opzichte van de begintemperatuur zijn de rekken 
van LVDT 09 en van LVDT 12 positief. De rekken zijn bij proefmuur 2 en 3, de 
proefmuren met een vaste oplegging, duidelijk groter dan bij proefmuur 4 en 5, de 
proefmuren met de roloplegging. De rekken van LVDT 15 zijn bij de vier proefmuren 
ongeveer gelijk en allemaal negatief. 
Bij de temperatuurstijging van 10°C ten opzichte van de begintemperatuur wordt 
verwacht dat de rekken van LVDT 09 en 12 kleiner worden. Dat gebeurt bij alle 
metingen, maar in grotere mate bij proefmuur 2 en 3, dan bij proefmuur 4 en 5. De 
rekken van LVDT 15 worden groter bij de temperatuurstijging. 
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In de laatste kolom is het rekverschil tussen een temperatuurdaling en een 
temperatuurstijging gedeeld door het temperatuurverschil van 20°C. Dat is dan de 
rek bij een stijging van 1°C. 
Tabel 9: Overzicht rekken ten gevolge van temperatuurbelasting op de latei 

  Daling: ∆T = 10°C 
[o/oo ] 

Stijging: ∆T = 10°C 
[o/oo ] 

Rek per graad 
[o/oo /°C] 

Proefmuur 2  0,485 -0.034  -0,026
Proefmuur 3  0,444 -0,025  -0,023
Proefmuur 4  0,174  0,116  -0,003

LVDT 09 

Proefmuur 5  0,152  0,086  -0,003
Proefmuur 2  0,422  0,041  -0,019
Proefmuur 3  0,510 -0,149  -0,033
Proefmuur 4  0,023  0,006  -0,001

LVDT 12 

Proefmuur 5  0,187  0,063  -0,006
Proefmuur 2 -0,042  0,098   0,007
Proefmuur 3 -0,044  0,054   0,005
Proefmuur 4 -0,062  0,036   0,005

LVDT 15 

Proefmuur 5 -0,037  0,062   0,005

4.4.4. Conclusies naar aanleiding van temperatuurproeven 
• Ten gevolge van 10°C opwarming van de latei zijn de rekken bij de overgang van 

de latei naar de naastliggende steen ongeveer drie keer groter bij de proefmuren 
waarbij de penanten opgelegd zijn in een mortelbed dan bij de proefmuren 
waarbij de penanten op rollen opgelegd zijn;  

• Ten gevolge van 10°C opwarming van de latei zijn de rekken vlak boven het 
midden van de latei bij alle proefmuren negatief en nagenoeg gelijk; 

• Ten gevolge van 10°C afkoeling van de latei zitten er grote verschillen in de 
rekken bij de overgang van de latei naar de naastliggende steen tussen alle 
proefmuren; 

• Ten gevolge van 10°C afkoeling van de latei zijn de rekken vlak boven het 
midden van de latei bij alle proefmuren positief en van dezelfde ordegrootte; 

• De rek per graad is bij proefmuur 2 en 3 duidelijk groter dan bij proefmuur 4 en 5; 
• Er is ten gevolge van de temperatuurproeven bij de proefmuren geen 

scheurvorming bij de proefmuren waargenomen; 
• Het is uit dit onderzoek niet te concluderen of de latei nog samenwerkt met het 

metselwerk nadat er scheurvorming is opgetreden, omdat ten gevolge van de 
temperatuurproeven geen scheurvorming is geconstateerd. Er wordt 
aangenomen dat na scheurvorming de krachten overgebracht kunnen worden 
door middel van wrijving tussen de materialen. 
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4.5. Bezwijkproeven 
De proefmuren 2 t/m 5 zijn belast met twee verticale puntlasten totdat de maximale 
belasting bereikt wordt. Dit moment wordt het bezwijkmoment genoemd. Tijdens de 
proef heeft een aantal mitutoyo’s en LVDT’s vervormingen gemeten. Er is gekeken 
naar de verschillen en de overeenkomsten in vervormingen tussen de muren 
waarvan de penanten in een mortelbed opgelegd zijn (proefmuur 2 en 3)  en de 
muren die op rollen opgelegd zijn (proefmuur 4 en 5). Allereerst zal de 
proefopstelling besproken worden en wordt het verloop van de proeven geschetst. 

4.5.1. Proefopstelling bezwijkproef 
In de proefopstelling is een puntlast aangebracht op 50 cm vanuit het rechterpenant 
en een puntlast op 60 cm vanuit het linkerpenant, zoals aangegeven op Figuur 41. 
Met behulp van twee vijzels worden de twee drukkrachten uitgeoefend. De vijzels 
worden via een verplaatsingsgestuurde drukbank en een oliedruksysteem 
aangestuurd. De grootte van de puntlasten wordt opgevoerd totdat de proefmuur 
bezweken is. In Figuur 41 zijn ook de plaatsen van de mitutoyo’s M0 t/m M5 en M1a 
t/m M4a aangegeven. Hierbij geldt dat de positieve meetwaarden  verlenging 
voorstellen en negatieve meetwaarden verkorting. In Figuur 42 zijn de plaatsen van 
de LVDT’s 07 t/m 15 en LVDT’s 1a t/m 8a aangegeven. Hier geldt dat positieve 
meetwaarden verlenging voorstellen en negatieve meetwaarden verkorting. 
Het vlak waarop de meetapparatuur is aangebracht, zoals aangegeven in Figuur 41 
en Figuur 42 wordt de voorkant genoemd. De linkerkant van de figuren is ook de 
linkerkant bij de proefmuren. Proefmuur 1 is niet tot bezwijken beproefd, zodat op 
deze proefmuur nog langeduurproeven uitgevoerd kunnen worden. De proefmuren 2 
t/m 5 zijn wel op bezwijken beproefd. 

M2aM1aM0a M3a M4a
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Figuur 41: Positie vijzelbelasting en mitutoyo’s op de proefmuur 
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Figuur 42: Posities LVDT's 
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Het meetgrid van proefmuur 2 bevond zich aan de rechterkant van de borstwering. 
Op grond van de uitkomsten van proefmuur 2 is het meetgrid van proefmuur 3, 4 en 
5 aan de linkerkant gemonteerd.  

4.5.2. Verloop van de bezwijkproeven 
Bij de eerste bezwijkproef (proefmuur 2) wordt verwacht, dat het rechter penant 
bezwijkt op afschuiving. Dit is namelijk het mechanisme zoals het bij proeven gelijk 
aan de opstelling van Figuur 44 is waargenomen. De puntlast bevindt zich rechts 
dichter bij de oplegging dan aan het linkerkant van de proefmuur (zie Figuur 41), 
zodat rechts de dwarskracht groter is.  
De proefmuur in dit onderzoek gedraagt zich echter niet zoals verwacht, omdat er 
een groot contactoppervlak aanwezig is (vergelijk Figuur 43 met Figuur 44). De 
proefmuur bezwijkt niet enkel op dwarskracht, maar er is sprake van een combinatie 
van buiging en dwarskracht. Het moment is het grootst aan de kant waar de puntlast 
de grootste afstand tot de oplegging heeft en dat is aan de linkerkant. De proefmuur 
bezwijkt aan de linkerkant.  

F
500600

contactvlakken

F

Figuur 43: Grote contactoppervlakken in de proefmuur 
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Figuur 44: Geen extra contactvlakken in het proefstuk 
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Figuur 45: Doorbuiging latei proefstuk 2 
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Figuur 46: Doorbuiging latei proefstuk 3
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Figuur 47: Doorbuiging latei proefstuk 4 
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Figuur 48: Doorbuiging latei proefstuk 5

In Figuur 45 tot en met Figuur 48 is de doorbuiging van de latei weergegeven. In 
deze grafieken is de indrukking van de penanten (gemeten met M0a en M4a) 
verwerkt in de meetgegevens van de opnemers M1a, M2a en M3a. 
Het verloop van de bezwijkproef op proefmuur 2 is in Figuur 45 weergegeven. In de 
figuur is aan de lus te zien dat de vijzelbelasting is opgevoerd tot 9,3 kN, waarna de 
belasting per vijzel terugloopt tot 0,5 kN. Er blijkt een lek in de vijzel van de drukbank 
te zitten. Na reparatie van de drukbank is weer begonnen met het opvoeren van de 
belasting. De eerste knik in de grafiek is te zien bij een belasting van 18,4 kN. De 
belasting wordt verder opgevoerd tot 19,3 kN per vijzel, waarna de doorbuigingen, 
vooral links en in het midden, ineens zeer groot worden. Op dit punt bezwijkt de 
proefmuur plotseling aan de linkerkant. Na bezwijken is er nog een restcapaciteit van 
9 kN. 
In Figuur 46 is het verloop van proefmuur 3 te zien. De vijzelbelasting wordt 
opgevoerd tot 16,6 kN, waarbij de doorbuiging in het midden (M2a) groter is dan de 
doorbuiging links en rechts. Nadat de maximale belasting bereikt is, worden de 
doorbuigingen, vooral M1a en M2a, ineens zeer groot. Op dit punt bezwijkt de 
proefmuur plotseling aan de linkerkant. Na bezwijken is er nog een restcapaciteit van 
4 kN. 
Bij proefmuur 4, zie Figuur 47, blijven de meetwaarden van M3a een beetje achter 
ten opzichte van M1a en M2a. Als de vijzelbelasting 15 kN is, komt er een sprong in 
de meetwaarden van alle mitutoyo’s, daar is de eerste scheur ontstaan. De belasting 
kan nog opgevoerd worden tot 16,9 kN per vijzel, voordat de proefmuur bezwijkt. Na 
bezwijken is er nog een restcapaciteit van ruim 6 kN. 
De eerste zichtbare scheur in proefmuur 5 ontstaat bij een belasting van 10 kN per 
vijzel ter plaatse van de overgang van de latei naar de linkerpenant. De tweede 
scheur ontstaat in de latei bij een belasting van 12,8 kN per vijzel, net naast de 
oplegging. In de bovenliggende steen is geen scheur waargenomen, misschien is er 
in de voeg een scheur, maar dit is niet te zien. 
Heel plotseling bezwijkt de proefmuur bij 15,58 kN per vijzel aan de linkerkant (Figuur 
48). Vlak daarvoor zijn er scheurgeluiden aan de andere kant waargenomen.  
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4.5.3. Resultaten 
In de onderstaande grafieken is een aantal kenmerkende resultaten van de proeven 
samengevat. Meer gegevens zijn te vinden in bijlage G. 
Met behulp van de rekken van de opnemers op de borstwering is de kromming van 
de proefmuur te bepalen met:  

hoogte
rekrek onderboven +

=ϕ  

waarin: 
rekboven  rek bovenin de borstwering, in mm/mm 
rekonder  rek onderin de borstwering, in mm/mm 
hoogte  hoogte van de borstwering, 500 mm 
 
Als de kromming tegen de belasting wordt uitgezet (zie Figuur 49) ontstaan bij 
proefmuur 3, 4 en 5 gelijkvormige grafieken. Proefmuur 2 wijkt af, waarschijnlijk 
omdat er twee keer belast is (in de grafiek is alleen de tweede keer belasten 
weergegeven) en er na de eerste keer ontlasten nog een kleine kromming is 
overgebleven.  
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Figuur 49: Kromming vs belasting bij proefmuur 2, 3, 4 en 5 

De resultaten van de metingen van LVDT 09 (overgang van de latei naar de 
daarnaast gelegen steen) zijn in Figuur 50 weergegeven. Bij proefmuur 2 en vooral 
bij proefmuur 3 valt op dat er een negatieve rek ontstaat totdat de bezwijkbelasting is 
bereikt. Er komt dus druk bij de overgang van de latei naar de daarnaast gelegen 
steen. Bij proefmuur 4 en 5 ontstaat er meteen trek. 
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Figuur 50: Rekken LVDT 09 bij proefmuur 2, 3, 4 en 5 

Tot aan de bezwijkbelasting lijkt de vorm van de grafiek van de rekken bij LVDT 12, 
Figuur 51, op die van Figuur 50, alleen zijn de waarden iets kleiner. Daarnaast zijn 
de rekken van proefmuur 5 ook negatief.  
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Figuur 51: Rekken van LVDT 12 bij proefmuur 2, 3, 4 en 5 

LVDT 7a is gemonteerd op de borstwering en in Figuur 52 zijn de rekken van deze 
opnemer bij proef 2 t/m 5 weergegeven. De rekken bij proefmuur 2 blijven achter op 
de rekken van proefmuur 3, 4 en 5, omdat het meetgrid bij proefmuur 2 niet aan de 
kant van bezwijken was gemonteerd. De resultaten van proefmuur 3, 4 en 5 komen 
met elkaar overeen. 
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Figuur 52: rekken LVDT 7a bij proefmuur 2, 3, 4 en 5 

De gegevens van de proeven zijn in Tabel 10 samengevat. Er is steeds gekeken 
naar de gegevens bij een vijzelbelasting van 10 kN om de resultaten met elkaar te 
kunnen vergelijken. 
Tabel 10: overzicht resultaten  bezwijkproeven 

 Proefmuur 2 Proefmuur 3 Proefmuur 4 Proefmuur 5
Bezwijkbelasting per vijzel 

[kN] 
 19,3  19,7  17,3  15,0 

Doorbuiging M2 [mm] 
(vijzelbelasting = 10 kN) 

 0,4020  0,4860  0,6310  0,3870 

Hoekverdraaiing [rad] 
(vijzelbelasting = 10 kN) 

 0,2617  0,3802  0,4494  0,4494 

Rek bij de oplegging van de 
latei (LVDT 09) [o/oo]  

(vijzelbelasting = 10 kN) 

-0,8522 -2,4510  2,2920  1,5439 

Rek bij de oplegging van de 
latei (LVDT 12) [o/oo]  

(vijzelbelasting = 10 kN) 

-1,19725 -2,72936  0,34434 -0,10619 

Rek in diagonaal meetgrid 
(LVDT 7a) [o/oo]  

(vijzelbelasting = 10 kN) 

-0,0723 -0,1713 -0,2044 -0,1964 

4.5.4. Conclusies naar aanleiding van de bezwijkproeven 
• De proefmuren met een vaste oplegging hebben een grotere bezwijkbelasting 

dan de muren die op rollen zijn opgelegd; 
• Bij een gelijke belasting hebben de muren met een vaste oplegging een kleinere 

doorbuiging en een kleinere hoekverdraaiing dan de muren die op rollen zijn 
opgelegd; 

• Bij de oplegging van de latei is de rek aan de kant waar de proefmuur bezwijkt 
(LVDT 09) bij de muren op rollen negatief (druk) en wordt pas positief als de 
muur bezweken is. Bij de muren op rollen is de rek op deze plaats meteen 
positief (trek) en blijft positief na bezwijken; 

• De rek in de diagonaal van het meetgrid is overal negatief, dus de diagonaal is 
een drukdiagonaal. Bij proefmuur 2 is de druk in de diagonaal kleiner dan in de 
andere muren, omdat het meetgrid niet aan de kant van bezwijken is 
aangebracht. Bij de proefmuren 3, 4 en 5 is de druk ongeveer gelijk. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Conclusies 
De algemene conclusie uit het experimentele onderzoek is, dat er moeilijk 
gedetailleerde antwoorden geformuleerd kunnen worden. Ten eerste is het gebruikte 
materiaal niet homogeen en blijft het metselen handwerk. Ook al zijn alle proefmuren 
met dezelfde grondstoffen gemaakt, er zijn toch nog verschillen tussen de 
proefmuren. Daarnaast is de geometrie van het model complex en wordt het model 
beïnvloed door factoren die niet goed te meten zijn. Om toch een aantal conclusies 
aan dit onderzoek te verbinden worden er algemene trends weergegeven. 
 
Bij de vervormingsmetingen is het de trend dat de eerste dagen sterke 
schommelingen in de rekken voorkomen. Na ongeveer 15 dagen dalen de rekken 
sterk en vanaf 50 dagen schommelen de rekken licht rond een waarde van 
gemiddeld –0,11 o/oo. 
Het grillige verloop van de rekken van de vervormingsmetingen van de eerste dagen 
met de LVDT’s zet door bij de vervormingsmetingen met de Pfendermeter gedurende 
minimaal 15 dagen. De orde van grootte van de metingen op de eerste dagen komt 
bij de twee meetmethodes overeen en schommelt tussen –0,05 en +0,05 o/oo. 
In de metingen komen geen opvallende verschillen tussen proefmuren met een vaste 
oplegging en proefmuren met een roloplegging naar voren. 
 
Ten gevolge van temperatuurveranderingen van de latei zijn er wel verschillen 
tussen proefmuren op een vaste oplegging en proefmuren op een roloplegging. De 
rek per graad bij de overgang van de latei naar de naastliggende steen, is bij een 
proefmuur op een vaste oplegging duidelijk groter dan bij een proefmuur op een 
roloplegging. 
Bij een daling van 10°C kunnen de rekken oplopen tot 0,5 o/oo bij proefmuren met een 
vaste oplegging en 0,2 o/oo bij proefmuren met een roloplegging. De kans op 
scheurvorming is groter bij proefmuren met een vaste oplegging. 
 
Het is uit de temperatuurproeven niet te concluderen of de latei nog samenwerkt met 
het metselwerk nadat er scheurvorming is opgetreden, omdat ten gevolge van de 
temperatuurproeven geen scheurvorming is geconstateerd. Ten gevolge van de 
bezwijkproeven blijkt, dat er na scheurvorming nog een restcapaciteit is. Er wordt 
aangenomen dat na scheurvorming de krachten overgebracht kunnen worden door 
middel van wrijving tussen de materialen. 
 
Naar aanleiding van de bezwijkproeven is te concluderen dat de proefmuren met een 
vaste oplegging een grotere bezwijkbelasting hebben dan de muren die op rollen zijn 
opgelegd. De sterkte van alle proefmuren is meer dan voldoende voor de gangbare 
praktijksituaties. 
De vervorming (een verkorting) in de diagonaal in de borstwering is bij alle 
proefmuren van vergelijkbare grootte. 
Bij de proefmuren op rollen komt er rondom de oplegging verkorting voor en bij de 
proefmuren op een vaste oplegging komt er rondom de oplegging verlenging voor. 
De kans op scheurvorming is groter bij proefmuren met een vaste oplegging. 
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5.2. Aanbevelingen 
Voor de praktijk is gebleken dat de kans op scheurvorming rond de oplegging van de 
latei ten gevolge van klimatologische veranderingen en ten gevolge van verticale 
belastingen groter is bij proefmuren met een vaste oplegging (wel invloed van de 
fundering) dan bij proefmuren met een roloplegging (geen invloed van de fundering). 
Ter voorkoming van scheurvorming wordt aanbevolen extra maatregelen te nemen 
op plaatsen in de gevel met een grote invloed van de fundering, dus onderin de 
gevel. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van dilataties.  
Voor verder onderzoek op dit gebied wordt aanbevolen bij vervormingsmetingen met 
de Pfendermeter een referentieblok in de klimaatkamer te bewaren.  
Daarnaast wordt aanbevolen massieve rollen te gebruiken voor de proefmuren met 
een roloplegging, om de onzekerheid omtrend de wrijving bij holle buizen weg te 
nemen.  
Het is ook van belang meer te weten te komen over de materiaaleigenschappen, met 
name de treksterkte van het metselwerk. Dan kan er ook gerichter antwoord gegeven 
worden op de vraag of er scheurvorming ontstaan is. 
Er wordt ook aanbevolen proefstukken te maken, waarbij op verschillende plaatsen 
een dilatatie aangebracht is en de vorm, de afmeting en het materiaalgebruik van de 
proefstukken gelijk zijn. Dan kan er gerichter onderzocht worden wat het effect van 
dilateren is op de sterkte van de samenwerkende latei. 
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Bijlage A. Materiaalgegevens 

A1. Mortelsterkte 
De mortelproeven zijn uitgevoerd volgens hoofdstuk 9 van NEN 3835. 
Tijdens het metselen van elke proefmuur zijn 2 mortelbakjes gemaakt. Het eerste 
tijdens het metselen van het penant op dag 1 en het tweede tijdens het metselen van 
de borstwering op dag 2. Elk mortelbakje bestaat uit 3 mortelbalkjes, dus totaal zijn 
er 6 mortelbalkjes per proefmuur. De mortelbalkjes zijn getest tussen 30 en 70 dagen 
na vervaardiging. Eerst wordt een driepuntsbuigproef gedaan tot het mortelbalkje in 
twee stukken breekt. Op deze twee stukken mortel wordt een drukproef uitgevoerd. 
In Figuur 1 en Figuur 2 zijn de proefopstellingen van deze proeven te zien. In Figuur 
3 is de buigtreksterkte versus de ouderdom van de mortels van alle mortelbalkjes 
weergegeven en in Figuur 4 is de druksterkte versus de ouderdom van de mortels 
van alle halve mortelbalkjes weergegeven.  

 
Figuur 1: Proefopstelling driepuntsbuigproef Figuur 2: Proefopstelling drukproef 
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Figuur 3: Buigtreksterkte vs ouderdom van de mortelbalkjes behorende bij proefmuur 1 t/m 5  
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Figuur 4: Druksterkte vs ouderdom van de mortelbalkjes behorende bij proefmuur 1 t/m 5  

Uit de gegevens van Figuur 3 en Figuur 4 zijn de gemiddelde druksterkte en 
buigsterkte van de mortel per proefmuur te berekenen: 
 Gemiddelde druksterkte Gemiddelde buigtreksterkte 
Proefmuur 1 9,88 2,49 
Proefmuur 2 10,71 2,84 
Proefmuur 3 11,21 3,02 
Proefmuur 4 11,41 2,99 
Proefmuur 5 10,70 2,49 
 
De gemiddelde druksterkte en gemiddelde buigtreksterkte van alle proeven: 
Gemiddelde druksterkte = 10,78 N/mm2  
Standaarddeviatie = 1,37   N/mm2 = 12,6 % 
Representatieve waarde = 8,53   N/mm2  
Gemiddelde buigtreksterkte = 2,77   N/mm2  
Standaarddeviatie  = 0,442 N/mm2 = 16,0 % 
De karakteristieke waarde van de druksterkte is berekend volgens: 

σ
µ−= XZ , waarin Z = 1,64 bij een 5 % ondergrens 

5383716417810 ,,,,ZX =⋅−=σ⋅−=µ N/mm2. 
Hierbij is aangenomen dat de gegevens normaal verdeeld zijn. 

A2. Druksterkte en elasticiteitsmodulus metselwerk 
De druksterkte van het metselwerk is bepaald door een vijftal op elkaar gemetselde 
stenen op druk te belasten, zie proefopstelling in Figuur 5. Met twee LVDT’s aan de 
voorkant en twee aan de achterkant van het proefstuk is de elasticiteitsmodulus 
bepaald. Er zijn drie drukproeven gedaan, behorende bij de proefmuren 2, 3 en 4. 
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Figuur 5: Proefopstelling drukproeven 

Aan de bankverplaatsing is niet alleen te zien wanneer het proefstuk de maximale 
last bereikt, maar ook dat daarna nog capaciteit over blijft (zie Figuur 6). Het 
proefstuk kan na het bereiken van de maximale last nog een belasting dragen die bij 
verdergaande vervorming uiteindelijk tot 0 nadert. 
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Figuur 6: Spanning-rekdiagram van de drukbank voor 3 proeven 

In het spanning-rekdiagram is de gemiddelde korteduur druksterkte van het 
metselwerk de maximale spanning: 

 

In de norm [NEN 6790] wordt een tabel gegeven (zie Tabel 1), waarmee de 
representatieve druksterkte van metselwerk te bepalen is, indien de gemiddelde 
druksterkte van de steen en de representatieve druksterkte van de mortel bekend 
zijn. Voor dit onderzoek zijn stenen gebruikt met een gemiddelde druksterkte van 27 
N/mm2 en een mortel met een representatieve druksterkte van 8,5 N/mm2 (met 
mortelproeven bepaald).  
De representatieve waarde van de druksterkte metselwerk van de proefstukken is 
volgens deze norm: 7,2 N/mm2. 
 
 

Proef 2: f’c = 13,5 N/mm2

Proef 3: f’c = 12,7 N/mm2 
Proef 4: f’c = 14,7 N/mm2 
Gemiddeld: f’c = 13,6 N/mm2 
Representatief: f’c = 12,3 N/mm2 
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Tabel 1: Representatieve waarde druksterkte metselwerk 

representatieve waarde druksterkte 
metselwerk in N/mm2, bij een representatieve 
morteldruksterkte in N/mm2 van 

Gemiddelde 
druksterkte 
van de blok- 
of steen in 
N/mm2 2,5 7,5 12,5 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 

1,5 
3,0 
4,5 
5,5 
6,5 
7,5 
8,5 

2,0 
3,5 
5,0 
6,5 
8,0 
9,0 

10,0 
 
Volgens de proefresultaten is de gemiddelde druksterkte van het metselwerk 12,3 
N/mm2. Het verschil tussen de NEN-waarden en de proefresultaten is te verklaren 
door het feit, dat de effecten van langeduur-druksterkte en variatie-coëfficiënt 
(spreiding proefresultaten) bij de proefresultaten nog niet meegenomen zijn. De 
proefresultaten moeten omgerekend worden volgens: 

29.11N/mm0,6713,6f0,67frep =⋅=⋅=  [KNB 99], met hierin een reductie van 20 % 
voor de langeduursterkte. 
 

e '

s
'

2/3fu

fu

E

Figuur 7: Bepaling elasticiteitsmodulus 

Uit het spanning-rekdiagram is de 
elasticiteitsmodulus van het 
metselwerk bepaald. In het 
spannings-rekdiagram van de 
LVDT’s (zie Figuur 8 t/m Figuur 11) 
wordt een rechte lijn getrokken 
vanuit de oorsprong naar een punt 
bij 2/3 maal de waarde van de 
breukdruksterkte, zoals in Figuur 7.  
 

Er worden per proef vier waarden gevonden voor de rek bij  2/3fu. Met het 
gemiddelde van deze rekken wordt de elasticiteitsmodulus berekend. 
Elasticiteitsmodulus metselwerk: 
Proef 2:  E = 2723 N/mm2 

Proef 3: E = 3086 N/mm2 
Proef 4: E = 3649 N/mm2 

( ) 3
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3
11111

432
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23100 mm/NEgem =  
Volgens de norm [NEN 7690] is de elasticiteitesmodulus loodrecht op de lintvoeg te 
berekenen volgens: 

233 91101191010 mm/N,'fE rep =⋅=⋅⊥=  
Deze waarde is groter dan de waarde die uit de proeven volgt. 
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Figuur 8: Spannings-rekdiagram LVDT’s bij proefmuur 2 
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Figuur 9: Spannings-rekdiagram LVDT’s bij proefmuur 3 
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Figuur 10: Gemiddelde rek per proefmuur 
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Figuur 11: Spannings-rekdiagram LVDT’s bij proefmuur 4 

De foto’s in Figuur 12 en Figuur 13 geven een beeld van de vorm van bezwijken. Er 
ontstaan piramide vormen waar het materiaal is afgeschoven. Tijdens de proef 
ontstaan verticale scheuren en over de hele breedte van de stenen splijt een laag 
steen af. 
 

 
Figuur 12: Bezwijkpatroon drukproef 

 
Figuur 13: Resten proefstukken na drukproef 
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A3. Schuifsterkte metselwerk 
De schuifsterkte van het metselwerk is bepaald met 3 afschuifproefstukken per 
proefmuur. De afschuifproefstukken bestaan uit 3 op elkaar gemetselde stenen. De 
afschuifproefstukken worden voorgespannen met een spanning van 0,2 N/mm2, 0,6 
N/mm2 en 1,0 N/mm2 en vervolgens wordt de middelste steen ertussenuit gedrukt, 
waarbij er aan beide kanten een voeg bezwijkt. De opleggingen worden gevormd 
door kartonnen strookjes onder de buitenste twee stenen en boven de middelste 
steen. Tussen de stalen platen en het schuifproefstuk is zachtboard geklemd. De 
proefopstelling is in Figuur 14 en Figuur 15 te zien. 
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Figuur 14: Schema schuifproef Figuur 15 : Proefopstelling schuifproef 

Tijdens de proef zijn de belasting en de verplaatsing van de vijzel van de drukbank 
gemeten. Als deze metingen in een grafiek tegen elkaar uitgezet worden, zijn er twee 
pieken te zien (zie Figuur 16). Deze pieken geven aan hoe groot de belasting is tot 
een steen losscheurt van de voeg. Nadat deze pieken zijn opgetreden, kan het 
proefstuk nog een kracht opnemen, vanwege de wrijving tussen de losgescheurde 
stenen.  
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Figuur 16: Voorbeeldgrafiek kracht-verplaatsing van de drukbank 

Uit de kracht-verplaatsingsgrafieken van alle schuifproeven worden de pieken en de 
restkrachten omgerekend tot gemiddelde schuifspanningen, door de kracht  F (twee 
afschuifvlakken) te delen door het oppervlak van één afschuifvlak (20.000 mm2). 
Deze spanningen zijn in Figuur 17 uitgezet tegen de voorspanning. Aangezien de 
twee piekspanningen niet gelijk aan elkaar zijn, is in Figuur 17 de hoogste 
piekspanning en de restspanning uitgezet tegen de voorspanning. In Figuur 18 is de 
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eerste piekspanning en de restspanning uitgezet tegen de voorspanning. Het valt op, 
dat bij een voorspanning van 0,6 N/mm2 zowel de piekspanningen als de 
restspanningen hoger zijn, dan bij een voorspanning van 1,0 N/mm2. De verwachting 
is juist, dat bij een grotere voorspanning ook grotere piek- en restspanningen 
voorkomen. In de grafieken is een grote spreiding te zien, die ook terugkomt in de 
lage waarde voor R2 (slechte correlatie). 
Het verschil tussen de restspanning en de piekspanning is de spanning die nodig is 
om de eerste steen los van de voeg te scheuren. Uit Figuur 17 en Figuur 18 blijkt dat 
bij deze serie proeven de schuifsterkte 0,4 N/mm2 is en de wrijvingscoëfficiënt 0,63 
is. 
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Figuur 17: Hoogste piekspanning en restspanning vs voorspanning 
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Figuur 18: Eerste piekspanning en restspanning vs voorspanning 

Bij de afschuifproefstukken is meestal de hechting tussen voeg en steen bezweken, 
zoals bij Figuur 19. Soms is de steen deels aan de ene en deels aan de andere kant 
van de voeg afgeschoven, zoals de rechtervoeg in Figuur 20. 
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Figuur 19: Bezwijkvorm 1 afschuifproef Figuur 20: Bezwijkvorm 2 afschuifproef 
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Bijlage B. Numerieke Analyse 

B1. Invoerfiles 
Deze bijlage bestaat uit de invoerfile van de geometrie die uiteindelijk gekozen is 
voor het vervolg van het onderzoek, genaamd geometrie 1. 
Daarnaast zijn de invoerfiles voor de belastinggevallen 2 en 3a gegeven, deze zijn 
Solution genoemd. 
 

!Geometrie 1  
!Elementen: 50x50 mm bxh penanten = 1000x500 mm^2 
!Opening = 2600 mm  hoogte borstwering = 500 mm 
!Totale hoogte = 1500 mm Lateilengte = 3000 mm 
 
!file: geometrie.txt         
!date: 20-02-03         
!name: AW         
          
!Preprocessing          
/REPLOT          
/PREP7          
/TITLE, Geometrie 1          
 
!Geometrie knopen          
*DO, a , 0, 19    
 N, 101+100*a, 0, 50*a, 0  
 N, 121+100*a, 1000, 50*a, 0 
 FILL, 101+100*a, 121+100*a     
 
 N, 122+100*a, 3600, 50*a, 0 
 N, 142+100*a, 4600, 50*a, 0 
 FILL, 122+100*a, 142+100*a     
*ENDDO          
 
*DO, a , 0, 10    
 N, 2501+100*a, 0, 1000+50*a, 0 !Hoogte penanten = 
1000mm 
 N, 2593+100*a, 4600, 1000+50*a, 0 !Totale hoogte =  

!1000+50*10= 1500 mm 
 FILL, 2501+100*a, 2593+100*a     
*ENDDO          
           
!Materiaalproperties       
!Algemeen 
ET, 1, PLANE42    
KEYOPT, 1, 3, 0 !vlakspannings toestand in een plaat zonder 
dikte 
 
!Baksteen, MAT1 
MP, EX, 1, 3100  !elasticiteitsmodulus baksteen = 3100 N/mm^2 
MP, PRXY, 1, 0.2  !coeff. van Poisson v. baksteen = 0.2  
MP, DENS, 1, 1750e-9 !massadichtheid v. baksteen = 1750 kg/m^3 =  
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!1750e-9 kg/mm^3 
ACEL, , 9.81   !valversnelling = 9.81 m/s^2 
MPTEMP,1,0      !referentietemperatuur aangeven 
UIMP,1,REFT,,,20 
MPDE,ALPX,1  
MPDE,ALPY,1  
MPDE,ALPZ,1  
MPDATA,ALPX,1,,6e-6   !uitzettingscoëfficiënt 
 
!Latei, MAT2 
MP, EX, 2, 36000  !elasticiteitsmodulus latei = 36000 N/mm^2 
MP, PRXY, 2, 0.3  !coeff. van Poisson  latei = 0.3  
MP, DENS, 2, 2500e-9 !massadichtheid latei = 2500 kg/m^3 = 2500e-9  

kg/mm^3 
ACEL, , 9.81   !valversnelling = 9.81 m/s^2 
MPTEMP,1,0      !referentietemperatuur aangeven 
UIMP,2,REFT,,,20 
MPDE,ALPX,2  
MPDE,ALPY,2  
MPDE,ALPZ,2  
MPDATA,ALPX,2,,10e-6    !uitzettingscoëfficiënt 
 
!Elementen genereren        
  
!Baksteen 
MAT,1 
 
!Penant links 
*DO, b , 0, 18      
 EN, 101+100*b, 101+100*b, 102+100*b, 202+100*b, 201+100*b 
 ENGEN, 1 , 20, 1, 101+100*b,   
*ENDDO          
  
            
!Penant rechts           
*DO, b, 0, 18      
 EN, 121+100*b, 122+100*b, 123+100*b, 223+100*b, 222+100*b 
 ENGEN, 1, 20, 1, 121+100*b,   
*ENDDO          
  
  
!Links bovenste rij penant 
EN, 2001, 2001, 2002, 2502, 2501 
ENGEN, 1, 20, 1, 2001 
 
!Rechts bovenste rij penant 
EN, 2021, 2022, 2023, 2574, 2573 
ENGEN, 1, 20, 1, 2021 
 
!Links naast latei 
EN, 2501, 2501, 2502, 2602, 2601 
ENGEN, 1, 16, 1, 2501 
 
!Rechts naast latei 
EN, 2577, 2577, 2578, 2678, 2677 
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ENGEN, 1, 16, 1, 2577 
 
!Borstwering 
*DO, b, 0, 8 
 EN, 2601+100*b, 2601+100*b, 2602+100*b, 2702+100*b,
 2701+100*b 
 ENGEN, 1, 93, 1, 2601+100*b 
*ENDDO   
 
!Latei 
MAT,2 
EN, 2517, 2517, 2518, 2618, 2617 
ENGEN, 1, 60, 1, 2517 
 
FINISH 
 

!Solution 1_2 
!Eigen gewicht + q = 1 N/mm 
/SOLU 
! Opleggingen, penanten kunnen horizontaal niet bewegen: knoop 101 t/m 142: uy=0 
en !ux = 0 
D, 101, UY, , , 142, 1  !oplegging verticaal 
D, 101, ux, , , 142, 1  !oplegging horizontaal 
 
! Belasting q = 1 N/mm 
*DO, f, 0, 92 
 SFE, 3401+f, 3, pres, 1, 1 !boven penanten: 1 N/mm 
*ENDDO 
 

!Solution 1_3a 
/SOLU 
! Opleggingen, penanten kunnen horizontaal niet bewegen: knoop 101 t/m 142: uy=0 
en ux = 0 
D, 101, UY, , , 142, 1 !oplegging penanten 
D, 101, Ux, , , 142, 1 !oplegging penanten 
 
! Belasting latei  
! Latei loopt van el 2517 tot en met el 2576 
*DO, f, 0, 59 
 BFE, 2517+f, TEMP, 1, -20 !temp latei wordt -20 graden  
 
*ENDDO 
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Bijlage C. Meetapparaten experimenten 

C1. LVDT 
LVDT staat voor Linear Variable Differential Transformer, en wordt in het 
laboratorium veelvuldig gebruikt om verplaatsingen te meten [WIJ 03]. Het is een 
populaire sensor omdat er veel verschillende meetbereiken beschikbaar zijn, en 
omdat het een nauwkeurige en betrouwbare sensor is. In het onderliggende 
onderzoek zijn LVDT’s met verwijderbare kern gebruikt. 

 
Figuur 21 LVDT's met verwijderbare kern 

Principe werking 
Functioneel is een LVDT niet meer dan een normale transformator, en bestaat uit 
tenminste 1 primaire spoel, 1 secundaire spoel, en 1 weekijzeren kern (sommige 
LVDT's hebben 2 secundaire spoelen die samenwerken, maar om het principe uit te 
leggen wordt uitgegaan van 1 secundaire spoel).  

 
Figuur 22: Opbouw LVDT 

Een wisselstroom wekt een magnetisch veld op in de primaire spoel rond de kern. Dit 
magnetische veld wekt een wisselspanning op in de secundaire spoel van de LVDT. 
Net als in een transformator wordt de amplitude van secundaire spanning bepaald 
door de magnetische koppeling tussen primaire en secundaire zijde. Bij een 
transformator is deze koppeling vastgelegd door het ijzerpakket tussen de spoelen, 
en kan niet veranderd worden. Bij een LVDT is deze koppeling afhankelijk van de 
positie van de beweegbare kern. De wisselspanning aan de secundaire zijde is dus 
afhankelijk van de kernpositie.  
Het opgewekte wisselspanningsignaal wordt naar een gelijkspanning als functie van 
de kernpositie gedemoduleerd. 
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Calibratie. 
De gebruikte meetapparatuur registreert in de meeste gevallen het gemoduleerde 
gelijkspanningssignaal. Om te kunnen bepalen wat de bijbehorende verplaatsing is 
geweest moet dit omgerekend worden naar milimeters. Hiervoor moet voor een test 
de opnemer gekalibreerd worden. Dit gebeurt met een aanwezige tafel waar 
vergeleken wordt welke spanning bij welke verplaatsing hoort. 
De meetwaarden kunnen na de test m.b.v. de calibratiewaarden worden omgerekend 
naar de bijbehorende verplaatsing (dit gebeurt veelal m.b.v. een spreadsheet). In een 
aantal meetconfiguraties kan het calibratiegetal in de software van de meetcomputer 
ingevoerd worden, zodat direct de te meten grootheid opgeslagen wordt. In dit geval 
moet men er zeker van zijn dat de calibratiewaarden juist zijn. 

C2. Pfendermeter 
Met behulp van de pfendermeter kunnen lengteveranderingen bepaald worden. De 
pfendermeter heeft twee ‘pootjes’ die op de meetpuntjes geplaatst worden. Een van 
de pootjes zit vast en het andere pootje kan over een bereik van 1 mm bewegen. De 
uitslag op het afleesmetertje is afhankelijk van de afstand tussen de meetpuntjes. 
 

 
Figuur 23: Pfendermeter 

Met de Pfendermeter kan geen absolute lengte gemeten worden, maar er kan met 
behulp van de Pfendermeter wel een lengteverandering tussen twee punten bepaald 
worden. De lengte van de Pfendermeter is in het onderliggende onderzoek ongeveer 
190 mm met een meetbereik van ± 0,5 mm. De afstand tussen twee punten wordt op 
een aantal momenten gemeten en het verschil tussen de metingen is de 
lengteverandering (in µm). 
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Bijlage D. LVDT metingen 

D.1. Inleiding 
De proefmuren worden in 2 dagen vervaardigd. Op dag 1 worden de penanten 
opgemetseld en op dag 2 wordt de latei geplaatst en wordt de borstwering 
gemetseld.  
Nadat de penanten klaar zijn, worden LVDT3 en LVDT6 (Linear Variable Differential 
Transformer) geplaatst, vlak onder de oplegging van de latei. Deze 
meetinstrumenten meten verplaatsingen tussen twee meetpunten. De overige 
opnemers worden geplaatst als het proefstuk afgemetseld is. Dan worden alle 
LVDT’s weer op 0 ingesteld. In Figuur 24 is de plaatsing van de LVDT’s 
weergegeven. De LVDT-meters meten elke 10 minuten de verplaatsing met een 
nauwkeurigheid van 1 micrometer.  

00 02
01

03
0705

04

06

Figuur 24: Plosities LVDT's  

D.2. LVDT-meting proefmuur 1 
In Figuur 25 is na bijna 2 uur een grote piek te zien, die ontstaan kan zijn door stoten 
tegen de opnemers tijdens het afdekken van de penanten van de proefmuur of door 
morsen van mortel tijdens het metselen van de borstwering. Daarna blijven de 
waardes een tijd stabiel en na 6 uur stijgen de rekken.  
Maximale rekken (de piek is niet meegenomen): 
LVDT 3: 0,022 o/oo  
LVDT 6: 0,018 o/oo 
Minimale rekken LVDT 6: - 0,01 o/oo 
 
Er is geen duidelijke trend te zien in Figuur 26. LVDT 7 en 0 stijgen en geven de 
grootste positieve rekken, dus er is sprake van een verlenging. De andere LVDT’s 
geven negatieve rekken, dus verkorting. 
Na 140 uur: 
Maximale rek = 0,02 o/oo (LVDT 7) 
Minimale rek = -0,03 o/oo (LVDT 6) 
Gemiddelde rek = 0,012o/oo 
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Figuur 25: Proefmuur 1, rekken van LVDT 3 en 6 op dag 1 
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Figuur 26: Proefmuur 1, rekken van alle LVDT's  

D.3. LVDT-meting proefmuur 2 
Na ca. 8 uur is er een duidelijke stijging de waardes voor de rekken (Figuur 27). Na 
18 uur dalen de waardes van de rekken.  
Maximale rekken: 
LVDT 3: 0,014 o/oo  
LVDT 6: 0,005 o/oo  
Minimale rekken: 
LVDT 6: 0,008 o/oo 
De sprong in Figuur 28 na ongeveer 100 uur is ontstaan, omdat de computer tijdens 
het meten is uitgevallen. Na ongeveer 144 dagen: 
Maximale rek = 0,012 o/oo (LVDT 7) 
Minimale rek = -0,037 o/oo (LVDT 5) 
Gemiddelde rek = 0,012o/oo 
Bij deze proefmuur valt op dat de meeste rekken na 144 uur negatief zijn, dus 
verkorting. Uiteindelijk komen alleen de opnemer 1 en 7 weer op een rek van  
0 o/oo uit. 
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Figuur 27: Proefmuur 2, rek van LVDT 3 en 6  

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

48 72 96 120 144
Tijd [uur]

R
ek

 [
o / o

o]

LVDT-0 LVDT-1 LVDT-2 LVDT-3
LVDT-4 LVDT-5 LVDT-6 LVDT-7

 
Figuur 28: Proefmuur 2, rekken van alle LVDT's  

D.4. LVDT-meting proefmuur 3 
In Figuur 29 stijgen de rekken van LVDT 3 vanaf het begin, maar de rekken van 
LVDT 6 worden eerst negatief en stijgen vanaf 3 uur. 
Maximale rekken: 
LVDT 3: 0,009 o/oo  
LVDT 6: 0,023 o/oo  
Minimale rekken 
LVDT 3: -0,009 o/oo 
Na ongeveer 190 uur: 
Maximale rek = 0,026 o/oo (LVDT 7) 
Minimale rek = -0, 014 o/oo (LVDT 6) 
De metingen van LVDT 3 en 1 zijn voortijdig gestopt, omdat ze van het proefstuk 
losgeraakt zijn. Alleen LVDT 6 geeft uiteindelijk een negatieve rek, de overige 
LVDT’s geven positieve rekken. 
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Figuur 29: Proefmuur 3, rek van LVDT 3 en 6  
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Figuur 30: Proefmuur 3, rekken van alle LVDT's  

D.5. LVDT-meting proefmuur 4 
In Figuur 31 heeft LVDT 6 een heel grote sprong in de rekken. Om zicht te krijgen op 
de rekken van LVDT 3 is de schaal in Figuur 32 aangepast. De rekken van LVDT 3 
stijgen licht. 
Maximale rek LVDT 3: 0,018 o/oo  
Minimale rek LVDT 3: 0 o/oo 
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Figuur 31: Proefmuur 4, rek van LVDT 3 en 6  
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Figuur 32: Proefmuur 4, rek van LVDT 3 en 6, met aanpassing van de schaal voor LVDT 3 

In Figuur 33 is de schaal aangepast voor LVDT 6. Hierin is te zien dat de rekken na 
de sprong constant blijven.  
Als de grootte van de rek vergeleken wordt met de langeduurmetingen met de 
Pfendermeter, dan blijkt dat deze rek onwaarschijnlijk groot is. Bij de 
Pfendermetingen is de rek na een week maximaal 0,06 o/oo. De waarde die bij deze 
LVDT gemeten is, is daarom geen betrouwbare waarde. 
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Figuur 33: Proefmuur 4, rek van LVDT 3 en 6, met aanpassing van de schaal voor LVDT 6 
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Figuur 34: Proefmuur 4, rekken van alle LVDT's  
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LVDT 1 en 2 hebben in Figuur 34 opvallende sprongen in de waarde voor de rek. Bij 
de pfendermetingen wordt een rek van 0,2 o/oo pas bereikt na een maand. Daarom 
wordt aangenomen dat de metingen van LVDT 1 en 6 na 190 uur niet meer 
betrouwbaar zijn. In Figuur 35 zijn de metingen van LVDT 1 en 6 na 190 uur niet 
weergegeven, zodat er beter zicht op de overige meetwaarden is. Daar is te zien dat 
de rekken eerst een stijgende lijn hebben en na 200 uur licht dalen. 
Maximale rek LVDT 1: 0,05 o/oo  
Minimale rek LVDT 2: -0,018 o/oo 
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Figuur 35: Proefmuur 4, rekken van alle LVDT's; LVDT 1 en 2 zijn na 190 uur weggelaten 

D.6. LVDT-meting proefmuur 5 
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Figuur 36: Proefmuur 5, rek van LVDT 3 en 6  

Na 1 uur is in Figuur 36 eerst een stijging van de rekken te zien, maar deze kan 
komen door stoten tegen de opnemer tijdens het afdekken van de proefmuur of door 
morsen van mortel tijdens het metselen van de borstwering. Na ca. 7 uur zakken de 
waardes voor de rekken en na 11 uur stijgen de waardes voor de rekken weer. De 
grote sprong die LVDT 3 maakt lijkt onbetrouwbaar, omdat de trend van rest van de 
grafiek erg veel lijkt op de grafiek van LVDT 6. 
Maximale waarden LVDT 6: 0,016 o/oo  
Minimale rekken LVDT 6: -0,006 o/oo  
Na 11 uur is de richtingscoëfficiënt bij LVDT 3 en LVDT 6 ongeveer gelijk. Per uur is 
er een stijging van de rekken van  

0020
1121

00500160 ,,,RC ≈
−
−−=  o/oo per uur 
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In Figuur 37 zijn de rekken vanaf 24 uur weergegeven. Deze hebben een stijgende 
lijn. 
Maximale rek = 0,075o/oo (LVDT 7) 
Minimale rek = 0,02 o/oo (LVDT 5) 
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Figuur 37: Proefmuur 5, rekken van alle LVDT's  

Van alle proefmuren zijn de rekken na 120 uur weergegeven in Tabel 2. Bij 
proefmuur 4 en 5 zijn alle rekken positief. Er komt rondom de oplegging vooral trek 
voor. Bij proefmuur 1 en 2 zijn alleen LVDT 0 en 7 positief. 
Tabel 2: Rekken na 120 uur 

 Proefmuur 1 Proefmuur 2 Proefmuur 3 Proefmuur 4 Proefmuur 5 
LVDT 0  0,003  0 -0,005 0,027 0,018 
LVDT 1 -0,004 -0,002  0 0,027 0,015 
LVDT 2 -0,005 -0,009  0,010 0 0,001 
LVDT 3 -0,001 -0,026 -0,006 0,018 0,003 
LVDT 4 -0,018 -0,023  0,020 0,016 0,005 
LVDT 5 -0,016 -0,033  0,009 0,017 0,001 
LVDT 6  -0,035 -0,009 -0,005 - 0,026 
LVDT 7  0,022  0,013  0,021 0,019 0,038 
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Bijlage E. Pfendermetingen 

E.1. Inleiding 
Nadat de proefstukken een paar dagen oud zijn, worden meetpuntjes geplakt ten 
behoeve van vervormingsmetingen. De vervormingsmetingen worden handmatig 
uitgevoerd met een Pfendermeter. Er bevinden zich op ieder proefstuk meetpuntjes 
voor minimaal 100 metingen volgens Figuur 38. 
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Figuur 38: Posities van de Pfendermetingen 

E.2. Pfendermetingen proefmuur 1 
In Figuur 39 tot en met Figuur 42 is de krimp van proefmuur 1 per rij weergegeven. 
Hier is rij 1 de rij bovenin de borstwering en rij 4 de rij ter hoogte van de latei. 
Daartussen bevinden zich rij 2 en 3. 
In Figuur 39 is te zien dat de gemiddelde rek in het midden lager is dan de 
gemiddelde rek van de hele rij en de rekken links en rechts groter dan de gemiddelde 
rek. Er is dus in het midden bovenin meer druk dan aan de randen. Bij rij 2 (Figuur 
40), rij 3 (Figuur 41) en rij 4 (Figuur 42) komen de waardes van de rekken in het 
midden dichterbij de gemiddelde rek. Bij alle figuren zijn in de eerste 15 dagen grote 
schommelingen te zien, waarna er tot 50 dagen een geleidelijke daling van de rekken 
is en uiteindelijk worden de rekken stabiel. 
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Figuur 39: Krimp van rij 1 van proefmuur 1 
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Figuur 40: Krimp van rij 2 van proefmuur 1 
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Figuur 41: Krimp van rij 3 van proefmuur 1 
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Figuur 42: Krimp van rij 4 van proefmuur 1 

De gemiddelde rek van de rijen in de borstwering van proefmuur 1 is weergegeven in 
Figuur 43. Daarin is te zien dat de rek de eerste dagen  schommelt rondom 0 o/oo. 
Vanaf 15 dagen tot 57 dagen zakken de waardes voor de rek tot minimaal –0,15 o/oo. 
Alleen rij 3 blijft achter en wordt minimaal –0,09 o/oo. Daarna stijgen de rekken licht en 
worden uiteindelijk minimaal –0,127 o/oo (rij 1) en maximaal –0,07 o/oo (rij 3 en 4). De 
rek van rij 3 is duidelijk hoger dan de rest en de rek van rij 1 is lager. 
De rekken in de penanten zijn weergegeven in Figuur 44. Daarin schommelen de 
rekken de eerste 15 dagen, waarna een daling van de rekken tot minimaal –0,14 o/oo

 

volgt. Uiteindelijk is er een lichte stijging te zien. 
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Figuur 43: Gemiddelde krimp van rijen in de borstwering van proefmuur 1 
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Figuur 44: Gemiddelde krimp van de rijen in de penanten van proefmuur 1 

Ook bij de verticale meetpunten is de eerste dagen een schommeling in de rekken te 
zien (Figuur 45). Na ongeveer 15 dagen dalen de rekken sterk tot –0,16 o/oo en 
daarna zakken de rekken nog licht tot –0,17 o/oo. 
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Figuur 45: Gemiddelde krimp van de verticale meetpunten in de penanten van proefmuur 1 

E.3. Pfendermetingen proefmuur 2 
In Figuur 46 t/m Figuur 49 is te zien dat proefmuur 2 dezelfde trend volgt als 
proefmuur 1. De gemiddelde rek in het midden is in rij 1 lager is dan de gemiddelde 
rek van de hele rij. Bij rij 2, rij 3 en rij 4 komen de waardes van de rekken in het 
midden dichterbij de gemiddelde rek. Bij alle vier figuren zijn in de eerste 15 dagen 
grote schommelingen te zien, waarna er tot 50 dagen een geleidelijke daling van de 
rekken is tot –0,16 o/oo en daarna vertonen de rekken een lichte stijging. 
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Figuur 46: Krimp van rij 1 van proefmuur 2 
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Figuur 47: Krimp van rij 2 van proefmuur 2 
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Figuur 48: Krimp van rij 3 van proefmuur 2 
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Figuur 49: Krimp van rij 4 van proefmuur 2 

De gemiddelde rek van de rijen in de borstwering is weergegeven in Figuur 50. 
Daarin is te zien dat de rek de eerste dagen schommelt rondom 0 o/oo. Vanaf 7 dagen 
tot 50 dagen zakken de waardes voor de rek tot minimaal –0,13 o/oo (rij 1) en 
maximaal –0,07 o/oo (rij 4). Daarna stijgen de rekken licht en worden uiteindelijk 
minimaal –0,11 o/oo (rij 1) en maximaal –0,03 o/oo (rij 4). De rek van rij 4 is duidelijk 
hoger dan de rest en de rek van rij 1 is lager.  
De rekken in de penanten zijn weergegeven in Figuur 51. Daarin schommelen de 
rekken de eerste 20 dagen, waarna een daling van de rekken tot minimaal –0,14 o/oo

 

volgt. Daarna is er een lichte stijging te zien tot–0,10 o/oo. 
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Figuur 50: Gemiddelde krimp van de rijen van de borstwering van proefmuur 2 
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Figuur 51: Gemiddelde krimp van de rijen in de penanten van proefmuur 2 

Ook bij de verticale meetpunten is de eerste dagen een schommeling in de rekken te 
zien (Figuur 45). Na ongeveer 15 dagen dalen de rekken geleidelijk tot –0,16 o/oo. 
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Figuur 52: Gemiddelde krimp van de verticale meetpunten in de penanten van proefmuur 2 
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E.4. Pfendermetingen proefmuur 3  
Bij proefmuur 3 hebben  de rekken van rij 1 een kleine spreiding, waarbij de rek in 
het midden boven de gemiddelde rek uitkomt (Figuur 53). Bij de rijen 2, 3 en 4 heeft 
de rek een grotere spreiding (Figuur 54, Figuur 55 en Figuur 56).  De rek in het 
midden blijft kleiner dan de gemiddelde rek van de rij. 
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Figuur 53: Krimp van rij 1 van proefmuur 3 
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Figuur 54: Krimp van rij 2 van proefmuur 3 
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Figuur 55: Krimp van rij 3 van proefmuur 3 
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Figuur 56: Krimp van rij 4 van proefmuur 3 

De gemiddelde rek van alle rijen is weergegeven in Figuur 57. Daarin is te zien dat 
de rek de eerste dagen  schommelt rondom 0 o/oo. Vanaf 15 dagen tot 45 dagen 
zakken de waardes voor de rek tot minimal –0,16 o/oo. Daarna stijgen de rekken licht 
en worden uiteindelijk rond de –0,13 o/oo. De rek van rij 4 ligt vanaf 65 dagen duidelijk 
hoger, -0,07 o/oo.Verder blijft de rek van rij 1 onder de gemiddelde waarde en de rek 
van rij 4 ligt erboven. 
De rekken in de penanten zijn weergegeven in Figuur 58. Daarin schommelen de 
rekken de eerste 20 dagen, waarna een daling van de rekken tot minimaal –0,10 o/oo

 

volgt. Daarna is er een stijging te zien tot ongeveer –0,05 o/oo. 
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Figuur 57: Gemiddelde krimp van de rijen van de borstwering van proefmuur 3 
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Figuur 58: Gemiddelde krimp van de rijen in de penanten van proefmuur 3 

Ook bij de verticale meetpunten is de eerste dagen een schommeling in de rekken te 
zien (Figuur 59). Na 20 dagen dalen de rekken sterk tot –0,14 o/oo, voor de 
binnenkant van de penanten en –0,09 voor de buitenkant van de penanten. Daarna 
blijven de rekken rond deze waardes schommelen. 
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Figuur 59: Gemiddelde krimp van de verticale meetpunten in de penanten van proefmuur 3 
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E.5. Pfendermetingen proefmuur 4 
Bij proefmuur 4 komen bij de eerste drie rijen de metingen overeen met de 
gemiddelde rek. Alleen bij rij 4 zijn de rekken links en rechts groter dan de rekken in 
het midden. 
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Figuur 60: Krimp van rij 1 van proefmuur 4 
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Figuur 61: Krimp van rij 2 van proefmuur 4 
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Figuur 62: Krimp van rij 3 van proefmuur 4 
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Figuur 63: Krimp van rij 4 van proefmuur 4 

De gemiddelde rek van alle rijen is weergegeven in Figuur 64. Daarin is te zien dat 
de rek de eerste dagen  stijgt tot 0,03 o/oo, dus er is sprake van uitzetting. Na 
ongeveer 8 dagen zakken de waardes voor de rek en uiteindelijk blijft de rek vanaf 
ongeveer 30 dagen tussen –0,12 en –0,15 o/oo. Verder blijft de rek van rij 1 onder de 
gemiddelde waarde en de rek van rij 4 ligt erboven.  
De rekken in de penanten zijn weergegeven in Figuur 66. Daarin stijgen de rekken 
de eerste dagen sterk tot 0,05 o/oo. Daarna dalen de rekken tot ongeveer  –0,13 o/oo.  
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Figuur 64: Gemiddelde krimp van de rijen van de borstwering van proefmuur 4 
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Figuur 65: Gemiddelde krimp van de rijen in de penanten van proefmuur 4 

Ook bij de verticale meetpunten is de eerste dagen een stijging van de rekken tot 
ruim 0,07 o/oo

 te zien (Figuur 66). Tot 30 dagen dalen de rekken sterk tot –0,11 o/oo, 
voor de binnenkant van de penanten en –0,05 o/oo voor de buitenkant van de 
penanten. Daarna blijven de rekken aan de buitenkant rond deze waardes 
schommelen en de rekken aan de binnenkant dalen nog tot –0,17 o/oo. 
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Figuur 66: Gemiddelde krimp van de verticale meetpunten in de penanten van proefmuur 4 
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E.6. Pfendermetingen proefmuur 5 
De rekken in het midden van proefmuur 5 blijven onder het gemiddelde, behalve bij 
rij 2, waar er een zeer kleine spreiding is. 
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Figuur 67: Krimp van rij 1 van proefmuur 5 
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Figuur 68: Krimp van rij 2 van proefmuur 5 
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Figuur 69: Krimp van rij 3 van proefmuur 5 
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Figuur 70: Krimp van rij 4 van proefmuur 5 

De gemiddelde rek van alle rijen is weergegeven in Figuur 71. Daarin is te zien dat 
vooral de rek van rij 4 de eerste dagen  stijgt tot 0,02 o/oo, de rek van de overige rijen 
blijft ongeveen 0 of iets lager. De rekken zakken sterk tot 25 dagen ouderdom. 
Daarna schommelen de waardes tussen -0,15 en -0,10 o/oo. Verder blijft de rek van rij 
1 onder de gemiddelde waarde (behalve bij de laatste meetcyclus) en de rek van rij 4 
ligt erboven. 
De rekken in de penanten zijn weergegeven in Figuur 72. Daarin stijgen de rekken 
de eerste 7 dagen sterk tot 0,05 o/oo. Daarna dalen de rekken tot ze op dag 20 
ongeveer  -0,06 o/oo zijn. Uiteindelijk is er een lichte stijging te zien tot ongeveer -0,04 
o/oo.  
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Figuur 71: Gemiddelde krimp van de rijen van de borstwering van proefmuur 5 
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Figuur 72: Gemiddelde krimp van de rijen in de penanten van proefmuur 5 

Ook bij de verticale meetpunten is de eerste dagen een stijging van de rekken tot 0,02 o/oo
 te zien (  

Figuur 73). Tot 25 dagen dalen de rekken sterk tot –0,15 o/oo, voor de binnenkant van 
de penanten en –0,10 o/oo voor de buitenkant van de penanten. Daarna blijven de 
rekken aan de buitenkant rond deze waardes schommelen. 
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Figuur 73: Gemiddelde krimp van de verticale meetpunten in de penanten van proefmuur 5 
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Bijlage F. Temperatuurproeven 

F.1. Inleiding 
Ten behoeve van temperatuurproeven wordt een installatie om de latei van de 
proefmuur gebouwd. Deze installatie bestaat uit een pomp die water afkoelt of 
opwarmt tot een bepaalde temperatuur en het water via slangen langs de latei 
pompt. Hierdoor wordt de latei opgewarmd danwel afgekoeld. Tijdens de proef wordt 
de temperatuur op vlak onder de latei gemeten met T1 en T2, in de voeg boven de 
latei wordt de temperatuur gemeten met T3 en T4. Rondom de oplegging van de latei 
en boven het midden van de latei worden lengteveranderingen gemeten met LVDT 
07 t/m 15 (zie Figuur 74).  Bij proefmuur 3, 4 en 5 wordt een extra thermokoppel 
toegevoegd vlak onder de latei, zodat er onder de latei gemeten wordt met T1, T2 en 
T3 en boven de latei met T4 en T5. 
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Figuur 74: LVDT's en thermokoppels ten behoeve van de temperatuurproeven 

De temperatuurinstallatie bestaat uit kunststof slangen en een isolatiepakket. Om de 
warmtegeleiding naar de latei te bevorderen is tussen de latei en de slangen een 
aluminium plaat bevestigd. Voor extra sterkte is ook rondom de isolatie een 
aluminiumplaat aangebracht. De doorsnede van de temperatuurinstallatie is in Figuur 
75 weergegeven. 
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Figuur 75: Doorsnede temperatuurinstallatie  
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F.2. Temperatuurproef van proefmuur 2 
In Figuur 76 is op de linkeras de rek van de LVDT’s in o/oo uitgezet en op de 
rechteras de gemiddelde temperatuur rondom de latei in °C (de dikke lijn in de 
grafieken). Op de horizontale as staat de tijd in uren. Dit is ook zo bij de grafieken 
van de andere proefmuren. 
De piek op 20 uur is ontstaan toen de temperatuur van het water van de pomp van 
0°C naar -5°C is ingesteld. De maximale rek bij de minimale temperatuur van 9°C 
komt voor in LVDT 09 en is 0,47 o/oo. De minimale rek (LVDT 15) is –0,04 o/oo. 
Na 44 uur is begonnen met opwarmen. Dit lukte tot 35,5 °C en toen viel de pomp uit, 
waarna ook bij de rekken een sprong in de waarden ontstaat. De temperatuur zakte 
tot 25°C en daarna is de pomp weer gerepareerd en aangezet. De pomp viel weer 
twee keer uit, totdat bleek dat de temperatuur van de pomp niet hoger dan 60°C 
ingesteld moest worden. Bij een instelling van 59,5 °C werkte de pomp wel goed.  
De opvallende sprongen in de rekken zijn er bij Figuur 77 uitgehaald, door het 
verschil tussen de waarde voor de sprong en na de sprong af te trekken van de 
waardes die volgen na de sprong. In die figuur is te zien dat de rekken van LVDT 15 
de temperatuur volgen, dus kleiner worden bij een lagere temperatuur (-0,04 o/oo) en 
groter bij een hoge temperatuur (0,19 o/oo). De rekken van LVDT 09, 11 en 12 
verlopen tegengesteld aan de temperatuur. De rek bij een temeperatuur van 45°C is 
minimaal –0,04 o/oo. 
Na 1 dag is besloten de hele cyclus nog een keer te doorlopen. In Figuur 76 is deze 
periode waarin niet gemeten is verkleind, om de grafiek niet onnodig breed te maken. 
Bij de tweede cyclus (vanaf 110 uur) zijn de vervormingen bij lage temperatuur te 
vergelijken met de eerste cyclus. De temperatuur bij het afkoelen is in vergelijking tot 
de eerste cyclus iets lager en de rekken van LVDT 09, 11 en 12 worden iets groter. 
Bij het verwarmen hebben de negatieve rekken van LVDT 09, 11 en 12 duidelijk 
lagere waardes dan tijdens de eerste cyclus, tot minimaal –0,28 o/oo voor LVDT 09. 
Bij de tweede cyclus volgt de rek van LVDT 15 de temperatuur minder dan bij de 
eerste cyclus (Figuur 77). 
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Figuur 76: Rek en temperatuur vs tijd, proefmuur 2 
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Figuur 77: Rek en temperatuur vs tijd, proefmuur 2 

F.3. Temperatuurproef van proefmuur 3 

De latei is eerst 25 uur afgekoeld tot 8°C. Tijdens het afkoelen zakken de rekken van 
LVDT 15 tot –0,06 o/oo en er ontstaat een piek bij 20 uur, zie Figuur 78. Er is bij de 
andere LVDT’s en bij de temperatuur geen piek te zien, dus waarschijnlijk is deze 
piek veroorzaakt door stoten tegen de opnemer. Op datzelfde moment is LVDT 11 
ook niet meer bruikbaar, omdat deze heeft losgelaten. Dat is een extra aanwijzing 
om aan te nemen dat de piek bij LVDT 15 een oorzaak buiten de 
temperatuurverandering heeft. De LVDT 08, 09, 11 en 12 stijgen bij daling van de 
temperatuur. Maximaal wordt de rek 0,77 o/oo (LVDT 12). 
Na 25 uur wordt de temperatuur verhoogd tot 45°C, waarbij de rek van LVDT 15 stijgt 
tot 0,066o/oo en de rek van LVDT 12 daalt tot –0,4 o/oo. 
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Figuur 78: Rek en temperatuur vs tijd, proefmuur 3 
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F.4. Temperatuurproef van proefmuur 4 

De temperatuur van de latei (zie Figuur 79) zakt de eerste 9 uren  van 22°C tot 7°C 
en blijft constant gedurende een aantal uren. De rekken van  LVDT 15 volgen deze 
daling tot –0,08 o/oo. De rekken van de LVDT’s 09, 10 en 12 worden positief bij een 
daling van de temperatuur, maximaal 0,35 o/oo (LVDT 09). Na ruim 25 uur wordt de 
latei verwarmd tot 42°C en volgt LVDT 15 de stijging tot 0,12 o/oo. De rekken van 
LVDT 09 en 10 dalen, maar blijven positief, maximaal 0,08 o/oo. Na 11 uur en na 45 
uur is er bij alle LVDT-metingen een positieve piek te zien.  
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Figuur 79: Rek en temperatuur vs tijd, proefmuur 4 

F.5. Temperatuurproef van proefmuur 5 

De temperatuur van de latei daalt bijna 25 uur tot 7°C. De rek van LVDT 15 volgt 
deze daling tot –0,05 o/oo. De rekken van de overige LVDT’s stijgen, de grootste rek 
van 0,3 o/oo komt voor bij LVDT 09 en 12 . Na 25 uur stijgt de temperatuur tot 42 °C. 
De rek van LVDT 15 stijgt tot 0,16 o/oo en de rekken van de overige LVDT’s zakken tot 
minimaal -0,03 o/oo (LVDT 13). Bij de tweede cyclus wordt de latei weer afgekoeld tot 
7°C en verwarmd tot 42°C. De rek van LVDT 15 tijdens de tweede cyclus lijkt erg op 
de rek tijdens de eerste cyclus. De rek van LVDT 09, 11 en 12 is tijdens de tweede 
keer afkoelen groter dan bij de eerste cyclus, maximaal 0,45 o/oo. Verder lijken de 
waardes van de rekken tijdens de twee cycli veel op elkaar. 
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Figuur 80: Rek en temperatuur vs tijd, proefmuur 5 
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Bijlage G. Bezwijkproeven 

G.1 Bezwijkproef van proefmuur 2 
Bij de eerste bezwijkproef, de proef op proefmuur 2, is de verwachting dat de 
rechterpenant bezwijkt. De proefmuur bezwijkt uiteindelijk aan de linkerkant.  
Het meetgrid met LVDT’s 2a t/m 5a en diagonaal 7a bevindt zich bij proefmuur 2 aan 
de kant waar bezwijken wordt verwacht, dus aan de rechterkant. Bij proefmuur 2 zijn 
mitutoyo M4 en M5 niet aangebracht. Na deze proef is het idee ontstaan om de 
verticale vervorming van de penanten te meten. Dit zijn de opnemers M4 en M5 

G.1.1. Verloop van de proef 
In Figuur 81 is het verloop van de proef weergegeven. Er wordt later verder ingegaan 
op de details van deze grafiek. Aan de lus in de grafiek is te zien dat de 
vijzelbelasting is opgevoerd tot 9,3 kN, waarna de belasting per vijzel is teruggelopen 
tot 0,5 kN. Er blijkt een lek in de vijzel van de drukbank te zitten. Na reparatie van de 
drukbank is weer begonnen met het opvoeren van de belasting. De eerste knik in de 
grafiek is te zien bij een belasting van 18,4 kN. Daar maken de doorbuigingen die 
gemeten zijn door Mitutoyo M1a (links) en M2a (midden) een sprong. De opnemer 
rechts maakt geen sprong. De belasting wordt verder opgevoerd tot 19,3 kN per 
vijzel, waarna de doorbuigingen, vooral M1a en M2a, ineens zeer groot worden. Op 
dit punt bezwijkt de proefmuur plotseling aan de linkerkant. Na bezwijken is er nog 
een restcapaciteit van 9 kN. 
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Figuur 81: Globale verloop van de doorbuiging bij proefmuur 2 

G.1.2. Scheurpatroon 
Het globale scheurpatroon is in Figuur 82 weergegeven. Daarin zijn ook de posities 
van de foto’s aangegeven. Onder de linkervijzel is een verticale scheur ontstaan (zie 
Figuur 83), die doorloopt tot de voeg boven de latei, waar de scheur zich voortzet tot 
het uiteinde van de linkerpenant (Figuur 84). Ook in de rechterpenant is een 
horizontale scheur ontstaan, te zien op Figuur 85. 
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Figuur 82: Schets van scheurvorming proefmuur 2 en posities van foto's 1 t/m 3 

 
Figuur 83: Achterkant linkerpenant proefmuur 2, foto 1 Figuur 84: Detail achterkant linkerpenant van proefmuur 

2, foto 2 

 
Figuur 85: Achterkant rechterpenant van proefmuur 2, foto 3 
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G.1.3. Doorbuiging  
De doorbuiging van de latei is gemeten met de 5 mitutoyo’s die onder de latei 
geplaatst zijn, waarbij mitutoyo M0a en M4a de indrukking van de oplegging meten. 
Deze indrukking is verwerkt in de metingen van de mitutoyo’s Ma, M2a en M3a. Bij 
alle opnemers is een afname van de doorbuiging in Figuur 86 te zien, als de tweede 
keer de belasting wordt opgevoerd (de eerste keer belasting opvoeren is niet in de 
grafiek weergegeven). Bij een belasting van  ongeveer 9 kN worden de 
doorbuigingen weer groter. De doorbuiging wordt bij de linker mitutoyo M1a, het 
grootst.  
Op het moment dat de bezwijkbelasting van 19,3 kN per vijzel wordt bereikt, werden 
de volgende doorbuigingen gemeten: 
M1a 0,9305 mm 
M2a 1,2440 mm 
M3a 0,6595 mm 
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Figuur 86: Doorbuiging proefmuur 2 vanaf tweede keer belasting opvoeren 

G.1.4. De horizontale verplaatsing 
De kabel van mitutoyo M3 blijkt niet goed te zijn en is voor de volgende proef 
vervangen. De metingen van M3 zijn onbetrouwbaar en daarom niet meegenomen. 
Er wordt bij M0 en M2 vrijwel geen verplaatsing verwacht, omdat het penant op een 
mortelbed is gemetseld. Uit Figuur 87 blijkt dat er toch een verplaatsing is gemeten. 
Tot aan het bezwijken is voor M0 en M2 respectievelijk 0,05 mm en 0,076 mm 
gemeten. M1 bevindt zich op 0,5 m hoogte en de verplaatsingen zijn zoals wordt 
verwacht groter dan de verplaatsingen van M0 en M2. De verplaatsing tijdens de 
bezwijkbelasting is 0,138 mm.  
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Figuur 87: Horizontale verplaatsing van de penanten van proefmuur 2 

G.1.5. Rekken rondom de oplegging  
Voordat de bezwijkbelasting bereikt is, zijn de rekken van LVDT 09, 11 en  12 en in 
mindere mate LVDT 08 negatief, dus verkorten deze opnemers. LVDT 11 en 09 gaan 
na bezwijken verlengen, terwijl LVDT 08 en 12 nog korter worden. 
Op het moment dat de bezwijkbelasting van 19,3 kN per vijzel wordt bereikt, zijn de 
volgende rekken gemeten: 
Links: LVDT 07  0,1689 o/oo 

LVDT 08 -0,0365 o/oo 
LVDT 09 -0,7739 o/oo 
LVDT 10  0,2500 o/oo 

Rechts:LVDT 11 -1,2636 o/oo 
LVDT 12 -1,0229 o/oo 
LVDT 13  0,3036o/oo 
LVDT 14  0,5614 o/oo 
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Figuur 88: Rekken rondom de oplegging van de latei in proefmuur 2 
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G.1.6. Meetgrid rechterkant borstwering 
Het meetgrid is aan de verkeerde kant van de proefmuur gemonteerd. De proefmuur 
is aan de linkerkant bezweken, terwijl het meetgrid rechts zat.  
Op het moment dat de bezwijkbelasting van 19,3 kN per vijzel wordt bereikt, zijn de 
volgende rekken gemeten: 
LVDT 2a  0,1400 o/oo 
LVDT 3a  0,0000 o/oo 
LVDT 4a  0,0400 o/oo 
LVDT 5a -0,0556 o/oo 
LVDT 7a -0,2058  o/oo 
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Figuur 89: Rekken meetgrid van de borstwering van proefmuur 2 

In Figuur 90 zijn de vervormingen van het meetgrid vlak voordat de bezwijkbelasting 
van 19,3 kN per vijzel wordt bereikt van proefmuur 2 weergegeven. De vervormingen 
zijn 10 keer vergroot weergegeven. In deze figuur is de rechterkant van LVDT 4a als 
scharnier aangenomen en met behulp van de verlenging van deze LVDT en de 
zakking M3 is de nieuwe plaats van de linkerkant van LVDT 4a bepaald, zie ook 
[MEE 03].  
 

Opnemer Lengte-
verandering 
[mm] 

LVDT2a -0,063 
LVDT3a 0 
LVDT4a 0,018 
LVDT5a -0,025 
LVDT7a -0,131 
M3 0,6595 

 

LVDT 4a

LVDT 2a

LVDT 3aLVDT 7aLVDT 5a

 
Figuur 90: Vervormingen meetgrid in proefmuur 2 (x10) bij een 
belasting van 19,3 kN 
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G.1.7. Rekken midden borstwering 
De rekken op het moment dat de bezwijkbelasting van 19,3 kN per vijzel wordt 
bereikt (Figuur 91): 
LVDT 6a  0,0667 o/oo  
LVDT 8a  -0,2333 o/oo 
LVDT 15   0,1256 o/oo 
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Figuur 91: Rekken in het midden van de borstwering van proefmuur 2 

Met behulp van de rekken van de opnemers op de borstwering is de kromming van 
de proefmuur te bepalen met:  

hoogte
rekrek onderboven +

=ϕ , zie Figuur 93 

waarin: 
rekboven  rek bovenin de borstwering, in mm/mm 
rekonder  rek onderin de borstwering, in mm/mm 
hoogte  hoogte van de borstwering, 500 mm 
 
In Figuur 92 is de kromming bij 0 kN vijzelbelasting niet gelijk aan 0. Er is al een keer 
belast tot ondeveer 9 kN en daarna weer ontlast. Dit gedeelte is niet in de grafiek 
weergegeven. Alleen de tweede keer belasten is weergegeven. 
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Figuur 92: Kromming vs belasting proefmuur 2 
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G.2. Bezwijkproef van proefmuur 3 

G.2.1. Verloop van de proef 
In Figuur 94 is te zien dat de vijzelbelasting is opgevoerd tot 16,6 kN, waarbij de 
doorbuiging in het midden (M2a) groter is dan de doorbuiging links en rechts. Nadat 
de maximale belasting bereikt is, worden de doorbuigingen, vooral M1a en M2a, 
ineens zeer groot. Op dit punt bezwijkt de proefmuur plotseling aan de linkerkant. Na 
bezwijken is er nog een restcapaciteit van 4 kN. 
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Figuur 94: Globale verloop van de doorbuiging bij proefmuur 3 

G.2.2. Scheurpatroon 
Het globale scheurpatroon is in Figuur 95 weergegeven. Daarin zijn ook de posities 
van de foto’s aangegeven. Onder de linkervijzel is een trapsgewijze scheur ontstaan, 
die over het penant naar onder doorloopt tot het penant. De latei scheurt los van het 
bovenliggende metselwerk. (zie Figuur 96). Er ontstaat een horizontale scheur in de 
eerste voeg net onder de puntlast, zie Figuur 97. De detailfoto van het penant is te 
zien in Figuur 98. 

3

1

2

 
Figuur 95: Schets van scheurvorming proefmuur 3 en posities van foto's 1 t/m 3 
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Figuur 96: Linkerkant proefmuur 3: foto 1 

 
Figuur 97: Achterkant borstwering van proefmuur 3: 
foto 2 

Figuur 98: Achterkant linkerpenant van proefmuur 3: 
foto 3 

G.2.3. Doorbuiging 
De doorbuiging van de latei is gemeten met de 5 mitutoyo’s die onder de latei 
geplaatst zijn, waarbij de opnemers M0a en M4a de indrukking van de oplegging 
meten. Tot een belasting van 12 kN per vijzel zijn de metingen van M1a en M3a 
ongeveer gelijk en meet M2a (in het midden) de grootste doorbuigingen. Als de 
belasting verder opgevoerd wordt, dan wordt de doorbuiging van M1a groter dan die 
van M3a (Figuur 99). Op het moment dat de bezwijkbelasting van 16,7 kN per vijzel 
wordt bereikt, zijn de volgende doorbuigingen gemeten: 
M1a 0,8788 mm 
M2a 0,9860 mm 
M3a 0,5312 mm 
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Figuur 99: Doorbuiging van de latei van proefmuur 3 

G.2.4. Horizontale verplaatsing 
Voor het meten van de horizontale verplaatsing zijn aan beide penanten twee 
mitutoyo’s gemonteerd. Bij deze proef zijn de mituyo’s M0 en M2 verplaatst van de 
zijkant van de penanten naar de bovenkant van de penanten, op de plaats van M4 
en M5, omdat daar grotere verplaatsingen verwacht worden dan aan de onderkant 
van de penanten.  
Uit Figuur 100 blijkt dat mitutoyo M1 geen verplaatsing registreert totdat er een 
belasting bereikt wordt van 15 kN per vijzel. Daarna worden de verplaatsingen 
positief, dus verplaatst de mitutoyo naar links. Mitutoyo M2 heeft een steeds grotere 
negatieve verplaatsing (dus de mitutoyo verplaatst naar links) totdat de 
bezwijkbelasting bereikt wordt en de waardes positief worden. 
Als de bezwijkebelasting van 16,7 kN per vijzel bereikt is dan zijn de verplaatsingen: 
M1  0,028 mm 
M2 -0,033 mm 
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Figuur 100: Horizontale verplaatsing van de penanten van proefmuur 3 
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G.2.5. Verticale verplaatsing 
Tot een belasting van 13 kN per vijzel is er een minimale verplaatsing van M0 
gemeten van 0,001 mm. Er is bij 13 kN een sprong te zien in de verplaatsing van M0 
en wordt het uiteinde van de linkerpenant uiteindelijk 0,039 mm ingedrukt bij een 
belasting van 16,7 kN (Figuur 101).  
Als de bezwijkbelasting bereikt is, wordt het uiteinde van de rechterpenant (M2) 
0,033 mm ingedrukt. 
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Figuur 101: Verticale verplaatsing van de penanten van proefmuur 3 

G.2.6. Rekken rondom de oplegging 
Voordat de bezwijkbelasting bereikt is, zijn de rekken van alle LVDT’s negatief, dus 
verkorten de opnemers (Figuur 102). Op het moment dat de bezwijkbelasting van 
16,7 kN per vijzel wordt bereikt, zijn de volgende rekken gemeten, waarbij opvalt dat 
alle rekken negatief zijn: 
Links: LVDT 07 -0,1261 o/oo 

LVDT 08 -1,2534 o/oo 
LVDT 09 -2,6569 o/oo 
LVDT 10 -0,2857 o/oo 

Rechts:LVDT 11 -4,4605 o/oo 
LVDT 12 -4,1239 o/oo 
LVDT 13 -0,3710o/oo 
LVDT 14 -0,1116 o/oo 
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Figuur 102: Rekken rondom de oplegging van de latei in proefmuur 3 
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G.2.7. Meetgrid linkerkant borstwering 
Op het moment dat de bezwijkbelasting van 16,7 kN per vijzel wordt bereikt, zijn de 
volgende rekken gemeten (Figuur 103): 
LVDT 2a   0,0311 o/oo 
LVDT 3a   0,0822 o/oo 
LVDT 4a   0,1156 o/oo 
LVDT 5a   0,2089 o/oo 
LVDT 7a  -0,5908 o/oo 
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Figuur 103: Rekken meetgrid van de borstwering van proefmuur 3 

In Figuur 104 zijn de vervormingen van het meetgrid vlak voordat de bezwijkbelasting 
van 16,7 kN per vijzel wordt bereikt van proefmuur 3 weergegeven. De vervormingen 
zijn 10 keer vergroot weergegeven. In deze figuur is de linkerkant van LVDT 4a als 
scharnier aangenomen en met behulp van de verlenging van de LVDT en de zakking 
M1 is de nieuwe plaats van de linkerkant van de LVDT bepaald.  
 

Opnemer Lengte-
verandering 
[mm] 

LVDT2a  0,031 
LVDT3a  0,082 
LVDT4a  0,116 
LVDT5a  0,209 
LVDT7a -0,591 
M1  1,290 

LVDT 2a

LVDT 4a

LVDT 5a LVDT 3aLVDT 7a

M
1

 
Figuur 104: Vervormingen meetgrid in proefmuur 3 bij een 
vijzelbelasting van 16,7 kN 
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G.2.8. Rekken in het midden van de borstwering 
De rekken op het moment dat de bezwijkbelasting van 16,7 kN per vijzel wordt 
bereikt (Figuur 105): 
LVDT 6a -0,1756 o/oo  
LVDT 8a   0,0911 o/oo 
LVDT 15   0,3442 o/oo 
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Figuur 105: Rekken in het midden van de borstwering van proefmuur 3 

Met behulp van de rekken van de opnemers op de borstwering is de kromming van 
de proefmuur bepaald zoals ook bij proefmuur 2. In Figuur 106 is de kromming 
uitgezet tegen de vijzelbelasting. 
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Figuur 106: Kromming vs belasting proefmuur 3 
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G.3. Bezwijkproef van proefmuur 4 

G.3.1. Verloop van de proef 
In Figuur 107 is te zien dat de meetwaarden van M3a een beetje achter blijven ten 
opzichte van M1a en M2a. Als de vijzelbelasting 15 kN is, komt er een sprong in de 
meetwaarden van alle mitutoyo’s, daar is de eerste scheur ontstaan. De belasting 
wordt nog opgevoerd tot 16,9 kN per vijzel, voordat de proefmuur bezwijkt en de 
doorbuigingen zeer groot worden. Na bezwijken is er nog een restcapaciteit van ruim 
6 kN. 
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Figuur 107: Verloop van de doorbuigingen van proefmuur 4 

G.3.2. Scheurpatroon 
Het globale scheurpatroon is in Figuur 108 weergegeven. Daarin zijn ook de posities 
van de foto’s aangegeven.  
De eerste scheur is bij de oplegging van de latei op de rechterpenant ontstaan (met 
het cijfer 1 aangegeven, rechts in Figuur 109). De tweede scheur is boven de 
linkerkant van de latei ontstaan. Uiteindelijk bezwijkt de proefmuur plotseling en 
scheurt de rechterpenant horizontaal op 1 laag boven de lateilaag (Figuur 109), 
onder de linkervijzel ontstaat een verticale scheur (Figuur 110) en aan het einde van 
de linkerkant van de latei breidt de verticale scheur zich uit (Figuur 111). 
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Figuur 108: Schets van scheurvorming proefmuur 4 en posities van foto's 1 t/m 3 
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Figuur 109: Rechterpenant (foto van de achterkant) 

 
Figuur 110: Llinkerkant borstwering (achterkant) Figuur 111: Linkerpenant (achterkant) 

G.3.3. Doorbuiging  
De doorbuiging van de latei is gemeten met de 5 mitutoyo’s die onder de latei 
geplaatst zijn, waarbij de opnemers M0a en M4a de indrukking van de oplegging 
meten. Bij een belasting van 15 kN per vijzel valt de kracht een beetje weg en is de 
eerste scheur ontstaan. Daarna stijgt de waarde voor de belasting tot 16,9 kN (zie 
Figuur 112) Bij deze belasting, zijn de volgende doorbuigingen gemeten: 
M1a 2,0555 mm 
M2a 2,2730 mm 
M3a 1,7845 mm 
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Figuur 112: Doorbuiging van de latei van proefmuur 4 

G.3.4. De horizontale verplaatsing 
Tot een vijzelbelasting van ongeveer 5 kN is de verplaatsing van de linkerpenant 
positief, dus naar links gericht en de verplaatsing van de rechterpenant negatief, ook 
naar links gericht, zie Figuur 113. De proefmuur rolt naar links. Als de 
bezwijkbelasting is bereikt zijn de verplaatsingen als volgt: 
M0 2,507 mm 
M1 1,878 mm 
M2 2,300 mm 
M3 1,508 mm 
De gemiddelde verplaatsing van de linkerpenant (M0 en M1) is 2,19 mm en de 
rechterpenant (M2 en M3) 1,90 mm. De penanten zijn ongeveer 4 mm uit elkaar 
bewogen. 
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Figuur 113: Horizontale verplaatsing van de penanten van proefmuur 4. 
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G.3.5. Verticale verplaatsing 
Als de bezwijkbelasting bereikt is, wordt het uiteinde van de linkerpenant (M4) 1,153 
mm ingedrukt, terwijl de rechterpenant(M5) 2,0 mm omhoog komt (Figuur 114). Na 
bezwijken komen beide penanten omhoog. 
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Figuur 114: Verticale verplaatsing van de penanten van proefmuur 4 

G.3.6. Rekken rondom de oplegging  
Er is bij een belasting van ongeveer 5 kN al een knik in de grafiek van LVDt 09 te 
zien, daar is al een scheur ontstaan. (Figuur 115). De tweede knik is bij 15 kN te 
zien, en dan vooral bij LVDT 09, 12 en 13. Op het moment dat de bezwijkbelasting 
van 16,9 kN per vijzel wordt bereikt, zijn de volgende rekken gemeten: 
Links: LVDT 07 -0,1222 o/oo 

LVDT 08 -1,2297 o/oo 
LVDT 09  18,5442 o/oo 
LVDT 10  0,9324 o/oo 

Rechts:LVDT 11 -0,6947 o/oo 
LVDT 12 17,9418 o/oo 
LVDT 13 14,2785o/oo 
LVDT 14 -0,0135 o/oo 
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Figuur 115: Rekken rondom de oplegging van de latei in proefmuur 4 
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G.3.7. Meetgrid linkerkant borstwering: 
Op het moment dat de bezwijkbelasting van 16,9 kN per vijzel wordt bereikt, zijn de 
volgende rekken gemeten (Figuur 116): 
LVDT 2a  -0,0844 o/oo 
LVDT 3a   0,6622 o/oo 
LVDT 4a   0,3400 o/oo 
LVDT 5a   1,2822 o/oo 
LVDT 7a  -0,9041 o/oo 
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Figuur 116: Rekken meetgrid van de borstwering van proefmuur 4 

In Figuur 117 zijn de vervormingen van het meetgrid vlak voordat de bezwijkbelasting 
van 16,9 kN per vijzel wordt bereikt van proefmuur 4 weergegeven. De vervormingen 
zijn 10 keer vergroot weergegeven.  
 

Opnemer Lengte-
verandering 
[mm] 

LVDT2a -0,038 
LVDT3a  0,298 
LVDT4a  0,153 
LVDT5a  0,577 
LVDT7a -0,575 
M1  2,056 

LVDT 5a

LVDT 4a

LVDT 7a LVDT 3a

M
1

LVDT 2a

 
Figuur 117: Vervormingen meetgrid in proefmuur 4 
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G.3.8. Rekken in midden van de borstwering 
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Figuur 118: Rekken in het midden van de borstwering van proefmuur 4 

Rekken op het moment dat de bezwijkbelasting van 16,9 kN per vijzel wordt bereikt 
(Figuur 105): 
LVDT 6a -0,2200 o/oo  
LVDT 8a   0,1244 o/oo 
LVDT 15   0,5270 o/oo 
Met behulp van de rekken van LVDT 6a en 8a kan de kromming in het midden van 
de latei bepaald worden, zoals ook bij proefmuur 1 (zie Figuur 119). 
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Figuur 119: Kromming vs belasting proefmuur 4 
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G.4. Bezwijkproef van proefmuur 5 

G.4.1. Verloop van de proef 
De eerste zichtbare scheur ontstaat bij een belasting van 10 kN per vijzel ter plaatse 
van LVDT 09 (links van de latei). 
De tweede scheur ontstaat in de latei bij een belasting van 12,8 kN per vijzel, net 
naast de oplegging. In de bovenliggende steen is geen scheur waargenomen, 
misschien is er in de voeg een scheur, maar dit is niet te zien. 
Heel plotseling bezwijkt het proefstuk bij 15,58 kN per vijzel aan de linkerkant (waar 
de vijzel 50 cm vanuit de dagmaat geplaatst is). Vlak daarvoor zijn er scheurgeluiden 
aan de andere kant waargenomen.  
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Figuur 120: Globaal verloop van de doorbuiging 

G.4.2. Scheurpatroon 
Het globale scheurpatroon is in Figuur 108 weergegeven. Daarin zijn ook de posities 
van de foto’s aangegeven.  
Aan de linkerkant is een scheur ontstaan vanuit de puntlast trapsgewijs naar de 
linkerpenant, Naast de latei ontstaan een horizontale en een verticale scheur (Figuur 
122). Rechts is onderaan het penant een horizontale scheur over bijna de hele 
breedte van het penant te zien. Deze scheur zit net boven de rollen (Figuur 123). 

1

2

 
Figuur 121: Schets van scheurvormingproefmuur 5 en posities van foto’s 1 en 2 
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Figuur 122: Linkerpenant en gedeelte van de 
borstwering, foto 1 

Figuur 123: Oplegging rechterpenant, foto2 

 

G.4.3. Doorbuiging  
In Figuur 124 is weergegeven hoe de doorbuiging op verschillende plaatsen onder 
de latei toeneemt ten gevolge van de belasting per vijzel. In deze figuur is de 
indrukking van de oplegging verwerkt (M0a en M4a). Tot een belasting van 12 kN 
heeft de doorbuiging een symmetrische vorm, de zakkingen zijn overal ongeveer 
even groot. Daarna wordt de doorbuiging aan de rechterpenant groter ten opzichte 
van de doorbuiging bij de linkerpenant. Bij een belasting van 15,58 kN per vijzel 
bezwijkt het proefstuk aan de linkerkant. De belasting zakt tot 5,86 kN, terwijl de 
zakkingen met een factor 4 stijgen. De maximaal gemeten doorbuiging is 13,1 mm. 
In het midden van de latei meet mitutoyo 2a een maximale doorbuiging van 10,2 mm. 
Rechts is de doorbuiging kleiner en mitutoyo 3a registreert maximaal 3,5 mm 
doorbuiging. 
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Figuur 124: Doorbuiging van de latei van proefmuur 5 

G.4.4. De horizontale verplaatsing 
De horizontale verplaatsing van de penanten is gemeten met de mitutoyo’s M0 t/m 
M3 en in Figuur 125 uitgezet tegen de belasting per vijzel. Mitutoyo M0 en M1 zijn 
aan de linkerpenant bevestigd en M2 en M3 zijn aan de rechterpenant bevestigd. Als 
de metingen positief zijn, dan is er sprake van uitzetting, bij negatieve waardes is er 
sprake van indrukking. Als de bezwijkbelasting is bereikt zijn de verplaatsingen: 
M0 3,088 mm 
M1 2,326 mm 
M2 0,534 mm 
M3 -0,04 mm 
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De gemiddelde verplaatsing van de linkerpenant (M0 en M1) is 2,7 mm en de 
rechterpenant (M2 en M3) 0,25 mm. de penanten zijn ongeveer 3 mm uit elkaar 
bewogen. 
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Figuur 125: Horizontale verplaatsing van de penanten van proefmuur 5, 

G.4.5. Verticale verplaatsing 
Als de bezwijkbelasting bereikt is, wordt het uiteinde van de linkerpenant (M4) 1,278 
mm ingedrukt, terwijl de rechterpenant(M5) 0,271 mm omhoog komt (Figuur 126). 
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Figuur 126: Verticale verplaatsing van de penanten van proefmuur 5 

G.4.6. Rekken rondom de oplegging  
Opvallend in Figuur 127 zijn LVDT 09 en 10 met de grootste positieve rekken. Deze 
LVDT’s bevinden zich bij de linkeroplegging van de latei. Aan deze kant is ook de 
proefmuur bezweken. Opvallend is ook LVDT 11, die eerst positieve rekken vertoont, 
die vanaf 8 kN kleiner worden, en uiteindelijk negatieve rekken vertoont. Op het 
moment dat de bezwijkbelasting van 15,0 kN per vijzel werd bereikt, zijn de volgende 
rekken gemeten: 
Links: LVDT 07 -0,0814 o/oo 

LVDT 08 -0,2424 o/oo 
LVDT 09  3,9868 o/oo 
LVDT 10  1,2054 o/oo 
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Rechts:LVDT 11 -0,7841 o/oo 
LVDT 12 -0,2611 o/oo 
LVDT 13  0,1126o/oo 
LVDT 14 -0,0045 o/oo 
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Figuur 127: Rekken bij de oplegging van de latei in proefmuur 5 

G.4.7. Meetgrid linkerkant borstwering 
In Figuur 129 zijn de vervormingen van het meetgrid vlak voordat de bezwijkbelasting 
van 15,0 kN per vijzel werd bereikt van proefmuur 3 weergegeven. De vervormingen 
zijn 10 keer vergroot weergegeven. In deze figuur is de linkerkant van LVDT 4a als 
scharnier aangenomen en met behulp van de verlenging van de LVDT en de zakking 
M1 is de nieuwe plaats van de rechterkant van de LVDT bepaald.  
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Figuur 128: Rekken meetgrid preofmuur 5 
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In Figuur 129 zijn de vervormingen van het meetgrid vlak voordat de bezwijkbelasting 
van 16,9 kN per vijzel wordt bereikt van proefmuur 5 weergegeven. De vervormingen 
zijn 10 keer vergroot weergegeven.  
 

Opnemer Lengte-
verandering 
[mm] 

LVDT2a -0,008 
LVDT3a 0,093 
LVDT4a 0,087 
LVDT5a 0,344 
LVDT7a -0,328 
M1 1,3427 

LVDT 3aLVDT 5a

LVDT 4a

LVDT 7a

LVDT 2a

M
1

Figuur 129: Vervormingen meetgrid in proefmuur 5 

 

G.4.8. Rekken midden borstwering 
Rekken op het moment dat de bezwijkbelasting van 16,9 kN per vijzel werd bereikt 
(Figuur 130): 
LVDT 6a -0,2333 o/oo  
LVDT 8a   0,1244 o/oo 
LVDT 15   0,3102 o/oo 
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Figuur 130: Rekken in het midden van de borstwering van proefmuur 5 
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Met behulp van de rekken van LVDT 6a en 8a kan de kromming in het midden van 
de latei bepaald worden, zoals bij proefmuur 2. 
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Figuur 131: Kromming vs belasting proefmuur 5 
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