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SAMENVATTING 
 
Probleemstelling 
 
De titel van het onderzoek is: “Proeven op een schaalmodel van de Atlántida kerk”. Het 
mechanisch gedrag van de Atlántida Kerk (afbeelding 0.1) is experimenteel onderzocht, 
ondersteund door een numerieke analyse. Het doel is om inzicht te verkrijgen in het 
modelleren van het mechanisch gedrag van een constructie aan de hand van een schaalmodel. 
Een belangrijk onderdeel van het project is het onderzoek naar de invloed van verschaling bij 
het ontwerpen en uitvoeren van proeven en bij de interpretatie van meetresultaten. 
Met dit onderzoek werd de praktijk weer aan theorie gekoppeld. Dat is er de laatste twee 
decennia bij ingeschoten. Het onderzoek zorgt voor een heroriëntatie met betrekking tot het 
gebruik van schaalmodellen in experimenten. 
 

 
Afbeelding 0.1: De Atlántida Kerk 
 
 
Werkwijze 
 
Het dak van de Altlántida kerk is het onderwerp van het onderzoek. De kerk bestaat uit een 
unit die zich steeds herhaalt. Het onderzoek beperkte zich tot de analyse van een unit die zich 
centraal in het gebouw bevindt. Het mechanisch gedrag van de unit is experimenteel 
onderzocht met behulp van schaalmodellen 1:20 en een schaalmodel 1:5.  
 
Het project is gestart met een literatuuronderzoek. Daarin is het werk van Dieste, de 
ontwerper van de Atlántida Kerk, geëvalueerd. Ook zijn de aandachtspunten bij het 
ontwerpen van een proef op schaal vastgesteld en onderzocht. De proeven zijn ondersteund 
door een numerieke analyse. In ESA-Prima Win is een plaatmodel en een staafmodel 
gemaakt. Met behulp van de analyse van de numerieke modellen en een aantal 
handberekeningen zijn keuzes met betrekking tot het model en de proefopstelling gemaakt.  
 
Er zijn proefmodellen op schaal 1:20 en een proefmodel op schaal 1:5 gemaakt. De proeven 
op schaal 1:20 waren een opstap naar de proeven op schaal 1:5. Het model op schaal 1:5 is 
meer malen belast. Het is belast met alleen verticale belasting en het is belast met zowel 
verticale als horizontale belasting.  
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Het model op schaal 1:5 
 
 
Conclusies 
 
Bij het gebruik van een schaalmodel is het belangrijk dat duidelijk is wat onderzocht moet 
worden. Hoe nauwkeuriger het model, hoe moeilijker het wordt de verschaling correct door te 
voeren. Het onderzoek op schaal 1:20 gaf daardoor veel meer problemen dan het onderzoek 
op schaal 1:5.  
 
Het grootste nadeel van een proef op een schaalmodel is dat het tijdrovend is. Ook is het 
economisch minder aantrekkelijk dan een numerieke analyse. Er moeten materialen worden 
aangeschaft, er is meetapparatuur nodig en de bouw kostte manuren. Een numeriek model is 
veel economischer, een doorslaggevend aspect in de keuze tussen een proef op een 
schaalmodel of een analyse aan de hand van een numeriek model.  
 
Het bleek moeilijk specifieke conclusies uit de meetresultaten te trekken. Te veel onzekere 
factoren speelden tijdens de experimenten een rol. Vooral het model zelf was een onzekere 
factor. Daardoor kwamen meetresultaten in verschillende (op dezelfde manier uitgevoerde) 
experimenten slecht overeen. 
 
Tijdens de proeven op het model 1:5 is wel een goed totaalbeeld van het gedrag van de 
constructie verkregen. Het gedrag van het model is verklaard en ondersteund door de 
numerieke analyses en de handberekeningen. Ook is aangetoond dat het prototype en het 
model voldoen aan de eisen die in NEN 6720 worden gesteld. 
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DEFINITIE’S, SYMBOLEN EN OVERZICHTSTABELLEN 
 
Definities 
 
Om misverstanden en verwarring te voorkomen zijn hier een aantal definities gegeven 
waarmee in dit verslag is gewerkt. 
 
Actieve belasting:  De belasting die tijdens een proef varieert 
Dalwapening:  De wapening in lengterichting in het dal van een unit die de 

spatkrachten opneemt. 
ESA-Model:  Computermodel in ESA- Prima Win 
Model 1:20:   Het schaalmodel op schaal 1:20 
Model 1:5:   Het schaalmodel op schaal 1:5 
Passieve belasting:  De belasting die tijdens de proef constant is 
Plaatmodel:   Een ESA-model dat is opgebouwd uit platen 

(karakteristieken van de platen: zie paragraaf 2.4) 
Prototype:   Het originele gebouw 
Schaalmodel:  Model op schaal 
Staafmodel:   Een ESA-model dat is opgebouwd uit staven 

(karakteristieken van de staven: zie paragraaf 2.4) 
Unit:   Het gedeelte van het gebouw dat zich herhaalt (zie afbeelding 0.2). Het  

gebouw bestaat dus uit vijf en een halve unit. 
Zetten:  Het krijgen van een blijvende initiële vervorming ten gevolge van de  

eerste belastingcycli. 
Nadat het model de blijvende initiële vervorming ondergaan heeft, zal 
het model in volgende belastingcycli niet meer zetten, of zal het zetten 
van het model te verwaarlozen zijn. 
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 Assenstelsel en tekens: 
 

 
Afbeelding 0.1: Assenstelsel van het hele gebouw 

 
Afbeelding 0.2: Assenstelsel van een unit 
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Symbolen 
 
A = Oppervlakte [m2] 
Am;m = Doorsnede van het materiaal van het model 
Aw;m  = Doorsnede van de wapening van het model 
Am;p  = Doorsnede van het materiaal van het prototype 
Aw;p = Doorsnede van de wapening van het prototype 
E = E-modulus [N/mm2] 
Em = E-modulus van het model [N/mm2] 
Ep = E-modulus van het prototype[N/mm2] 
Em;m  = E-modulus van het materiaal van het model 
Ew;m  = E-modulus van de wapening van het model  
Em;p  = E-modulus van het materiaal van het model  
Ew;p  = E-modulus van de wapening van het prototype 
G  = Het eigen gewicht 
Gp = Eigen gewicht van het prototype [kN/m2] 
Gm = Eigen gewicht van het model [kN/m2] 
Ga = Aanvullende belasting op een schaalmodel om het eigen gewicht van het prototype 

na te bootsen 
Gas = Aanvullende belasting op een schaalmodel om de spanningstoestand t.g.v. 

het eigen gewicht van het prototype na te bootsen  
Gar = Aanvullende belasting op een schaalmodel om de rekken t.g.v. het eigen  

gewicht van het prototype te na te bootsen  
L = Lengte  
Lm = Lengtemaat voor het model [m] 
Lp = Lengtemaat voor het prototype [m] 
Q  = De veranderlijke belasting [kN/m2] 
S = Schaalfactor 
SL = Schaalfactor van de lengte (=Lm/Lp) 
S� = Schaalfactor van het soortelijk gewicht (=�m/�p) 
SE = Schaalfactor van de E-modulus (=Em/Ep) 
Shoh = Schaalfactor van de hoh-afstand van wapeningsstaven (=SL) 
Shoh’ = hohmodel / (hohprototype x SL) 
 
� = Verplaatsing [m] 
fy = Vloeispanning [N/mm2] 
f’y = Rekenwaarde van de vloeispanning 
hoh = Hart op hart afstand 
 
�f;g  = Belastingsfactor voor het eigen gewicht  
�f;q  = Belastingsfactor voor de veranderlijke belasting 
�m = Veiligheidsfactor materiaal  
� = Diameter 
� = Soortelijk gewicht [kg/m3] 
�m = Soortelijk gewicht van het model [kg/m3] 
�p = Soortelijk gewicht van het prototype [kg/m3] 
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Informatie prototype 
 
Dak: Dikte 150 mm 

Metselwerk in drie lagen in onderling verband. 
Twee wapeningsnetten in beide richtingen, staven �4 mm hoh 200 mm (schatting) 
Dalwapening 4�32 mm 

 
Muur: Dikte 300 mm 
 Muurwapening onbekend 
 
fy van de wapening onbekend 
Dikte muur: 300 mm 
 
 
Informatie model 1:5 
 
Dak: Dikte 40 mm 

Eén laag metselwerk, geen verband, gemetseld in een laag mortel van 10 mm dikte. 
 Stenen 210x50x30 mm 
 Eén wapeningsnet in beide richtingen staven  �1,4 mm, hoh 200 mm 
 Dalwapening 2�2,4 + 2�3,0 mm 
 
Muur:  50 mm 

Muurwapening: staven �1,4 mm vanuit fundering tot in het dak, hoh 200 mm 
 
Beamix metselmortel 320 
�1,4 mm: fy=350 N/mm2 

�2,4 mm: fy=434 N/mm2 

�3,0 mm: fy=731 N/mm2 
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Overzicht van de proeven op het model 1:5 
 
Hieronder is een overzicht gegeven van de proeven 1:5. De experimenten zijn genummerd. 
Als geschreven wordt over experiment 1.2.3 wil dat zeggen dat het gaat over de derde 
belastingcyclus van experiment 2 van proef 1.  
  
Proef 1: Eerste reeks experimenten  Groep 
- Experiment 1.1:  Verwijderen mal (Verticale belasting naar 0,7 kN/m2) 
- Experiment 1.2:  Verticale belasting 
 Belastingcyclus 1: Verticale belasting naar 1,04 kN/m2 en terug  

tot 0,7 kN/m2. 
 Belastingcyclus 2: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2 en terug  

tot 1,09 kN/m2. 
 Belastingcyclus 3: Verticale belasting naar 1,96 kN/m2 en terug  

tot 1,43 kN/m2. 
- Experiment 1.3:  Verticale en horizontale belasting 
 Belastingcyclus 4: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2. 

Belastingcyclus 5: Horizontale belasting naar 1500 N en terug tot 0 N  
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 6: Horizontale belasting naar 2100 N en terug tot 0 N 
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 7: Verticale belasting terug tot 1,43 kN/m2. 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

4 
 

4 
 

 
Proef 2: Actieve horizontale belasting Groep 
- Experiment 2.0.1:  Actieve verticale belasting tot 2,3 kN/m2. 
- Experiment 2.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 3140 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.2:  Passieve verticale belasting van 1,1 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2520 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.3:  Passieve verticale belasting van 2,3 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2920 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

1 
2 en 4 

 
2 
 

2 

 
Proef 3: Actieve horizontale belasting  Groep 
- Experiment 3.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 4220 N. Belast tot een 
horizontale verplaatsing van 30 mm 

- Experiment 3.2:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 3390 N. Belast tot een 
horizontale verplaatsing van 50 mm 

3 en 4 
 

3 en 4 
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De indeling van de experimenten in groepen 
 
Bij de verzameling van de meetresultaten zijn de experimenten ingedeeld in groepen. Die 
groepen zijn hieronder beschreven. De indeling van de groepen is te zien in tabel 1 
 
Groep 1:  Experimenten met alleen actieve verticale belasting 
Groep 2:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve (per experiment 

 verschillende) verticale belasting en actieve horizontale belasting. Maximale  
  horizontale verplaatsing van 5 mm (ongeveer 1/300 van de hoogte van het 
  model). 
Groep 3:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve verticale  

 belasting van 1,7 kN/m2 en actieve horizontale belasting. Maximale horizontale 
  verplaatsing 30 tot 50 mm 
Groep 4:  Experimenten waarbij het model is belast met 1,7 kN/m2 passieve verticale 

belasting en actieve horizontale belasting. 
 
Tabel 1: De indeling van de groepen 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
Exp 1.2.1 
Exp 1.2.2 
Exp 1.2.3 
Exp 2.0.1 

Exp 2.1  
Exp 2.2  
Exp 2.3  

Exp 3.1 
Exp 3.2  

Exp 1.3.5   
Exp 1.3.6   
Exp 2.1  
Exp 3.1 
Exp 3.2  
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INLEIDING 
 
De titel van het onderzoek is: “Proeven op een schaalmodel van de Atlántida kerk”. Het 
mechanisch gedrag van de Atlántida Kerk (afbeelding 0.1) is experimenteel onderzocht, 
ondersteund door een numerieke analyse. Het doel is om inzicht te verkrijgen in het 
modelleren van het mechanisch gedrag van een constructie aan de hand van schaalmodellen. 
Een belangrijk onderdeel van het project is het onderzoek naar de invloed van verschaling bij 
het ontwerpen en uitvoeren van proeven en bij de interpretatie van meetresultaten. 
Met dit onderzoek werd de praktijk weer aan theorie gekoppeld. Dat is er de laatste twee 
decennia bij ingeschoten. Het onderzoek zorgt voor een heroriëntatie met betrekking tot het 
gebruik van schaalmodellen in experimenten. 
 

 
Afbeelding 0.1: De Atlántida Kerk 
 
 
Het dak van de Altlántida kerk is het onderwerp van het onderzoek. De kerk bestaat uit een 
unit die zich steeds herhaalt. Het onderzoek beperkte zich tot de analyse van een unit die zich 
centraal in het gebouw bevindt. Het mechanisch gedrag van de unit is experimenteel 
onderzocht met behulp van schaalmodellen 1:20 en een schaalmodel 1:5. Een belangrijk 
onderdeel van het project is het onderzoek naar de invloed van verschaling bij het ontwerpen 
en uitvoeren van proeven en bij de interpretatie van meetresultaten. 
 
Het verslag is een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt bij het modelleren en 
uitvoeren van de proeven op de schaalmodellen. In dit verslag is de rapportage van de 
proeven op het model 1:5 als een apart gedeelte opgenomen, dat binnen het procesverslag een 
op zichzelf staand, wetenschappelijk rapport vormt. Op pagina 0.7 zijn een aantal definities 
gegeven die in dit verslag gebruikt zijn. 
 
Het project is gestart met een literatuuronderzoek, dat in hoofdstuk 1 is terug te vinden. 
Daarin is het werk van Dieste, de ontwerper van de Atlántida Kerk, geëvalueerd. Ook is in 
hoofdstuk 1 onderzocht wat aandachtspunten zijn bij het ontwerpen van een proef op schaal. 
De proeven zijn ondersteund door een numerieke analyse. In ESA-Prima Win is een 
plaatmodel en een staafmodel gemaakt. Met behulp van de analyse van de numerieke 
modellen en een aantal handberekeningen zijn keuzes met betrekking tot het model en de 
proefopstelling gemaakt. Dat proces is in hoofdstuk 2 vastgelegd. In hoofdstuk 3 is de studie 
naar de invloeden van verschaling beschreven. Ook zijn de keuzes aangaande de verschaling 
van de modellen gemaakt en onderbouwd. 



Inleiding  0.14 

 
Er zijn proefmodellen op schaal 1:20 (modellen 1:20) en een proefmodel op schaal 1:5 (model 
1:5) gemaakt. De proeven op schaal 1:20 waren een opstap naar de proeven op schaal 1:5. De 
proeven op schaal 1:5 en de proeven op schaal 1:20 moesten zoveel mogelijk affiniteit met 
elkaar hebben. Hoofdstuk 4 bevat het verslag over de ontwikkeling van de modellen 1:20 en 
de uitgevoerde proef op schaal 1:20. Het ontwerp- en bouwproces van het model 1:5 is in 
hoofdstuk 5 behandeld en in hoofdstuk 6 zijn de proeven op het model 1:5 beschreven. Iedere 
proef bestond uit een aantal experimenten (zie het overzicht op de volgende pagina).  
 
Tijdens proef 1 is het model eerst alleen verticaal belast. In experiment 1.3 is het model ook 
horizontaal belast. De proeven 2 en 3 bestonden uit experimenten met een horizontale 
belasting bij een passieve verticale belasting die per experiment verschilde. Tijdens proef 3 is 
het model horizontaal belast tot de wapening in het model vloeide. In proefen 1 en 2 is de 
horizontale verplaatsing van het dak van het model onder de 5 mm gehouden. In de 
experimenten van proef 1 en 2 vloeide de wapening niet. 
 
De meetresultaten van de proeven op schaal 1:5 zijn terug te vinden in hoofdstuk 7. De 
experimenten zijn ingedeeld in groepen. Iedere groep bevat experimenten met bepaalde (in 
iedere groep verschillende) overeenkomsten. Zo konden de meetresultaten van de 
experimenten in hoofdstuk 8 per groep met elkaar vergeleken en verklaard worden en konden 
er conclusies getrokken worden. Tenslotte zijn in hoofdstuk 9 de conclusies van het hele 
onderzoek samengevat. 
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1.1. Eladio Dieste 
 
Hieronder volgt eerst een uiteenzetting van de manier van bouwen van Dieste en de filosofie 
achter zijn werk. Daarna wordt een aantal gebouwen van Dieste behandeld, zodat een beter 
inzicht verkregen kan worden in zijn bouwmethodiek. Als laatste wordt de Atlántida Kerk 
behandeld, het gebouw dat centraal staat in dit onderzoek. 
 
 
1.1.1. Filosofie  
 
Eladio Dieste (1917-2000) heeft vooral in Zuid Amerika, en dan vooral in Uruguay, 
verschillende zeer indrukwekkende gebouwen neergezet. Hij deed dit vanuit een heel 
interessante filosofie. Dieste ontwierp zijn gebouwen vooral van baksteen. In zijn gebouwen 
combineerde hij  baksteen met mortel en staal, om ze als een eenheid te laten werken. De 
gebouwen werden in hun geheel van dit materiaal gemaakt, dus ook de daken.  
 
Waar in de westerse landen baksteen nog maar zelden wordt gebruikt als constructiemateriaal 
voor grotere gebouwen, koos Dieste heel duidelijk voor baksteen als basismateriaal. Dit 
omdat het voor de Zuid-Amerikaanse landen oneconomisch is volgens de moderne technieken 
met de moderne materialen te bouwen. Men bouwt vanuit de traditie al met baksteen, want er 
is voldoende van het materiaal aanwezig en de arbeiders zijn gewend ermee te werken. 
Hierdoor is het niet alleen een economische manier van bouwen, maar ook een sociale manier 
van bouwen. Dieste respecteerde de omgeving en de mensen. In plaats van te willen wat de 
ontwikkelde landen doen, ging Dieste een geheel eigen kant op, werkend vanuit de 
mogelijkheden van het land waarin hij werkte.  
 
De vormen van de gebouwen van Dieste komen voort uit de eigenschappen van het materiaal 
(baksteen). De vorm geeft het materiaal de capaciteit om krachten en spanningen op te nemen. 
Dieste maakte daarom veel gebruik van gebogen oppervlakken, koepels en gewelven. De 
bouwmethoden zijn eenvoudig, zelfs bijna primitief te noemen. [DIE,96] 
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1.1.2. Het werk van Dieste 
 
Busstation (Salto, Uruguay) 
De overkapping van gewapend en voorgespannen metselwerk staat op zichzelf en bestaat uit 
verschillende bogen. Het gedeelte waar de bogen samenkomen werkt als een ligger. De 
‘liggers’ worden hier alleen in het midden ondersteund. Er is daarom voorgespannen 
wapening in de liggers aangebracht. Bij de middelste bogen worden de horizontale 
spatkrachten door de spatkrachten van de aangrenzende bogen geneutraliseerd. Bij de 
buitenste bogen is dit niet het geval. Daar wordt de spatkracht opgenomen door de brede 
eindliggers die de krachten via de kolom naar de fundering afvoeren. [DIE,96] 
 

      
Afbeelding 1.1.2: Busstation   Salto, Uruguay  1.1.3: Service Station   Salto, Uruguay 
 
 
Service Station (Salto, Uruguay) 
De constructie is een fragment uit de overkapping van het busstation in Salto. Alleen zijn de 
drukbogen niet afgemaakt. De gehele constructie is sterk voorgespannen om de krachten naar 
de kolom te leiden. Ook hier werkt het gedeelte waar de halve bogen samenkomen als een 
ligger. [DIE,96] 
 
Winkelcentrum (Montevideo, Uruguay) 
Het dak van het winkelcentrum in Montevideo bestaat uit bogen. De muren hebben ook een 
speciale vorm. De uitstulpingen zorgen ervoor dat de muur een grotere stijfheid krijgt. De 
gevels loodrecht op deze muren hebben ook dergelijke uitstulpingen. Deze zijn aangebracht 
om de stijfheid van de gevels te vergroten op de plaatsen waar de bogen op de gevel zijn 
opgelegd.  
 

 
Afbeelding 1.1.4: Winkelcentrum    Montevideo, Uruguay 
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Het winkelcentrum bestaat uit twee verdiepingen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn 
trekkabels aanwezig om de horizontale spatkrachten op te nemen, die via de muur naar die 
kabels geleid worden. 
 [DIE,96] [PED,--] 
 
 
Warenhuizen (Montevideo, Uruguay) 
De daken van deze twee warenhuizen bestaan uit zogenaamde Gaussiaanse gewelven. Deze 
zijn in de richting loodrecht op de overspanningsrichting dubbel gebogen. Hierdoor wordt de 
stijfheid van de bogen sterk vergroot.  
 
 

     
Afbeeldingen 1.1.5a en b: Warenhuizen    Montevideo, Uruguay 
 
 
Bij het warenhuis op de rechter foto is duidelijk hoe de spatkrachten worden opgenomen: 
door een brede randligger (zie ook: Busstation, Salto, Uruguay, afbeelding 1.1.2).  
 
Bij het warenhuis op de linker foto moest het oude dak vervangen worden. De oude muren 
zijn behouden en daarop is een nieuw dak geplaatst dat bestaat uit Gaussiaanse gewelven. Dit 
warenhuis heeft geen randliggers om de spatkrachten van het dak op te nemen. De 
spatkrachten worden door trekkabels opgenomen, die binnenin het gebouw van oplegging 
naar oplegging lopen. [DIE,96] 
 
San Pedro Kerk (Durazno, Uruguay) 

 
Afbeelding 1.1.6: San Pedro Kerk    Durazno, Uruguay 
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De muren en het dak zijn van voorgespannen metselwerk. In eerste instantie lijkt het dat het 
dak en de muren in breedterichting overspannen. Maar bij nadere bestudering blijkt dat dit 
niet kan: de krachten kunnen op die manier niet afgevoerd worden. Het blijkt dat het dak en 
de muren zich als liggers gedragen en in lengterichting van voor- naar achterwand 
overspannen. 
 
Het raam is ook een goed voorbeeld van de mogelijkheden van voorgespannen baksteen. In 
het middelste hexagoon zit een stalen frame. Hieraan zitten de staaldraden die de hexagonen 
op hun plaats houden, vast. [DIE,96] [PED,--] 
 

     
a: San Pedro Kerk  b:  Interieur   c:  Raam 
Afbeelding 1.1.7 
 
 
Graansilo (Rio Negro, Uruguay) 
Bij deze opslagplaats van graan moest rekening gehouden worden met de druk die het graan 
van binnenuit op de constructie geeft. De structuur krijgt de benodigde extra stijfheid door de 
variatie in  booglengte en –hoogte in de graansilo. [DIE,96] 
 

 
Afbeelding 1.1.8: Graansilo    Rio Negro, Uruguay 
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1.1.3. De Atlántida Kerk 
 
Voor meer foto’s en bouwtekeningen [D&M,--] [DIE,96]: zie bijlage 1.  
Dit gebouw zit wiskundig vrij simpel in elkaar. Zowel het dak als de muren zijn op een 
bepaalde manier gebogen. Hoe precies is uitgewerkt in paragraaf 2.2.1. De muur is op 
maaiveldhoogte recht, maar krijgt naar boven toe een steeds grotere sinusvormige curve. De 
muur is onder verankerd aan de vloer en wordt boven afgewerkt door de dakrand. 
 
De bogen die het dak vormen, variëren in overspanning en hoogte. Men zou kunnen zeggen 
dat het dak uit twee delen bestaat: uit dubbel gebogen delen (Gaussiaanse gewelven) en de 
delen die daaraan hangen.  
 

    
a: Atlántida Kerk        b: Voorkant en achterkant 
  

    
c: Zijgevel             d: Interieur 
Afbeeldingen 1.1.9: De Atlántida Kerk,  Atlántida Spa, Uruguay 
 
 
In afbeelding 1.1.10a is duidelijk te zien dat het gebouw als een portaal werkt. De kopmuren 
zijn nog niet aanwezig en de constructie is desondanks al stabiel, terwijl er geen tijdelijke 
steunen zijn aangebracht. Door de gebogen vorm van de muren, heeft het dak een grote 
momentvaste oplegging (zie dwarsdoorsnede, afbeelding 1.1.13a). Hierdoor ontstaat een 
stabiel portaal.  
 
In het afbeelding 1.1.10b is de dakrand te zien. Deze neemt de spatkrachten van het dak op. 
De dakrand is het enige onderdeel van het gebouw dat behalve van gewapend baksteen ook 
van beton gemaakt is. 
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a: Het gebouw werkt als een portaal   b: De dakrand 
Afbeeldingen 1.1.10 
 
 
In welke volgorde het gebouw gebouwd is, is uit afbeelding 1.1.11 af te leiden. Eerst werden 
de muren gemaakt. Daarna werden de dakranden op de muren geplaatst, met in de dakranden 
de trekwapening. Deze overspant dus al van muur naar muur terwijl nog aan het dak 
begonnen moet worden. Het dak is daarna om de trekwapening heengemetseld met behulp 
van een bekisting (afbeelding 1.1.12). [DIE,96] [D&H,--] 
 

   
Afbeelding 1.1.11: De muren en de trekwapening        Afbeelding 1.1.12: De bekisting 
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Afbeeldingen 1.1.13 

 
a: Doorsneden 
   

 
b: Plattegrond 
 
 
Enkele afmetingen (zie afbeeldingen 1.1.13) 
Hoogte muren: 7 m    Dikte muren: 30 cm 
Gemiddelde overspanning: 16 m  Maximale overspanning: 18.80 m 
Hoogte dakbogen: 7 cm tot 147 cm  Grondoppervlak: 16x30 meter 
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1.2. Modeleren op schaal 
 
Allereerst de betekenis die het woordenboek geeft aan het woord model, waarbij de 
dikgedrukte betekenissen in dit project van toepassing zijn: 

1. Voorbeeld waarnaar de kunstenaar werkt 
2. Gietstukontwerp waarnaar de gietvorm gemaakt wordt  
3. Nabootsing op kleinere schaal 
4. Vaststaande, voorgeschreven vorm 
5. Type, toonbeeld van 
6. Schematische uitbeelding, voorstelling 

 
En modeleren: 

1. in het klein voorstellen 
2. ~naar vormen overeenkomstig 

 
 
1.2.1. Het waarom, de voor- en nadelen van proeven op schaalmodellen 
 
Vooral bij constructies die analytisch moeilijk te voorspellen zijn, kan het beter zijn om 
experimenten op (schaal)modellen te verkiezen boven een numerieke analyse op een 
computermodel. Dat is vaak het geval bij in twee richtingen gewapende of voorgespannen 
constructies (zoals veel gebouwen van Dieste). Een ander voordeel van experimenten op 
schaalmodellen is dat een daadwerkelijk experiment het gedrag van de constructie tot aan 
bezwijken laat zien. Nadelen zijn dat een proef op een model vaak duurder is dan een 
numerieke analyse en dat het maken van een schaalmodel en het uitvoeren van de proeven 
meer tijd vergt. 
 
 
1.2.2. Ontwerpen van een schaalmodel 
 
Het ontwerp van een schaalmodel moet volgens een aantal aandachtpunten gebeuren: 

1. Wat moet met het model bereikt worden 
2. Hoe precies moet er gewerkt worden 
3. Verschaling ten opzichte van het prototype 
4. Materiaal van het model  
5. Fabricage van het model 
6. Proefopstelling, meetapparatuur 

 
Deze punten worden in de volgende deelparagrafen behandeld. 
 
 
1.2.2.1. Wat moet met het model worden bereikt? 
 
Afhankelijk van wat van het model verwacht wordt, kun je voor verschillende soorten 
modellen kiezen: 
Ontwerpmodel: Hierbij gaat het alleen om het toetsen van de vorm van het prototype. Het 
materiaal en krachten spelen bij dit model geen rol. 
Elastisch model: Dit model is geometrisch gelijk aan het prototype, maar gemaakt van een 
elastisch materiaal (vaak plastic). Het geeft daarom alleen een beeld van het gedrag van het 
prototype in het elastisch stadium. 
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Indirect model: Vaak hoeft slechts één aspect van het prototype onderzocht te worden. Dan 
kunnen karakteristieken van het prototype die in het onderzoek geen rol spelen in het model 
weggelaten worden, zodat een zeer simpel model overblijft dat helemaal niet meer op het 
prototype hoeft te lijken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het verloop van een druklijn 
in een boog. Dit kan nagebootst worden door een touwtje. De vorm die het touwtje (met de 
erop werkende krachten) krijgt, is gelijkvormig aan het verloop van de druklijn. De 
constructievorm van de Sagrada Familia van Gaudi in Barcelona [BER,99] is op die manier 
tot stand gekomen. 
Direct model: Dit model is geometrisch gelijk aan het prototype en de krachten komen 
overeen. Het model is wel van een ander materiaal. Een elastisch model kan dus een direct 
model zijn. 
Realistisch model: In dit model is alles zo realistisch mogelijk nagebootst. Het is dus een 
direct model, met het verschil dat het materiaal van het model nu wel overeenkomt met dat 
van het prototype. In een realistisch model zijn de schaalwetten waaraan moet worden 
voldaan het ingewikkelst. 
[SAB,83] 
 
 
1.2.2.2. De nauwkeurigheid van het model 
 
De graad van nauwkeurigheid van een model hangt in sterke mate samen met het punt uit 
paragraaf 1.2.2.1. Een ontwerpmodel hoeft bijvoorbeeld lang niet zo precies te zijn als 
bijvoorbeeld een model t.b.v. sterkteonderzoek. Of er hoeft slechts één aspect van een 
constructie onderzocht te worden zodat vaak een heel simpel model adequaat kan zijn. Het is 
belangrijk dat men zich realiseert dat geldt: hoe realistischer het model, hoe ingewikkelder de 
verschaling. Op een gegeven moment wordt het zelfs onmogelijk de verschaling zodanig door 
te voeren dat alle aspecten kloppen. 
 
 
1.2.2.3. Verschaling  
 
De belangrijkste reden om een model op schaal te maken is natuurlijk dat het veel goedkoper 
is dan het maken van een model op ware grootte. Ook is de ruimte vaak beperkt, zodat een 
model op schaal noodzakelijk is. 
 
De twee factoren die een rol spelen bij het ontwerpen van een schaalmodel zijn het materiaal 
(E-modulus, G-modulus en de dwarscontractiecoefficiënt �) en de afmetingen (L). Indien het 
model niet van het originele materiaal wordt gemaakt, zal de E-modulus de factor zijn die het 
verschil tussen het model en het prototype weergeeft. Met de dwarscontractiecoefficiënt moet 
rekening gehouden worden bij de materiaalkeuze van het schaalmodel (de dwarscontractie-
coëfficiënt van het materiaal dat voor het model wordt gekozen moet ongeveer gelijk zijn aan 
die van het prototype, zie paragraaf 1.2.2.4). Omdat voor de G-modulus geldt dat G=E/(1+�) 
wordt de invloed van de G-modulus ook meegenomen. Bij verandering van afmetingen is de 
factor die het verschil tussen het model en het prototype weergeeft de lengte (L). Deze twee 
factoren (L en E) geven ieder een schaalfactor (SL en SE): 

 
Afmetingen: SL=Lmodel/Lprototype 
Materiaal:  SE=Emodel/Eprototype 

 



Hoofdstuk 1 – Literatuuronderzoek   -1.10- 

Deze schaalfactoren hebben invloed op andere aspecten van het model. Zo zullen de 
oppervlakte, het volume, de krachten op de constructie, etc. ook aangepast moeten worden 
met behulp van deze twee schaalfactoren. Hoe dit precies gebeurt, is uitgewerkt in paragraaf 
3.1. 
 
 
1.2.2.4. Materiaalkeuze van het model  
 
De materiaalkeuze moet gedaan worden met de eerste drie punten uit paragraaf 1.2.2 in het 
achterhoofd. Ook is het belangrijk rekening te houden met de dwarscontractiecoëfficiënt van 
het materiaal van schaalmodel. Deze is niet te manipuleren met schaalwetten en dus moet de 
dwarscontractiecoëfficiënt van het materiaal dat voor het model wordt gekozen ongeveer 
gelijk zijn aan die van het prototype [SAB,83]. 
 
 
1.2.2.5. Fabricage, proefopstelling, meetapparatuur 
 
Voorafgaande aan de proeven wordt een constructie eerst numeriek geanalyseerd, om te 
onderzoeken waar de piekspanningen optreden en waar scheuren ontstaan. Zo wordt duidelijk 
waar tijdens de proeven gemeten moet worden. 
 
Door de toepassing van andere afmetingen en andere materialen in het schaalmodel zijn de 
krachten, spanningen en rekken vele malen kleiner dan in het prototype (zie paragraaf 
1.2.2.3). Dat vereist nauwkeurige meetapparatuur en de krachtinleiding moet zorgvuldig 
gebeuren. 
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1.3. Aandachtspunten 
 
Tijdens het modelleren van de Atlántida Kerk waren de volgende aandachtspunten belangrijk: 

1. Wat zijn de invloeden van krimp, kruip, temperatuur en luchtvochtigheid? 
2. Wat zijn de gevolgen van verschalen van het prototype?  
3. Welke delen van het gebouw moeten worden gemodelleerd? 
4. Wat moet er precies onderzocht worden? 
5. Welke problemen geeft het modelleren van de wapening? 

 
 
1.4. Werkwijze 
 
Eerst is de Atlántida Kerk nader onderzocht en een zo natuurgetrouw mogelijke maquette 
(schaalmodel) gemaakt waardoor een beter inzicht in het geheel werd verkregen. Daarna 
verschafte een numerieke analyse nog meer duidelijkheid. Aan de hand hiervan werd bekeken 
wat van de schaalmodellen verwacht werd en wat er precies onderzocht zou worden. Daarna 
werden de modellen ontworpen, waarna de proeven uitgevoerd en uitgewerkt werden. 
 
 
1.5. Nut van het onderzoek 
 
Met dit onderzoek werd de praktijk weer aan theorie gekoppeld. Dit is er de laatste twee 
decennia bij ingeschoten. Het zorgt voor een heroriëntatie met betrekking tot het gebruik van 
schaalmodellen in experimenten. In de laatste twee decennia is er veel veranderd: 
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van betere meetapparatuur. 
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Hoofdstuk 2 
Numerieke Analyse 
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2.1. Inleiding 
 
Dit hoofdstuk begint met de precieze bepaling van de vorm van het dak. Daarna wordt de 
opbouw van het gebouw en met name van het dak bekeken, gevolgd door enkele eenvoudige 
handberekeningen om een eerste idee te krijgen van de krachten die op het model moeten 
worden aangebracht en de spanningen die daardoor in het model ontstaan.  
 
Daarna volgt de numerieke analyse in ESA-Prima Win. Deze analyse helpt een indruk te 
krijgen van het krachtenverloop in de constructie.  
 
Het gebouw bestaat uit een unit die zich herhaalt (zie de plattegrond en doorsnede van 
afbeelding 1.1.13a+b). In dit onderzoek wordt deze vorm eruit gelicht. Het onderzoek beperkt 
zich dus tot één unit. In paragraaf 2.6 wordt uitgelegd hoe deze keuze tot stand gekomen is. 
ESA-Prima Win is gebruikt om de randvoorwaarden van de unit te bepalen. Onder andere aan 
de hand van deze randvoorwaarden is het proefstuk en de proefopstelling ontworpen. 
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2.2. Het dak van het prototype 
 
2.2.1.  Vorm van het dak 
 
Om de vorm van het dak te kunnen definiëren is een assenstelsel gekozen, waarbij de x-as in 
de lengterichting door het hart van het gebouw loopt en waarbij de y-as aan de linkerzijde van 
het gebouw is gesitueerd. De z-as is positief naar boven. (afbeelding 2.2.1) 
In de plattegrond zijn de randen van het dak sinusvormig. De overspanning van het dak is 
gemiddeld 16 meter. Door de sinusvormen van de plattegrond varieert de overspanning van 
13,2 tot 18,8 meter. In het x-z-vlak beschrijft de constructie ook een sinusvorm. Op de x-as 
heeft deze de grootste amplitude, naar de zijkant van het gebouw neemt de amplitude af 
(afbeelding 2.2.2). Het dak heeft een dikte van 15 cm. 
 

 
Afbeelding 2.2.1: Plattegrond dak [mm] 
 

 
Afbeelding 2.2.2: Doorsneden dak op een afstand y van de x-as [mm] 
 
 
In het y-z-vlak loodrecht op de x-as beschrijft de constructie altijd een krommedie kan 
worden benaderd door een cirkelsegment, zie afbeelding 2.2.3. Daar waar de overspanning 
het grootste is (18,8 m), heeft het cirkelsegment de grootste hoogte. Deze bedraagt 1470 mm. 
Bij de kleinste overspanningen (13,2 m) heeft het cirkelsegment de kleinste hoogte: in het 
midden van de overspanning heeft het dak een zeeg van slechts 70 mm. [DIE,96] 
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Afbeelding 2.2.3: Cirkelsegmenten in het y-z vlak [mm] 
 
 
Het verloop van de verschillende cirkelsegmenten is bepaald volgens de figuur in afbeelding 
2.2.4. Het segment is het cirkeldeel boven de horizontale lijn door punt A. 
M is het porringspunt, R is de straal.   
M is het middelpunt van de cirkel en daar geldt: y=0 en zc=0. zk is hier de hoogte van de 
kromme. In het punt O geldt dat zk=0 (en y=0). 
 
R = hM = AM 
R = ((OA)2+(Oh)2)/(2Oh) 
OM  = �((AM)2 - (OA) 2) 
zk  = zc – OM 
zc  = �(R2-y2) 
zk  = �(R2-y2) – OM 

 

 
Afbeelding 2.2.4: Figuur ter bepaling van de segmenten 
 
 
In tabel 2.2.1 zijn per kromme de verschillende parameters samengevat. Voor 5 verschillende 
krommen (bij 5 verschillende overspanningen) is de straal R berekend. Ook is de hoogte in 
het midden van de kromme (bij y=0) aangegeven. 
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Tabel 2.2.1: De  krommen 
 kromme 1 kromme 2 kromme 3 kromme 4 kromme 5 
R = AM 30789 32577 41943 89476 311178 
2*OA 18800 17980 16000 14020 13200 
Oh 1470 1265 770 275 70 
OM 29319 31312 41173 89201 311108 
 
 
Bij iedere x-y-coördinaat van het dak is het nu gemakkelijk de z-coördinaat te berekenen. De 
vorm van het dak is nu in knooppunten vastgelegd. 
 
De muren beschrijven op het maaiveld een rechte lijn. De bovenkant van de muur (bij de 
aansluiting met het dak) heeft de sinusvorm die de dakplattegrond ook beschrijft (afbeelding 
2.2.5a). 
 

 
a: Aanzicht        b: De constructie van de muur 
Afbeelding 2.2.5: De muur 
 
 
De muur is 300 mm dik en bestaat uit twee spouwbladen In de voegen van de muur en in de 
spouw is wapening geplaatst (zie afbeelding 2.2.5b). Het is niet precies duidelijk hoeveel. 
[DIE,96] [D&M,--] 
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2.2.2. De opbouw van het dak 
 
Het dak bestaat uit drie lagen. Op afbeelding 2.2.6 zijn de eerste twee lagen te zien. De 
onderste laag is van baksteen. De afmetingen van de baksteen zijn 210x100x30 mm. De laag 
daarop bestaat uit stenen met afmetingen van 200x200x80 mm. De derde stenen laag heeft 
een dikte van 30 mm. Op afbeelding 2.2.6. is de derde laag nog niet aangebracht. In totaal 
heeft het dak (inclusief voegen) een dikte van 150 mm.  
 
Ook de wapening is duidelijk te zien. De dikke staven zijn de trekstaven van de dalwapening. 
Het oppervlak van de dalwapening van de units varieert van 3218 mm2 tot 3877 mm2 tot 4536 
mm2. De meest centraal gelegen units (het onderwerp van dit onderzoek, zie paragraaf 2.6) 
zijn voorzien van een dalwapening die varieert van 3218 mm2 (4�32) tot 3877 mm2 
(2�32+2�38). De trekstaven liggen in de tweede laag van het dak. Ook zijn in afbeelding 
2.2.6. de wapeningsnetten te zien. Er zijn twee wapeningsnetten. Het eerste ligt in de voegen 
van de onderste gemetselde laag van het dak en gaat onder de dikke wapeningstaven door. De 
tweede ligt bovenin de voegen van de tweede gemetselde laag en gaat boven de 
wapeningstaven langs [D&M,--] [DIE,96]. 
 

 
Afbeelding 2.2.6: Detail van de dakopbouw 
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Uit de beschikbare informatie volgt niet welke wapeningsstaven voor de wapeningsnetten zijn 
gebruikt. Wel is bekend dat de wapeningsnetten samen een gewicht van 2 kg/m2 hebben 
[DIE,96]. Uit afbeelding 2.2.6. is af te leiden dat de wapeningsstaven van de wapeningsnetten 
in beide richtingen 200 mm uit elkaar liggen. In een vierkante meter liggen 20 
wapeningsstaven (2 wapeningsnetten boven elkaar, ieder met staven in twee richtingen die 20 
cm uit elkaar liggen, dus 20 staven). Hiermee kan de doorsnede van de staven van de 
wapeningsnetten bepaald worden. 
 
Gewicht staaf = 2 kg / 20     = 0,1 kg per meter lengte. 
Er geldt:  �r2 x 1m x 7850 kg/m3   = 0,1 kg 
Dus: rwapeningsstaaf  = �(0,1 / (7850 x 1 x �))  = 2,0 x 10-3 m 
� wapeningsstaaf = 2 x  2,0 x 10-3   = 4,0 x 10-3 m 
        = 4,0 mm 
 
De wapeningsnetten zijn dus opgebouwd uit staven �4 mm. Dit is een benadering en er is 
niets bekend over de gebruikte staalkwaliteit. 
 
Eerder is al vermeld dat de meest centraal gelegen units voorzien zijn van een dalwapening 
die varieert van 3218 mm2 (4�32) naar 3877 mm2 (2�32+2�38). Omdat in dit onderzoek 
een centrale unit wordt onderzocht (zie paragraaf 2.6), moet de wapening in het model 
ontworpen worden overeenkomstig een wapeningsoppervlak in het prototype van 3218 mm2. 
De minimale waarde voor de trekwapening in het dal wordt dus aangehouden. 
 

 
Afbeelding 2.2.7: Wapeningstekening 
 

 
Afbeelding 2.2.8: Doorsnede AA 
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2.2.3. De drukboog  
 
In deze paragraaf is het dak los van de rest van de constructie bekeken om een eerste beeld te 
krijgen van de werking van de dakconstructie. Het dak wordt hier dus in feite beschouwd als 
een ligger op twee steunpunten. 
Als het dak belast wordt door een verdeelde verticale belasting (zoals het eigen gewicht) 
ontstaat er in het dak een drukboog, de spatkrachten worden opgenomen door de dalwapening 
(afbeelding 2.2.9). Een unit is dus in principe ontworpen om buiten het dal druk op te nemen 
en in het dal trek. Er lopen wapeningsnetten door het gehele dak zodat ook buiten het dal 
kleine trekkrachten worden opgenomen, zowel in x-richting als in y-richting. De 
wapeningsnetten vervullen dus hun functie op het moment dat ten gevolge van de belastingen 
op het dak trekspanningen buiten het dal optreden. De dalwapening daarentegen werkt altijd, 
omdat de spatkrachten die door het eigen gewicht ontstaan altijd aanwezig zijn.  Het is 
duidelijk dat het dak zal bezwijken als er te grote trekspanningen optreden op plaatsen waar 
het dak op druk ontworpen is en het wapeningsnet de trekspanningen ook niet meer kan 
opnemen.  
Het moment dat ontstaat ten gevolge van de verticale verdeelde belasting wordt dus 
opgenomen door druk in de boog en trek in het dal. Er vormt zich een krachtenkoppel met de 
hoogte van de unit als arm. Een positief moment kan dus gemakkelijk worden opgenomen 
omdat een positief moment druk in de drukboog geeft en trek in het dal. Een negatief moment 
echter geeft druk in het dal en trek buiten het dal. Daarom zal een te groot negatief moment 
voor problemen zorgen. 
 

 
Afbeelding 2.2.9: Drukboog in de unit  
 
 
2.2.4. Dalwapening van het prototype 
 
In de volgende eenvoudige berekening van de dalwapening van het dak wordt het dak als een 
ligger op twee steunpunten beschouwd.  
Het eigen gewicht van het dak is �p= 20 kN/m3. Ep=4500 N/mm2. 
Het dak is 15 cm dik. 
Het moment in de constructie wordt gevormd door druk in de drukboog en door trek in de 
trekwapening van de constructie (afbeelding 2.2.9). De arm tussen deze twee krachten is op 
het hoogste punt van de drukboog 1,4 m. (Dat is het maximale verschil in hoogte tussen het 
dal en top.) 
De trekwapening in het dal heeft een oppervlak van 3218 mm2. In deze berekening is 
uitgegaan van het wapeningsstaal FeB220 (met de laagst verkrijgbare vloeispanning: 
rekenwaarde 190 N/mm2). 
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�p   = 20 kN/m3 
Dikte dak  = 150 mm     = 0,15 m 
Overspanning l = 16 m 
Eigen gewicht = 20 kN/m3 x 0,15 m   = 3 kN/m2 (=Gp) 
   = 3 kN/m2 x 5,5 m   = 16,5 kN/m 
Moment   = 1/8 x 16,5 kN/m x (16 m)2   = 528 kNm 
Druk/Trekkracht = 528 kNm / 1,4 m    = 377 kN 
�Wapening  = 377 x 103 N / 3218 mm2   = 117 N/mm2 
Controle  117 N/mm2 < 190 N/mm2  Dus ok 
 
In de dalwapening komt een trekspanning van 117 N/mm2 ten gevolge van het eigen gewicht. 
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2.3. NEN 6720 
 
Het gebouw wordt getoetst aan de NEN 6720 [NEN,6720]. Er wordt vanuit gegaan dat het 
gebouw in Nederland staat. In 2.3.1 en 2.3.2 zijn de belastingscombinaties van het eigen 
gewicht met wind en het eigen gewicht met sneeuw bekeken.  
 
De uiterste grenstoestand: 
�f;g x G + �f;q x Q 
G  = het eigen gewicht 
Q  = de veranderlijke belasting. 
�f;g  = 1,2 
�f;q  = 1,5 
 
 

2.3.1.Windbelasting 
 
Bij het berekenen van de windbelasting is het gebouw beschouwd als een loods van 30 x 16 x 
7 m. 
De formule voor de windbelasting is: prep = Cdim x Cindex x Ceq x � x pw 
Het gebouw staat in gebied I, in een onbebouwde omgeving. In gebied I, onbebouwd, is de 
windbelasting in Nederland het grootst (NEN 6720 bijlage A). 
 
pw  = 0,95 kN/m2  (NEN 6720 Bijlage A.1, tabel 10). (H = 7 m) 
Ceq  = 1 
�  = 1 
Cdim  = 0,92   (NEN 6720 Bijlage A.2, tabel 11) 
Cindex  zijn de windvormfactoren: deze zijn Cpe voor de externe invloeden van de wind en 
Cpi voor de interne druk of zuiging t.g.v. de wind.(zie afbeelding 2.3.2) 
 
De wind kan voor zowel externe als interne druk of zuiging op de vlakken van het gebouw 
zorgen. Daarom kunnen drie belastingscombinaties t.g.v. wind ontstaan (zie afbeelding 2.3.2): 
de externe invloeden van de wind in combinatie met interne druk, de externe invloeden van de 
wind in combinatie met interne zuiging, de externe invloeden van de wind zonder interne druk 
of zuiging. 
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Afbeelding 2.3.2.: De vormfactoren van de drie belastingscombinaties  t.g.v. de wind 
[NEN,6720] 
 
 
De windbelastingen werden in combinatie met het eigen gewicht in ESA-Prima Win op een 
portaal gezet. Het portaal is een sterk vereenvoudigde vorm van een unit. Zo kon eenvoudig 
en snel worden bekeken hoe per belastingsgeval het momentenverloop over de unit is. Voor 
de uitwerking daarvan, zie bijlage 3. Alle staven van het model in afbeelding 2.3.3 en 2.3.5. 
zijn hetzelfde. Het doel van de modellen is om een indruk te krijgen van welke 
belastingcombinatie maatgevend is. De precieze grootte van de momenten doet er daarom niet 
zoveel toe, het gaat om de onderlinge vergelijking van de belastinggevallen. 
Een negatief moment zorgt voor druk in het dal van de unit en voor trekspanningen buiten het 
dal. Zoals vermeld in paragraaf 2.3.0 is dat ongunstig. Het bleek dat het geval met onderdruk 
in combinatie met het eigen gewicht voor de grootste negatieve momenten in het dak zorgt.  
In afbeelding 2.3.3 is van dit geval de momentenlijn weergegeven.  
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Afbeelding 2.3.3: Momentenlijn van het belastingsgeval van wind met onderdruk in 
combinatie met eigen gewicht 
Staven-(N):   150 x 150 mm E=4500 N/mm2 
Knopen-():   Momentvast   
Steunpunten:   Scharnierend 

Aan de voeten is verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. 
 
 
2.3.2.Sneeuwbelasting 
 
De formule voor de sneeuwbelasting is: prep = Ci x psn;rep 
 
psn;rep  = 0,7 kN/m2 
C1 = 0,8    (zie afbeelding 2.3.4.) 
C2 = 1,6    (zie afbeelding 2.3.4.) 
prep  = ((0,8 + 1,6)/2) * 0,7  = 0,85 kN/m2 
 

 
Afbeelding 2.3.4: Bepaling C-factoren [NEN,6720] 
 
 
Ook dit geval werd ingevoerd in ESA Prima Win. De momentenlijn t.g.v. de sneeuwbelasting 
en het eigen gewicht is in afbeelding 2.3.5. te zien. 
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Afbeelding 2.3.5: De momentenlijn t.g.v. sneeuwbelasting en het eigen gewicht. 
Staven:   150 x 150 mm E=4500 N/mm2 
 De staven kunnen normaalkracht, dwarskracht en momenten opnemen 
Knopen:   Momentvast   
Steunpunten:   Scharnierend 

Aan de voeten is verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. 
 
 
Het maximale negatieve moment van de belastingscombinaties wind en eigengewicht en 
sneeuw en eigengewicht liggen dicht bij elkaar. Daarom is het in dit stadium te vroeg om 
uitspraak te doen over welke combinatie voor het model het ongunstigst is. Wel is al 
duidelijker dat de windbelasting in combinatie met het eigen gewicht een interessanter beeld 
geeft. Het dak gedraagt zich aan beide kanten (bij beide opleggingen op de muur) 
verschillend. Bij de linkeroplegging (zie afbeelding 2.3.3) zal het negatieve moment steeds 
kleiner worden (of het positieve moment steeds groter), terwijl het negatieve moment aan de 
rechterkant zal toenemen (of het positieve moment afnemen) bij toenemende windbelasting.  
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2.4. Analyse in ESA Prima Win 
 
Eerst werd een grof staafmodel ingevoerd in ESA-Prima Win. Hiermee kon snel en eenvoudig 
een eerste analyse van het krachtenverloop in de constructie worden gemaakt. De eis die aan 
het grove staafmodel gesteld werd, was dat de vorm van het staafmodel moest overeenkomen 
met de vorm van het prototype. Aan de onderlinge stijfheden van de elementen waaruit dit 
model is opgebouwd, zijn in dit model geen eisen gesteld: voor het hele model zijn dezelfde 
staven gebruikt. 
Daarna werd deze analyse met behulp van een nauwkeuriger staafmodel verder uitgewerkt. 
Het gebouw en de unit is ook als een plaatmodel in ESA Prima Win ingevoerd. In het 
nauwkeurige staafmodel moesten de stijfheidverhoudingen gelijk zijn aan de 
stijfheidverhoudingen van het plaatmodel en het model 1:5. 
Tenslotte is ook een plaatmodel in ESA-prima win gemaakt. Dit model moest zo realistisch 
mogelijk zijn. 
Het stijfheidsverschil van het dal (door de aanwezige dalwapening) ten opzichte van de rest 
van het model is in de analyse in ESA-prima win niet meegenomen. In de volgende 
paragrafen zijn de modellen en de analyse ervan verder toegelicht. 
 
In de tabellen 2.4.1-3 hieronder is aangegeven hoe de karakteristieken van de elementen en de 
scharnieren worden aangegeven. Bijvoorbeeld een pendelstaaf is een staaf-(N). Een staaf die 
behalve normaalkracht ook een moment in y-richting kan opnemen is een staaf-(N,My). Een 
scharnier voor het buigmoment My is een scharnier-(fiy). 
Plaatelementen in ESA-Prima Win kunnen buiging, torsie, dwarskrachten en 
membraankrachten (normaalkrachten en afschuiving) opnemen. 
 
Tabel 2.4.1: Karakteristieken staven [ESA,03] 

 
 
Tabel 2.4.2: Scharnieren staven [ESA,03] 
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Tabel 2.4.3: Scharnieren platen [ESA,03] 

 
 
 
2.4.1. Staafmodel 
 
Het voordeel van een staafmodel boven een plaatmodel is dat een staafmodel makkelijker te 
analyseren is. Met behulp van de normaalkrachten in de staven is zeer snel en eenvoudig vast 
te stellen waar druk en waar trek in het model optreedt. 
 
 
2.4.1.1.Grof Staafmodel 
 
Om een eerste indruk van de werking van de constructie te krijgen, is het gebouw in 
vereenvoudigde vorm als een staafmodel ingevoerd (afbeelding 2.4.1). Met behulp van dit 
model moet meer duidelijkheid verkregen worden over de krachtswerking in de constructie.  
 

 
Afbeelding 2.4.1: Staafmodel van het hele gebouw 
Staven-(N):   150 x 150 mm Pendelstaven  E=4500 N/mm2 
Knopen-(fix,fiy,fiz):  Scharnieren  In de knopen geldt: My, Mx en Mz = 0 
Steunpunten:   Scharnierend 

Aan de voet van de muren is verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. 
 

 
Omdat het uiteindelijke proefstuk maar uit één unit zal bestaan, zijn ook beide mogelijkheden 
voor de vorm van het proefstuk apart bekeken (afbeelding 2.4.2). Er is vanuit gegaan dat de 
verplaatsing in de x-richting van zo’n proefstuk verhinderd wordt door de aangrenzende 
unit(s) (zie paragraaf 2.6.). De opleggingen aan het dak verhinderen in het computermodel 
deze verplaatsing. De belasting die op de modellen staat, vertegenwoordigt het eigen gewicht 
van het dak. De lijnbelastingen zijn in het kader hieronder berekend. 
 
3,0 kN/m2 x 2,727 m   = 8,2 kN/m 
0,5 x (3,0 kN/m2 x 2,727 m)  = 4,1 kN/m (zie afbeeldingen 2.4.2) 
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a: Een unit van top tot top b: Een unit van dal tot dal 
Afbeeldingen 2.4.2: Staafmodel van één aparte unit (een vakwerkvouwschaal) 
Staven-(N):   150 x 150 mm Pendelstaven  E=4500 N/mm2 
Knopen-(fix,fiy,fiz):  Scharnieren  In de knopen geldt: My, Mx en Mz = 0 
Steunpunten:   Scharnierend 

De steunpunten aan het dak geven alleen een reactie in x-richting. Aan de voet van de muren is 
verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. Aan de voet aan de buitenkant van de muren is  
de verplaatsing in x-richting voorkomen. 
 

 
 
 
Door de staafkrachten te bekijken, kan een beeld verkregen worden van het krachtenspel in 
het dak. Dit is slechts een kwalitatieve analyse om te bepalen wat het teken van de krachten in 
de constructie is. Het is duidelijk dat in de toppen druk (groen) zit en in de dalen trek (rood), 
zie afbeelding 2.4.3. De drukboog volgt de kortste weg naar de opleggingen (de muren). Dit 
gebeurt via de diagonalen De trek wordt via de trekstaaf in het dal (de dalwapening) 
afgevoerd. De trek die in de diagonalen zit, wordt opgenomen door het wapeningsnet. 
 

     
Afbeeldingen 2.4.3: Normaalkrachten 
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2.4.1.2.Nauwkeurig staafmodel 
 
Het model is als een staafmodel ingevoerd (afbeelding 2.4.4). De staven zijn momentvast met 
elkaar verbonden. De muren zijn aan de voet scharnierend opgelegd. De staven vormen een 
grit van 1 meter bij 0,682 meter. In beide richtingen is de totale oppervlakte van de staven 
gelijk gehouden aan de oppervlakte in het plaatmodel. 
 
 

 
Afbeelding 2.4.4: Het nauwkeurige staafmodel 
Staven-(N,Vy,Vz,Mx,My,Mz): E = 4500 N/mm2, Poisson=0,2 

Dak:  in y-richting: b x d = 682 x 200 mm  (randstaven 1000 x 341 x 200)  
   in x-richting: b x d = 1000 x 200 mm  

Muren: in z-richting: b x d = 682 x 300 mm  (randstaven 1000 x 341 x 300) 
  in x-richting: b x d = 1000 x 300 mm 

Knopen-( ):   Momentvast    
Steunpunten:   Scharnierend 

De steunpunten aan het dak geven alleen een reactie in x-richting. Aan de voet van de muren is 
verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. Aan de voet aan de buitenkant van de muren is  
de verplaatsing in x-richting voorkomen. 

 
 
Het eigen gewicht is in dit model aangebracht als lijnlasten. De lijnlasten zijn in het kader 
hieronder berekend. 
 
3,0 kN/m2 x 0,682 m   = 2,0 kN/m 
0,5 x (3,0 kN/m2 x 0,682 m)  = 2,0 kN/m  (zie afbeelding 2.4.5). 
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Afbeelding 2.4.5: Het eigen gewicht als lijnlasten 
 
 
De maatgevende windbelasting is ook ingevoerd als lijnlasten, zoals berekend in paragraaf 
2.3.1. Ook de sneeuwbelasting is ingevoerd zoals berekend in paragraaf 2.3.2. 
 
De wind- en sneeuwbelasting worden apart bekeken in combinatie met het eigen gewicht. Het 
blijkt dat de windbelasting plaatselijk voor de grootste trek in y-richting in het model buiten 
het dal zorgt.  
 
In de afbeeldingen 2.4.7a en b is aangegeven waar in het model trek ontstaat ten gevolge van 
de windbelasting en het eigen gewicht. De maximale trekkracht in x-richting is 11,9 kN, de 
maximale trekkracht in y-richting (buiten het dal*) is 13,3 kN. Die krachten staan in 
afbeeldingen 2.4.7a en b aangegeven. 
 
In de afbeeldingen 2.4.8a en b is aangegeven waar in het model trek ontstaat ten gevolge van 
de sneeuwbelasting en het eigen gewicht. In y-richting zitten er alleen trekkrachten in het dal 
van het model. De maximale trekkracht in x-richting is 17,1 kN. 
 
Door de windbelasting op het model ontstaat er plaatselijk trek in de muur. Daarom moet ook 
de muur van het model van wapening worden voorzien (net als het prototype, paragraaf 
2.2.1). De wapening die in de muur zit, moet doorlopen tot in het dak zodat de verbinding 
tussen het dak en de muur trek kan opnemen. 
 
 
 
 
 
*Trekkrachten in de y-richting worden door de dalwapening opgenomen, die apart wordt 
berekend. Hier wordt bekeken hoeveel de wapening in de rest van het model op moet nemen 
en daarom is hier alleen de grootte van de krachten in de staven buiten het dal van belang. 
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Afbeeldingen 2.4.7: Trekkrachten in het staafmodel t.g.v. het eigen gewicht en windbelasting. 

a (links): in y-richting 
b (rechts): in x-richting 

 

   
Afbeelding 2.4.8: Trekkrachten in het staafmodel t.g.v. het eigen gewicht en sneeuwbelasting. 

a (links): in y-richting 
b (rechts): in x-richting 
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2.4.2. Plaatmodel 
 
Daarna is het gebouw in ESA-Prima Win als een plaatmodel ingevoerd. Het model is 
ingevoerd met een aangepast materiaal dat een E van 4500 N/mm2 en een soortelijk gewicht 
van 2000 kg/m3 heeft. In afbeelding 2.4.9 is dit model te zien. Ook is een enkele unit 
ingevoerd als een plaatmodel (afbeelding 2.4.10). Deze is ingevoerd met de hiervoor 
besproken randvoorwaarden. 
De staafmodellen zijn een vereenvoudigde vorm van de plaatmodellen en daardoor 
overzichtelijker. De staafmodellen worden vooral gebruikt om het krachtenspel in het model 
te analyseren. In de staven van de staafmodellen zit vooral een normaalkracht. De 
plaatmodellen zijn zeer bruikbaar om de vervormingen van het proefmodel te voorspellen. 
 

 
Afbeelding 2.4.9: plaatmodel  
Platen:   E = 4500 N/mm2, Poisson = 0,2  
   l x b = 1000 x 682 mm  
   Dikte: 200 mm (5 maal de dikte van het model 1:5) 
 De plaatelementen kunnen buiging, torsie, dwarskrachten en membraankrachten opnemen. 
Verbinding-( ):  Momentvast 
Steunpunten:   Scharnierend 

Aan de voet van de muren is  
verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. Aan de voet aan de buitenkant van de muren is  
de verplaatsing in x-richting voorkomen. 
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Abeelding 2.4.10: Een unit van het plaatmodel 
Platen:   E = 4500 N/mm2, Poisson = 0,2  
   l x b = 1000 x 682 mm  
   Dikte: 200 mm (5 maal de dikte van het model 1:5) 
 De plaatelementen kunnen buiging, torsie, dwarskrachten en membraankrachten opnemen. 
Verbinding-( ):  Momentvast 
Steunpunten:   Scharnierend 

De steunpunten aan het dak geven alleen een reactie in x-richting. Aan de voet van de muren is  
verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. Aan de voet aan de buitenkant van de muren is  
de verplaatsing in x-richting voorkomen. 
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2.5. Keuze voor de belastingcombinatie 
 
Uit paragraaf bleek dat de windbelasting in combinatie met het eigen gewicht voor de grootste 
trek in een staaf buiten het dal zorgt. Daarbij komt dat het de interessantste combinatie is, 
interessanter dan de combinatie van sneeuw met het eigen gewicht. Sneeuw en het eigen 
gewicht zijn beide verticale verdeelde belastingen. Daarom voegt die combinatie weinig toe. 
De combinatie van wind met het eigen gewicht geeft een interessanter krachtenspel. Het eigen 
gewicht spant het dak van het model als het ware voor. Het dak is ontworpen om een 
dergelijke belasting op te nemen en er ontstaat een drukboog bovenin en trek in het dal (zie 
paragraaf 2.3.3). Hoe groter de verticale belasting op het dak, hoe groter deze trek en druk is. 
Een horizontale (wind)belasting op het model werkt ongunstig op dit principe en zal voor trek 
buiten het dal en druk in het dal van het dak zorgen. Eerst moet echter het effect van de 
verticale belasting teniet worden gedaan voordat er daadwerkelijk trek buiten het dal komt. 
De verhouding tussen de verticale en de horizontale belasting is dus van belang. Er werd voor 
gekozen in de proeven met een verdeelde verticale belasting en een horizontale belasting te 
werken. De andere invloeden van de windbelasting werden verwaarloosd zodat het effect van 
deze twee belastingen duidelijk bleef. De proef bleef op deze manier overzichtelijk. Hoe meer 
invloeden tijdens de proef, hoe moeilijker de waarnemingen te verklaren zijn.  
De verticale belasting is in principe de passieve belasting, de horizontale puntlast de actieve 
belasting. Dat wil zeggen dat de verticale belasting op het model gedurende de proeven 
waarbij beide belastingen op het model kwamen te staan constant was en dat de horizontale 
belasting de variërende belasting was. 
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2.6. Centrale Unit 
 
De Atlántida kerk bestaat uit één zich herhalende basisvorm. Het onderzoek beperkt zich tot 
de basisvorm omdat het duidelijk is dat een unit ontworpen is om als een onderdeel van een 
‘keten’ van units te fungeren. De units in het midden van het dak zijn namelijk allemaal 
hetzelfde opgebouwd (alleen het wapeningsoppervlak in het dal verschilt wat) terwijl de 
randunits aanpassingen nodig hebben om te grote doorbuigingen of bezwijken te voorkomen 
(bijlage 1, afbeelding 4).  
Als de keten van units oneindig lang zou zijn, zouden alle units zich hetzelfde gedragen (bij 
gelijkmatig verdeelde windbelasting). De Atlántida kerk bestaat echter uit maar vijf en een 
halve unit. Daarom gedraagt geen van de units in het gebouw zich hetzelfde. In dit onderzoek 
is er vanuit gegaan dat een unit wel een onderdeel van een oneindig lange keten is en dat de 
windbelasting een gelijkmatig verdeelde belasting is. Deze redenering impliceert dat de 
randvoorwaarden aan allebei de kanten van het proefstuk hetzelfde zijn. Omdat de unit 
duidelijk is ontworpen om als een onderdeel van een ‘keten’ van units te fungeren, is deze 
redenering logisch.  
 
Een centrale unit vindt aan beide kanten zijdelingse steun van de naastgelegen units, zodat 
zijdelingse verplaatsingen van de randen van de centrale unit in de x-richting wordt 
voorkomen. Door te bekijken wat het effect van het eigen gewicht en van horizontale 
puntlasten is op de centrale units in het gebouw, blijkt dat er inderdaad in de middelste units 
van het gebouw geen verplaatsingen in de x-richting zijn ten gevolge van het eigen gewicht 
(afbeelding 2.6.1) en de horizontale puntlasten (zonder eigen gewicht, afbeelding 2.6.2). 
Hiermee is plausibel gemaakt dat er ten gevolge van de belastingen die tijdens de proeven in 
dit onderzoek op een unit kunnen komen te staan in de meest centraal gelegen units geen 
verplaatsingen in de x-richting ontstaan.  
 

 
Afbeelding 2.6.1: Verplaatsingen in x-richting van het plaatmodel o.i.v. het eigen gewicht  
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Afbeelding 2.6.2: Verplaatsingen in x-richting van het plaatmodel o.i.v. horizontale belasting 
in x-richting  
 
 
Belangrijk is te weten hoe dit kan worden nagebootst in het model. De vraag is of het model 
over de gehele lengte gesteund moet worden, of dat het voldoende is het model op een beperkt 
aantal plaatsen in het dak de x-richting af te steunen. In bijlage 4 volgt het onderzoek dat 
daarnaar gedaan is. De voorzieningen in de proefmodellen die de zijdelingse verplaatsingen 
voorkomen, mogen verplaatsingen in z- en y-richting niet belemmeren. 
Doordat de verplaatsing van het dak in x-richting werd verhinderd, waren de verplaatsingen 
van de muur in x-richting ook verhinderd. Om dat de controleren is in experiment 2.2 en 2.3 
de verplaatsing in x-richting op de helft van de hoogte van de muur gemeten (zie paragraaf 
6.3.3). Er werd geen verplaatsing waargenomen. 
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3.1. Verschaling algemeen 
 
In dit hoofdstuk is aan de hand van simpele voorbeelden bekeken wat de invloed van de 
verschaling is en welke keuzes er gemaakt moeten worden in het ontwerpproces van een 
schaalmodel. Ook is er gekeken naar de verschaling van het eigen gewicht en de wapening. In 
dit hoofdstuk wordt vaak verwezen naar bijlage 2. 
 
De twee factoren die een rol spelen bij het ontwerpen van een schaalmodel zijn het materiaal 
(E-modulus) en de afmetingen (L), zie paragraaf 1.2.2.3. Indien het model niet van het 
originele materiaal wordt gemaakt, zal de E-modulus de factor zijn die de veranderingen 
tussen het model en het prototype weergeeft. Bij verandering van afmetingen is dat de lengte 
(L). Deze twee factoren geven ieder een schaalfactor (SL en SE) [SAB,83]. De invloed van 
beide factoren is in bijlage 2 met behulp van twee voorbeelden verduidelijkt. 
 
Afmetingen SL = Lmodel/Lprototype 
Materiaal  SE = Emodel/Eprototype 
 
Deze verschillen ten opzichte van het prototype hebben invloed op andere aspecten van het 
model. Zo zullen de hieronder vermelde grootheden (tabel 3.1.1) ook aangepast moeten 
worden. Ze zijn allemaal terug te voeren naar de twee schaalfactoren met behulp van hun 
eenheid. De oppervlakte heeft bijvoorbeeld de eenheid m2. m is de eenheid voor de afmeting 
die een schaalfactor SL heeft. Daarom zal de oppervlakte een schaalfactor van SL

2 ten opzichte 
van het prototype hebben.  
Er geldt: 
 
Tabel 3.1.1: De schaalformules voor gelijkblijvende  rekken [SAB,83] 
Grootheid Eenheid Schaalfactor 
A [m2] SL

2 
V [m3] SL

3 
F [N] SE * SL

2 
Q [N/m] SE * SL 
q [N/m2] SE 
M [Nm] SE * SL

3 
W [m3] SL

3 
σ [N/mm2]  

= FN/A + M/W 
SE 

� [m] SL 
 
Bij gebruik van deze factoren, zullen de rekken in het model identiek zijn aan de rekken in 
het prototype. In het model zal een spanning ontstaan die SE keer zo groot is als in het 
prototype. 
 
Men kan er echter ook voor kiezen om de spanningen in het model gelijk te houden aan de 
spanningen in het prototype. Daartoe moeten de schaalformules voor de krachten (F), lasten 
(Q en q) en momenten (M) door SE gedeeld worden. Het gevolg is dat de rekken in het model 
dan een factor SE verschillen met de rekken van het prototype. De factor SE valt dus weg uit 
de schaalformules van tabel 3.1.1, zodat de schaalformules uit tabel 3.1.2 gelden.   
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Tabel 3.1.2: De schaalformules voor gelijkblijvende spanningen 
Grootheid Eenheid Schaalfactor 
A [m2] SL

2 
V [m3] SL

3 
F [N] SL

2 
Q [N/m] SL 
q [N/m2] 1 
M [Nm] SL

3 
W [m3] SL

3 
σ [N/mm2]  

= FN/A + M/W 
1 

� [m] SL 
 
 
Dus als het model van een ander materiaal gemaakt wordt dan het prototype, moet een keuze 
gemaakt worden. Of de spanning óf de rek in het model kan overeenkomen met de spanning 
of rek in het prototype. Indien het model uit hetzelfde materiaal bestaat als het prototype, 
zullen dus zowel de rekken als de spanningen overeenkomen met de rekken en spanningen 
van het prototype.  
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3.2. Aanvullend eigen gewicht in een schaalmodel 
 
Het eigen gewicht blijkt een belangrijk punt bij de verschaling van een prototype. Een groot 
gedeelte van het eigen gewicht van het prototype moet aanvullend op het schaalmodel  
worden aangebracht. Bij een proef op een schaalmodel van een ander materiaal moet de keuze 
worden gemaakt of de spanningen of de rekken van het model gelijk worden gehouden aan 
die van het prototype. Met behulp van het voorbeeld hieronder (voorbeeld 2.1) zijn voor beide 
gevallen formules afgeleid waarmee de aanvullende belasting kan worden berekend. In het 
voorbeeld is gewerkt met een prototype en een model op schaal dat van een ander materiaal is 
dan het prototype. 
 
Voorbeeld 2.1: 
Een prototype dakplaat van 5x2 m, een dikte van 100 mm en een eigen gewicht van 25 
kN/m3. Ep=29000 N/mm2. Zie afbeelding 2.3.1. 
 
Eigen Gewicht = 25 kN/m3 x 0,1 m   = 2,5 kN/m2

 (=Gp) 
   = 2,5 kN/m2 x 2,0 m   = 5,0 kN/m 
Moment  = 1/8 x 5,0 kN/m x (5,0 m)2  = 15,625 kNm 
W   = 1/6 x 2,0 x (0,1 m)2   = 3,333x10-3 m3 
Spanning  = M/W = 15,625 / 3,3x10-3 x 10-3 = 4,6875 N/mm2 
    
 
Een model op schaal 1:5: 
1x0,4 m, een dikte van 20 mm en een eigen gewicht van 2,9 kN/m3. Em=7000 N/mm2. Zie 
afbeelding 2.3.1. 
 
Eigen Gewicht  = 2,9 kN/m3 x 0,02 m   = 0,058 kN/m2

 (=Gm)  
   = 0,058 kN/m2 x 0,4 m  = 0,023 kN/m 
Moment  = 1/8 x 0,023 kN/m x (1,0 m)2 = 0,0029 kNm 
W   = 1/6 x 0,4 m x (0,02 m)2  = 2,667x10-5 m3 
Spanning  = M/W = 0,0029 / 2,7x10-5 x 10-3 = 0,10875 N/mm2 
 

 
Afbeelding 2.3.1: Een prototype 1:1 en model 1:20 
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Het gewicht dat aanvullend op het model moet worden aangebracht om de spanningstoestand 
van het prototype na te bootsen, is afhankelijk van de verschaling van het model en van het 
materiaal van het model. Het effect van elk van deze twee aspecten wordt apart bekeken: 
 

I Het model is gemaakt op een schaal 1:n. Het model is van hetzelfde materiaal als het 
prototype. In dit model met een verschaling van 1:n worden de spanningen in het 
model ten gevolge van zijn eigen gewicht n keer zo klein in verhouding tot het 
prototype. SL=1/n=Lm/Lp (Voorbeeld zie bijlage 2). 

 
II Het model is van een ander materiaal als het prototype, met een � die S� keer zo groot 

is dan de � van het materiaal van het prototype en een E die SE keer zo groot is dan de 
E van het materiaal van het prototype. Het model is niet verschaald ten opzichte van 
het prototype. Dat zorgt voor een spanning in het model die S� keer zo klein is als de 
spanning in het prototype. Er geldt: S�=�m/�p=N (en SE=Em/Ep) (Voorbeeld zie 
bijlage 2). 

 
 
3.2.1. Gelijke spanningen 
 
Om de spanningstoestand van het prototype onder invloed van het eigen gewicht na te 
bootsen in een model op schaal en van een ander materiaal dan het prototype (zoals in 
voorbeeld 2.1), moet er dus belasting op het model aangebracht worden. En wel zo veel dat de 
spanning in het model overeenkomt met de spanning van het prototype ten gevolge van het 
eigen gewicht. De SE speelt in dit geval dus geen rol. 
 
De extra belasting die op het model moet worden aangebracht zodat de spanningen in het 
model hetzelfde zijn als in het prototype, is Gas=Gp(1-S�xSL) kN/m2. (Gebaseerd op 
[SAB,83], blz 43) 
 
In voorbeeld 2.1 geldt: 
S� = 2,9/25 = 0,116 
SL = 1/5  = 0,2 
 
Belasting Gas  = 2,5(1-0,116 x 0,2)    = 2,442 kN/m2 
Totaalbelasting = 2,442 + 0,058    = 2,5 kN/m2 
 
In dit geval moet er dus 2,442 kN/m2 op het model aangebracht worden. De totaalbelasting op 
het model in kN/m2 is evenveel als het eigen gewicht van het prototype. 
 
Men kan dus ook zeggen dan de spanningstoestand van een prototype ten gevolge van zijn 
eigen gewicht in een model nagebootst kan worden, door te zorgen dat het totaalgewicht (het 
eigen gewicht van het model plus het aanvullend aangebrachte gewicht) op het model in 
kN/m2 even groot is als het eigengewicht (in kN/m2) van het prototype. In dit geval moet er 
dus in totaal op beide een gewicht van 2,5 kN/m2 staan. 
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3.2.2. Gelijke rekken 
 
Is het echter de bedoeling om de rekken in het model gelijk aan die van het prototype te 
houden en niet de spanningen, dan moet er Gar=Gp(SE -S�xSL) kN/m2 aangebracht worden 
om de toestand van het prototype onder invloed van het eigen gewicht na te bootsen. De SE 
speelt hier dus wel een belangrijke rol. 
 
S� = 2,9/25  = 0,116 
SE = 7000/29000 = 0,241 
SL = 1/5   = 0,2 
 
Belasting Gar   = 2,5 x (0,241-0,116 x 0,2)   = 0,545 kN/m2 
Totaalbelasting  = 0,545 + 0,058    = 0,603 kN/m2 
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3.3. Verschaling van de modellen 
 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om de rekken in de modellen gelijk te houden aan de 
rekken in het prototype. Het gevolg is dat de spanningen in het model dus een factor SE 
verschillen met de spanningen van het prototype. Het belangrijkste argument voor deze keuze 
is dat spanningen moeilijk te meten zijn, terwijl verplaatsingen en rekken eenvoudig te meten 
zijn tijdens de proef. 
 
Er kan nu een materiaal voor de modellen 1:5 gekozen worden met een lage Em, zodat Ga (het 
aanvullende eigen gewicht op het model) klein is. 
 
Zoals in paragraaf 1.1.1. al vermeld is, komen de vormen van de gebouwen van Dieste voort 
uit de eigenschappen van het materiaal (baksteen). De vorm geeft het materiaal de capaciteit 
om krachten en spanningen te weerstaan. De geometrie is aldus zeer belangrijk voor het 
functioneren van het geheel. Daarom is de keuze om de rekken in het model gelijk te houden 
aan die van het prototype en niet de spanningen een logische. 
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3.4. De verschaling van de wapening 
 
De dalwapening neemt de spatkrachten van de drukboog op. Dat is de belangrijkste functie 
van de dalwapening. Als de wapening de spatkrachten niet meer op kan nemen, bezwijkt het 
proefstuk. Het wapeningsnet dient ervoor om trekspanningen buiten het dal op te nemen (in z-
richting en in y-richting). 
 
In het materiaal van het model zijn de rekken net zo groot als de rekken van het prototype, de 
spanningen in het model verschillen een factor SE met het prototype.  
 
De rek van de wapening in het model moet dus even groot zijn als de rek in het prototype. Als 
het model van een ander materiaal (met een andere stijfheid) is dan het prototype, moet de 
stijfheid van de wapening worden aangepast. De stijfheid van het materiaal van het model is 
SE keer zo groot als de stijfheid van het metselwerk van het prototype. Om de 
stijfheidverhouding tussen de drukzone en de trekzone binnen het model gelijk aan de 
stijfheidverhouding tussen de drukzone en de trekzone in het prototype te houden, moet het 
wapeningsoppervlak in het model (na de verschaling) met een factor SE vergroot worden. Zie 
ook: [SAB,83] , blz 52, 53: Bijlage 5 

 
In formulevorm:  
(EA)materiaal,model / (EA)wapeningsstaal,model = (EA)materiaal,prototype / (EA)wapeningsstaal, prototype 

 
Als de formule wordt toegepast voor het wapeningsnet, wordt ook de hoh-afstand van de 
wapeningsstaven verschaald. Het kan echter voorkomen dat in het model niet de verschaalde 
hoh-afstand gebruikt wordt. Om hetzelfde wapeningoppervlak te behouden, moet het 
staaloppervlak van de staven aangepast worden. De formule hierboven wordt dan: 
 
Shoh  = SL 
Shoh’ = hohmodel / (hohprototype x SL) 
Shoh’ x (EA)m;m / (EA)w;m  = (EA)m;p / (EA)w;p 
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3.5. Samenvatting 
 
De twee factoren die een rol spelen bij het ontwerpen van een schaalmodel zijn het materiaal 
en de afmetingen. Indien het model niet van het originele materiaal wordt gemaakt, zal de E-
modulus de factor zijn die de veranderingen tussen het model en het prototype weergeeft. 
Deze twee factoren geven ieder een schaalfactor (SL en SE). Met deze twee schaalfactoren 
kunnen de schaalfactoren van de andere grootheden met behulp van de eenheid bepaald 
worden.  
 
De belangrijkste keuze die moet worden gemaakt is of in het model de spanningen of de 
rekken van het prototype moeten worden nagebootst. Indien het model uit hetzelfde materiaal 
bestaat als het prototype, zullen zowel de rekken als de spanningen overeenkomen met de 
rekken en spanningen van het prototype. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de rekken in 
de modellen gelijk te houden aan de rekken in het prototype.  
 
Het eigen gewicht van het model t.o.v het eigen gewicht van het prototype is een belangrijk 
punt. Door de verandering van het materiaal en de afmetingen verandert het eigen gewicht 
[kN/m2] van het model. Om dat te compenseren moet er aanvullende belasting op het model 
worden aangebracht zodat het effect van het eigen gewicht van het prototype wordt 
nagebootst. Als de aanvullende belasting is aangebracht verschillen de verplaatsingen 
(doorbuiging) van het schaalmodel ten gevolge van het eigen gewicht een factor SL met de 
verplaatsingen (doorbuiging) van het prototype. 
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4.1 Inleiding 
 
Bij de start van het onderzoek was het de bedoeling om proeven op twee verschillende 
schalen te doen (schaal 1:5 en 1:20) om vast te stellen wat de gevolgen van verschaling zijn 
op het ontwerp, de uitvoering en de resultaten van proeven. Er werd begonnen met de 
modellen en de proef 1:20. De proef op schaal 1:20 was moeilijk uitvoerbaar. Het bleek dat er 
in het laboratorium weinig ervaring was met proeven op een dergelijk kleine schaal. Daarom 
werd besloten om het project voort te zetten met de ontwikkeling van het model en de proef 
1:5. Het was de bedoeling dat met de ervaring die met de proef 1:5 opgedaan zou worden, de 
proef 1:20 alsnog zou worden afgemaakt. De bouw van het model 1:5 vereiste echter meer 
werk en tijd dan vooraf voorzien was. Daarom werd na de proeven op het model 1:5 besloten 
om de proeven 1:20 geen vervolg meer te geven. 
In dit hoofdstuk is het onderzoek op schaal 1:20, voor zover het is uitgevoerd, beschreven. 
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4.2. Aanvullend eigen gewicht op het model 1:20 
 
Eerst wordt in deze paragraaf bekeken hoeveel belasting Gas op het gipsen model 1:20 moet 
worden aangebracht om de spanningstoestand ten gevolge van het eigen gewicht van het 
prototype te benaderen. 
 
Het volumegewicht van het model is �m=12 kN/m3. Em=7000 N/mm2. Er zijn gipsbalkjes 
gemaakt waaruit de waarden van is �m en Em bleken. 
Het model had bij benadering een rechthoekig oppervlak van 27,3 mm x 800 mm en het was 
7,5 mm dik. 
Er is gewerkt met de formule uit paragraaf 3.2.1: Gas=Gp(1-S�xSL) kN/m2 
Er moest 64 kg aan het proefstuk worden gehangen. 
 
Gm   = 12 kN/m3 x 0,0075 m   = 0,09 kN/m2 
    
S�   = 12/20     = 0,6 
SL         = 0,05 
SE   = 7000/4500    = 1,56 
 
Gas    = Gp(1-S� x SL)= 3,0(1 - 0,6 x 0,05) = 2,91 kN/m2 
Totale belasting = 2,91 kN/m2 + 0,09 kN/m2   = 3 kN/m2 (=Gp) 
Amodel   = 0,272 x 0,8     = 0,22 m2 
Aanvullende gewicht = 2,91 kN/m2x 0,22 m2   = 0,64 kN 
 
 
Ook is bekeken hoeveel belasting Gar er op het model moest worden aangebracht om de 
rekken in het model gelijk te houden aan de rekken ten gevolge van het eigen gewicht in het 
prototype. Er is gewerkt met de formule uit paragraaf 3.2.2: Gar=Gp(SE -S�xSL) kN/m2.  
Er moest 100 kg aan het proefstuk worden gehangen. 
 
Belasting Gar   = Gp(SE-S� x SL)= 3,0(1,56-0,6x0,05) = 4,59 kN/m2. 
Amodel   = 0,272 x 0,8      = 0,22 m2 
Aanvullend gewicht = 4,59 kN/m2 x 0,22 m2    = 1,0 kN 
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4.3. Afmetingen en materiaalkeuze voor het model 1:20 
 
De afmetingen van het proefstuk waren 940x273 (zie afbeelding 4.3.1). Het proefstuk had een 
hoogte van maximaal 73 mm in het midden van de overspanning. 
 

 
Afbeelding 4.3.1: Afmetingen model 1:20, bovenaanzicht 
 
 
Het dak op schaal 1:20 kon op twee manieren gemaakt worden. Het was mogelijk het model 
1:20 van bijvoorbeeld gips of mortel te maken, waarin vrij gemakkelijk een wapeningsnetje 
aangebracht kon worden. 
Het model kon ook van kleine bouwsteentjes gemaakt worden, wat zeer arbeidsintensief is 
(zeker omdat er drie modellen gemaakt moesten worden). Ook het aanbrengen van een 
wapeningsnetje was niet zo eenvoudig als bijvoorbeeld bij een gipsen model waarbij het netje 
gewoon in het model ingestort zit. Een voordeel was dat er bij het gebruik van bouwsteentjes 
in het model 1:20 voegen zitten, net als in het prototype. Scheuren die tijdens het belasten 
ontstaan, volgen de voegen zodat het scheurpatroon goed herkenbaar is. 
 
Er werd gekozen om het model 1:20 van gips (Molda3) te maken. Gips is op deze schaal beter 
bewerkbaar dan mortel: het kon gemakkelijker op de gewenste dikte worden aangebracht. 
Molda3 droogt zeer snel zodat het model na een korte droogtijd (een dag) van de mal gelost 
(en waar nodig bijgewerkt) kon worden. 
 
Er zijn ook testjes met ziekenhuisgips gedaan. Dat zijn rollen gaas met gips wat bewerkbaar 
als het nat gemaakt is. Het is uiteindelijk niet gebruikt voor de modellen, behalve om het 
model 1:20(0)te versterken (zie paragraaf 4.5). 
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4.4.  Wapening in het model 1:20 
 
Er zijn drie modellen gemaakt met ieder een andere dalwapening en een model zonder 
dalwapening, model 1:20(0). De dalwapening van het model 1:20(1) werd 1:20 verschaald. 
Het had dus een wapeningsoppervlak dat 202 = 400 keer zo klein is dan het 
wapeningsoppervlak van het prototype. De dalwapening in model 1:20(2) en model 1:20(3) is 
ontworpen zoals is beschreven in paragraaf 4.2. Bij model 1:20(1) en 1:20(2) is uitgegaan van 
de minimale dalwapening van het prototype (3218 mm2). Bij model 1:20(3) is uitgegaan van 
de gemiddelde dalwapening van het prototype (tussen 3218 en 3877 mm2). 
Het wapeningsnet is gevormd door een nylon netje. De karakteristieken daarvan zijn niet 
bekend. 
 
De opzet was om via proeven op modellen met verschillende wapening, te onderzoeken hoe 
het gedrag van het model verschilt als de wapening verschilt. Uiteindelijk is er in dit 
onderzoek slechts één proef op een model 1:20 uitgevoerd. 
 
 
Dalwapening in het model 1:20(1) 
 
Model 1:20(1) had een wapeningsoppervlak dat 400 keer zo klein was dan in het prototype. 
Er is uitgegaan van de minimale wapening in het prototype: 3218 mm2. In het prototype is dit 
oppervlak verdeeld over vier wapeningsstaven en dat is ook aangehouden voor het model 
1:20(1). In het volgende kader bleek dat de dalwapening in het model 1:20(0) uit vier staven 
�1,6 mm moest bestaan. 
 
Awap,prototype  = 3218 mm2 
Awap,model 1:5(1)  = 3218 mm2 / 400   = 8,0 mm2 
Astaaf   =  8,0 mm2 / 4    = 2,0 mm2 
�staaf    = �(2,0 mm2 / �) x 2   = 1,6 mm 
 
 
Dalwapening in het model 1:20(2) 
 
In dit model moest het wapeningsoppervlak na de verschaling (zoals de wapening in model 
1:20(1)) met SE vermenigvuldigd worden. Vier staven �2,0 mm voldoen. 
 
SE    = Egips / Emetselwerk  
   = 7000 N/mm2 / 4500 N/mm2 = 1,56 
Awap,model 1:5(2)  = (3218 mm2 / SL

2) x SE  
   = (3218mm2 / 400) x 1,56   = 12,6 mm2 
Astaaf   =  12,6 mm2 / 4   = 3,2 mm2 
�staaf    = �(3,2 mm2 / �) x 2   = 2,0 mm 
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Dalwapening in het model 1:20(3) 
 
Omdat de wapening in de middelste dalen in het dak van het prototype varieert tussen 3218 en 
3877 mm2, is de wapening in model 1:20(3) ontworpen naar een waarde daar tussenin. 
 
Amin   = 3218mm2  
Amin,model 1:20(3)  = (3218mm2 / SL

2) x SE  
   = (3218mm2 / 400) x 1.56   = 12,6mm2 
 
Amax   = 3877 mm2 
Amax,model 1:20(3)  = (3877mm2 / SL

2) x SE  
   = (3877mm2 / 400) x 1.56  = 15,1mm2  
 
Met een dalwapening van 2�1,6mm en 2�2,5 mm heeft het model een wapeningsoppervlak 
van 2 x 2,0 + 2 x 4,9 = 13,8mm2. 
12,6mm2 < 13,8mm2 < 15,1mm2 
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4.5. Vervaardiging van het model 
 
Het proefstuk is gemaakt met behulp van een mal. De mal bestond uit twee delen, zodat de 
beide delen zijdelings verwijderd konden worden nadat het proefstuk verhard was. Hoe dit 
werkte, is te zien in afbeelding 4.5.1. 
 
 

 
Afbeelding 4.5.1: De mal wordt in twee delen zijdelings verwijderd 
 
 
Er is gekozen om het proefstuk 1:20 van gips te maken. Onderin het proefstuk is gaas 
aangebracht. Dat fungeert als het wapeningsnet. De wapeningsdraden werden in het dal van 
de mal gelegd. Met behulp van op vorm gezaagde strippen kon de dikte van het model 
gecontroleerd worden. Rondom de strippen is het gips aangebracht en op dikte gecontroleerd. 
Daarna werden de strippen verwijderd en de voegen die ontstonden zijn opgevuld met gips. 
(Zie de afbeeldingen 4.5.2) Na een dag was het model voldoende verhard om de mal te 
verwijderen en werd het model afgewerkt. 
 
Het model 1:20(0) is verstevigd met ziekenhuisgips. Het wapeningsnet was bij het model 
1:20(0) in delen tussen de strippen aangebracht. Daardoor ontstonden zeer zwakke plekken. 
Het model brak bij het verwijderen van de mal en het moest versterkt worden. Bij de andere 
modellen 1:20 is het wapeningsnet wel in één geheel aangebracht en was de versteviging dus 
niet nodig. 
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Afbeelding 4.5.2a: Het gaas, de strippen en de wapening op de mal 
 

 
Afbeelding 4.5.2b: De strippen worden verwijderd 
 

 
Afbeelding 4.5.2c: De voegen worden gevuld en het geheel wordt bijgewerkt 
 

 
Afbeelding 4.5.2c: Het volledige proefstuk op de mal 
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Afbeelding 4.5.2d: Het eerste proefstuk en de mal 
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4.6. De proef 1:20 
 
4.6.1 Inleiding 
 
Het was de bedoeling om een aantal proeven op modellen 1:20 uit te voeren. Achteraf is er 
slecht één proef op een model 1:20 gedaan. In die proef is alleen met verticale belasting 
gewerkt. De proef 1:20 werd uitgevoerd op een model 1:20 zonder wapening in het dal. Het 
was de bedoeling om een eerste indruk te krijgen van het gedrag van het model onder invloed 
van verticale belasting. Ook konden onvolkomenheden in de proefopstelling en in de 
uitvoering van de proef gevonden worden. Het model 1:20 vertoonde slechts tot op zekere 
hoogte het gewenste gedrag door het ontbreken van de dalwapening en de slecht ontworpen 
opleggingen. 
 
Het was de verwachting dat de modellen met dalwapening zouden bezwijken wanneer de 
dalwapening de spatkrachten niet meer kon opnemen. Het model 1:20 had geen wapening in 
het dal die de horizontale spatkrachten opneemt. Daarom leek het waarschijnlijk dat het 
model 1:20 in het dal zou bezwijken voordat de belasting die het eigen gewicht van het 
prototype nabootst is aangebracht. (Daarvoor moest 64 kg gelijkmatig over de 
belastingspunten worden aangebracht, zie paragraaf 4.2.) In deze proef is, voordat dit punt 
bereikt werd, overgegaan tot het aanbrengen van een asymmetrische verticale belasting. 
Hiermee kon een beeld van het gedrag van het model onder invloed van een asymmetrische 
verticale belasting verkregen worden. 
 
 
4.6.2. De proefopstelling 
 
Het proefstuk werd op twaalf punten belast. Dit gebeurde m.b.v. evenaartjes. Hierdoor hoefde 
maar op drie plaatsen gewicht onder het proefstuk worden aangebracht (zie afbeelding 4.6.1). 
In totaal negen evenaartjes verdeelden de belasting (die op drie punten wordt aangebracht) 
over twaalf punten. Drie staaldraden, bevestigd aan de evenaartjes, liepen door het proefstuk 
heen naar beneden, zodat de gewichten onder het proefstuk gehangen konden worden (zie 
afbeelding 4.6.2).  
 

 
Afbeelding 4.6.1: Bovenaanzicht van het model 1:20 met de evenaartjes 
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Afbeelding 4.6.2: Aan de staaldraden worden de gewichten gehangen 
 
 
Het proefstuk is verdeeld in twaalf oppervlakken, die ieder in hun zwaartepunt werden belast.  
De verticale verplaatsing is op twee plaatsen gemeten en de horizontale verplaatsing van de  
linker oplegging (zie afbeelding 4.6.4) is vastgelegd door met het oog de verplaatsingen van 
de linkeroplegging van een meetlint af te lezen. 
 
Er zijn twee klemmen geplaatst die de vervorming in de x-richting moeten voorkomen. Ook 
bij de opleggingen is de vervorming in x-richting verhinderd (zie afbeelding 4.6.3 en 4.6.4). 
 
De oplegging die verplaatsing in de y-richting (schuifoplegging) niet mocht verhinderen 
(oplegging A), was lastig te realiseren door de gekromde vorm van de oplegging. In de proef 
1:20 werd deze oplegging gemaakt door een plaat met kogeltjes tussen twee stalen plaatjes te 
plaatsen. Aan de andere kant werd het proefstuk vast opgelegd. Aan beide kanten werd het 
proefstuk met gips vastgestort op de oplegging.  
 

 
Afbeelding 4.6.3: De proefopstelling 

 
Afbeelding 4.6.4: Schema van de proefopstelling 
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4.6.3. Resultaten 
 
De resultaten van de proef zijn in deze paragraaf beschreven. In tabel 4.6.1. staan de 
aangebrachte belastingen met de bijbehorende verplaatsingen. 
In de grafiek 4.6.1 is de verticale verplaatsing van punt 1 en punt 2 uitgezet tegen de totale 
belasting die op het proefstuk aanwezig is. 
 
Tabel 4.6.1: De belastingen en de verplaatsingen 

Belastingstap F1 
kg 

F2 
kg 

F3 
kg 

Totale 
Belasting 

N 

Vert. 
Verpl1 

mm 

Vert. 
Verpl2 

mm 

Hor. 
Verpl. 
mm 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1 4 4 4 120 0.27 0.21  
2 8 8 8 240 0.47 0.38 0.47 
3 11 11 11 330 0.88 0.65  
4 13 13 13 390 1.6 1.36  
5 11 13 15 390 1.81 1.49  
6 8 13 18 390 1.84 1.62 1.8 
7 8 13 20 410 1.89 1.7  
8 8 13 22 430 2.1 1.91  
9 6 13 24 430 2.17 1.99  

10 6 13 26 450 2.36 2.15  
11 6 15 26 470 - - - 

 
 

 
Grafiek 4.6.1: Totale verticale  belasting uitgezet tegen de verticale verplaatsing 
 
 
De horizontale verplaatsing van de linkeroplegging drie keer afgelezen tijdens de proef. Er 
zijn drie punten om de grafiek te kunnen tekenen van de horizontale verplaatsing van 
oplegging A. De drie meetpunten zijn in grafiek 4.6.2 uitgezet, zodat toch een idee gevormd 
kan worden van de grootte van de horizontale verplaatsing. De drie punten vormen een 
vloeiende rechte lijn. 
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Grafiek 4.6.2: Totale belasting tegen de horizontale verplaatsing 
 
 
Het model bezweek bij een totaalbelasting van 470 N. In afbeelding 4.6.5 is het bezweken 
model te zien. In afbeelding 4.6.6 is weergegeven waar de scheuren in het model 1:20(0) 
ontstonden. 
 

 
Afbeelding 4.6.5: Het proefstuk na bezwijken 
 

 
Afbeelding 4.6.6: De volgorde van scheuren in het model 1:20 
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4.7. Conclusies en aanbevelingen 
 
Het model 1:20(0) bezweek, zoals verwacht, door het gebrek aan trekwapening in het dal. De 
verticale belasting van 470 N zorgde voor een horizontale spatkracht in het dal van het model, 
die niet meer kon worden opgenomen. Door het ontbreken van de trekwapening in het dal 
moest het netje van het ziekenhuisgips dat in het model aanwezig is de trekkracht opnemen. 
Daardoor scheurde het model in breedterichting, waarna meer scheuren ontstonden (ook in 
lengterichting) en het geheel bezweek (afbeelding 4.6.5. en 4.6.6). Het model scheurde in 
dwarsrichting op de naden waar tijdens het maken van het model de strippen zaten. Zoals in 
paragraaf 4.5 vermeld is, waren de naden zwakke plekken die het scheurgedrag van het model 
beïnvloedden. De scheur in lengterichting ontstond in het gedeelte waar geen dwarssteun 
geplaatst was. 
 
Het is moeilijk iets te zeggen over het effect van de asymmetrische belasting in plaats van 
symmetrische belasting door het ontbreken van een derde meetklokje (boven F1, zie 
afbeelding 4.6.4). Daardoor kon het verschil in verticale verplaatsing tussen beide zijden van 
het model niet bekeken worden.  
 
De opleggingen functioneerden verre van optimaal en moeten in volgende proeven verbeterd 
worden. Ze benaderden de werkelijkheid niet voldoende. Oplegging A, opgelegd op een plaat 
met kogeltjes, functioneerde niet zoals gepland. Deze oplegging was teveel onderhevig aan 
wrijving, waardoor de verplaatsing in y-richting teveel verhinderd werd. Het grootste 
probleem was dat de opleggingen de werking van de muren van de Atlántida Kerk niet 
nabootsten. De beste manier om de opleggingen realistisch te maken, is door de muren na te 
bouwen. Dan hoeven er geen ingewikkelde opleggingen gemaakt te worden die het gedrag 
van de muur simuleren. Bij de proef 1:5 kon de muur nagemetseld worden. Bij de proef 1:20 
lag dat wat moeilijker.  
Naast de opleggingen moet ook de krachtsinleiding beter. De krachten werden als puntlasten 
op het model aangebracht, terwijl de puntlasten veel beter via bijvoorbeeld balkjes over het 
model verdeeld kunnen worden. 
Verder was het erg lastig om de gewichten onder het proefstuk te hangen. De staven waaraan 
de gewichten hangen, moeten langer en eventueel ook stabieler gemaakt worden.  
 
De verwachting voor de proeven op de modellen 1:20 met dalwapening in het dal, is dat het 
model pas bij een grotere belasting bezwijkt dan bij de proef op het model 1:20(0). Het model 
zal dan, door de aanwezigheid van trekwapening in het dal, waarschijnlijk niet in het dal 
bezwijken zoals bij de proef op het model zonder dalwapening. Daarvoor zal de trekspanning 
op een andere plek in het model te groot worden zodat het wapeningsnet de trekspanning niet 
meer kan opnemen zodat het model bezwijkt. 
Van de ervaringen uit de proef op het model 1:20(0) is gebruik gemaakt bij de ontwikkeling 
van de proeven 1:5. Er zijn geen proeven meer gedaan op de overige modellen 1:20, zoals in 
de inleiding van dit hoofdstuk al uitgelegd is. 
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INLEIDING 
 
Het onderzoek op schaal 1:5 is een belangrijk onderdeel van het project. Hoofdstuk 5 tot en 
met 8 vormen binnen het verslag een apart, op zichzelf staand, wetenschappelijk rapport. 
 
Hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 bevatten het onderzoek op schaal 1:5. Het ontwerp- en bouwproces van 
het model 1:5 is in hoofdstuk 5 behandeld. In hoofdstuk 6 zijn de proeven op het model 1:5 
beschreven. Iedere proef bestond uit een aantal experimenten (zie het overzicht op de 
volgende pagina).  
 
Tijdens proef 1 is het model eerst alleen verticaal belast. In experiment 1.3 is het model ook 
horizontaal belast. Proef 2 en 3 bestonden uit experimenten met een horizontale belasting bij 
een passieve verticale belasting die per experiment verschilde. Tijdens proef 3 is het model 
horizontaal belast tot de wapening in het model vloeide. In proef 1 en 2 is de horizontale 
verplaatsing van het dak van het model onder de 5 mm gehouden.  
 
De meetresultaten van de proeven op schaal 1:5 zijn terug te vinden in hoofdstuk 7. De 
experimenten zijn ingedeeld in groepen. Iedere groep bevat experimenten met bepaalde (in 
iedere groep verschillende) overeenkomsten. Zo konden de meetresultaten van de 
experimenten in hoofdstuk 8 per groep met elkaar vergeleken en verklaard worden en konden 
er conclusies getrokken worden.  
 

 
Afbeelding: Het model 1:5 
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Overzicht van de proeven op het model 1:5 
 
Hieronder is een overzicht gegeven van de proeven 1:5. De experimenten zijn genummerd. 
Als geschreven wordt over experiment 1.2.3 wil dat zeggen dat het gaat over de derde 
belastingcyclus van experiment 2 van proef 1.  
  
Proef 1: Eerste reeks experimenten  Groep 
- Experiment 1.1:  Verwijderen mal (Verticale belasting naar 0,7 kN/m2) 
- Experiment 1.2:  Verticale belasting 
 Belastingcyclus 1: Verticale belasting naar 1,04 kN/m2 en terug  

tot 0,7 kN/m2. 
 Belastingcyclus 2: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2 en terug  

tot 1,09 kN/m2. 
 Belastingcyclus 3: Verticale belasting naar 1,96 kN/m2 en terug  

tot 1,43 kN/m2. 
- Experiment 1.3:  Verticale en horizontale belasting 
 Belastingcyclus 4: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2. 

Belastingcyclus 5: Horizontale belasting naar 1500 N en terug tot 0 N  
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 6: Horizontale belasting naar 2100 N en terug tot 0 N 
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 7: Verticale belasting terug tot 1,43 kN/m2. 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

4 
 

4 
 
 

 
Proef 2: Actieve horizontale belasting Groep 
- Experiment 2.0.1:  Actieve verticale belasting tot 2,3 kN/m2. 
- Experiment 2.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 3140 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.2:  Passieve verticale belasting van 1,1 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2520 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.3:  Passieve verticale belasting van 2,3 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2920 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

1 
2 en 4 

 
2 
 

2 

 
Proef 3: Actieve horizontale belasting  Groep 
- Experiment 3.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 4220 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 30 mm. 

- Experiment 3.2:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 3390 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 50 mm. 

3 en 4 
 
 

3 en 4 
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De indeling van de experimenten in groepen 
 
Bij de verzameling van de meetresultaten zijn de experimenten ingedeeld in groepen. Die 
groepen zijn hieronder beschreven. De indeling van de groepen is te zien in tabel 1 
 
Groep 1:  Experimenten met alleen actieve verticale belasting 
Groep 2:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve (per experiment 

 verschillende) verticale belasting en actieve horizontale belasting. Maximale  
  horizontale verplaatsing van 5 mm (ongeveer 1/300 van de hoogte van het 
  model). 
Groep 3:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve verticale  

 belasting van 1,7 kN/m2 en actieve horizontale belasting. Maximale horizontale 
  verplaatsing 30 tot 50 mm 
Groep 4:  Experimenten waarbij het model is belast met 1,7 kN/m2 passieve verticale 

belasting en actieve horizontale belasting. 
 
Tabel 1: De indeling van de groepen 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
Exp 1.2.1 
Exp 1.2.2 
Exp 1.2.3 
Exp 2.0.1 

Exp 2.1  
Exp 2.2  
Exp 2.3  

Exp 3.1 
Exp 3.2  

Exp 1.3.5   
Exp 1.3.6   
Exp 2.1  
Exp 3.1 
Exp 3.2  
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Hoofdstuk 5 
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5.1. Afmetingen en materiaalkeuze 
 
De afmetingen van het model 1:5 zijn 3760x1091x292mm. 
In de tabel hieronder staan de eigenschappen van een aantal materialen waaruit het geschikte 
materiaal gekozen is. 
 
Tabel 5.1.1: Mogelijke materialen voor het proefstuk 1:5 [MAR,99] 
Materiaal E 

N/mm2 
Druksterkte 
N/mm2 

Treksterkte 
N/mm2 

Soortelijk Gewicht 
kg/m3 

Baksteen 
(waalformaat) 4500 5 1 2000 

Beton(steen)  30000 10-35  3 1600-2400 
Mortel variërend 2,5-17,5 - 1700-2000 
Gips 7000 10 - 1200 
Gipsblokken 7000-11000 5-10 - 800-1250 
Cellenbeton 1300-2500 2-5 0,5-2 400-800 
Kalkzandsteen 9000 10-35 1-1,5 1800 

 
 
Er werd voor gekozen om het dak van het model 1:5 van baksteen te maken. Er werden in het 
model 1:5  relatief grotere bouwstenen gebruikt in vergelijking tot het prototype. Daardoor 
neemt het aantal voegen dus af. De voegen waren in verhouding ook breder dan in het 
prototype. Voegen zijn de zwakke plekken in het metselwerk als het op trek belast wordt. 
Ook werd besloten om het dak van het model in één laag te maken. Het dak van het prototype 
bestaat uit drie lagen. Het zou te arbeidsintensief zijn om het model 1:5 uit drie lagen van 10 
mm op te bouwen. Door de vereenvoudiging in het model 1:5 naar één metsellaag, verdwijnt 
het verticale metselverband dat in het dak van het prototype aanwezig is. De voegen zijn de 
zwakke plekken in metselwerk dat op trek wordt belast. Omdat het model 1:5 maar uit één 
laag bestaat, lopen de verticale voegen in tegenstelling tot het prototype met drie metsellagen, 
over de gehele hoogte van de doorsnede door. Daardoor is het model minder goed bestand 
tegen trekspanningen. Het model 1:5 zal dus snel scheuren als er trek optreedt. Het is daarom 
in de proef snel duidelijk als dat het geval is. Na het scheuren van het model moet het 
wapeningsnet de trek opnemen.  
In dit onderzoek wordt er daarom ook vanuit gegaan dat de trekspanningen (in het model en 
het prototype) niet door het metselwerk worden opgenomen, maar alleen door het 
wapeningsnet. De treksterkte van het metselwerk is van secundair belang en wordt 
verwaarloosd. Daarom is ook de hierboven uitgelegde vereenvoudiging van het prototype dak 
verantwoord. 
Het is niet mogelijk de stenen in hun vlak in een verband te metselen, omdat de 
wapeningsstaven van het wapeningsnet in beide richtingen door de voegen moeten lopen. 
 
Een laatste argument voor de sterke vereenvoudiging van het dak is dat er te weinig duidelijk 
is van de precieze opbouw en het precieze materiaalgebruik van het prototype om het dak 
preciezer te kunnen nabootsen. De vorm van het dak is het belangrijkste bij het opnemen van 
de krachten en die wordt wel precies nagebouwd. Het dak is gemaakt van een materiaal dat 
reageert wanneer er trek optreedt buiten het dal van het model (het zal scheuren in de voegen 
van het metselwerk). Waar het om gaat in de proeven is dat er krachten op het model geplaatst 
worden waardoor de vorm van het model zijn functie verliest. Daardoor ontstaan er 
spanningen in het model waarop het materiaal van het model niet berekend is, wat snel waar 
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te nemen is doordat het materiaal scheurt. Het model zal dan nog niet bezwijken door het 
aanwezige wapeningsnet. Pas als de wapening vloeit, zal het model bezwijken. 
 
Het model 1:5 is van hetzelfde materiaal als het prototype. Daardoor spelen alleen de 
schaalfactoren voor het veranderen van de afmetingen van het model t.o.v. het prototype een 
rol. De schaalfactoren voor het veranderen van het materiaal (zie hoofdstuk 3) hebben dan 
geen invloed. Ook vereisen veel andere niet-steenachtige bouwmaterialen andere 
verbindingen tussen de bouwstenen, die meestal heel andere eigenschappen hebben dan 
metselvoegen. 
Daarbij kan de wapening gemakkelijk in de voegen van het metselwerk geplaatst worden. 
Baksteen is gemakkelijk te verkrijgen en in de juiste dikte te verzagen.  
    
Oppervlakte dak 1:5 = 3200 mm x1090 mm  = 3.500.000mm2 
 
Hieronder staan drie verschillende bakstenen afgebeeld met verschillende formaten. Er is in 
aangegeven hoe de bakstenen verzaagd moeten worden om bouwstenen van de juiste dikte te 
krijgen en hoeveel er op die manier uit een steen gehaald kunnen worden. Er is uitgegaan van 
een zaagsnede van 5 mm. 
 

    
Waalformaat (210x100x50mm)           [I]   [II] Waalformaat (210x100x50mm)     
100x50x30mm (6x)     210x50x30mm (3x) 
Opp van een bouwsteen: 5000mm2   Opp van een Bouwsteen: 10500mm2 
Benodigd aantal bouwstenen: 800   Benodigd aantal bouwstenen: 381 
Benodigd aantal bakstenen: 134   Benodigd aantal bakstenen: 127 
 

    
Dikformaat (210x100x65mm)        [III]   [IV]Belgisch Moduulformaat (190x90x65mm) 
210x47.5x30mm (4x)     190x42.5x30mm (4x) 
Opp van een bouwsteen: 9975mm2    Opp van een bouwsteen: 8075mm2  
Benodigd aantal bouwstenen: 402    Benodigd aantal bouwstenen: 496 
Benodigd aantal bakstenen: 101    Benodigd aantal bakstenen: 124  
Afbeeldingen 5.1.1: Bouwstenen uit verschillende bakstenen 
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Het is duidelijk dat de keuze afhankelijk is van het aantal benodigde stenen, de grootte van de 
bouwstenen (hoe groter de bouwstenen, hoe minder er gezaagd en gemetseld hoeft te worden) 
en de beschikbaarheid van de baksteen. Er is gekozen voor optie [II]. Deze keuze geeft het 
minste zaagwerk en metselwerk. 
 
De voegen in het model zijn ongeveer 10 mm, maar door de vorm van het model kan de dikte 
van de voeg variëren (zowel per voeg als binnen een voeg). Omdat met gezaagde stenen 
gewerkt werd, moet de mortel moet ook hechten op de zaagvlakken van de bouwstenen. 
Verder is het vooral bij de muren handig dat de mortel relatief snel verhardt. De muren 
kunnen door de hellende vorm telkens maar een paar lagen opgemetseld worden. Daarna moet 
de muur een beetje aanharden voordat hij verder opgemetseld kan worden omdat de muur 
anders wegzakt. 
 
Er werd gezocht naar een fijne mortel met een goede hechting. Er zijn testen gedaan met de 
Beamix metselmortel 320 (Mortel 1) en met een mortel die bestaat uit portlandcement CEMI 
32,5R en zand met een maximale korreldiameter van 2 mm in de verhouding 4:1 (Mortel 2). 
Met beide mortels werd een recht muurtje gemetseld met dezelfde schuinte die de muren van 
het model maximaal hebben (zie afbeeldingen 5.1.2a+b).  
 

   
Afbeeldingen 5.1.2: Testmuren 

a (links): Testmuur met mortel 1 
b (rechts): Testmuur met mortel 2 

 
 
Mortel 1 was fijner en plakkeriger dan de mortel 2 en was beter in de verwerking. Ook is in 
de afbeeldingen duidelijk te zien dat het muurtje dat is gemetseld met mortel 1 recht is, terwijl 
het muurtje dat is gemetseld met mortel 2 is weggezakt. 
Het model 1:5 werd daarom gemetseld met Mortel 1: de Beamix metselmortel 320. 
 
Het model werd gemetseld in een laag Beamix metselmortel met een dikte van 10 mm. Voor 
de dikte van de voegen wordt een dikte van 10 mm aangehouden. Uit 6 prisma’s van Beamix 
metselmortel blijkt dat het soortelijk gewicht van de mortel 18,9 kN/m3 is (bijlage 6). Het 
soortelijk gewicht van de metselstenen is 16,1 kN/m3. Uit bijlage 6 blijkt dat het eigen 
gewicht van het dak van het model 1:5 0,7 kN/m2 is. 
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5.2. Wapening in het model 1:5 
 
Om de wapening van het model te bepalen, is voor zowel de dalwapening als het 
wapeningsnet eerst berekend wat de wapening in het prototype (schaal 1:1) moest zijn. Dat is 
gedaan met behulp van de krachten in het staafmodel (paragraaf 2.4.1.2). In het prototype 
zitten twee wapeningsnetten in de doorsnede. Die twee wapeningsnetten zijn in het model 1:5 
nagebootst door één wapeningsnet. Omdat hier de wapening van het prototype toch opnieuw 
berekend is, is in de berekening ook uitgegaan van één wapeningsnet. Dat maakte daarna de 
verschaling naar schaal 1:5 eenvoudiger. De wapening van het prototype moest berekend 
worden omdat er te weinig van de wapening van het prototype bekend was. 
 
 
5.2.1. Het wapeningsnet 
 
Prototype 
Het wapeningsnet bestaat uit staven in x-richting en staven in y-richting. Omdat onduidelijk is 
wat de afmeting van de staven van het wapeningsnet van het prototype zijn, worden die hier 
bepaald. Er wordt bekeken wat de maximale trekkracht in staven van het precieze ESA-
staafmodel is ten gevolge van de windbelasting in combinatie met het eigen gewicht. Dat 
wordt gedaan zowel voor de staven in x-richting en de staven in y-richting. Aan de hand 
daarvan wordt vastgesteld hoe groot de diameter van de wapeningstaven van het 
wapeningsnet van het prototype moet zijn. Voor beide richtingen worden dezelfde staven 
gebruikt en in het prototype ligt om de 200 mm een wapeningsstaaf, zowel in x- als in y-
richting.  
 
De windbelasting en het eigengewicht zijn ingevoerd op het staafmodel in ESA-Prima Win 
en geven een maximale trekkracht in een staaf van 13,3 kN in y-richting (zie paragraaf 
2.4.1.2, afbeelding 2.4.7a+b). (De maximale trekkracht in y-richting is groter dan de 
maximale trekkracht in x-richting en daarom maatgevend.) 
De staven in het ESA-model van het prototype liggen in y-richting 0,682 meter uit elkaar.  
In het prototype ligt er in beide richtingen om de 200 mm een wapeningsstaaf .  
In deze berekening is een vloeispanning van de wapening van 500 N/mm2 aangehouden.
    
�m    = 0,85 
Per wapeningsstaaf  = (13,3 kN / 0,682 m) x 0,20 m   = 3,9 kN  
Awapeningsstaaf;min = 3900 N / (0,85 x 500 N/mm2)  = 9,2 mm2 
�wapeningsstaaf;min = 2 x �(9,2 mm2 / �)   = �3,4 mm 
 
De windbelasting en het eigengewicht ingevoerd op het ESA-staafmodel van het prototype 
geven een grootste trekkracht in een staaf van 11,9 kN in x-richting (zie p 2.4.1.2, afbeelding 
2.4.7b). 
De staven in het ESA-model van het prototype liggen in x-richting 1,0 meter uit elkaar.  
In het prototype ligt er om de 200 mm een wapeningsstaaf .  
Er wordt weer gerekend met een vloeispanning van de wapening van 500 N/mm2. 
   
�m    = 0,85 
Per wapeningsstaaf  = (11,9 kN / 1,0 m) x 0,20 m   = 2,38 kN  
Awapeningsstaaf;min = 2380 N / (0,85 x 500 N/mm2)  = 5,6 mm2 
�wapeningsstaaf;min = 2 x �(5,6 mm2 / �)   = �2,7 mm 
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Er zijn dus staven in het wapeningsnet nodig van minimaal �3,4mm (met een 
vloeispanning van 500 N/mm2). Uit paragraaf 2.2.2 bleek dat de twee wapeningsnetten in het 
prototype bestaan uit staven �4 mm. Daarvan was echter de staalkwaliteit niet bekend. 
Gezien de periode waarin de Atlántida kerk is gebouwd, is het goed mogelijk dat met het toen 
gangbare wapeningsstaal twee wapeningsnetten met staven �4 mm nodig waren. Ook werd er 
in Uruguay in die periode misschien conservatiever gebouwd als nu in Nederland gebeurt. 
 
De combinatie sneeuwbelasting met eigengewicht geeft ook trekkrachten in de x-richting in 
het model. Daarom wordt hier ook bekeken of die trekkrachten kunnen worden opgenomen 
door het wapeningsnet �3,4mm.  
De sneeuwbelasting en het eigengewicht ingevoerd op het staafmodel in ESA-Prima Win 
geeft een grootste trekkracht in een staaf van 17,1 kN in x-richting. 
De staven in het ESA-model van het prototype liggen 1,0 meter uit elkaar.  
In het prototype ligt er om de 200 mm een wapeningsstaaf .  
Er wordt weer gerekend met een vloeispanning van de wapening van 500 N/mm2. 
   
�m    = 0,85 
Per wapeningsstaaf  = (17,1 kN / 1,0 m) x 0,20 m   = 3,42 kN  
Awapeningsstaaf;min = 3420 N / (0,85 x 500 N/mm2)  = 8,1 mm2 
�wapeningsstaaf;min = 2 x �(8,1 mm2 / �)   = �3,2 mm < �3,4 mm 
 
De staven �3,4 mm (fy=500 N/mm2) voldoen dus ook voor de combinatie sneeuwbelasting 
met eigengewicht. 
 
 
Model 1:5 
 
Het model wordt net als het prototype gemaakt van metselwerk. In het model 1:5 zal in beide 
richtingen om de 200 mm een wapeningsstaaf geplaatst worden. In het prototype is de hoh-
afstand van de wapeningsstaven ook 200 mm. De formule uit paragraaf 3.4 is gebruikt: 
Er werd verwacht dat de verkrijgbare wapeningsdraden voor het model 1:5 een vloeispanning 
van ongeveer 500 N/mm2 zouden hebben. Daarom is in deze berekening een vloeispanning 
van de wapening van 500 N/mm2 aangehouden, behalve voor de �1,4 mm wapeningsdraden. 
De vloeispanning voor de uiteindelijk gebruikte �1,4 mm wapeningsdraden is 
proefondervindelijk bepaald en bleek slechts  350 N/mm2 te zijn, zie bijlage 7. 
 
Shoh’ x (EA)m;m / (EA)w;m  = (EA)m;p / (EA)w;p 
Ewapeningsstaal,model  = Ewapeningsstaal,prototype 

Emateriaal,model   = Emateriaal,prototype 
Shoh    = SL     = 1 / 5 
Shoh’   = hohmodel / (hohprototype x SL)  = 200 mm / 200 mm x 0,2 = 5 
 
 
Netwapening correct verschaald 1:5 
 
De formule van hierboven is van toepassing. Het model en het prototype zijn van hetzelfde 
materiaal gemaakt. De E-modulus valt daarom weg uit de formule. De factor 
verschalingsfactor SE is hier dus niet aan de orde. Uiteindelijk is het wapeningsoppervlak van 
het wapeningsnet in het model 25 keer zo klein als dat van het prototype. De trekkrachten in 
de wapening in het model zijn ook 25 keer zo klein als in het prototype (de schaalfactor voor 
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F is SL
2 = 25, zie tabel 3.1.2). Dus het vloeien van de wapening wordt in het model op 

hetzelfde ogenblik bereikt als in het prototype. 
 
Shoh’ x (EA)m;m / (EA)w;m  = (EA)m;p / (EA)w;p 
5 x 1 / A w;m   = 25 / 9,2 mm2 
Dus: 
A wapeningsstaal,model       = 1,9 mm2 
�wapeningsstaaf;min = 2 x �(1,9 mm2 / �)   = �1,6 mm (A=2,0 N/mm2 en met  
        fy = 500 N/mm2) 
A�1,8 x fy,d  = 2,0 mm2 x 500 N/mm2  = 1000 N 
 
 
Netwapening met de  kleinste standaardmaat �1,4 
 
Het staaloppervlak van een draad �1,4 mm is 1,54 mm2. Dat is 1,54 / 2,0 = 0,77 keer zo groot 
als het staaloppervlak bij de correcte verschaling. Uit trekproeven bleek achteraf dat de 
vloeispanning van de gebruikte draden �1,4 mm maar 350,3 N/mm2 i.p.v. 500 N/mm2 was 
(zie de bijlage 7). 
 
A�1,4    = � x 0,72     = 1,54 mm2  
fy,d   = 350,3 N/mm2 
A�1,4 x fy,d  = 1,54 mm2 x 350,3 N/mm2  = 540 N 

 
 
Uiteindelijk verschilt de capaciteit van de netwapening een factor 540 / 1000 = 0,54 met de 
capaciteit van de wapening bij correcte verschaling. Dus de wapening vloeit bij belastingen 
die een factor 0,54 kleiner zijn. 
Het oppervlak van de netwapening verschil een factor 1,54 / 1,9 = 0,77. Dus de rekken 
verschillen een factor 0,77.    
Het model is uiteindelijk gebouwd met netwapening van draden �1,4 mm.  
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5.2.2. Dalwapening 
 
Bij de bepaling van de dalwapening is het wapeningsoppervlak met dezelfde factor als bij de 
netwapening aangepast. Zo blijft de verhouding tussen de rekken van de dalwapening en de 
netwapening gehandhaafd. 
 
Prototype 
In het dal zit een maximale trek van 103,3+ 153,5 + 103,3 = 360 kN (zie afbeelding 2.4.8.) ten 
gevolge van de sneeuwbelasting in combinatie met het eigen gewicht. 
    
�m    = 0,85 
A dalwapening;model  = 360 kN / (0,85 x 500 N/mm2)  = 850 mm2 
 
Model 1:5 
 
Dalwapening correct verschaald 
 
Het wapeningsoppervlak van de dalwapening van het prototype wordt verschaald met de 
formule: 
 
(EA)m;m / (EA)w;m  = (EA)m;p / (EA)w;p 
Ewapeningsstaal,model  = Ewapeningsstaal,prototype 

Emateriaal,model   = Emateriaal,prototype 
Dus: 
1 / A w;m  = 25 / 850 mm2 
Dus: 
A wapeningsstaal,model      = 34 mm2 
Minimale treksterkte  = 500 N/mm2 x 34 mm2  = 17000 N 
 
Hierna moet het oppervlak van de dalwapening van het model met dezelfde factor als de 
netwapening (paragraaf 5.2.1) worden aangepast. 
 
 
Aangepaste dalwapening 
 
Minimale Treksterkte = 0,54 x 34 mm2   = 26,2 mm2 
 
In het model 1:5 zijn twee staven �2,4 mm en twee staven �3,0 mm gebruikt. Het 
staaloppervlak van de dalwapening komt dan op 23,2 mm2.  
 
fy,�2,4     = 434,4 N/mm2  
fy,�3,0    = 730,6 N/mm2 
A�2,4     = � x 1,22    = 4,5 mm2 
A�3,0   = � x 1,52    = 7,1 mm2 
Treksterkte  = 2 (A �2,4 x fy,�2,4 + A �3,0 x fy,�3,0) = 14284,1 N 
14284,1 N > 9180 N  
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De capaciteit van de dalwapening is dus voldoende groot. Uiteindelijk verschilt de capaciteit 
ten opzichte van de correcte verschaling een factor van 14284 N / 17000 N = 0,84. 
Het oppervlak van de dalwapening is te klein (factor 0,68) t.o.v. de verschaling van de 
netwapening (factor 0,77). Uiteindelijk verschilt de capaciteit van de dalwapening een factor 
14284 / 17000 = 0,84. 
De gevolgen hiervan voor het mechanisch gedrag van het model in de proeven zijn in 
paragraaf 5.2.3 beschreven. 
 
 
5.2.3. Gevolgen voor de proef 
 
In het model is gewerkt met wapeningsdraden �1,4 mm voor het wapeningsnet en 
wapeningsdraden �2,4 mm en �3,0 mm voor de dalwapening. Daardoor verschilt het 
wapeningsoppervlak van de gebruikte draden een factor NWO ten opzichte van het 
wapeningsoppervlak volgens de correct uitgevoerde verschaling. De vloeigrens van de draden 
was niet precies bekend bij het bestellen ervan. De vloeigrens bleek vooral bij de draden �1,4 
mm lager dan aangenomen: slechts 350 N/mm2 in plaats van de aangenomen 500 N/mm2 
(bijlage 7). De capaciteit van de uiteindelijk gebruikte wapening verschilt een factor NWC 
t.o.v. de capaciteit volgens de correcte verschaling. 
De factoren die het verschil tussen de gebruikte wapening in het model 1:5 en de wapening 
volgens de correcte verschaling weergeven, zijn samengevat in tabel 5.2.1. 
 
Tabel 5.2.1: Factoren van de gebruikte wapening ten opzichte van de wapening uit de 
correcte verschaling 
 Netwapening 

(NW) 
Dalwapening 
(DW) 

Oppervlak t.o.v. correcte verschaling (O) 0,77 0,68 
Capaciteit t.o.v. correcte verschaling (C) 0,54 0,84 
 
 
De afname van de capaciteit van de wapening heeft tot gevolg dat de wapening eerder vloeit. 
De netwapening zal dus bij een belasting vloeien die een factor NWC (=0,54) verschilt t.o.v de 
correcte verschaling. 
De afname van het wapeningsoppervlak van de dalwapening en het wapeningsnet volgens 
DWO en NWO hebben tot gevolg dat de rekken van de wapening volgens dezelfde factoren 
toenemen. 
 
De aangepaste verschaling heeft gevolgen in de proef. Het model heeft via de netwapening 
immers een factor NWC (=0,54) minder capaciteit om de trekspanningen op te nemen nadat 
het model gescheurd is. Daar moet in de proef rekening mee gehouden worden omdat de 
wapening vloeit bij een belasting die een factor NWC (=0,54) verschilt.  
De dalwapening neemt altijd spatkrachten op en is dus altijd actief (paragraaf 2.2.3). Het is 
dus belangrijk dat de dalwapening voldoende capaciteit heeft. De capaciteit van de 
dalwapening is een factor DWC (=0,84) kleiner dan bij correcte verschaling.  
De netwapening gaat daarentegen pas functioneren als het model gescheurd is. Daarna kunnen 
de trekspanningen afhankelijk van de capaciteit van de netwapening nog toenemen tot het 
model bezwijkt.  
Om er zeker van te zijn dat de dalwapening niet vloeit bij alleen verticale belasting is de 
verticale belasting met dezelfde factor van 0,84 aangepast, net als de capaciteit van de 
dalwapening. Door de vermindering van de verticale belasting worden ook de drukkrachten in 
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de drukbogen buiten het dal van het model t.g.v. de verticale belasting kleiner. Daardoor zal 
er bij een kleinere horizontale belasting al trek buiten het dal ontstaan. 
 
Het model zal zich als volgt gedragen. Tot scheurvorming optreedt, zijn de rekken in het 
model gelijk aan die van het prototype, omdat het prototype en het model 1:5 beiden van 
hetzelfde materiaal baksteen zijn. De scheurvorming treedt daarom op bij dezelfde 
spanningen in het model op in het prototype. Na scheurvorming neemt de wapening de 
trekkrachten op. De rekken van de netwapening verschillen met de rekken in het prototype 
volgens de factoren NWO en DWO (die het verschil in wapeningsoppervlak aangeven). De 
netwapening vloeit eerder, bij belastingen die een factor DWC en NWC kleiner zijn ten 
opzichte van de belastingen waarbij de wapening zou vloeien als de wapening correct 
verschaald was. 
 
 
5.2.4. De wapening in de muren 
 
De verbinding van het dak met de muren kan op trek belast worden. Deze verbinding moet de 
trekspanningen kunnen opnemen en ze via de muur naar de fundering leiden. In de muur 
moeten daarom wapeningsdraden ingemetseld worden. Voor het gemak zijn daarvoor 
dezelfde draden gebruikt als voor het wapeningsnet in het dak van het model 1:5.  De draden 
moeten vanuit de fundering tot in het dak doorlopen, zoals in afbeelding 5.2.1 is aangegeven.  
 

 
Afbeelding 5.2.1: De wapening in de verbinding tussen het dak, de dakrand en de muur 
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5.3. De dwarssteunen 
 
Er worden in totaal tien dwarssteunen in het model 1:5 geplaatst. De dwarssteunen dienen 
ervoor verplaatsingen van de unit in x-richting te voorkomen (paragraaf 2.6). Twee 
dwarssteunen worden gevormd door de dakranden. De overige acht steunen moeten apart 
worden aangebracht. 
 
De steunen worden belast door normaalkrachten waarop ze ontworpen worden. Als er alleen 
een verticale belasting op het model staat (eigen gewicht), zijn de normaalkrachten in de 
steunen allemaal trekkrachten. Deze zijn eenvoudig op te nemen door een trekstaaf. Als er 
behalve een verticale belasting ook nog een horizontale belasting (wind) op het model staat, 
kunnen er ook drukkrachten in bepaalde steunen komen. Het is belangrijk dat de steunen ook 
deze drukkrachten kunnen opnemen. De trekkracht in de steunen komt nooit boven de 2 kN 
uit. De eventuele drukkrachten in de buitenste steunen kunnen worden opgenomen door de 
dakranden en geven geen problemen. De drukkracht in de overige acht steunen is nooit groter 
dan 0,4 kN (400 N), zie afbeelding 5.3.1. 
 

 
Afbeelding 5.3.1: De krachten in de afstandshouders bij een eigen gewicht van 1,8 kN/m2 en 
een windbelasting van 2 kN 
 
 
Voor de afstandhouders zijn geprofileerde wapeningsstaven FeB 500 �10 mm gebruikt (met 
een rekenwaarde voor de vloeispanning van 435 N/mm2). Om te controleren of de staaf de 
drukkracht aankan, is een knikcontrole uitgevoerd [NEN,6770]. 
 
Nc;s;d  < �buc x Nc;u;d 
Nc;s;d     = 400 N 
Nc;u;d = A x fy;d  = 34000 N 
 
Oftewel:  
�buc > 400/34000 = 0,01 
Bepaling �buc: 
I =1/64 x � x D4  = 491 mm4 

A = � x R2  = 78,5 mm2 
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Ed    = 210000 N/mm2 
fy;d    = 435 N/mm2 
ly;buc  = 0,5 x 1090 mm  = 545 mm 
iy = �(I / A)  = 2,5 
�e  = � x �(Ed / fy;d) = 69 
�y  = ly;buc / iy   = 218 
�y;rel = �y / �e   = 3,2 
�buc = 0,05* 
 
Nc;s;d  < �buc x Nc;u;d 
400 N < 0,1 x 34000 = 3400 N 
*Volgens tabel 23 in NEN 6770 is instabiliteitskromme c van toepassing. In figuur 42 van 
NEN 6720 is bij de �y;rel de juiste �buc af te lezen. Figuur 42 van NEN 6770 loopt echter maar 
tot een �y;rel van 3,0. Daarbij hoort een �buc van 0,10. �buc neemt met ongeveer 0,01 af per 
afname van 1,0 van �y;rel. De aanname van �buc = 0,05 bij �y;rel = 3,2 is dus conservatief.  
 
 
De staven zullen dus niet onder de druk knikken. Om te controleren of de staaf de trekkracht 
aankan, is een controle op trek uitgevoerd. De staven hebben voldoende treksterkte. 
 
fy   = 500 N/mm2 
f’y    = �m x 500 = 0,85 x 500  = 425 N/mm2 
f’y x �R2   = 425 x � x 52    = 33,4 kN  
33,4 kN >> 2 kN = ok 
 
 
Zelfs als het model belast wordt met het eigen gewicht en een horizontale puntbelasting van 3 
kN voldoen de afstandshouders nog. Dan zit er namelijk ten hoogste een drukkracht van 0,8 
kN en een trekkracht van 2,5 kN in de afstandshouders (zie afbeelding 5.3.2) 
 

 
Afbeelding 5.3.2: De krachten in de afstandshouders bij een eigen gewicht van 1,8 kN/m2 en 
een windbelasting van 3 kN 
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5.4. Belasten en meten 
 
5.4.1. Het belasten van het model 1:5 
 
Op het model 1:5 moest een verticale verdeelde belasting worden aangebracht en een 
horizontale windbelasting (zie paragraaf 2.5). De verticale belasting werd benaderd door 
verschillende puntlasten. De horizontale windbelasting werd benaderd door een puntlast. In 
ESA-Prima Win is onderzoek gedaan op het plaatmodel 1:1 of deze benaderingen 
verantwoord zijn en wat de gevolgen ervan zijn.  
 
Het eigen gewicht van het dak is van een verdeelde belasting (3 kN/m2) vereenvoudigd naar 
een aantal puntlasten, zie afbeelding 5.4.1. Het eigen gewicht van de muren is hier buiten 
beschouwing gelaten omdat de vereenvoudiging van het eigen gewicht van het dak bekeken 
is. Het eigen gewicht van de muren speelt in de vergelijking tussen het eigen gewicht van het 
dak en de benadering van het eigen gewicht van het dak geen rol. 
 

 
Afbeelding 5.4.1: Het eigen gewicht van het dak is benaderd door puntlasten 
 
 
In bijlage 8 zijn de spanningen van het plaatmodel ten gevolge van het eigen gewicht van het 
dak en de benadering van het eigen gewicht van het dak met elkaar vergeleken. Het verschil is 
te verwaarlozen. 
 
In 2.3.1 en in bijlage 3 is vastgesteld hoe groot de windbelastingen van wind met onderdruk 
(de maatgevende windbelasting) zijn op het prototype (1:1). In afbeelding 5.4.2 zijn de 
windbelastingen op het staafmodel van het prototype afgebeeld. Dit is eigenlijk al een 
benadering omdat de verdeelde windbelasting wordt ingevoerd als lijnlasten op het 
staafmodel. De externe en de interne invloeden ten gevolge van de wind zijn in afbeelding 
5.4.2. al met elkaar verdisconteerd (zoals in afbeelding 2.3.2).  
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Afbeelding 5.4.2: De belasting op het prototype ten gevolge van de wind met onderdruk 
 
 
Daarna worden de verticale belastingen ten gevolge van de wind weggelaten, omdat die 
relatief weinig invloed hebben door de aanwezigheid van de veel invloedrijkere verticale 
belasting van het eigen gewicht. 
Daarna worden de horizontale belastingen aan de linker- en rechterkant van het model bij 
elkaar opgeteld (afbeelding 5.4.3). 
 

 
Afbeelding 5.4.3: Eerste vereenvoudiging van de windbelasting 
 
 
De laatste stap is om de verdeelde horizontale belasting (lijnlasten) uit afbeelding 5.4.3 te 
vervangen door een puntlast (afbeelding 5.4.4). 
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Afbeelding 5.4.4: Tweede vereenvoudiging van de windbelasting 
 
 
In bijlage 8 zijn de spanningen in het plaatmodel ten gevolge van de windbelasting en de 
benadering van de windbelasting met elkaar vergeleken. Het verschil is te verwaarlozen. 
 
Er zijn (zoals in 2.5 al vermeld is) wat verschillen, vooral door de sterk vereenvoudigde 
benadering van de windbelasting. De werkelijkheid werd daardoor minder benaderd, maar het 
hield de proeven overzichtelijk. Daarom is toch voor deze vereenvoudiging gekozen. 
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5.4.2. Manier van belasten 
 
Er wordt verticale belasting onder het model gehangen (Zie afbeeldingen 5.4.5a en b).  
In totaal zou het model met 3 kN/m2 belast moeten worden. Het dak zelf heeft een gewicht 
van 0,7 kN/m2. Er zou daarom 2,3 kN/m2 aanvullend op het model moeten worden 
aangebracht. Daarvoor is ongeveer 800 kg nodig. 
Door de aanpassing van de wapening moest deze belasting echter aangepast worden. De 
netwapening heeft een capaciteit die een factor 0,54 verschilt met de correcte verschaling 
(paragraaf 5.2.3)  Er moest dus 0,54 x 3,0 kN/m2 – 0,7 kN/m2 = 0,9 kN/m2 aan verticale 
belasting op het model gezet worden. Dat komt overeen met nog geen 450 kg. Dat is 
eenvoudiger aan te brengen dan 800 kg. Bovendien waren er gewichten voorhanden waarmee 
het totaalgewicht van 400 kg gehaald kon worden. 
Dit heeft tot gevolg dat de horizontale windbelasting eerder voor trek in het model buiten het 
dal zal zorgen. 
De gelijkmatig verdeelde verticale belasting werd nagebootst door 12 puntlasten aan te 
brengen. Het dak van het model werd verdeeld in 12 even grote oppervlakken die ieder in hun 
zwaartepunt belast werden (zie bijlage 9). De belasting werd in de vorm van gewichten op 
vier platen onder het model aangebracht. Deze platen verdeelden de belasting ieder over drie 
draadeinden. Er werden gewichten van 10, 5, 4, 3, 2 en 1 kg gebruikt. De belasting werd in 
het zwaartepunt (zodat de belasting zich precies verdeeld over de drie draadeinden) van de 
platen onder het model gelegd. De belasting werd via de draadeinden op het model geleid. De 
houten plaatjes op het model dienen om de puntlast in de breedte over het model te verdelen. 
De realisering hiervan is in paragraaf 5.5 (stap 10) beschreven. In bijlage 10 zijn alternatieven 
voor het aanbrengen van de verdeelde verticale belasting verzameld. 
 
 

    
Afbeelding 5.4.5: Belastingsvoorziening 
 a (links): Bevestiging op het model 
 b (rechts): De platen onder het model 
 
 
 
De horizontale belasting werd aangebracht m.b.v. een vijzel en een krachtmeetdoos van 30 
kN. Het belastingsframe is een gesloten circuit zodat de krachten door het frame en het model 
rond gaan (afbeelding 5.4.6). De mecano en het model waren van een dusdanig groot gewicht 
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dat de horizontale belasting niet voor verticale omhoog gerichte reactiekrachten bij de 
funderingen zorgde.  
 

 
Afbeelding 5.4.6: Het belastingframe is een gesloten circuit 
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5.4.3. Verwachte vervormingen 
 
Met behulp van het elastisch plaatmodel op schaal 1:1 in ESA Prima Win is bekeken hoe het 
model vervormt indien het alleen belast wordt door een verdeelde verticale belasting, zie 
afbeeldingen 5.4.7. 
Dat is het geval in proef  1. In bijlage 11A is van een aantal potentiële meetpunten de 
horizontale en de verticale verplaatsing weergegeven bij een verticale belasting van 1,8 
kN/m2. 
 

    
 

 
Afbeeldingen 5.4.7: Vervorming van het model t.g.v. het eigen gewicht 

a (linksboven): Onvervormd model 
b (rechtsboven): Vervormde model 
c (onder): Onvervormd en vervormd model 

 
 
Het model vervormt t.g.v. verticale en horizontale belasting als in afbeelding 5.4.8. Dat 
gebeurt in proef 2 en 3. Bekeken is hoe de punten verplaatsen als de verticale belasting van 
1,8 kN/m2 en een horizontale puntbelasting van 2 kN op het model staan. In bijlage 11B is 
van een aantal potentiële meetpunten de horizontale en de verticale verplaatsing weergegeven 
bij deze belastingen. 
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Afbeelding 5.4.8: Vervorming van het model t.g.v. het eigen gewicht en de windbelasting 

a (linksboven): Onvervormd model 
b (rechtsboven): Vervormde model 
c (onder): Onvervormd en vervormd model 

 
 
Nu is ook duidelijk waar scheuren tijdens de proeven 2 en 3 verwacht kunnen worden. In 
afbeelding 5.4.8b is met rode streepjes aangegeven waar de kritieke doorsneden zich 
bevinden. In het dak boven de linker muur ontstaat in het dal druk en in de boog trek t.g.v. het 
eigen gewicht in combinatie met de windbelasting in het staafmodel (paragraaf 2.4.1.2). De 
wapening zorgt dat het model niet bezwijkt. 
 
 
5.4.4. De meetpunten 
 
Met behulp van de meetpunten in de afbeeldingen 5.4.9a en b is de verplaatsing van het 
model vastgelegd. In de experimenten met verticale en horizontale belasting zijn de 
horizontale verplaatsingen in het hele model ongeveer gelijk (zie tabel B bijlage 11B). 
Daarom was het voldoende om op drie plaatsen de horizontale verplaatsing te meten. In de 
experimenten met alleen verticale belasting was het voldoende de horizontale verplaatsing in 
punt 6 en 8 te meten, omdat de horizontale verplaatsingen daar het grootst is. In het midden 
wordt de horizontale verplaatsing ter controle ook gemeten, daar zou de horizontale 
verplaatsing nul moeten zijn (zie tabel A bijlage 11A). Daarom was het voldoende om bij alle 
proeven op drie plaatsen de horizontale belasting te meten.  
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Afbeeldingen 5.4.9: De meetpunten 

a (boven): Verticale verplaatsingen 
b (onder): Horizontale verplaatsingen 

 
 
Bij alle proeven wordt van 7 meetpunten de verticale verplaatsing gemeten (afbeelding 
5.4.9a) en van drie meetpunten wordt ook de horizontale verplaatsing gemeten (afbeelding 
5.4.9b). 
 
In experiment 2.2 en 2.3 is de verplaatsing in x-richting op de helft van de hoogte van de 
gevel aan beide kanten van de gevel gemeten (afbeelding 5.4.10). 
 

 
Afbeelding 5.4.10: Meetpunten voor de verplaatsingen in x-richting van de gevel 
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5.4.5. Realisatie van de meetpunten 
 
Bij de realisatie van de meetpunten moest met een aantal zaken rekening gehouden worden. 
De meetpunten moesten zo dicht mogelijk bij het midden van de doorsnede zitten. (In 
principe moest de verplaatsing van een punt in het hart van de doorsnede gemeten worden.) 
Verder was het belangrijk dat de meetpunten vaste punten op het model zijn en dat de 
meetpunten niet verschuiven tijdens de proef. Alle verticale metingen werden gedaan met 
behulp van meetklokjes van het merk Mitutoyo (M1 tm M7, zie afbeelding 5.4.9a). De meting 
van de horizontale verplaatsing van het midden van het model werd ook gedaan met een 
meetklokje van het merk Mitutoyo (M0). De twee horizontale metingen aan de buitenkant van 
het model (A1 en A2, zie afbeelding 5.4.9b) zijn gedaan met behulp van lvdt’s (Linear 
Variable Differential Transformers) met een bereik van 40 mm. 
Aan de uiteinden van de meetklokjes werden staven van tenminste 300 mm lang verbonden. 
Hierdoor werd bij een meting van een verticale verplaatsing, zoals in afbeelding 5.4.4, de 
invloed van de horizontale verplaatsing op de meting verwaarloosbaar (bewijs in bijlage 13). 
Daardoor was de gemeten verticale verplaatsing �V’ bij benadering gelijk aan de werkelijke 
verticale verplaatsing �V (afbeelding 5.4.11). Hetzelfde gold voor de metingen van de 
verticale verplaatsing. Op het proefstuk werden busjes gelijmd waarin de staven van de 
meetklokjes en de lvdt’s staken. Zo werd uitgesloten dat het meetpunt gedurende de proeven 
verplaatste.  
De staven aan de uiteinden van de meetklokjes zijn geen pendelstaven. Er bestaat dus wat 
wrijving in het meetklokje door de horizontale verplaatsing van het meetpunt. Door de kleine 
horizontale verplaatsingen van de meetpunten en de relatief grote lengte van de staven, was de 
wrijving in het meetklokje dusdanig klein dat er geen nadelige invloeden door ondervonden 
werden. Bij grotere verplaatsingen (zoals in proef 3, H7) werden de metingen wel 
onnauwkeurig. 
 

 
Afbeelding 5.4.11: Een meetklokje met een staaf van 300 mm in een busje (schematisch) 
  
 
Er zijn in het ontwerpproces een aantal andere alternatieven bedacht, die kort in bijlage 12 
zijn samengevat en hier niet zijn besproken. 
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5.5. De bouw van het model 
 
De bouw van het model is verdeeld in de volgende 10 stappen: 
Stap 0: De mal 
Stap 1: Het storten van de fundering 
Stap 2: Het stellen van de mal 
Stap 3: De bouw van de muren 
Stap 4: Plaatsing van de ondersteuningen voor de dakranden 
Stap 5: Het metselen van het dak 
Stap 6: Het metselen van de dakranden 
Stap 7: De dwarssteunen aanbrengen 
Stap 8: Plaatsen meetframe en meetapparatuur 
Stap 9: Verwijderen mal 
Stap 10: Aanbrengen belastingsvoorzieningen 
 
Stap 0: De mal 
Allereerst moest er een mal gemaakt worden, waar het dak van het model op gemetseld kon 
worden. Er is voor gekozen om de mal in twaalf delen te maken. De losse delen werden 
onderling op 5 cm afstand gehouden door afstandhouders. Zo kon de mal makkelijk gelost 
worden doordat er wat speling tussen de verschillende delen van de mal zat (afbeelding 5.5.1). 
 

 
Afbeelding 5.5.1: De mal 
 
 
Stap 1: Het storten van de fundering. 
In afbeelding 5.5.2a is één van de twee funderingsstroken (15x20x120 mm) te zien. De 
funderingsstroken in een houten bekisting, die in het grondframe is ingeklemd, gestort. De 
wapeningsdraden die in de muur werden ingemetseld, zijn in de funderingsstroken 
meegestort. De wapeningsdraden zijn aan een wapeningsstaaf gebonden om een goede 
verankering voor de draden in de fundering te verkrijgen en in de bekisting geplaatst 
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afbeelding 5.5.2b). Daarna is de bekisting vol beton gestort. In figuur 5.5.2a is te zien dat de 
wapeningsdraden uit de fundering steken.  
 

 
 

 
Afbeeldingen 5.5.2: De funderingsstrook  

a (boven): Een gestorte funderingsstrook 
b (onder): De wapeningsdraden bevestigd aan een wapeningsstaaf in de bekisting 

 
 
Stap 2: Het stellen van de mal 
 
In de afbeeldingen 5.5.3 is de mal voor het dak op de juiste positie gesteld. 
 

   
Afbeeldingen 5.5.3(a+b): De mal is gesteld 
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De mal is op een tafel geplaatst, die op hoogte gebracht is door kalkzandstenen. Twee latten 
aan weerszijden van de mal zorgden dat de delen op hun plaats blijven. De wapeningsdraden 
die uit de fundering steken, werden gespannen naar het uiteinde van de mal (afbeelding 5.5.4). 
De metselrichting voor de muur stond toen vast. De tafel werd op wiggen geplaatst 
(afbeelding 5.5.5 om de mal te kunnen lossen. Daardoor kon de tafel een paar cm zakken 
zodat de mal in delen via de zijkant verwijderd kon worden. 
 

 
Afbeelding 5.5.4.: De start van de bouw van een muur 
 

  
Afbeelding 5.5.5: Wiggen  onder een poot van de tafel 
 
 
Stap 3: De bouw van de muren.  
De muren werden tijdens het metselen zijdelings aan beide kanten gesteund door twee houten 
schoren. De richting van de wapeningsdraden werd gevolgd (zie afbeelding 5.5.4). De 
wapeningsdraden liepen door het midden van de doorsnede van de muur. De muur werd in 
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verband gemetseld. De wapeningsdraden liepen om de laag door de stootvoeg of door een 
sleuf die in de steen gezaagd werd (zie afbeeldingen 5.5.6a en b). 
De sleuven waren maar ongeveer 4 mm breed, en hadden een diepte van 25 mm. Door de 
kleine breedte en relatief grote diepte van de sleuf was niet mogelijk de sleuven met mortel te 
vullen. Dat was echter geen probleem, omdat de draden om de metsellaag in een voeg 
ingemetseld zijn. De wapeningsdraden verkrijgen daardoor toch voldoende hechting. 
 

  
Afbeeldingen 5.5.6: De wapeningsstaven in de muur 

a (links): Schematisering 
b (rechts): Aanzicht van de muur met de sleuven 

 
 
Er konden per dag maar twee á drie lagen op de muur gemetseld worden. Door de schuinte 
die de muur had, kregen de stenen de neiging te verzakken als er teveel lagen tegelijk 
gemetseld werden. Het kostte veel tijd de muren te maken omdat de lagen die gemetseld 
werden eerst moesten aanharden voordat er nieuwe lagen op de muur gemetseld konden 
worden. 
Iedere laag was anders, doordat de kromming van de muur naar boven toe steeds sterker werd. 
Per laag moest bekeken worden hoe groot de benodigde stenen moesten zijn en deze moesten 
op maat gezaagd worden. Ondertussen moest gezorgd worden dat het verband intact bleef en 
de wapeningsdraden in een voeg of sleuf zaten. Dat was zeer tijdrovend. 
 
In de afbeelding 5.5.7 is te zien hoe de muur eruit zag nadat de laatste laag erop gemetseld 
was. 
In afbeelding 5.5.8 zijn de twee muren afgebeeld met daartussen de mal op de tafel. 
Afbeelding 5.5.9 is een detail van de bovenkant van de muur met de wapening die eruit steekt. 
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Afbeeldingen 5.5.7(a-c): De muur 
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Afbeelding 5.5.8: De muren met daartussen de mal 
 
 

 
Afbeelding 5.5.9: Een detail van de wapening die boven uit de muren komt 
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Stap 4: Plaatsing van de ondersteuningen voor de dakranden.  
Nadat de muren waren gemetseld, kon de ondersteuning voor de dakranden geplaatst worden. 
Zie afbeeldingen 5.5.10a en b. 
 

    
Afbeeldingen 5.5.10(a+b): De ondersteuning voor de dakrand 
 
 
Stap 5: Het metselen van het dak 
Daarna kon worden begonnen met het metselen van het dak. Het dak werd gemetseld van 
gezaagde bakstenen met afmetingen 20x5x3 cm (lxbxh). De stenen werden in een laag specie 
gelegd van een cm dik (zie afbeelding 5.5.11b en 5.5.12).  
Eerst werd over de mal een laag plastic gelegd (zie afbeelding 5.5.11a). Dat was nodig omdat 
tussen de verschillende delen van de mal openingen zitten en omdat ook in de mal zelf 
openingen en kieren zitten. Door plastic over de mal te leggen, werd voorkomen dat de mortel 
door de openingen valt. Het plastic hecht niet aan het metselwerk zodat later de mal er 
gemakkelijk onderuit kon en voorkomt dat de houten mal het vocht uit de mortel zuigt.  
Daarna werd begonnen met het inmetselen van een deel van de dalwapening. De dalwapening 
werd op steenstrips gelegd. De strips werden in een laag mortel gelegd. Daarna werd het gat 
waarin de dalwapening lag opgevuld met mortel, zodat de dalwapening goed ingestort zat (zie 
afbeelding 5.5.12). 
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Afbeeldingen 5.5.11(a+b): Het metselen van het dak 
 

 
Afbeelding 5.5.12: De dalwapening 
 
 
Ook de netwapening werd meteen ingemetseld. Het was belangrijk de draden van de 
netwapening niet meer aan te raken nadat ze net waren ingemetseld, omdat ze dan weer los 
zouden komen en omdat de voeg dan weer kapot zou gaan. Om deze reden is eerst een groot 
gedeelte van het dal en een kwart van het dak gemetseld (afbeelding 5.5.14). De volgende dag 
was dat eerste kwart al redelijk aangehard, zodat de aangrenzende delen konden worden 
gemetseld zonder dat het eerdere werk werd aangetast (zie afbeelding 5.5.13). 
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Afbeelding 5.5.13: Volgorde van metselen 
 

 
Afbeelding 5.5.14: Het eerste deel van het dak 
 
 
Het dak werd vanuit het midden naar de buitenkant laag voor laag opgebouwd. De 
langswapening van het wapeningsnet kon dus per laag worden meegemetseld. De 
dwarswapening niet, omdat een ingemetselde wapeningsdraad de eerste dag niet meer 
bewogen mocht worden. Anders werd de voeg beschadigd. Daarom werden de dwarsvoegen 
(waarin de dwarswapening van het wapeningsnet zit) tijdens het metselen open gelaten (zie 
afbeelding 5.5.15). Aan het einde van een werkdag werden de dwarsvoegen in één keer 
gevuld. De dwarswapening werd in de dwarsvoegen ingestort. De voegen konden een nacht 
harden zonder dat het gevaar bestond dat de dwarswapening aangeraakt werd en de voeg 
beschadigd raakte. De voegen in afbeelding 5.5.15 zijn klaar om gevuld te worden. 
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Afbeelding 5.5.15: De open dwarsvoegen met daarin de dwarswapening van het 
wapeningsnet 
 
 
De aansluiting van het dak met de dakrand en de muur was essentieel. Deze verbinding was 
het punt waar het dak (en de dakrand) en de muur één geheel werden, zodat een stijf portaal 
ontstond. In afbeelding 5.5.16 is duidelijk gemaakt hoe de verbinding tot stand is gekomen. 
De wapening van het wapeningsnet in het dak liep door tot in de dakrand. De wapening uit de 
muur liep door tot in het dak (zie afbeelding 5.5.17). Zo werden de drie componenten (dak, 
dakrand en muur) verbonden.  
 

 
Afbeelding 5.5.16: De wapening in de verbinding tussen het dak, de dakrand en de muur 
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Afbeelding 5.5.17: De wapening uit de muur werd in het dak ingemetseld 
 
 
Om te snelle verharding van het metselwerk te voorkomen, werden na een werkdag natte 
proppen papier op het model gelegd. Het geheel werd afgedekt met plastic (zie afbeelding 
5.5.18a en b). Hierdoor werd de luchtvochtigheid onder het plastic verhoogd, en werd 
voorkomen dat het model te snel verhardde. 
 

    
Afbeeldingen 5.5.18(a+b): Nat papier en plastic op het model tegen te snelle verharding van 
het metselwerk 
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Stap 6: Het metselen van de dakranden 
De dalwapening liep door in de dakranden. De ruimte tussen de wapeningsstaven werd zoveel 
mogelijk opgevuld door bakstenen. Deze werden, net als bij het dak, in een laag specie gelegd 
(zie afbeelding 5.5.19).  
 

 
Afbeelding 5.5.19: De dakrand met nog open voegen 
 
 
Daarna werd de ruimte tussen de bakstenen opgevuld met mortel (Afbeelding 5.5.20). In de 
afbeeldingen 5.5.21a en b is te zien hoe het model er hierna uitzag. In afbeelding 5.5.21c zijn 
de metselaars te zien. 
 

 
Afbeelding 5.5.20: De dakrand met gevulde voegen 
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Afbeeldingen 5.5.21(a+b): Het model met de dakranden op de mal 
 

 
Afbeelding 5.5.21c: De metselaars Cor Bazelmans (rechts) en Ronald van Boekel (links) 



Hoofdstuk 5 – Het model 1:5  -5.34- 

De netwapening liep door tot in de dakrand. De draden van de dalwapening werden om 
praktische redenen onder de laag stenen gelegd, in de laag mortel onder de stenen (het leggen 
van de wapening in de stenen laag van de dakrand zou de uitvoering zeer bemoeilijkt hebben). 
Aan het uiteinde van de dakranden werden de wapeningsdraden (zowel de draden van de 
dalwapening als van de netwapening) om een wapeningsstaaf gebonden (Afbeelding 5.5.22). 
Daarna werden deze wapeningsdraden in een rand mortel aan de dakrand vastgestort 
(afbeelding 5.5.23). Dat is gedaan om voor een goede verankering van de wapeningsdraden te 
zorgen. 
 

 
Afbeelding 5.5.22: De wapeningsdraden uit het model 1:5 om een wapeningsstaaf gebonden 
 

 
Afbeelding 5.5.23: De wapeningsstaaf is in de mortel aan de dakrand vastgestort 
 
 
Het metselwerk was op 3 juni klaar. De mal werd vier weken later op 1 juli verwijderd. 
 
Stap 7: De dwarssteunen aanbrengen 
Er werden 8 dwarssteunen geplaatst. Dat betekent dat er om de voeg eentje werd ingemetseld 
(om de ongeveer 44 cm). Alleen tussen de twee middelste dwarssteunen zaten twee voegen. 
Dat was geen probleem omdat in het midden de krachten die de dwarssteunen moesten 
opnemen het kleinste waren (zie paragraaf 5.3). 
Voor de dwarssteunen werden geprofileerde wapeningsstaven �10 mm gebruikt. Aan één 
kant van de staven werd een ring gelast (afbeelding 5.5.24). De andere kant van de staven 
werd voorzien van schroefdraad zodat daaraan een moer gedraaid kon worden.  
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Afbeelding 5.5.24: Een dwarssteun met aan het uiteinde een vastgelaste ring  
 
 
De staven werden aan beide kanten in de met mortel gevulde voeg gelegd. (Deze voegen 
waren open gehouden tijdens het metselen van het model (zie stap 5). De dwarssteunen pasten 
echter niet overal goed in de open voegen. Daarom was het nodig de voegen op enkele 
plaatsen te verruimen met een slijptol.) De voegen werden aangevuld met mortel, zodat de 
staven goed in de mortel lagen. Daarna werd aan de kant zonder vastgelaste ring een ring om 
de staven gedaan en werd er een moer aan gedraaid. De moeren werden met de hand 
aangedraaid totdat de plaatjes aan beide kanten goed in de mortel zaten (afbeelding 5.5.25a+b 
en 5.5.26a+b). De dwarssteunen werden op deze manier goed verankerd (zie afbeelding 
5.5.28) zodat trekkrachten op de dwarssteunen konden worden overgebracht. De drukkrachten 
moesten via de voeg waarin de dwarsteunen ingemetseld zijn op de dwarssteun worden 
overgebracht. De drukkrachten in de dwarssteunen werden niet groter dan 0,4 kN (zie 
paragraaf 5.3) en konden gemakkelijk door de voeg op de dwarssteunen worden overgebracht. 
De dwarssteunen waren geprofileerde staven en hadden voldoende hechting in de voegen. 
 

       
Afbeelding 5.5.25: Het uiteinde van een dwarssteun met een vastgelaste ring, ingestort in de 
voeg 

a (links): Zijaanzicht 
b (rechts): Bovenaanzicht 
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Afbeelding 5.5.26: Het uiteinde met een ring, vastgedraaid in de mortel met een moer 

a (links): Zijaanzicht 
b (rechts) : Bovenaanzicht 

 
 
Omdat de dwarsvoegen aan de uiteinden opengelaten waren, werden de uiteinden van de 
dwarswapening van het wapeningsnet op dit moment pas ingestort. De uiteinden werden 
omgebogen (zie afbeelding 5.5.27) en tegelijk ingestort met de afstandhouders. Zo werd een 
goede verankering van de dwarswapening verkregen. 
 

 
Afbeelding 5.5.27: de omgebogen uiteinden van de dwarswapening van het wapeningsnet 
 

 
Afbeelding 5.5.28: Een dwarssteun in het model 
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Om het ontstaan van eventuele scheuren tijdens de proeven beter te kunnen ontdekken, werd 
de bovenkant van het model wit geschilderd. 
 
Stap 8: Plaatsen meetframe en meetapparatuur 
De meetapparatuur werd aangebracht. Eerst werd het meetframe geplaatst, waarna de 
meetapparatuur kon worden gepositioneerd (afbeelding 5.5.29). 
Er werd gemeten met behulp van meetklokjes van het merk mitutuyo en lvdt’s die aan het 
meetframe bevestigd waren. Aan de klokjes en de lvdt’s werden staafjes van tenminste 300 
mm lang geschroefd. Op het proefstuk werden busjes gelijmd. De uiteinden van de staafjes 
staken in deze busjes (afbeelding 5.5.30). 
 

 
Afbeelding 5.5.29: Het meetframe met de meetapparatuur 
 

 
Afbeelding 5.5.30: De meetapparatuur en de busjes 
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Stap 9: Verwijderen mal 
Om de mal te laten zakken, moesten de wiggen onder de tafelpoten uit worden gehaald. 
Omdat er veel druk op de wiggen stond (door het gewicht van de tafel, de mal en het model), 
kon dat niet zonder hulp van krikken. Aan beide kanten werd onder de tafel een krik geplaatst 
(afbeelding 5.5.31), zodat de druk op de wiggen verminderd kon worden.  
 

 
Afbeelding 5.5.31: Een krik onder de tafel 
 
 
De krikken verminderden de druk van het gewicht van het model. Er werd goed opgelet dat 
het proefstuk niet omhoog gelicht werd door de krikken. Op een bepaald moment konden de 
wiggen verwijderd worden. Hierna stond de tafel op de krikken. De krikken werden omlaag 
gedraaid en de tafel met de mal zakte enkele centimeters. De mal was nu los van het model en  
kon in gedeelten onder het model uit gehaald worden (afbeeldingen 5.5.32a en b). 
Daarna werden de tafel en de kalkzandsteenblokken weggehaald (afbeelding 5.5.33 en 
5.5.34). 
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Afbeelding 5.5.32(a+b): Verwijderen van de mal in delen 



Hoofdstuk 5 – Het model 1:5  -5.40- 

 
Afbeelding 5.5.33: Verwijderen tafel 
 

 
Afbeelding 5.5.34: Het model nadat de mal, de tafel en de kalkzandsteenblokken waren 
weggehaald 
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Stap 10: Aanbrengen belastingsvoorzieningen 
 
De belasting werd op platen gelegd die via draadeinden onder het model hingen, zie 
afbeeldingen 5.5.35 en 5.4.5ab. De draadeinden moesten daarvoor door het model lopen. 
Daarom was het nodig gaten van �5.2 mm in het model te boren. Door deze gaten kwamen 
na het lossen van de mal draadeinden van �5 mm te lopen waaraan de verticale last gehangen 
werd. Boren zorgt voor trillingen in het model. Daarom zijn de gaten geboord voordat de mal 
gelost werd zodat het boren minder belastend voor het model was. 
 
Op het model werd boven ieder gat een houten plaatje geplaatst. Eerst werden er gaatjes in de 
plaatjes geboord. Hierna werden de draadeinden van �5 mm door de gaten in het model en de 
gaten in de plaatjes geleid. Boven de plaatjes werd een ring en een moer op de draadeinden 
gezet. De plaatjes werden daarna in een laagje gips op het model bevestigd (zie ook 
afbeelding 5.5.35).  
Een meter onder het proefstuk werden de vier platen aan de draden gehangen (zie ook 
afbeelding 5.5.36). Per drie draadeinden werd er een plaat geplaatst. In het zwaartepunt werd 
een ring geplaatst waar het onderste gewicht omheen geschoven kon worden, zodat dat de 
belasting zeker op het zwaartepunt van de plaat lag. Door de moeren onder de platen op de 
juiste hoogte te brengen, waren de platen gemakkelijk horizontaal te stellen.  
 

    
Afbeelding 5.5.35: Het houten plaatje in gips op het model 
 
Er werd een vijzel geplaatst die een horizontale kracht op een dakrand aan kan brengen. De 
kracht werd gemeten met een krachtmeetdoos van 30 kN. De kracht van de vijzel werd door 
een U-profiel dat om de dakrand geplaatst was ingeleid op het model. Het U-profiel is voor 
het plaatsen volgedaan met gips en zo tegen de dakrand aangeduwd. Daardoor kreeg het U-
profiel over de gehele breedte contact met de dakrand. De kracht werd zo gelijkmatig 
aangebracht. 
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Afbeelding 5.5.36: Plaat onder het model met aangebracht gewicht 
 

 
Afbeelding 5.5.37: De vijzel en krachtmeetdoos voor de horizontale belasting 
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Het model was nu klaar om beproefd te worden (afbeelding 5.5.37). 
 

 
Afbeelding 5.5.37: Het model tijdens de  proeven 
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5.6. Modellering van het mechanisch gedrag bij horizontale belasting 
 
5.6.1 Inleiding 
 
In de experimenten 3.1 en 3.2 vloeide de wapening. Na het vloeien van de wapening gedroeg 
het model zich anders als voordat de wapening vloeide. Er ontstond een ander mechanisme.  
In dit hoofdstuk is bekeken hoe het gedrag van het model verandert als de wapening vloeit. 
Ook is berekend wat de horizontale kracht is waarbij vloeien van de wapening optreedt. De 
bevindingen zijn vergeleken met het gedrag van het model in de experimenten. 
Opmerkelijk tijdens de proeven was dat de vervormingen van het model bij horizontaal 
ontlasten weer voor het grootste gedeelte afnamen. Het model veerde terug. Dat fenomeen is 
onderzocht in paragraaf 5.6.4. 
In de analyse is uitgegaan van een passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2. 
 
 
5.6.2. Het gedrag voor en na het vloeien van de wapening  
 
Voordat de wapening vloeit, vervormt het model zich als in afbeelding 5.6.1. Er ontstaan 
scheuren in de aangegeven kritieke doorsneden. Links ontstaan er buiten het dal trek en rechts 
nam de trek in het dal toe. De wapening vloeit nog niet. (Het ontstaan van de scheuren is in de 
grafieken van proef 2 terug te zien in de vorm van knikpunten in de last-
verplaatsingsgrafieken.) Daarna vloeit de wapening. Eerst aan de rechterkant in de muur, waar 
in de muur maar drie wapeningsstaven zaten (waarvan er maar één op de plek van de kritieke 
doorsnede zat). De wapening zal niet in het dak vloeien (op de plek van de kritieke doorsnede 
in afbeelding 5.6.1) omdat daar de dalwapening zit waarvan de vloeikracht veel groter is dan 
de vloeikracht van de wapening in de muur. Daarom verplaatst de kritieke doorsnede zich en 
vloeit de wapening aan de rechterkant in de muur. Daarna vloeit de wapening in de linker 
kritieke doorsnede. De horizontale kracht waarbij alle wapening in de kritieke doorsneden 
vloeit, is berekend in paragraaf 5.6.3. 
  

 
Afbeelding 5.6.1: De vervorming van het model bij een passieve verticale belasting en een 
actieve horizontale belasting 
 
 
5.6.3. Bepaling van Hvl 
 
Als de horizontale belasting blijft toenemen (zoals bij experiment 3.1 en 3.2), vloeit de 
wapening in het model. De horizontale belasting waarbij de wapening in de kritieke 
doorsneden vloeit, is in deze paragraaf berekend en is Hvl genoemd. Op het moment dat alle 
wapening in de kritieke doorsneden vloeit, vormt zich de situatie uit afbeelding 5.6.2. Er 
ontstaat een instabiel portaal met vier scharnieren. De rode lijnen tussen de scheuren is de 
wapening die vloeit. Eerst is het uitwendig evenwicht bekeken. Daarna zijn de rechter en de 
linker muur apart bekeken. 
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Afbeelding 5.6.2: Het uitwendig evenwicht en de doorsneden van de beide muren. 
   
    
Uit het horizontaal evenwicht volgt: 
Hvl = HA + HB 
  
Hierna zijn de rechtermuur en de linkermuur (afbeelding 5.6.3a en b) apart beschouwd. Daar 
waar de vloeikracht in de wapening twee maal Fvl groot is, zitten twee wapeningsstaven die 
beide moeten vloeien. Daar waar de vloeikracht Fvl groot is, zat maar één wapeningsdraad (zie 
muurdoorsneden afbeelding 5.6.2). 
Door het kantelen van de muren bevinden de verticale reactiekrachten zich niet in het midden 
van de doorsnede. Ze verplaatsen maximaal de helft van de breedte van de muur naar de 
buitenkant (zie afbeelding 5.6.2b). 
 

 
Afbeelding 5.6.2b: De positie van de verticale reactiekracht  
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a: De linkermuur       b: De rechtermuur 
Afbeelding 5.6.3: Het evenwicht van beide muren 
 
 
hr  = 1180 mm* 
hl  = 1290 mm** 
Fvl  = 540 N 
G = 1,7 kN/m2 x 3,5 m2 = 6000 N 
 
MD = 0 
(Fvl x 535 + 2 x Fvl x 280 + 0,5 x G x 305 - (Hxh/l) x 305)  = HB x  hr  
(540 x 535 + 1080 x 280 + 3000 x 305 - (H x 1400 / 3200) x 305) = HB x 1180 
(288900 + 302400 + 915000 - 133,4 x H)     = HB x 1180 
1506300 – 133,4 H   = HB x 1180 
1277 – 0,11 x H   = HB 
 
MC = 0 
(2 x Fvl x 250 + 2 x Fvl x 125 + 0,5 x G x 305 + (Hxh/l) x 305)  = HA x  hl  
(1080 x 250 + 1080 x 125 + 3000 x 305 + (H x 1400 / 3200) x 305)  = HA x 1290 
(270000 + 135000 + 915000 + 133,4 x H)      = HA x 1290 
1320000 + 133,4 H   = HA x 1290 
1023 + 0,10 x H   = HA 
*Het model scheurde bij de rechtermuur een metsellaag onder de aansluiting met het dak en 
een metsellaag boven de fundering. Daardoor werd hr twee metsellagen kleiner dan 1400 mm. 
**Het model scheurde bij de linkermuur een metsellaag boven de fundering. Daardoor werd 
hl een metsellaag kleiner dan 1400 mm. 
*** De vloeispanning van een wapeningsdraad �1,4 mm is 350 N/mm2. Dat betekent een Fvl 
van 540 N 
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Met behulp van het horizontaal evenwicht en de gevonden formules voor de bovenstaande 
formules HA en HB kan Hvl berekend worden. 
 
Hvl   = HA + HB 
HB   = 1277 – 0,11 x Hvl    
HA   = 1023 + 0,10 x Hvl 
 
Hvl  = 1277 – 0,11 x Hvl + 1023 + 0,10 x Hvl  
1,01 x Hvl = 2300 N 
Hvl  = 2277 N 
 
In de experimenten vloeide de wapening bij een horizontale belasting van 2650 N (zie 
paragraaf 7.4). De horizontale belasting waarbij de wapening in de kritieke doorsneden vloeit 
tijdens de experimenten is 15% groter is dan in de berekening.  
 
 
5.6.4. Evenwicht van het model na vloeien 
 
Nadat de wapening is gaan vloeien, ontstaat er een nieuw mechanisme. De wapening geeft 
geen weerstand meer. Het model vervormt dan zoals in afbeelding 9.4.1a. De linkermuur 
wordt bekeken in deze evenwichtsbeschouwing (voor de rechtermuur geldt dezelfde 
evenwichtsbeschouwing). 
In afbeelding 9.4.1 zijn de krachten aangegeven die een rol spelen. Bekeken wordt bij welke 
horizontale verplaatsing 	 het model bezwijkt. Dat betekent ook dat als de horizontale 
verplaatsing niet groter wordt dan 	, de vervormingen weer zullen afnemen bij horizontaal 
ontlasten. Het model zal dan niet bezwijken en terugveren richting zijn oorspronkelijke staat 
van voor het experiment. 
 

  
Afbeelding 9.4.1a en b: Het schema voor de linkermuur 
 
zp   Het zwaartepunt van de muur. 
Fzp   De verticale kracht in zp, veroorzaakt door het gewicht van de muur 
FD   De helft gewicht van het dak op D 
MA   Moment om B 
	   Horizontale verplaatsing van het model 
a    afstand van Fzp tot punt B 
b    afstand van FD tot punt B 
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Met moment om punt A aan de voet is bepalend. In het kader hieronder is berekend dat het 
model bezwijkt als de horizontale verplaatsing van het model 1:5 groter dan 	 = 215 mm is. 
MA wordt dan negatief. Is de horizontale verplaatsing kleiner dan 214 mm, dan zal het model 
terugveren als de horizontale belasting van het model wordt gehaald. 
 
 
0,5 x G  = 3000 N 
Fzp   = 1456 N* 
a    = 	 - 280 mm 
b    = 2/3 x 	 mm 
MB = a x Fzp + b x Frp = 2/3 x 	 x 1456 N + (	 – 280) x 3200 N = 4171 x 	 - 896000 Nmm 
 
MB  = 0  
0  = 4170 x 	 – 896000 Nmm 
� = 215 mm 
* l x b x d x 
 =1,3 m x 1,4 m x 0,05 m x 16 kN/m3 = 1456 N 
1,3 m is de gemiddelde lengte van de sinuscurve van de muur in breedterichting. De 
sinuscurve is maximaal 1500 mm bij de aansluiting met het dak en minimaal 1090 mm bij de 
fundering. 
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Hoofdstuk 6 
De proeven 1:5 
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6.1 Inleiding 
 
Op het model 1:5 zijn drie proeven gedaan. Iedere proef bestond uit een aantal experimenten, 
die ieder uit meer belastingcycli kunnen bestaan. Hieronder is een overzicht gegeven van de 
proeven 1:5. De experimenten zijn genummerd. Als gesproken wordt over experiment 1.2.3 
wil dat zeggen dat het gaat over de derde belastingcyclus van experiment 2 van proef 1. 
 
Proef 1: Eerste reeks experimenten  Groep 
- Experiment 1.1:  Verwijderen mal (Verticale belasting naar 0,7 kN/m2) 
- Experiment 1.2:  Verticale belasting 
 Belastingcyclus 1: Verticale belasting naar 1,04 kN/m2 en terug  

tot 0,7 kN/m2. 
 Belastingcyclus 2: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2 en terug  

tot 1,09 kN/m2. 
 Belastingcyclus 3: Verticale belasting naar 1,96 kN/m2 en terug  

tot 1,43 kN/m2. 
- Experiment 1.3:  Verticale en horizontale belasting 
 Belastingcyclus 4: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2. 

Belastingcyclus 5: Horizontale belasting naar 1500 N en terug tot 0 N  
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 6: Horizontale belasting naar 2100 N en terug tot 0 N 
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 7: Verticale belasting terug tot 1,43 kN/m2. 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

4 
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Proef 2: Actieve horizontale belasting Groep 
- Experiment 2.0.1:  Actieve verticale belasting tot 2,3 kN/m2. 
- Experiment 2.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 3140 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.2:  Passieve verticale belasting van 1,1 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2520 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.3:  Passieve verticale belasting van 2,3 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2920 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

1 
2 en 4 

 
2 
 

2 

 
Proef 3: Actieve horizontale belasting  Groep 
- Experiment 3.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 4220 N. Belast tot een 
horizontale verplaatsing van 30 mm 

- Experiment 3.2:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 3390 N. Belast tot een 
horizontale verplaatsing van 50 mm 

3 en 4 
 

3 en 4 

 
 
De proeven zijn in dit hoofdstuk één voor één behandeld. Er is ingegaan op het doel van de 
proeven en de uitvoering. In hoofdstuk 7 zijn de meetresultaten verzameld. (Daarvoor werden 
de experimenten verzameld in groepen. In het overzicht van de experimenten is aangegeven 
in welke groepen de experimenten zijn ingedeeld.) In hoofdstuk 8 worden de meetresultaten 



Hoofdstuk 6 – De proeven 1:5  -6.2- 

besproken en worden conclusies getrokken. In de bijlagen 17, 18 en 19 zijn de grafieken 
verzameld.  
Tijdens proef 1 is het model eerst alleen verticaal belast. In experiment 1.3 is het model ook 
horizontaal belast. Proef 2 en 3 bestonden uit experimenten met een horizontale belasting bij 
een passieve verticale belasting die per experiment verschilde. Tijdens proef 3 is het model 
belast totdat een nieuw mechanisme ontstond. In proef 1 en 2 is de horizontale verplaatsing 
van het dak van het model onder de 5 mm gehouden. In de experimenten van proef 1 en 2 
ontstond geen nieuw mechanisme. 
 
In het verslag wordt met betrekking tot proef 3 gesproken over het vloeien van de wapening. 
In paragraaf 8.4.4. is het vloeien van de wapening in proef 3 nader uitgelegd. 
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6.2. Proef 1: Eerste reeks experimenten 
 
Proef 1 liep gedurende 1200 uur (Zie grafiek 6.2.1.). Proef 1 bestond uit een aantal 
experimenten. De experimenten zijn vaak onderverdeeld in verschillende belastingcycli. 
Tussen de belastingcycli liepen de metingen door. In totaal is er 1200 uur gemeten. 
In experiment 1.1 (het verwijderen van de mal) en 1.2 is het model alleen verticaal belast. Er 
op alle vier de platen evenveel gewicht geplaatst, zodat een gelijkmatig verdeelde belasting 
benaderd werd. In experiment 1.3 is het model ook horizontaal belast door een puntlast.  
In afbeelding 6.2.1a en b zijn de meetpunten aangegeven. Verplaatsingen omhoog en naar 
links zijn positief. Hieronder is proef 1 schematisch weergegeven. De grafieken van proef 1 
zijn verzameld in bijlage 17. De verticale en horizontale verplaatsingen zijn uitgezet tegen de 
belasting en de tijd. 
 
Proef 1: Eerste reeks experimenten  Groep 
- Experiment 1.1:  Verwijderen mal (Verticale belasting naar 0,7 kN/m2) 
- Experiment 1.2:  Verticale belasting 
 Belastingcyclus 1: Verticale belasting naar 1,04 kN/m2 en terug  

tot 0,7 kN/m2. 
 Belastingcyclus 2: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2 en terug  

tot 1,09 kN/m2. 
 Belastingcyclus 3: Verticale belasting naar 1,96 kN/m2 en terug  

tot 1,43 kN/m2. 
- Experiment 1.3:  Verticale en horizontale belasting 
 Belastingcyclus 4: Verticale belasting naar 1,72 kN/m2. 

Belastingcyclus 5: Horizontale belasting naar 1500 N en terug tot 0 N  
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 6: Horizontale belasting naar 2100 N en terug tot 0 N 
(Bij een verticale belasting van 1,72 kN/m2) 

 Belastingcyclus 7: Verticale belasting terug tot 1,43 kN/m2. 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

4 
 

4 
 

 

 
Grafiek 6.2.1: Geschematiseerde weergave van de acties tijdens proef 1 
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Afbeelding 6.2.1.a: De verticale meetpunten 
 

 
Afbeelding 6.2.1.b: De horizontale meetpunten 
 
 
6.2.1. Doel van de proef 
 
Proef 1 diende als opstap naar proef 2 en 3. Door experiment 1.2 kon het gedrag van het 
model onder alleen verticale belasting bekeken worden. In experiment 1.3 is ook een 
horizontale belasting aangebracht. Het was de bedoeling dat het model 1:5 tijdens experiment 
1.3 niet scheurde. Achteraf bleek het model toch gescheurd te zijn (paragraaf 6.2.5). Ook kon 
tijdens proef 1 de tijdsafhankelijke vervorming bekeken worden omdat de verplaatsingen 
gedurende 1200 uur na de start van proef 1 continu gemeten is. 
 
 
6.2.2. Experiment 1.1: Verwijderen mal 
 
De meetinstrumenten werden geplaatst voordat de mal werd verwijderd. Zo konden de 
verplaatsingen van het dak tijdens het verwijderen van de mal worden vastgelegd. Door het 
verwijderen van de mal moest het model voor het eerst belasting dragen: die van zijn eigen 
gewicht. Die belasting is 0,7 kN/m2 (zie paragraaf 5.1). 
In de grafieken B17.1 en B17.2 zijn de verplaatsingen van de meetpunten uitgezet tegen de 
tijd. Het is duidelijk dat de mal ongeveer 500 a 600 seconden na de start van de meting van 
het model loskwam. Op dat moment boog het dak door: de meetpunten M2 tm M6 zakten 
enkele tienden van millimeters. De meetpunten M1 en M7 zakten veel minder. Dat is logisch 
omdat deze twee meetpunten boven de oplegging van het dak op de muren gepositioneerd 
waren. Niet alle meetpunten zakten tegelijk. Dat kwam doordat de wiggen onder de poten van 
de tafel die de mal ondersteunde niet allemaal tegelijk konden worden verwijderd. Ook is 
duidelijk dat de metingen schommelden voordat de mal van het model loskwam. Deze 
schommelingen zijn het gevolg van het loswrikken van de wiggen. 
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6.2.3. Experiment 1.2: Verticale belasting 
 
Experiment 1.2.1 en 1.2.2 
 
Zie grafieken B17.3-B17.6 in bijlage 17. 
Het experiment 1.2 bestond uit het aanbrengen van verticale belasting onder het model. Er 
werden gewichten op de platen onder het model geplaatst. In experiment 1.2.1 werd eerst op 
iedere plaat in stappen 26 kg belasting aangebracht (zie bijlage 14). Na iedere stap werd de 
stand van M4 genoteerd zodat er een referentie was tussen de aangebrachte verticale belasting 
en de gemeten verplaatsingen. Dat was nodig omdat de verticale belasting niet gemeten werd 
tijdens de proef. Omdat een plaat 4 kg weegt, hing er in totaal 4 keer 30 kg onder het model. 
Dat komt overeen met 0,34 kN/m2. Met het eigen gewicht van het model erbij is dat in totaal 
1,04 kN/m2. Daarna werd het model weer ontlast. Meteen daarna vond experiment 1.2.2 
plaats. Nu werd er tot 90 kg per plaat aan het model gehangen. De belasting op het model 
bedroeg hiermee 1,7 kN/m2. Ook dit gebeurde in stappen. Bij 34 kg per plaat werd 30 
minuten gewacht en bij 64 kg per plaat werd 24 minuten gewacht. Daardoor kreeg het model 
de kans te reageren op de aangebrachte belastingen. Toen er 4 keer 90 kg (1,7 kN/m2) aan het 
model hing, is 25 minuten gewacht met het ontlasten. Daarna is gestart met het ontlasten naar 
64 kg per plaat, waar ook weer gepauzeerd werd alvorens verder te ontlasten naar 34 kg per 
plaat. Deze 34 kg per plaat werd op de platen gelaten (1,09 kN/m2).  
 
 
Experiment 1.2.3 
 
Zie grafieken B17.7-B17.10 in bijlage 17. 
Twintig uur na experiment 1.2.2 werd experiment 1.2.3 uitgevoerd. Dit keer werd er in totaal 
440 kg aan het model gehangen (110 kg per plaat). Nu bedroeg de belasting op het model 
1,96 kN/m2. Ook dit werd weer in etappes gedaan, met daartussen (om dezelfde reden als bij 
proef 2b) pauzes van ongeveer 15 minuten. Na het bereiken van de 110 kg per plaat, werd de 
verticale belasting, na 30 minuten pauze, in twee stappen verminderd tot 64 kg per plaat (1,43 
kN/m2). Bij 89 kg per plaat werd wederom 15 minuten gepauzeerd.  
 
 



Hoofdstuk 6 – De proeven 1:5  -6.6- 

6.2.4. Experiment 1.3: Horizontale belasting 
 
Zie grafieken B17.11-B17.14 in bijlage 17. 
Eerst werd de verticale belasting op 90 kg per plaat gebracht (totale belasting van 1,72 kN/m2, 
zie bijlage 15). Daarna werd gedurende belastingcyclus 5 het model horizontaal belast met 
een puntlast in het midden van de dakrand (afbeelding 6.2.2).  
 

 
Afbeelding 6.2.2: De horizontale belasting wordt in het midden van de dakrand aangebracht. 
 
 
Voordat de horizontale belasting werd aangebracht, werden de verticale meetklokjes allemaal 
weer op nul gezet. Dat is ook te zien in grafiek B17.11 (na ongeveer 680 seconden). De 
puntlast nam toe met ongeveer 2 N/s. Omdat de puntlast met de hand moest worden 
opgevoerd is dat moeilijk te controleren. Toch is dat heel redelijk gelukt (bijlage 16 voor 
precieze belastingsnelheden). Tijdens belastingcyclus 5 werd de horizontale puntlast 
opgevoerd tot 1500 N, waarna deze belasting een paar minuten werd vastgehouden. Daarna 
werd de horizontale belasting met dezelfde snelheid verminderd naar nul. Daarna vond 
belastingcyclus 6 plaats. De horizontale belasting werd wederom opgevoerd met 2 N/s. Bij 
iets meer dan 2000 N werd gestopt met het opvoeren van de belasting omdat er scheuren in 
het model ontstonden (zie afbeeldingen paragraaf 6.2.5). De belasting werd ongeveer 1000 
seconden op het model vastgehouden (al liep de horizontale belasting iets terug en namen 
daardoor de verplaatsingen langzaam af). Daarna werd de horizontale belasting langzaam 
verminderd met 3 N/s tot 0 N.  De verplaatsingen die optraden tijdens deze proef zijn uitgezet 
in de grafieken B17.11-14 (bijlage 17). In de tweede belastingcyclus zit een knik na ongeveer 
3200 seconden en 1500 N. Na deze knik neemt de vervorming sneller toe dan daarvoor. Dat 
komt door de eerste belastingcyclus. Tijdens de eerste belastingcyclus heeft er al een 
horizontale belasting van 1500 N op het model gestaan. De eerste cyclus had dus al voor 
blijvende vervorming gezorgd (t.g.v. het zetten (voor de betekenis van ‘zetten’, zie de 
woordenlijst na de inleiding) van het model) die door de horizontale puntlast tot 1500 N werd 
veroorzaakt. Na 1500 N neemt de vervorming sneller toe omdat een horizontale kracht groter 
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dan 1500 N niet eerder op het model stond. Daardoor trad er dus weer vervorming t.g.v. 
zetten op. 
Het model scheurde op 3500 seconden bij een horizontale belasting van 2030 N. Op dat 
moment nemen de verplaatsingen ineens toe en de belasting iets af. In de grafieken is dat 
zichtbaar.  
 
Na de proef werd de verticale belasting teruggebracht naar 64 kg per plaat, dus naar 1,43 
kN/m2. Deze belasting bleef 40 dagen aan het model hangen. In totaal is de vervorming van 
het model 50 dagen continu gemeten (met uitzondering van ongeveer 4 dagen ten gevolge van 
stroomuitval). 
 
 
6.2.5. Scheurvorming 
 
In de afbeeldingen 6.2.3 en 6.2.4 is aangegeven waar de scheuren gedurende experiment 1.3 
ontstonden. 
 

 
Afbeeldingen 6.2.3: De plaats van de scheuren in het model t.g.v. experiment 3 
 

 
Afbeeldingen 6.2.4: Scheurvorming in het model tijdens proef 3 
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6.2.6. Opmerkingen 
 
De horizontale verplaatsing M0 werd gemeten door een Mitutoyo meetklokje. De andere twee 
horizontale verplaatsingen werden gemeten door lvdt’s. De lvdt’s functioneerden naar 
behoren.  Het Mitutoyo meetklokje ondervond echter teveel weerstand, waardoor het slecht 
reageerde op verplaatsingen van het meetpunt. Vooral tijdens experiment 1 en 2 reageerde het 
meetklokje slecht. Dat is duidelijk te zien in grafiek B17.14. De meting van M0 bleef een 
aantal keren hangen, terwijl de beide lvdt’s wel reageerden op verplaatsingen van de 
meetpunten. In de volgende proef wordt deze Mitutoyo vervangen door een lvdt.  
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6.3. Proef 2: Actieve horizontale belasting 
 
Proef  2 bestaat uit een viertal experimenten. In experiment 2.0 is 140 kg per plaat onder met 
model gehangen, als test voor experiment 2.3. In de volgende drie experimenten (experiment 
2.1, 2.2 en 2.3) werd het model ook horizontaal belast, per experiment met een andere 
passieve verticale belasting. Het model werd in proef 2 niet belast tot de wapening vloeide. 
De verticale verplaatsing van het dak van het model is onder de 5 mm gehouden  
De belastingcycli waarbij de verticale belasting tussen de experimenten in op de gewenste 
hoeveelheid werd gebracht, worden hier verder niet besproken. Een uitzondering is 
experiment 2.0.1, omdat tijdens dat experiment scheurvorming optrad. Omdat de 
experimenten van proef 2 op dezelfde manier uitgevoerd zijn als de experimenten uit proef 1, 
wordt hier slechts summier op de uitvoering ingegaan. De grafieken van proef 2 zijn 
verzameld in bijlage 18. De horizontale en verticale verplaatsingen zijn uitgezet tegen de 
horizontale belasting. Hieronder is proef 2 in een overzicht weergegeven. 
 
Proef 2: Actieve horizontale belasting Groep 
- Experiment 2.0.1:  Actieve verticale belasting tot 2,3 kN/m2. 
- Experiment 2.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 3140 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.2:  Passieve verticale belasting van 1,1 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2520 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

- Experiment 2.3:  Passieve verticale belasting van 2,3 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 2920 N. Horizontale 
verplaatsing van maximaal 5 mm. 

1 
2 en 4 

 
2 
 

2 

 
In proef 2 (en 3) is het Mitutoyo meetklokje M0 uit proef 1 vervangen voor lvdt A3. Voor de 
belastingssnelheid van de horizontale belasting werd weer 2 N/s aangehouden. 
In de afbeeldingen 6.3.1a en b zijn de meetpunten aangegeven. Verplaatsingen omhoog en 
naar links zijn positief. 
 

 
Afbeelding 6.3.1a: De verticale meetpunten 
 

 
Afbeelding 6.3.1b: De horizontale meetpunten 
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6.3.1 Doel van de proeven 
 
Het doel van proef 2 was het onderzoeken van de invloed van de verticale belasting op de 
stijfheid van het model door de passieve verticale belasting per experiment te variëren. De 
experimenten met horizontale belasting werden op dezelfde manier uitgevoerd als het 
experiment 1.3. Er is vanuit gegaan dat er geen verplaatsing van de muren x-richting plaats 
had. In experiment 2.2 en 2.3 is de verplaatsing in x-richting van één van de muren gemeten 
om dit te controleren.  
 
 
6.3.2 Experiment 2.0.1: Verticale belasting 
 
Tijdens experiment 2.0.1 werd er 140 kg per plaat aan het model gehangen zodat de totale 
verticale belasting op 2,3 kN/m2 kwam. Na het experiment werd de belasting 24 uur op het 
model gehouden. Hierdoor ontstond in het dak in breedterichting een scheur onderin de 
doorsnede in het midden van de overspanning. In lengterichting ontstonden ook scheuren 
onderin de doorsnede in het dal in het midden van de overspanning (zie afbeeldingen 6.3.3). 
De wapening moest voor het eerst alleen zijn werk doen en de trekspanningen opnemen. 
 
 
6.3.3 Experiment 2.1-2.3: Horizontale belasting 
 
Tijdens de experimenten 2.1-2.3 gedroeg het model zich in ieder experiment hetzelfde. 
Daarom zijn ter illustratie de grafieken van experiment 2.1 uit de bijlage hieronder ook 
afgebeeld als grafiek 6.3.1 en 6.3.2.  
 
 

 
Grafiek 6.3.1: De verticale verplaatsingen uitgezet tegen  
de horizontale belasting tijdens experiment 2.1 
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Grafiek 6.3.2: De horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale belasting tijdens 
experiment 2.1 
 
 
In experiment 2.1 is het model actief horizontaal belast met een passieve verticale belasting 
van 1,7 kN/m2. De verticale en horizontale verplaatsing is uitgezet tegen de horizontale 
belasting in grafieken B18.1 en B18.2.  
Tijdens experiment 2.1 nam bij de opvoering van de horizontale belasting vanaf 2600 N de 
belastingssnelheid ineens toe. Dat was te wijten aan het feit dat de drukpomp niet goed was 
afgesteld. Bij het dichtdraaien van de oliekraan werd daardoor de oliedruk opgevoerd en nam 
de horizontale belasting op het model in enkele seconden toe van ongeveer 2600 N tot 
ongeveer 3100 N.  
 
In experiment 2.2 is het model actief horizontaal belast met 1,1 kN/m2. De verticale en 
horizontale verplaatsing is uitgezet tegen de horizontale belasting in grafieken B18.3 en 
B18.4. 
Bij experiment 2.2 werd de horizontale puntlast in enkele seconden op 500 N gebracht.  
Er werd voor gekozen om de proef af te maken. Na het horizontaal ontlasten is de proef voor 
een gedeelte herhaald door opnieuw horizontale belasting aan te brengen tot 1100 N. Zo kon 
bekeken worden of de reactie t.g.v. de hoge belastingssnelheid afweek van de reactie t.g.v. de 
belastingssnelheid van 2 N/s. Het bleek dat de respons van het proefstuk in beide gevallen 
hetzelfde was (grafiek 6.3.3). 
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Grafiek 6.3.3: Eerste gedeelte van de grafiek van experiment 2.2 
M2 (1): Tijdens de eerste cyclus met hoge belastingssnelheid 
M2 (2): Tijdens de tweede cyclus met 2 N/s 
 
 
In experiment 2.3 is het model actief horizontaal belast met een passieve verticale belasting 
van 2,3 kN/m2. De verticale en horizontale verplaatsing is uitgezet tegen de horizontale 
belasting in grafieken B18.5 en B18.6. Vooral bij de meetpunten die verticaal negatief (naar 
beneden) verplaatsen, zit een duidelijke knik in de grafiek. De knikpunten, hellingen en 
andere karakteristieken die in de grafieken 7.2.1-7.2.4 zitten, worden in hoofdstuk 8 verder 
geanalyseerd 
 
Tijdens experiment 2.2 en 2.3 is de verplaatsing van de muur in x-richting gemeten door aan 
beide kanten van de muur een Mitutoyo meetklokje met een nauwkeurigheid van een 
honderdste millimeter te plaatsen (Afbeeldingen 6.3.2a en b). Eén van die meetklokjes is 
afgebeeld in afbeelding 6.3.2a. Er werd geen verplaatsing van de meetpunten waargenomen.  
 

  
a: Het meetklokje   b: De meetpunten 
Afbeelding 6.3.2: Controleren van de verplaatsing in x-richting van de muur. 
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6.3.4. Scheurvorming 
 
Er ontstonden geen nieuwe zichtbaren scheuren t.g.v. de experimenten van proef 2. De 
scheuren die ontstonden t.g.v. de verticale belasting van experiment 2.0.1 zijn in afbeelding 
6.3.3. aangegeven. 
 
 

     
Afbeeldingen 6.3.3: Scheurvorming t.g.v. de belasting van 2,3 kN/m2 

 



Hoofdstuk 6 – De proeven 1:5  -6.14- 

6.4. Proef 3: Actieve horizontale belasting 
 
Proef 3 bestaat uit twee experimenten. Tijdens de twee experimenten van proef 3 is het model 
bij een passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 horizontaal belast. Er is een schoor 
geplaatst die bezwijken van het model voorkwam. 
Na horizontaal ontlasten veerde het model terug richting de toestand van voor het experiment. 
Daardoor was het mogelijk om twee experimenten uit te voeren. 
De belastingcycli waarbij de verticale belasting tussen de experimenten in op de gewenste 
hoeveelheid werd gebracht, worden hier verder niet besproken. Omdat de experimenten van 
proef 3 op dezelfde manier uitgevoerd zijn als de experimenten uit proef 1 en 2, wordt hier 
slechts summier op de uitvoering ingegaan. De grafieken van proef 3 zijn verzameld in 
bijlage 19. De horizontale en verticale verplaatsingen zijn uitgezet tegen de horizontale 
belasting. 
In de afbeeldingen 6.4.1a en b zijn de meetpunten aangegeven. Verplaatsingen omhoog en 
naar links zijn positief. Hieronder is proef 3 in een overzicht weergegeven. 
 
Proef 3: Actieve horizontale belasting  Groep 
- Experiment 3.1:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 

horizontale belasting van maximaal 4220 N. Belast tot een 
horizontale verplaatsing van 30 mm 

- Experiment 3.2:  Passieve verticale belasting van 1,7 kN/m2 en actieve 
horizontale belasting van maximaal 3390 N. Belast tot een 
horizontale verplaatsing van 50 mm 

3 en 4 
 

3 en 4 

 
 

 
Afbeelding 6.4.1a: De verticale meetpunten 
 

 
Afbeelding 6.4.1b: De horizontale meetpunten 
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6.4.1 Doel van de proeven 
 
Het doel van proef 3 was het bezwijkgedrag van het model onderzoeken (experiment 3.1) en 
het gedrag onderzoeken van het model waarvan de wapening al eens gevloeid was 
(experiment 3.2). Tijdens experiment 3.1 vloeide de wapening (zie paragraaf 8.4.4). De 
schoor weerhield het model van bezwijken. De horizontale belasting werd daarna van het 
model afgehaald en het model vervormde terug, bijna tot in de begintoestand. Experiment 3.2 
is uitgevoerd om te onderzoeken hoe het model zich gedroeg nadat de wapening al een keer 
gevloeid was in experiment 3.1. 
 
 
6.4.2. Experiment 3.1 en 3.2: Horizontale belasting 
 
Tijdens de twee experimenten van proef 3 werd een schoor geplaatst om het model op te 
vangen als het dreigde te bezwijken, zie afbeelding 6.4.3a en b. Hierdoor kon het model dus 
maar over een bepaalde afstand horizontaal weggeduwd worden. In experiment 3.1 was de 
maximale horizontale verplaatsing ongeveer 30 mm, in experiment 3.2 was de maximale 
horizontale verplaatsing ongeveer 50 mm. Omdat de lvdt’s maar een bereik hebben van 40 
mm is de horizontale verplaatsing van de drie meetpunten in experiment 3.2 maar tot die 
waarde nauwkeurig vastgelegd. 
De schoor is aan het belastingsframe bevestigd, zodat een tweede gesloten belastingcircuit 
ontstaat op het moment dat de schoor in werking treedt, zie afbeelding 6.4.2. 
 

 
Afbeelding 6.4.2: Belastingsframe in proef 2 en 3 
 

  
Afbeelding 6.4.3a en b: De schoor 
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Experiment 3.1 
 
Tijdens experiment 3.1 is het model horizontaal belast bij een passieve verticale belasting van 
1,7 kN/m2. De verticale en horizontale verplaatsing is uitgezet tegen de horizontale belasting 
in grafieken B19.1 en B19.2. 
Rond de 3000 N is de wapening gaan vloeien, waarna de vervormingen toenamen bij 
gelijkblijvende horizontale belasting, totdat het model tegen de schoor werd aangeduwd. Het 
model werd horizontaal ontlast en het vervormde terug. 
 
Experiment 3.2 
 
Zie grafieken B19.3 en B19.4. 
Doordat de horizontale verplaatsingen van de punten A1, A2 en A3 in experiment 3.2 buiten 
het bereik van de lvdt’s kwamen, zijn de verplaatsingen van de punten groter dan ongeveer 37 
mm niet meer gemeten. Daarom is de maximale vervorming en de vervorming vlak voordat 
het model tegen de schoor werd aangeduwd niet gemeten. 
 
 
6.4.3. Scheurvorming 
 
In afbeelding 6.4.4 is aangegeven waar de scheuren tijdens de experimenten van groep 3 
ontstonden. Aan de voet van de muren ontstonden ook scheuren, deze zijn echter niet in de 
afbeelding opgenomen. 
 

 
Afbeelding 6.4.4: De scheurvorming t.g.v. experiment 3.1 en 3.2 
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In afbeelding 6.4.5 is schematisch aangegeven waar de scheuren ontstonden en hoe de 
scheuren gingen openstaan tijdens de experimenten. Het is duidelijk dat een nieuw 
mechanisme ontstaat. 
 

 
Afbeelding 6.4.5: De scheurvorming t.g.v. experiment 3.1 en 3.2 schematisch weergegeven 
 
 
6.4.4. Vloeien van de wapening 
 
Tijdens de experimenten 3.1 en 3.2 vloeide de wapening van het model. Bij het horizontaal 
ontlasten van het model 1:5 liepen de vervormingen voor een groot gedeelte weer terug. 
Daardoor sloten de scheuren zich weer. In afbeelding 6.4.6 is duidelijk te zien hoe de 
wapening uit de sleuf in de muur stak.  
Na het vloeien van de wapening in de experimenten ontstond er een ander mechanisme zoals 
in paragraaf 5.6 al voorspeld was. 
 

   
Afbeelding 6.4.6: De wapening steekt uit na experiment 3.1 en 3.2 
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7.1 Inleiding 
 
Om de meetresultaten van de experimenten goed te kunnen vergelijken, zijn de experimenten 
van proef 1, 2 en 3 in vier groepen ingedeeld (tabel 7.1.1). In tabel 7.1.2 zijn een aantal 
criteria aangegeven. Per groep is aangegeven welk criterium geldt voor de betreffende groep. 
De grafieken van de experimenten zijn terug te vinden in bijlage 17-19. 
 
Groep 1:  Experimenten met alleen actieve verticale belasting 
Groep 2:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve (per experiment 

 verschillende) verticale belasting en actieve horizontale belasting. Maximale  
  horizontale verplaatsing van 5 mm (ongeveer 1/300 van de hoogte van het 
  model). 
Groep 3:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve verticale  

 belasting van 1,7 kN/m2 en actieve horizontale belasting. Maximale horizontale 
  verplaatsing 30 tot 50 mm 
Groep 4:  Experimenten waarbij het model is belast met 1,7 kN/m2 passieve verticale 

belasting en actieve horizontale belasting. 
 
Tabel 7.1.1: De indeling van de groepen 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
Exp 1.2.1 
Exp 1.2.2 
Exp 1.2.3 
Exp 2.0.1 

Exp 2.1  
Exp 2.2  
Exp 2.3  

Exp 3.1 
Exp 3.2  

Exp 1.3.5   
Exp 1.3.6   
Exp 2.1  
Exp 3.1 
Exp 3.2  

 
Tabel 7.1.2: De vier verschillende groepen experimenten 
 Verticale 

Belasting 
Passief 

Verticale 
Belasting 
Actief 

Horizontale 
Belasting 
Actief 

Passieve Verticale 
Belasting 1,7 kN/m2  

Horizontale 
Verplaatsing 
> 5 mm 

Groep 1 Nee Ja Nee Nee Nee 
Groep 2 Ja Nee Ja Nee Nee 
Groep 3 Ja Nee Ja Ja Ja 
Groep 4 Ja Nee Ja Ja Ja / Nee 
 
 
In deze analyse van de proeven zijn twee punten (M2 en M5) voor de verticale verplaatsing 
en een punt (A2) voor de horizontale verplaatsing met elkaar vergeleken. Zo is geprobeerd 
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gedragingen van het model 1:5 onder de 
verschillende omstandigheden tijdens de verschillende experimenten. 
 
De groepen worden achtereenvolgens behandeld. Van iedere groep experimenten is een 
algemene geschematiseerde krachts-verplaatsingsgrafiek gemaakt. In die grafieken is zowel 
de horizontale als de verticale verplaatsing uitgezet tegen de horizontale belasting. 
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7.2. Groep 1: Verticaal belast 
 
Het doel van de experimenten in groep 1 is het analyseren van het gedrag van het model bij 
alleen verticale belasting. 
De kenmerken van de verschillende experimenten van groep 1 zijn in tabel 7.2.1 verzameld. 
 
Tabel 7.2.1: De kenmerken van de experimenten in groep 1 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd 

Min. Verticale 
Belasting 

Max. Verticale 
Belasting 

Gescheurd 
bij start? 

Exp 1.2.1 2003-07-03 0,7 kN/m2 4 kg pp* 1,0 kN/m2 30 kg pp Nee 
Exp 1.2.2 2003-07-03 0,7 kN/m2 4 kg pp 1,7 kN/m2 90 kg pp Nee 
Exp 1.2.3 2003-07-04 1,1 kN/m2 34 kg pp 2,0 kN/m2 110 kg pp Nee 
Exp 2.0.1 2003-10-22 1,4 kN/m2 64 kg pp 2,3 kN/m2 140 kg pp Ja 
*kg pp is overal het verticale gewicht per plaat, inclusief het gewicht van de plaat. 
 
 
Verticale meetpunten M2 en M5 
 
In grafiek 7.2.1 zijn de verticale verplaatsingen van M2 en M5 van de experimenten uit groep 
1 de verticale verplaatsingen tegen de verticale belasting uitgezet. Aan de hand van deze 
grafiek is voor de verschillende experimenten de veerstijfheid van de meetpunten bepaald 
m.b.v. de helling van de grafieken. Die hellingen zijn berekend om de verandering in verticale 
belasting (dG) te delen door de verticale verplaatsing (�max ) en zijn in tabel 7.2.2 verzameld.  
 

 
Grafiek 7.2.1: De verticale verplaatsingen van M2 en M5 van alle experimenten van groep 1, 
uitgezet tegen de verticale belasting 
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Tabel 7.2.2: De karakteristieken per experiment (M2 en M5) 

Experiment k * 
N/mm 

dG 
kN/m2 

�max 
mm 

Exp 1.2.1 – M2 -5,9 -0,051 
Exp 1.2.1 – M5 -7,0 

0,3 
-0,043 

Exp 1.2.2 – M2 -4,4 -0,225 
Exp 1.2.2 – M5 -5,1 

1,0 
-0,195 

Exp 1.2.3 – M2 -6,4 -0,141 
Exp 1.2.3 – M5 -6,8 

0,9 
-0,132 

Exp 2.0.1 – M2 -5,3 -0,169 
Exp 2.0.1 – M5 -6,3 

0,9 
-0,142 

*k = dG / �max  
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7.3 Groep 2: Horizontaal belast, maximale horizontale verplaatsing 5 mm 
 
In de experimenten van groep 2 is het model met een passieve verticale belasting belast met 
actieve horizontale belasting. 
Het doel van de experimenten uit groep 2 is het analyseren van de invloed van de verticale 
belasting op de stijfheid van het model, en het analyseren van de invloed van scheurvorming 
tijdens eerdere experimenten op het gedrag van het model. 
De kenmerken van de verschillende experimenten van groep 2 zijn in tabel 7.3.1 verzameld. 
 
Tabel 7.3.1: De kenmerken van de experimenten in groep 2 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd 

Verticale Belasting 
(G) 

Gescheurd bij  
start? 

Tri-linerair  
gedrag? 

Exp 2.1  2003-10-27 1,7 kN/m2 90 kg pp Ja Ja 
Exp 2.2  2003-10-28 1,1 kN/m2 34 kg pp Ja Ja 
Exp 2.3  2003-10-29 2,3 kN/m2 140 kg pp Ja Ja 
 
 
Verticale meetpunten M2 en M5 
 
In grafiek 7.3.2 zijn de verticale verplaatsingen van M2 en M5 tijdens ieder experiment van 
groep 2 uitgezet tegen de horizontale belasting. Tijdens alle drie de experimenten uit groep 2 
vertoonde het model een vergelijkbaar gedrag. Van de kracht-verplaatsingsgrafieken van de 
experimenten is daarom (zowel voor de verticale meetpunten als voor de horizontale 
meetpunten) een algemene geschematiseerde kracht-verplaatsingsgrafiek (grafiek 8.3.1a) 
gemaakt. Bij oplopende horizontale belasting zijn bij de experimenten twee knikpunten in de 
kracht-verplaatsingsgrafiek te zien bij een horizontale kracht van F1 en F2. De drie 
verschillende hellingen die in de grafiek terug te vinden zijn, geven de veerstijfheden k1, k2 en 
k3 van de meetpunten. Ze zijn vastgesteld m.b.v raaklijnen aan de kracht-
verplaatsingsgrafieken (zie grafiek 7.3.1b). De raaklijnen zijn in Excel met een regressie-
analyse van de verplaatsingen tegen de horizontale belasting bepaald. De knikpunten van de 
raaklijnen (F1 en F2) zijn ook in Excel berekend. 
�blijvend is de blijvende verplaatsing nadat het model horizontaal is ontlast. 
Fmax is de maximale horizontale belasting waarmee het model tijdens een experiment belast is.  
Bij het bereiken van Fmax is de horizontale belasting gedurende een half uur op het model 
gehouden. Tijdens dat halve uur nam de horizontale kracht wat af (dF) doordat het model 
onder invloed van de horizontale kracht vervormde (d�).   
Bij de start van het horizontaal belasten en horizontaal ontlasten van het model was er een 
initiële kracht Fi1 respectievelijk Fi2 nodig voordat de meetklokjes verplaatsingen 
registreerden. �max is de maximale verplaatsing die het meetpunt in de gemeten richting 
tijdens het experiment heeft gehad. De karakteristieken zijn samengevat in tabel 7.3.2. 
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Grafiek 7.3.1a: Schematisering van de verticale verplaatsingen tegen de horizontale belasting  
Grafiek 7.3.1b: De raaklijnen van de verschillende hellingen 
 

 
Grafiek 7.3.2: De verticale verplaatsingen van M2 en M5 van alle experimenten van groep 2, 
uitgezet tegen de horizontale belasting  
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Tabel 7.3.2: De karakteristieken per experiment (M2 en M5) 

Experiment G 
kN/m2 

Fmax 
N 

Fi1 
N 

Fi2 
N 

F1* 
N 

F2* 
N 

�max 
mm 

�blijvend 
mm 

�blijvend / �max 
% 

Exp 2.1 - M2 0 0 -0,311 -0,18  57% 
Exp 2.1 - M5 

1,7  3137 
250 130 

1080 2000 
0,270 0,05  19% 

Exp 2.2 - M2 0 0 -0,170 0,01  -6% 
Exp 2.2 - M5 

1,1 2515 
160 ? 

640 1230 
0,234 0,03  13% 

Exp 2.3  - M2 0 0 -0,572 -0,28  49% 
Exp 2.3 - M5 

2,3 2915 
230 0 

1520 2440 
0,190 -0,04  -21% 

 

Experiment k1 
N/mm 

k2 
N/mm 

k3 
N/mm 

dF / d� 
N/mm 

Exp 2.1 - M2 -19300 -11800 -6100 -337/-0,036  = 9353 
Exp 2.1 - M5 20200 13400 8500 -337/0,016  = -21044 
Exp 2.2 - M2 -18000 -13000 -14000 -74/0,024  = -3083 
Exp 2.2 - M5 19200 11500 9500 -74/0,014  = -5286 
Exp 2.3 - M2 -9000 -11200 -2200 -144/-0,073  = 1973 
Exp 2.3 - M5 17100 10600 22900 -144/-0,018 = 8000 
*F1 en F2 zijn het gemiddelde van de waarden van de knikkrachten van M2, M5 en A2. 
 
 
Horizontaal meetpunt A2 
 
Voor de horizontale meetpunten is net als voor de verticale meetpunten een algemene 
geschematiseerde kracht-verplaatsingsgrafiek (grafiek 7.3.3a) gemaakt. De geschematiseerde 
grafiek bevat dezelfde karakteristieken als bij de verticale verplaatsingen. De karakteristieken 
zijn samengevat in tabel 7.3.3. 
In grafiek 7.3.4 zijn de horizontale verplaatsingen van A2 tijdens ieder experiment van groep 
2 uitgezet tegen de horizontale belasting. 
 

  
Grafiek 7.3.3a: Schematisering van de horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de 
horizontale belasting 
Grafiek 7.3.3b: De raaklijnen van de verschillende hellingen 
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Grafiek 7.3.4: De horizontale verplaatsingen van A2 van alle experimenten van groep 2, 
uitgezet tegen de horizontale belasting 
 
 
Tabel 7.3.3: De karakteristieken per experiment (A2) 

Experiment G 
kN/m2 

Fmax 
N 

Fi1 
N 

Fi2 
N 

F1 
N 

F2 
N 

�max 
mm 

�blijvend 
mm 

�blijvend / �max 
% 

Exp 2.1 - A2 1,7 3137 260 260 1080 2000 3,34 0,87  26% 
Exp 2.2 - A2 1,1 2515 160 160 640 1230 2,39 0,15  6% 
Exp 2.3 - A2 2,3 2915 160 160 1520 2440 3,28 0,57  17% 

 

Experiment dF  / d�  
N/mm 

k1 
N/mm 

k2 
N/mm 

k3 
N/mm 

Exp 2.1 - A2 -260/0,151 = -1722 1750 1140 670 
Exp 2.2 - A2 -52/0,019 = -2737 1070 940 560 
Exp 2.3 - A2 -128/0,080 = -1600 1580 990 870 

 
 
Bijzonderheden: 
Exp 2.1 (90):  In de grafiek van M2 zit een knik (in de grafiek van M5 in mindere 

mate) in het (dF/d�)-traject. Blijkbaar ontstond er tijdens het (dF/d�)-
traject een scheur.  

Exp 2.2 (34):  De �blijvend van M2 is positief van teken, terwijl M2 in de negatieve 
richting verplaatste tijdens de proef. M2 verplaatste bij het horizontaal 
ontlasten van het model dus verder terug als zijn begintoestand. 
De verplaatsing van meetpunt M2 neemt af tijdens het (dF/d�)-traject. 
Daardoor is de waarde negatief. In feite is (dF/d�) dus oneindig positief 
omdat de verplaatsing zelfs de tegenovergestelde richting op ging. 
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Exp 2.3 (140):  De �blijvend van M5 is negatief van teken, terwijl M5 in de positieve 
richting verplaatste tijdens de proef. M5 verplaatste bij het horizontaal 
ontlasten van het model dus verder terug als zijn begintoestand. 
De verplaatsing van M5 neemt af tijdens het (dF/d�)-traject. Daardoor 
is de waarde positief. In feite is (dF/d�) dus oneindig positief omdat de 
verplaatsing zelfs de tegenovergestelde richting op ging. 
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7.4. Groep 3: Horizontaal belast, maximale horizontale verplaatsing 50 mm 
 
Het model is tijdens de experimenten van groep 3 met een passieve verticale belasting van 1,7 
kN/m2 belast met actieve horizontale belasting. 
Het doel van de experimenten in groep 3 is het analyseren van het bezwijkgedrag van het 
model en het analyseren van het gedrag van het model waarvan de wapening al eens gevloeid 
heeft. 
De kenmerken van de verschillende experimenten van groep 3 zijn in tabel 7.4.1 verzameld. 
 
Tabel 7.4.1: De experimenten in groep 3 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd Gescheurd bij start? Gevloeid bij 

start? 
Vloeien tijdens 

exp? 
Exp 3.1 2003-11-06 Ja Nee Ja 
Exp 3.2  2003-11-12 Ja Ja Ja 
 
 
De verticale meetpunten M2 en M5 
 
Voor experiment 3.1 en 3.2 zijn twee aparte algemene geschematiseerde kracht-
verplaatsingsgrafiek (grafiek 7.4.1a en b) gemaakt omdat het model zich tijdens deze twee 
proeven niet hetzelfde gedroeg. De geschematiseerde grafieken bevat dezelfde 
karakteristieken als voor groep 1 en 2, plus de Fvl (de horizontale belasting waarbij de 
wapening in het model vloeit) en de �schoor, de verplaatsing net voordat het model de schoor 
raakte.  
In experiment 3.2 is F3 de kracht waarbij de verplaatsingen sterk toenemen. De tijdens 
experiment 3.1 gevloeide wapening werd strakgetrokken, waarna het model weer weerstand 
bood tegen de horizontale belasting (k4). Of de wapening daadwerkelijk gevloeid heeft, is een 
punt van discussie en is behandeld in paragraaf 8.4.4. 
De karakteristieken zijn samengevat in tabel 7.4.2. In grafiek 7.3.2 zijn de verticale 
verplaatsingen van M2 en M5 tijdens experiment 3.1 en 3.2 (tot het model tegen de schoor 
aan kwam) uitgezet tegen de horizontale belasting. 
 

  
a: Experiment 3.1   b: Experiment 3.2 
Grafiek 7.4.1: Schematisering van de verticale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale 
belasting 
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Grafiek 7.4.2: De verticale verplaatsingen van M2 en M5 van alle experimenten van groep 3, 
uitgezet tegen de horizontale belasting 
 
 
Tabel 7.4.2: De karakteristieken per experiment (M2 en M5) 

Experiment G 
kN/m2 

Fmax 
N 

Fi 
N 

Fvl 
N 

F1 
N 

F2 
N 

F3 
N 

�max 
mm 

Exp 3.1 - M2 0 -4,936 
Exp 3.1 - M5 

1,7 4216 
220 

3300 1410 2980 - 
-6,243 

Exp 3.2 - M2 0 -7,824 
Exp 3.2 - M5 

1,7 3388 
190 

2700 - - 1300 
-8,456 

 

Experiment �schoor 
mm 

�blijvend 
mm 

�blijvend / �max 
% 

+k1 
N/mm 

+k2 
N/mm 

+k3 
N/mm 

+ k4 
N/mm 

Exp 3.1 - M2 -3,622 0,088  -2% -7600 -10300 -1160 - 
Exp 3.1 - M5 -4,967 -0,981  20% 18800 10000 1040 - 
Exp 3.2 - M2 -7,198 -0,970  13% - - - 1480 
Exp 3.2 - M5 -8,009 -0,902  11% - - - 860 
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Het horizontale meetpunt A2 
 
Voor de horizontale meetpunten is voor de verticale meetpunten een algemene 
geschematiseerde kracht-verplaatsingsgrafiek voor experiment 3.1 en 3.2 (grafiek 7.4.3a en b) 
gemaakt. De geschematiseerde grafiek bevat dezelfde karakteristieken als bij de verticale 
verplaatsingen. De karakteristieken zijn samengevat in tabel 7.4.3. In grafiek 7.4.4 zijn de 
horizontale verplaatsingen van A2 (tot het model tegen de schoor aan kwam) tijdens ieder 
experiment van groep 3 uitgezet tegen de horizontale belasting. 
 
 

  
a: Experiment 3.1   Experiment 3.2 
Grafiek 7.4.3: Schematisering van de horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale 
belasting  
 
 

 
Grafiek 7.4.4: De horizontale verplaatsingen van A2 van alle experimenten van groep 3, 
uitgezet tegen de horizontale belasting 
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Tabel 7.4.3: De karakteristieken per experiment (A2) 

Experiment G 
kN/m2 

Fmax 
N 

Fi1 
N 

Fvl 
N 

F1 
N 

F2 
N 

F3 
N 

�max 
mm 

�stut 
mm 

Exp 3.1 – A2 1,7 4216 190 3288 1410 2980 - 33,8 25,9 
Exp 3.2 – A2 1,7 3388 220 2661 - - 1300 - - 
 

Experiment �blijvend 
[mm] 

�blijvend / �max 
% 

+ k1 
[N/mm] 

+ k2 
[N/mm] 

+ k3 
[N/mm] 

+ k4 
[N/mm] 

Exp 3.1 – A2 4,812  14% 2000 1200 120 - 
Exp 3.2 – A2 4,603 - - - - 110 
 
 
Bijzonderheden: 
Exp 3.1 (90): M2 vervormde verder terug dan zijn begintoestand. Dat niet onlogisch 

doordat voor het vloeien van de wapening M2 eerst in negatieve 
richting (naar beneden) verplaatste. Pas nadat de wapening begon te 
vloeien verplaatste M2 in positieve richting (naar boven). Van de 
verplaatsing in positieve richting tijdens het vloeien van de wapening 
bleef ongeveer 13% over na het horizontaal ontlasten van het model 
(zie grafiek 7.4.2). 

Algemeen:  De wapening in het model was nog aan het vloeien toen het model 
tegen de schoor aankwam. Daarna nam de horizontale belasting nog toe 
en werd het model samengedrukt tegen de stut. Er wordt alleen gekeken 
naar het gedrag van het model voordat het tegen de stut werd 
aangedrukt. 
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7.5. Groep 4: Horizontaal belast met 1,7 kN/m2 passieve verticale belasting 
 
Het doel van de proeven in groep 4 is om de invloed van eerdere experimenten op een nieuw 
experiment vast te stellen. 
 
De experimenten met een actieve horizontale belasting zijn uitgevoerd met verschillende 
passieve verticale belastingen. Wel zijn er een aantal experimenten met een passieve verticale 
belasting van 1,43 kg/m2 uitgevoerd. Die zijn in groep 4 met elkaar vergeleken. omdat ze 
onder dezelfde omstandigheden horizontaal belast zijn. 
De kenmerken van de verschillende experimenten van groep 4 zijn in tabel 7.5.1 verzameld. 
 
Tabel 7.5.1: De experimenten in groep 4 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd #* Gescheurd bij  

start? 

Bi/Tri-
linerair  
gedrag? 

Gevloeid bij  
start? 

Vloeien 
tijdens  
exp? 

Exp 1.3.5  2003-07-10 1 Nee Nee Nee Nee 
Exp 1.3.6   2003-07-10 2 Ja (niet zichtbaar) Bi Nee Nee 
Exp 2.1  2003-10-27 3 Ja Tri Nee Nee 
Exp 3.1 2003-11-06 6 Ja - Nee Ja 
Exp 3.2  2003-11-12 7 Ja - Ja Ja 
*#: Tijdens de experimenten werd het model voor de #e keer horizontaal belast. 
 
 
De verticale meetpunten M2 en M5 
 
Voor verschillende experimenten is een andere geschematiseerde algemene geschematiseerde 
kracht-verplaatsingsgrafiek gemaakt (grafiek 7.5.1a, b en c). De karakteristieken uit de 
grafieken zijn samengevat in tabel 7.5.2. In grafiek 7.4.4 zijn de verticale verplaatsingen van 
M2 en M5 tijdens ieder experiment van groep 4 uitgezet tegen de horizontale belasting. 
Alleen de stijgende takken zijn afgebeeld in de grafiek. 
 

   
a: Experiment 1.3 en 2.1 b: Experiment 3.1  c: Experiment 3.2 
Grafiek 7.5.1: Schematisering van de verticale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale 
belasting 
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Grafiek 7.5.2: De verticale verplaatsingen van M2 en M5 van alle experimenten van groep 4, 
uitgezet tegen de horizontale belasting 
 
 
Tabel 7.5.2: De karakteristieken per experiment (M2 en M5) 

Experiment #* Fmax 
N 

Fi1 
N 

F1 
N 

F2 
N 

F3 
N 

�max 
mm 

�blijvend 
mm 

Exp 1.3.5  - M2 0 -0,094 -0,06  
Exp 1.3.5 - M5 

1 
 1507 

530 
- - - 

0,040 0  
Exp 1.3.6 - M2 0 -0,271 -0,16  
Exp 1.3.6 - M5 

2 2077 
490 

1610 - - 
0,065 -0,01 

Exp 2.1 - M2 0 -0,311 -0,18  
Exp 2.1 - M5 

3 3137 
250 

1080 2000 - 
0,270 0,05  

Exp 3.1 - M2 0 -4,936 0,088  
Exp 3.1 - M5 

6 4216 
220 

1410 2980 - 
-6,243 -0,981  

Exp 3.2 - M2 0 -7,824 -0,970  
Exp 3.2 - M5 

7 3388 
190 

- - 1300 
-8,456 -0,902  

 

Experiment �blijvend / �max 
% 

k1 
N/mm 

k2 
N/mm 

k3 
N/mm 

Exp 1.3.5 - M2 64% -17000 - - 
Exp 1.3.5 - M5 0% 24800 - - 
Exp 1.3.6 - M2 59% -33000 -4000 - 
Exp 1.3.6 - M5 0% 26500 26500 - 
Exp 2.1 - M2 57 % -19300 -11800 -6100 
Exp 2.1 - M5 19% 20200 13400 8500 
Exp 3.1 - M2 0% -7600 -10300 -1160 
Exp 3.1 - M5 16% 18800 10000 1040 
Exp 3.2 - M2 12% - - - 
Exp 3.2 (90) - M5 10% - - - 
*#: Tijdens de experimenten werd het model voor de #e keer horizontaal belast. 
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Het horizontale meetpunt A2 
 
De geschematiseerde grafieken voor de horizontale verplaatsingen zijn hetzelfde als de 
geschematiseerde grafieken voor de verticale verplaatsingen (grafiek 7.5.1). De 
karakteristieken uit de grafiek 7.5.3a-c zijn samengevat in tabel 7.5.3. In grafiek 7.5.4 zijn de 
horizontale verplaatsingen van A2 tijdens ieder experiment van groep 4 uitgezet tegen de 
horizontale belasting. Alleen de stijgende takken zijn afgebeeld in de grafiek. 
 

   
a: Experiment 1.3 en 2.1 b: Experiment 3.1  c: Experiment 3.2 
Grafiek 7.5.3: Schematisering van de horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale 
belasting 
 
 

 
Grafiek 7.5.4: De horizontale verplaatsingen van A2 van alle experimenten van groep 4, 
uitgezet tegen de horizontale belasting 
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Tabel 7.5.3: De karakteristieken per experiment (A2) 

Experiment Fmax 
N 

Fi1 
N 

F1 
N 

F2 
N 

F3 
N 

�max 
mm 

�blijvend 
mm 

Exp 1.3.5 - A2 1507 130 - - - 0,80 0,18 
Exp 1.3.6 - A2 2077 150 1610 - - 1,79 0,40 
Exp 2.1 - A2 3137 260 1080 2000 - 3,34 0,87 
Exp 3.1 - A2 4216 320 1410 2980 - 33,8 4,812 
Exp 3.2 - A2 3388 250 - - 1300 - 4,603 
 

Experiment �blijvend / �max 
% 

k1 
N/mm 

k2 
N/mm 

k3 
N/mm 

Exp 1.3.5 - A2 23% 1790 - - 
Exp 1.3.6 - A2 22% 1890 650 - 
Exp 2.1 - A2 26% 1750 1140 670 
Exp 3.1 - A2 14% 2000 1200 120 
Exp 3.2 - A2 - - - - 
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8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zijn de meetresultaten uit hoofdstuk 7 verklaard en er is geprobeerd om 
conclusies te trekken. De experimenten zijn bij het verzamelen van de meetresultaten 
ingedeeld in vier verschillende groepen. De vier verschillende groepen zijn hieronder 
nogmaals beschreven en in tabel 8.1.1 is de indeling van de groepen weergegeven. In dit 
hoofdstuk worden de groepen apart behandeld. De grafieken van de experimenten zijn terug 
te vinden in de bijlagen 17, 18 en19. 
 
Groep 1:  Experimenten met alleen actieve verticale belasting 
Groep 2:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve (per experiment 

 verschillende) verticale belasting en actieve horizontale belasting. De  
  horizontale verplaatsing werd onder de 5 mm (ongeveer 1/300 van de hoogte 
  van het model) gehouden. 
Groep 3:  Experimenten waarbij het model is belast met een passieve verticale  

 belasting van 1,7 kN/m2 en actieve horizontale belasting. Maximale horizontale 
  verplaatsing 30 tot 50 mm 
Groep 4:  Experimenten waarbij het model is belast met 1,7 kN/m2 passieve verticale 

belasting en actieve horizontale belasting. 
 
Tabel 8.1.1: De indeling van de groepen 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
Exp 1.2.1 
Exp 1.2.2 
Exp 1.2.3 
Exp 2.0.1 

Exp 2.1  
Exp 2.2  
Exp 2.3  

Exp 3.1 
Exp 3.2  

Exp 1.3.5   
Exp 1.3.6   
Exp 2.1  
Exp 3.1 
Exp 3.2  

 
Tabel 8.1.2: De vier verschillende groepen experimenten 
 Verticale 

Belasting 
Passief 

Verticale 
Belasting 

Actief 

Horizontale 
Belasting 

Actief 

Passieve Verticale 
Belasting 1,7 kN/m2 

Horizontale 
Verplaatsing 

> 5 mm 
Groep 1 Nee Ja Nee Nee Nee 
Groep 2 Ja Nee Ja Nee Nee 
Groep 3 Ja Nee Ja Ja Ja 
Groep 4 Ja Nee Ja Ja Ja / Nee 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een aantal keer gesproken over ‘zetten’. Daarmee wordt bedoeld: het 
krijgen van een blijvende initiële vervorming ten gevolge van de eerste belastingcycli. (Zie 
ook in de lijst van definities.) 
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8.2. Groep 1: Verticaal belast 
 
Het doel van de experimenten in groep 1 is het analyseren van het gedrag van het model bij 
alleen verticale belasting. 
De kenmerken van de verschillende experimenten van groep 1 zijn in tabel 8.2.1 verzameld. 
 
Tabel 8.2.1: De kenmerken van de experimenten in groep 1 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd 

Min. Verticale 
Belasting 

Max. Verticale 
Belasting 

Gescheurd 
bij start? 

Exp 1.2.1 2003-07-03 0,7 kN/m2 4 kg pp* 1,0 kN/m2 30 kg pp Nee 
Exp 1.2.2 2003-07-03 0,7 kN/m2 4 kg pp 1,7 kN/m2 90 kg pp Nee 
Exp 1.2.3 2003-07-04 1,1 kN/m2 34 kg pp 2,0 kN/m2 110 kg pp Nee 
Exp 2.0.1 2003-10-22 1,4 kN/m2 64 kg pp 2,3 kN/m2 140 kg pp Ja 
*kg pp is overal het verticale gewicht per plaat, inclusief het gewicht van de plaat. 
 
 
8.2.1 Veerstijfheden 
 
Alleen over de veerstijfheid k van de meetpunten kan iets gezegd worden. De helling in de 
last-zakkingsgrafiek (grafiek 7.2.1) van experiment 1.2.2 is minder steil. Tijdens de eerste 
twee experimenten was het model nog aan het zetten, waardoor de vervormingen groter 
waren. Zetten is het krijgen van een blijvende initiële vervorming ten gevolge van de eerste 
belastingcycli (zie ook in de lijst van definities). Tijdens experiment 1.2.1 is de belasting geen 
enkele keer 20 of 30 minuten constant gehouden, om het model tijd te geven volledig op de 
belasting te reageren. Daarom zijn de veerstijfheden in experiment 1.2.1 groter dan de 
veerstijfheden in experiment 1.2.2, waar het model wel de kans kreeg op de verticale belasting 
te reageren. Tijdens experiment 1.2.3 en 2.0.1 was het model voor een groot gedeelte al gezet, 
waardoor de veerstijfheden van die twee experimenten groter zijn. 
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8.3 Groep 2: Horizontaal belast, maximale horizontale verplaatsing 5mm 
 
In de experimenten van groep 2 is het model met een passieve verticale belasting belast met 
actieve horizontale belasting. Het doel van de experimenten uit groep 2 is het analyseren van 
de invloed van de verticale belasting op de stijfheid van het model, en het analyseren van de 
invloed van scheurvorming tijdens eerdere experimenten op het gedrag van het model. De 
kenmerken van de verschillende experimenten van groep 2 zijn in tabel 8.3.1 verzameld. 
 
Tabel 8.3.1: De kenmerken van de experimenten in groep 2 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd 

Verticale Belasting 
(G) 

Gescheurd bij  
start? 

Tri-linerair  
gedrag? 

Exp 2.1  2003-10-27 1,7 kN/m2 90 kg pp Ja Ja 
Exp 2.2  2003-10-28 1,1 kN/m2 34 kg pp Ja Ja 
Exp 2.3  2003-10-29 2,3 kN/m2 140 kg pp Ja Ja 
 
 
8.3.1. De initiële Fi 
 
Alleen M5 heeft een initiële Fi, M2 niet. Als gekeken wordt naar alle verticale meetpunten 
M1-M7 (grafiek 8.3.5), blijkt dat alleen M3, M4 en M5 een initiële Fi hebben. Van M4 is dat 
minder duidelijk omdat M4 maar zeer weinig verplaatst in vergelijking met de andere 
verticale meetpunten. De punten M3, M4 en M5 vormen een diagonaal over het model. 
Blijkbaar is die diagonaal stijver dan de rest van het model en reageert het later op de 
aangebrachte horizontale belasting. 
 

 
Grafiek 8.3.5: Eerste gedeelte van de grafiek van experiment 2.1 
 
 
De horizontale meetpunten A1, A2 en A3 hebben een initiële Fi. Dat geldt voor alle drie de 
experimenten (2.1, 2.2 en 2.3).  Dat kan veroorzaakt worden doordat het belastingframe niet 
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stijf genoeg was. Bij het aanbrengen van horizontale belasting vervormt eerst het 
belastingsframe een beetje, alvorens het model horizontaal vervormt. In experiment 2.1 is de 
Fi van A2 het grootst (260 N). Bij experiment 2.2 en 2.3 is de Fi 160 N. In experiment 2.1 is 
het belastingframe voor een deel gezet, waardoor in de experimenten daarna minder belasting 
nodig was om het frame te zetten zodat de belasting eerder op het model kwam te staan. 
 
 
8.3.2. Knikpunten 
 
Na een knikpunt nam over het algemeen de stijfheid van het model af (zie paragraaf 8.3.3). 
Hoe groter de verticale belasting op het model, hoe hoger de knikpunten in de grafiek 
(horizontale belasting–verplaatsingsgrafiek) liggen. Dat wil zeggen dat de horizontale 
stijfheid van het model bij een grote passieve verticale belasting langer gehandhaafd bleef dan 
bij een kleinere passieve verticale belasting. In grafiek 8.3.6 is de passieve verticale belasting 
uitgezet tegen de actieve horizontale belasting. De knikpunten F1 en F2 zijn daarin 
aangegeven. F1 en F2 bleken lineair afhankelijk van de passieve verticale belasting te zijn. 
 

 
Grafiek 8.3.6.: De horizontale belasting waarbij de knikpunten F1 en F2 optraden tegen de 
verticale belasting 
 
 
8.3.3 Veerstijfheden 
 
Over het algemeen namen de veerstijfheden (de hellingen in de last-verplaatsingsgrafieken) 
van M2, M5 en A2 van de grafieken na een knikpunt af. In experiment 2.1 week M2 daar 
vanaf doordat de veerstijfheid na knikpunt 2 (F2) iets toenam.  
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In experiment 2.3 is het opvallend dat voor meetpunt M2 k2 het grootst was. Voor M5 was k3 
groter dan k2 en k1. 
 

 
Grafiek 8.3.7 (links): De hellingen (k1, k2 en k3) van M2 tegen de verticale belasting 
Grafiek 8.3.8 (rechts): De hellingen (k1, k2 en k3) van M5 tegen de verticale belasting 
 
 

 
Grafiek 8.3.8: De hellingen (k1, k2 en k3) van A2 tegen de verticale belasting 
 
 
Voor de horizontale verplaatsing van A2 lijkt te gelden: hoe meer passieve verticale belasting 
aan het model hangt, hoe stijver het meetpunt reageert op de horizontale belasting (dus hoe 
groter de hellingen), zie grafiek 8.3.8. 
Voor de verticale verplaatsingen gaat dat niet op. Voor M2 zeker niet: M2 verplaatst naar 
beneden t.g.v. de horizontale belasting en verticale belasting stimuleert die vervorming. 
M5 daarentegen verplaatst naar boven t.g.v. de horizontale belasting zodat verticale belasting 
in tegengestelde richting werkt. Dat is terug te zien in grafiek 8.3.8 en 8.3.7, zeker als ze met 
elkaar vergeleken worden. 
Bij experiment 2.0.1 met tot 2,3 kN/m2 verticale belasting ontstonden t.g.v. de grote verticale 
belasting scheuren. In de andere experimenten met alleen verticale belasting ontstonden die 
niet (zie groep 1). Deze scheuren gingen tijdens experiment 2.3 (met 2,3 kN/m2 verticale 
belasting) weer open. De stijfheid was daardoor kleiner dan in experiment 2.1 en 2.2. Dat is in 
de veerstijfheden van A2 (vooral k1 en k2), M5 (k1 en k2) en M2 (vooral k1) terug te zien. 
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8.3.4 Gevolgen van de scheuren 
 
De scheuren die ontstonden t.g.v. horizontaal belasten hadden weinig effect op het gedrag van 
het model in volgende proeven met horizontale belasting. Aan het begin van iedere proef 
waren die scheuren dicht doordat ze onder druk stonden. Bij het horizontaal belasten nam die 
druk af totdat er trek ontstond en de scheuren weer open gingen staan. Daar ontstond dan ook 
een knikpunt. Het is daarom ook logisch dat er twee knikpunten in iedere belastingcyclus met 
horizontale belasting te vinden zijn. Het model scheurde immers ook op twee plaatsen.  
Het model scheurde al tijdens experiment 1.3 waardoor de experimenten in groep 2 allemaal 
op het gescheurde model zijn uitgevoerd. Tijdens deze experimenten ontstonden geen nieuwe 
zichtbare scheuren. Daardoor mag worden aangenomen dat de experimenten in groep 2 op 
een vergelijkbaar model zijn uitgevoerd. Duidelijke afwijkingen in het gedrag van het model 
tijdens proeven kunnen natuurlijk altijd het gevolg zijn van niet detecteerbare scheurvorming. 
Andersom kunnen gemeten afwijkingen duiden op niet zichtbare scheurvorming. 
De scheuren die de passieve verticale belasting van 2,3 kN/m2 tot gevolg hadden (paragraaf 
6.3.4), hadden wel effect op het gedrag van het model tijdens experiment 2.3. 
 
 
8.3.5. Het terugveren bij horizontaal ontlasten 
 
Het model veerde bij het horizontaal ontlasten niet helemaal terug. Na ontlasten was er een 
blijvende vervorming. Uit groep 4 bleek dat bij experimenten met een gelijke passieve 
verticale belasting de blijvende vervorming �blijvend,% (voor M2, M5 en A2) ongeveer gelijk 
was (paragraaf 8.5.1). Omdat de enige constante variabele in de experimenten van groep 4 de 
passieve verticale belasting was, is �blijvend,% dus alleen afhankelijk van de passieve verticale 
belasting.  
 

 
Afbeelding 8.3.9: �blijvend,,% uitgezet tegen de passieve verticale belasting voor de drie 
meetpunten 
 
 
Voor de analyse van het terugveren van het hele model is het vooral interessant hoeveel het 
model horizontaal terugveert bij het horizontaal ontlasten. Daarom is vooral het meetpunt A2 
interessant. Het in verticale richting terugveren van M2 en M5 had natuurlijk wel invloed op 
het totale gedrag van het hele model en dus ook op het horizontaal terugveren van het model. 
M2 had in de drie experimenten de algemene tendens dat een grotere passieve verticale 
belasting een grotere �blijvend,% tot gevolg had. 
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M5 had de algemene tendens dat een grotere passieve verticale belasting een kleinere een 
kleinere �blijvend,% tot gevolg had. 
Ook voor A2 geldt dat een grotere verticale belasting een grotere �blijvend,% tot gevolg had, al is 
het verschil tussen experiment 2.2 en 2.3 niet groot.  
 
Ondanks dat �blijvend,% alleen van de passieve verticale belasting afhankelijk is, is het niet 
eenvoudig een duidelijker verband vast te stellen. Dat komt doordat de drie meetpunten 
allemaal anders reageren en elkaar onderling beïnvloeden. In hoofdstuk 9 is met een 
evenwichtsbeschouwing aangetoond dat het model tijdens horizontaal ontlasten terugveert. 
 
 
8.3.6. Het (dF/d�)-traject  
 
Bij het bereiken van de Fmax bij ieder experiment werd de Fmax ongeveer een half uur vast 
gehouden. Het model kreeg hierdoor kans om volledig op de aangebrachte belasting te 
reageren. Tijdens dat halve uur nam de vervorming toe en daardoor nam de horizontale 
belasting wat af (er waren enkele uitzonderingen, zie  bijzonderheden in paragraaf 7.3). 
 

 
Grafiek 8.3.10: dF/d� uitgezet  tegen de passieve verticale belasting voor de drie meetpunten 
 
 
Voor het horizontale meetpunt A2 verschilde de waarde voor dF/d� in ieder experiment 
weinig. De waarde werd kleiner bij grotere verticale belasting, wat betekent dat het model 
zich in het traject dF/d� stijver gedroeg bij een kleinere passieve verticale belasting. 
 
M5 gedroeg zich stijver bij een grotere verticale belasting en M2 gedroeg zich stijver bij een 
kleinere verticale belasting. Dat is wederom logisch gezien de verticale richting van 
verplaatsen van de beide meetpunten. 
 
Verder is nog vast te stellen dat het traject dF/d� langer was bij een grotere Fmax (zie grafieken 
8.3.2 en 8.3.4) 
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8.4. Groep 3 Horizontaal belast, maximale horizontale verplaatsing 50 mm 
 
Het model is tijdens de experimenten van groep 3 met een passieve verticale belasting van 1,7 
kN/m2 belast met actieve horizontale belasting. Het doel van de experimenten in groep 3 is 
het analyseren van het bezwijkgedrag van het model en het analyseren van het gedrag van het 
model waarvan de wapening al eens gevloeid heeft. De kenmerken van de verschillende 
experimenten van groep 3 zijn in tabel 8.4.1 verzameld. 
 
Tabel 8.4.1: De experimenten in groep 3 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd Gescheurd bij start? Gevloeid bij 

start? 
Vloeien tijdens 

exp? 
Exp 3.1 2003-11-06 Ja Nee Ja 
Exp 3.2  2003-11-12 Ja Ja Ja 
 
 
8.4.1 Het gedrag tijdens de proef 
 
Tijdens experiment 3.1 vervormde het model voor het vloeien van de wapening zoals in de 
experimenten van proef 2: M1-M4 verplaatsten in negatieve richting (naar beneden), M5-M7 
in positieve richting (naar boven). Toen de wapening ging vloeien ontstond er een nieuw 
mechanisme en verplaatsten alle verticale meetpunten in positieve richting. Dat is duidelijk 
waar te nemen in de grafieken B19.1 en B19.2 van bijlage 19. Of de wapening daadwerkelijk 
gevloeid heeft, is een punt van discussie en is behandeld in paragraaf 8.4.4. 
 
Tijdens experiment 3.2 gedroeg het model zich als het model zich in proef 2 tot 1500 N 
horizontale belasting gedroeg. Daarna gingen de scheuren (die tijdens experiment 3.1 ontstaan 
waren) weer open staan en werd de in experiment 3.1 gevloeide wapening rechtgetrokken. De 
vervorming nam snel toe terwijl de horizontale belasting bijna gelijk bleef. Toen de wapening 
was rechtgetrokken, verstevigde het model zich weer, tot de wapening ging vloeien bij een 
horizontale belasting van 2700 N. De vervorming nam toe bij gelijkblijvende horizontale 
belasting tot het model tegen de schoor werd aangeduwd (grafieken B19.3 en B19.4 van 
bijlage 19).  
 
 
8.4.2 Horizontale verplaatsingen 
 
De horizontale verplaatsing is op drie plaatsen gemeten. Het lijkt logisch dat de horizontale 
belasting het model samendrukte. Daardoor zou het logisch zijn dat de horizontale 
verplaatsing van A2 de grootste van de drie gemeten waarden was. A1 zou dan de kleinste 
horizontale verplaatsing moeten hebben en A3 een verplaatsing tussen die van A1 en A2 in. 
Daarom is het opvallend dat in alle experimenten met horizontale belasting de verplaatsingen 
van A1 groter waren dan de verplaatsingen van A2 (grafiek 8.4.1).  
In het eerste traject (voordat Fvl bereikt werd) van de experimenten kwamen de verschillen in 
horizontale verplaatsing van de drie verschillende meetpunten tot stand. Vanaf Fvl in 
experiment 3.1 en F2 in experiment 3.2 bleven de verschillen tussen A1, A2 en A3 ongeveer 
gehandhaafd. Blijkbaar zorgde de vervorming in het eerste traject (afbeelding 8.4.1) ervoor 
dat de boog ‘vlakker’ werd, waardoor het dak van het model langer werd. Daardoor was de 
horizontale verplaatsing van A2 de kleinste en de verplaatsing van A1 de grootste. 
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Grafiek 8.4.1: De horizontale verplaatsingen van A1, A2 en A3 tijdens experiment 3.1 uitgezet 
tegen de horizontale belasting 
 

  
Afbeelding 8.4.1: De vervorming in het eerste traject: voor het vloeien van de wapening 
 
 
8.4.3. De initiële Fi 
 
De Fi van experiment 3.1 en 3.2 verschilt per meetpunt weinig. Voor A2 en M5 was Fi 
ongeveer 200 N, voor M2 bestaat er geen Fi. De verklaring voor Fi is dezelfde als de 
verklaring voor de Fi van groep 2 (zie paragraaf 8.3.1). 
 
 
8.4.4. Het vloeien van de wapening 
 
Tijdens experiment 3.1 en 3.2 vloeide de wapening. De wapening werd verlengd door het 
vloeien en daardoor boog de wapening uit de muur bij het sluiten van de scheuren tijdens het 
horizontaal ontlasten. De lengteverandering van de wapening zoals in figuur 6.4.6 is groot: 
ongeveer 15 mm. Het is niet onwaarschijnlijk dat de lengteverandering voor een gedeelte te 
wijten is aan ‘slippen’ van de wapeningsdraden. De wapeningsdraden hadden te weinig 
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hechting en daardoor is het mogelijk dat de draden zijn gaan slippen in de voegen. Dan komt 
alle verlenging over de wapeningdraad in de scheur tot uiting.  
Toch is aangenomen dat de lengteverandering van de wapening niet alleen het gevolg is van 
het slippen van de wapening, en dat de wapening wel degelijk gevloeid heeft. De 
wapeningsdraad in de sleuf (afbeelding 8.4.2.) heeft een zichtbare lengteverandering van 
ongeveer 15 mm. Over een lengte van de hele wapeningsdraad van 1400 mm, betekent dat 
een verlenging van 1,1 %. In de trekproeven van de draden �1,4 mm, vloeide de wapening bij 
een rek van 0,44 % (bijlage 7). Voor een rek van 1,1 %, moet de wapening dus gevloeid 
hebben. 
 

   
Afbeelding 8.4.2: De wapening steekt uit na experiment 3.1 en 3.2 
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8.5 Groep 4: Horizontaal belast met 1,7 kN/m2 passieve verticale belasting 
 
Het doel van de proeven in groep 4 is om de invloed van eerdere experimenten op een nieuw 
experiment vast te stellen. De experimenten met actieve horizontale belasting zijn uitgevoerd 
met verschillende passieve verticale belastingen. Een aantal experimenten zijn met een 
passieve verticale belasting van 1,43 kg/m2 uitgevoerd. Die zijn in groep 4 met elkaar 
vergeleken omdat ze onder dezelfde omstandigheden horizontaal belast zijn. De kenmerken 
van de verschillende experimenten van groep 4 zijn in tabel 8.5.1 verzameld. 
 
Tabel 8.5.1: De experimenten in groep 4 

Experiment Datum 
jjjj-mm-dd #* Gescheurd bij  

start? 

Bi/Tri-
linerair  
gedrag? 

Gevloeid bij  
start? 

Vloeien 
tijdens  
exp? 

Exp 1.3.5  2003-07-10 1 Nee Nee Nee Nee 
Exp 1.3.6   2003-07-10 2 Ja (niet zichtbaar) Bi Nee Nee 
Exp 2.1  2003-10-27 3 Ja Tri Nee Nee 
Exp 3.1 2003-11-06 6 Ja - Nee Ja 
Exp 3.2  2003-11-12 7 Ja - Ja Ja 
*#: Tijdens de experimenten werd het model voor de #e keer horizontaal belast. 
 
 
8.5.1. �blijvend 

 
Het model veerde bij het horizontaal ontlasten niet helemaal terug. Na ontlasten was er een 
blijvende vervorming. Het is duidelijk dat bij experimenten met een gelijke passieve verticale 
belasting de waarden voor �blijvend(%) voor M2, M5 en A2 ongeveer gelijk zijn. In experiment 
3.1, waarin tot vloeien van de wapening is belast, ligt het percentage lager. Van experiment 
3.2 is de �blijvend (%) niet bekend omdat de �max niet gemeten is.  
 
 
8.5.2. Veerstijfheden  
 

 
Grafiek 8.5.5a (links): De hellingen k1 van M2, M5 en A2 tegen #  
Grafiek 8.5.5b (rechts): De hellingen k1 van M2 tegen # 
#: Tijdens de experimenten werd het model voor de #e keer horizontaal belast 
 
 
Voor M2 en M5 geldt dat tijdens de tweede horizontale belastingcyclus de veerstijfheid k1 
groter was dan bij de eerste horizontale belastingcyclus. Dat is te verklaren doordat tijdens de 
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eerste cyclus het model nog aan het zetten (het krijgen van een blijvende initiële vervorming 
ten gevolge van de eerste belastingcycli) was, zodat de verplaatsingen groter waren en 
doordat tijdens de eerste cyclus geen (zichtbare) scheuren ontstonden die de stijfheid van het 
model verminderden. Tijdens de tweede horizontale cyclus ontstonden wel scheuren waardoor 
de stijfheid in de derde horizontale cyclus (experiment 2.1) een stuk was afgenomen in 
vergelijking met de stijfheid tijdens de eerdere belastingcycli. Na iedere volgende horizontale 
belastingcyclus nam k1 verder af ten gevolge van ontstane scheuren in de voorgaande 
belastingcycli, echter minder sterk dan ten gevolge van de scheurvorming tijdens de tweede 
belastingcyclus.  
Bij A2 varieert k1 weinig.   
 
 
 
 

 
Grafiek 8.5.6a (links): De hellingen k2 van M2, M5 en A2 tegen #  
Grafiek 8.5.6b (rechts): De hellingen k2 van M2 tegen # 
#: Tijdens de experimenten werd het model voor de #e keer horizontaal belast 
 
 
De veerstijfheid k2 nam af voor M5 t.g.v. de scheurvorming tijdens de tweede horizontale 
belastingcyclus. Daarna nam deze nog wat verder af bij de zesde keer dat het model 
horizontaal werd belast (# = 6). Voor M2 was k2 in de derde belastingcyclus een stuk kleiner 
dan in de tweede cyclus. Dat is opmerkelijk aangezien het model inmiddels gescheurd was. 
De enige mogelijke verklaring is dat het model gedurende cyclus 2 een grotere vervorming 
kreeg dan in cyclus 1 waardoor in cyclus 2 nog zetting van het model optrad die zwaarder 
woog dan de scheurvorming. Dat zou wel logisch zijn aangezien scheuren voor de stijfheid 
rond M2 weinig invloed hebben omdat het model daar (ook bij toenemende horizontale 
belasting) vooral op druk belast werd buiten het dal en op trek in het dal, dus op de manier 
waarop het model ontworpen is. Bij M5 was dat juist andersom en daardoor neemt k2 voor 
M5 wel af.  
Voor A2 neemt k2 in de derde cyclus toe. Horizontaal werd het model ondanks de 
scheurvorming stijver dankzij de zetting van het model. Tussen k2 van A2 van de derde en 
zesde cyclus zat weinig verschil. 
 
Er zijn slechts twee waarden voor k3 vastgesteld in deze groep van proeven. Er kan slechts 
gezegd worden dat k3 de zesde keer dat het model horizontaal werd belast (# = 6, experiment 
3.1) voor alle meetpunten flink was afgenomen in vergelijking tot de waarden van k3 bij # = 3 
(experiment 2.1). 
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8.6. Tijdsafhankelijke vervorming 
 
Tijdens proef 1 zijn ook tussen de belastingcycli gedurende langere perioden de 
verplaatsingen van de meetpunten van het model vastgelegd. Daarom kan er iets gezegd 
worden over de tijdsafhankelijke vervorming van het model. In grafiek 8.6.1 zijn de verticale 
verplaatsingen van de meetpunten uitgezet tegen de tijd. Zo werd een beeld van de 
tijdsafhankelijke vervorming verkregen. Tussen de 450 en 550 uur (ongeveer) is er een 
stroomuitval geweest en daardoor zijn de meetgegevens verloren gegaan. 
 
Tussen de proeven door stond niet altijd dezelfde verticale belasting op het model. De eerste 
50 uur van de meting bedroeg de verticale belasting 0,7 kN/m2. Daarna bedroeg de verticale 
belasting gedurende ongeveer 20 uur 1,09 kN/m2. Daarna stond er een verticale belasting van 
1,43 kN/m2 op het model. Dit is in de grafiek aangegeven. 
Het gedeelte na proef 3 is het meest bruikbare deel van de grafiek. Na experiment 3 bleef de 
belasting op het model constant en de metingen zijn na experiment 3 niet meer onderbroken 
door belastingcycli.  
 

 
Grafiek 8.6.1: De tijdsafhankelijke  verticale verplaatsingen 
 
 
De tijdsafhankelijke vervorming bestaat uit kruip (de elastische vormverandering van een 
materiaal die in de loop van de tijd toeneemt bij constante belasting) en het zetten van het 
model. Zetten is het krijgen van een blijvende initiële vervorming ten gevolge van de  
eerste belastingcycli. Het is niet duidelijk welk deel van de tijdsafhankelijke vervorming het 
gevolg is van kruip en welk deel het gevolg is van het zetten van het model.  
Kruip is voor een belangrijk deel afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid. Verder zorgt 
een verandering in de relatieve luchtvochtigheid voor een lengteverandering van het materiaal 
van het model, waardoor de metingen beïnvloed kunnen worden. Daarom is de invloed van de 
relatieve luchtvochtigheid op de schommelingen in de metingen bekeken. Ook de invloed van 
de temperatuur is bekeken. 
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Na 1200 uur (50 dagen) was duidelijk hoe de tijdsafhankelijke verplaatsingen zich 
ontwikkelden. De vervormingen namen nauwelijks meer toe en de veranderingen die nog 
optraden lijken vooral het gevolg van verandering in luchtvochtigheid in de omgeving (zie 
grafiek 8.6.2).  
 

 
Grafiek 8.6.2: De verticale verplaatsing van meetpunt M2 tegen de tijd. 
 
 
In grafiek 8.6.2 is een gedeelte van de grafiek gemarkeerd. Dat gedeelte is in grafiek 8.6.3 
uitvergroot. De luchtvochtigheid is in grafiek 8.6.3 ook aangegeven. Bij een lagere 
luchtvochtigheid was de tijdsafhankelijke vervorming groter, bij een hogere luchtvochtigheid 
was de tijdsafhankelijke vervorming kleiner. Een materiaal zet uit bij stijging van de relatieve 
luchtvochtigheid en krimpt bij daling van de relatieve luchtvochtigheid. Bij het uitzetten van 
het materiaal van het model 1:5 werd de boog langer. Daardoor werd de verticale verplaatsing 
van het meetpunt naar beneden kleiner. Bij het krimpen van het materiaal geld het 
omgekeerde en zal de verplaatsing naar beneden van het meetpunt toenemen. In grafiek 8.6.2 
is dat gedrag terug te vinden. 
De invloed van de temperatuur is minder duidelijk, zoals in grafiek 8.6.4 te zien is.  
 
Naast de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid was het model ook onderhevig aan 
andere invloeden. Er is niet continu toezicht geweest op het model. Het is daardoor mogelijk 
dat personen invloed hebben gehad op de metingen door het model of het meetframe aan te 
raken. 
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Grafiek 8.6.3: De vergelijking van de schommelingen in de metingen met de relatieve 
luchtvochtigheid. 
 
 

 
Grafiek 8.6.4: De vergelijking van de schommelingen in de metingen met de temperatuur van 
de omgeving 
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8.7. Vergelijking met de ESA-modellen 
 
8.7.1. Inleiding 
 
De verplaatsingen van de meetpunten van de experimenten zijn vergeleken met de 
verplaatsingen van het ESA plaatmodel. Het elastische gedeelte van de proef is vergeleken 
met het elastische plaatmodel. De experimenten met alleen verticale belasting zijn bekeken in 
paragraaf 8.7.2 en de experimenten met een passieve verticale belasting en een actieve 
horizontale belasting zijn bekeken in paragraaf 8.7.3. Door de E-modulus van het materiaal 
van het ESA plaatmodel aan te passen is geprobeerd iets over de stijfheid van het model 1:5 te 
zeggen. 
Bij de experimenten met alleen verticale belasting zijn de punten M2-M6 gemiddeld 
genomen. Deze hebben in het ESA plaatmodel allemaal dezelfde verplaatsing, als het model 
alleen belast wordt door een verdeelde verticale belasting (of door puntlasten die de verdeelde 
belasting nabootsen). M4 is apart bekeken. Bij de experimenten met verticale en horizontale 
belasting is net als in hoofdstuk 7 M2 en M5 bekeken. 
Bij deze vergelijking werd de verticale belasting door 12 puntlasten op het ESA plaatmodel 
aangebracht, net als bij het model 1:5 waarop de experimenten zijn uitgevoerd. 
De experimenten zijn in paragraaf 8.4 met de norm NEN6720 vergeleken. 
 

 
Afbeelding 8.7.1: de meetpunten 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een aantal keer gesproken over ‘zetten’. Daarmee wordt bedoeld: het 
krijgen van een blijvende initiële vervorming ten gevolge van de eerste belastingcycli. (Zie 
ook in de lijst van definities.) 
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8.7.2. Verticale belasting 
 
De experimenten met alleen verticale belasting bleven in het elastische deel. Er trad geen 
duidelijke scheurvorming op (behalve bij experiment 2.0.1). 
 
In tabel 8.7.1 zijn de verticale verplaatsingen van de meetpunten M2-M6 gemiddeld. De 
gemiddelde verplaatsing is vergeleken met de verplaatsing van M2-M6 van het ESA 
plaatmodel.  
 
Tabel 8.7.1: Vergelijking proeven met alleen verticale belasting met het ESA-plaatmodel 

Model 1:5 
mm 

Plaatmodel, d=200 
mm 

Exp/plaatmodel 
% Experiment  

Exp Maal 5, gem E=4500 E=7000 E=4500 E=7000 
M2 -0,123 -0,615 
M3 -0,203 -1,015 
M5 -0,124 -0,620 
M6 -0,206 -1,030 

-0,820 -1,05 -0,67 78% 122% Exp 1.1 
0->0,7 kN/m2 

M4 -0,186 -0,930 - -1,33 -0,85 70% 110% 
M2 -0,051 -0,255 
M3 -0,054 -0,270 
M5 -0,043 -0,215 
M6 -0,056 -0,280 

-0,255 -0,50 -0,32 51% 80% Exp 1.2.1 
0,7->1,04 kN/m2 

M4 -0,074 -0,370 - -0,64 -0,41 58% 90% 
M2 -0,225 -1,125 
M3 -0,254 -1,270 
M5 -0,195 -0,975 
M6 -0,251 -1,255 

-1,156 -1,49 -0,96 78% 120% Exp 1.2.2 
0,7->1,72 kN/m2 

M4 -0,362 -1,810 - -1,89 -1,22 96% 148% 
M2 -0,141 -0,705 
M3 -0,176 -0,880 
M5 -0,132 -0,660 
M6 -0,174 -0,870 

-0,779 -1,27 -0,82 61% 95% Exp 1.2.3 
1,1->1,96 kN/m2 

M4 -0,186 -0,930 - -1,61 -1,03 58% 90% 
M2 -0,169 -0,845 
M3 -0,197 -0,985 
M5 -0,142 -0,710 
M6 -0,198 -0,990 

-0,883 -1,30 -0,83 68% 106% Exp 2.0.1 
1,43->2,3 kN/m2 

M4 -0,243 -1,215 - -1,65 -1,06 74% 115% 
Een overzicht van de proeven is o.a. te vinden in paragraaf 6.1 
 
De verplaatsingen van het model 1:5 kwamen het best overeen met de verplaatsingen van het 
ESA-plaatmodel met het materiaal met een E-modulus van 7000 N/mm2. Dat is dus stijver 
dan de geschatte 4500 N/mm2. De afwijking van het model verschilde per experiment. 
Hieronder volgt per experiment een verklaring voor de afwijkingen. 
 
Tijdens experiment 1.1 (lossen van de mal) moest het model nog zetten, daarom zijn de 
verplaatsingen groter. (Zetten is het krijgen van een blijvende initiële vervorming ten gevolge 
van de eerste belastingcycli, zie ook de lijst van definities.) 
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Bij alle experimenten met actieve verticale belasting werd de verticale belasting een aantal 
keer ongeveer 20 minuten constant gehouden, zodat het model tijd kreeg volledig op de 
aangebrachte belasting te reageren. Alleen bij experiment 1.2.1 is dat niet gedaan en de 
belasting werd meteen na het bereiken van 1,04 kN/m2 van het model gehaald. Het model 
kreeg dus weinig tijd om te reageren op de belasting. Dat is terug te zien in de kleine waarden 
van M2-M6 van experiment 1.2.1. Experiment 1.2.1. en 1.2.2. zijn vlak na elkaar uitgevoerd. 
Bij experiment 1.2.2 kreeg het model wel de kans om op de aangebrachte belasting te 
reageren. 
 
Experiment 1.2.3. vond een dag na experiment 1.2.2 plaats en blijkbaar was het model in die 
tijd al behoorlijk gezet en de verplaatsingen benaderden de waarden voor het ESA plaatmodel 
met E=7000 N/mm2. 
Gedurende experiment 2.0.1 zijn de verplaatsingen juist groter. Voor experiment 2.0.1 was 
het model inmiddels gescheurd en ook tijdens experiment 2.0.1 ontstonden nieuwe scheuren 
(zie paragraaf 6.3.4). Daardoor waren de verplaatsingen in experiment 2.0.1 groter dan bij het 
ESA plaatmodel met een E-modulus van 7000 N/mm2. In feite is voor experiment het ESA-
model dus niet van toepassing. 
 
De kant van het model waar M2 en M5 gepositioneerd waren, was stijver dan de kant waar 
M3 en M6 gepositioneerd waren. De verplaatsingen van M2 en M5 waren in alle 
experimenten uit tabel kleiner dan de verplaatsingen van M3 en M6. Dat kan het gevolg zijn 
van verschillen in dikte van het dak binnen het model (de mortellaag waarin gemetseld is, kan 
van dikte verschillen) of door scheuren in de minder stijve gedeelten van het model. 
Tussen de kant waar M2 en M3 gepositioneerd waren en de kant waar M5 en M6 
gepositioneerd waren, was weinig verschil. 
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8.7.3 Horizontale belasting bij een passieve verticale belasting 
 
Omdat het ESA-model eerste orde elastisch is, is het alleen vergelijkbaar met de eerste 
lineaire tak in de grafieken van de experimenten (grafiek 8.7.1a).  
Ook is de eerste tak het gedeelte dat representatief is voor de werkelijkheid. Volgens de norm 
wordt het gebouw ten hoogste belast door �f;q x Q = 1,5 x 0,8 kN = 1,2 kN = 1200 N, bij een 
verticale belasting (eigen gewicht) van �f;g x G = 1,2 x 3,0 = 3,6 kN/m2. 
Bij experiment 2.1 en 2.2 (bij 1,1 en 1,7 kN/m2 verticale belasting) lag de knik F1 onder de 
1200 N horizontale belasting, maar dat kwam doordat de verticale belasting kleiner was dan 
bij het prototype. In paragraaf 8.3.2 bleek dat de knikpunten rechtlijnig afhankelijk zijn van de 
verticale belasting. Dat betekent dat bij de verticale belasting van 3,6 kN/m2 van het 
prototype, het eerste knikpunt F1 op 2500 N moet liggen (grafiek 8.7.1b). 2500 N horizontale 
belasting is meer dan de 1200 N die volgens de norm op het model komt te staan. Het is dus 
voldoende om het eerste gedeelte te beschouwen.  
 
 
 
 

  
a: De eerste tak in de geschematiseerde grafiek (links) 
b: De knikpunten (F1) bij variërende verticale belasting (rechts) 
Grafieken 8.7.1 
 
 
Per experiment zijn de verplaatsingen van de meetpunten M2, M5 en A2 genomen bij een 
horizontale belasting van 1000 N. Er is bekeken wat de E-modulus van het plaatmodel moet 
zijn om overeenkomstige verplaatsingen te krijgen. Dat is gedaan door de E-modulus van het 
plaatmodel te variëren en de verplaatsingen van het plaatmodel t.g.v. de horizontale belasting 
met de verplaatsingen tijdens het experiment te vergelijken. In de tabellen 8.7.2a-c is dit 
onderzoek samengevat. De verplaatsingen tijdens de proeven zijn vergeleken met de 
verplaatsingen van het ESA-plaatmodel met E-moduli van 4500, 9000 en 12000 N/mm2. 
Daarnaast is de horizontale verplaatsing van A2 als representatieve verplaatsing gekozen en is 
gezocht naar de E-modulus in het ESA-plaatmodel die voor een overeenkomstige horizontale 
verplaatsing in het model zorgt. 
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Tabel 8.7.2a: Vergelijking van experiment 2.1 met het ESA-plaatmodel 
Exp 2.1 (90) 
mm 

Plaatmodel d=200 
mm 

Exp / Plaatmodel 
% 

 

 x5 E=4500 E=9000 E=12000 E=4500 E=9000 E=12000 
M2  -0,053 -0,265 -0,51 -0,26 -0,19 52% 102% 139% 
M5 0,038 0,190 0,68 0,34 0,26 28% 56% 73% 
A2 0,412 2,105 5,48 2,74 2,05 38% 76% 103% 
 
 
Tabel 8.7.2b: Vergelijking van experiment 2.2 met het ESA-plaatmodel 

Exp 2.2 (34) 
mm 

Plaatmodel d=200 
mm 

 

 x5 E=4500 E=9000 E=12000 E=10500 
M2  -0,036 -0,180 -0,33 -0,16 -0,12 -0,14 
M5 0,026 0,130 0,44 0,22 0,16 0,19 
A2 0,311 1,555 3,51 1,75 1,31 1,50 
 
 Exp / Plaatmodel 

% 
 E=4500 E=9000 E=12000 E=10500 
M2  55% 113% 150% 129% 
M5 30% 59% 81% 68% 
A2 44% 89% 119% 104% 
 
 
Tabel 8.7.2c: Vergelijking van experiment 2.3 met het ESA-plaatmodel 

Exp 2.3 (140) 
mm 

Plaatmodel d=200 
mm 

 

 x5 E=4500 E=9000 E=12000 E=6500 
M2  -0,105 -0,520 -0,51 -0,26 -0,19 -0,35 
M5 0,045 0,225 0,68 0,34 0,26 0,47 
A2 0,771 3,855 5,48 2,74 2,05 3,79 
 
 Exp / Plaatmodel 

% 
 E=4500 E=9000 E=12000 E=6500 
M2  102% 200% 274% 148% 
M5 33% 66% 87% 48% 
A2 71% 141% 188% 102% 
 
 
De verticale verplaatsingen van M2 zijn groter dan de verplaatsingen van het ESA-model, de 
verticale verplaatsingen van M5 zijn kleiner. Per experiment is de E-modulus bepaald als de 
horizontale verplaatsing van A2 als de representatieve verplaatsing beschouwd wordt: 

Experiment 2.1: 12000 N/mm2 
 Experiment 2.2: 10500 N/mm2 
 Experiment 2.3: 6500 N/mm2 
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De verticale verplaatsing van M2 is een even groot percentage groter dan de verticale 
verplaatsing van het ESA-plaatmodel als M5 kleiner is.  
Voor experiment 2.3 is een veel kleinere E-modulus gevonden. Dat komt doordat het model 
1:5 zich minder stijf gedraagt omdat t.g.v. de grote verticale belasting de doorsnede van het 
model gescheurd is. 
 
 
8.7.4. Conclusie 
 
Het is moeilijk om precies te zeggen hoe stijf het model was t.o.v. het  ESA-plaatmodel. Wel 
kon er een algemeen beeld vastgesteld worden. Bij verticale gelijkmatig verdeelde belasting 
kwamen de verticale verplaatsingen van de meetpunten van het model 1:5 het best overeen 
met de verticale verplaatsingen van het ESA plaatmodel met een E-modulus van 7000 Nmm2. 
De verplaatsingen van de meetpunten van de verschillende experimenten schommelden om de 
waarden van de verplaatsingen van het ESA-plaatmodel.  
De kant van het model waar M2 en M5 gepositioneerd waren, was stijver dan de kant waar 
M3 en M6 gepositioneerd waren. Tussen de kant waar M2 en M3 gepositioneerd waren en de 
kant waar M5 en M6 gepositioneerd waren, was weinig verschil. 
 
Bij horizontale belasting van het model is voor meetpunten die verticaal naar beneden 
verplaatsen, de verplaatsing in het experiment groter dan in het ESA-plaatmodel. Meetpunten 
die naar boven verplaatsen, verplaatsen in het experiment minder dan in het ESA-plaatmodel.  
 
In afbeelding 8.7.2 is aangegeven welk gedeelte van het model zich verticaal stijver (blauw) 
gedroeg dan het ESA-plaatmodel en welk gedeelte minder stijf. 
 

 
Afbeelding 8.7.2: De verticale stijfheid van het model t.o.v. het ESA-model 



Hoofdstuk 8 – Discussie en conclusies  -8.22- 

8.8. Toetsing aan NEN6720 
 
In deze paragraaf zijn de doorbuigingen getoetst aan de uiterste grenstoestand van NEN 6720. 
In paragraaf 8.8.1. is de verticale verplaatsing ten gevolge van verticale belasting getoetst en 
in paragraaf 8.8.2 zijn voor de experimenten 2.1-2.3 de horizontale verplaatsingen aan de 
norm getoetst. Er is vastgesteld welk gedeelte van de experimenten voor de toetsing van 
toepassing is. Daarna zijn de waarden uit de experimenten omgerekend naar representatieve 
waarden voor de toetsingen. Met de omgerekende waarden zijn de toetsen uitgevoerd. 
 
 
8.8.1 Verticaal belast 
 
Voor de toetsing van de verticale doorbuiging ten gevolge van verticale belasting is proef 1 
bekeken. De metingen startten voor aanvang van proef 1. Na proef 1 is de verticale belasting 
G van 1,43 kN/m2 nog veertig dagen op het model blijven staan. De totale verticale 
verplaatsing na de veertig dagen van M2 was de grootste: 1,85 mm (�model 1:5). In de 
experimenten is de verticale belasting kleiner dan in het prototype. In het lineair elastisch 
gebied geldt: 
GNEN / Gmodel 1:5 = �NEN  / �model 1:5. Met behulp van dat principe is het model 1:5 in het kader 
hieronder  getoetst aan de norm. Het blijkt dat het model voldoet aan de norm. 
 
Gmodel 1:5   = 1,43 kN/m2 
�model 1:5,vert  = 1,85 mm 
GNEN   = �f;g x G + �f;q x Q   = 1,2 x 3,0 + 1,5 x 0,85 = 4,9 kN/m2 
GNEN / Gmodel 1:5 = 4,9 / 1,43   = 3,4 
GNEN / Gmodel 1:5 = �NEN  / �model 1:5 
�NEN,vert  = 3,4 x �model 1:5  = 3,4 x 1,85   = 6,3 mm 
�NEN,max,vert  = 1/400 x lmodel 1:5 
   = 1/400 x 3200 mm  = 8,0 mm 
�NEN,max,vert > �NEN,vert � 8,0 mm > 6,3 mm  � Voldoet 
 
 
8.8.2 Verticaal en horizontaal belast 
 
De windbelasting werd benaderd door een puntlast van 20 kN op het model 1:1 (zie hoofdstuk 
5). Dat was een puntlast van 0,8 kN (800 N) op het model 1:5. Met de factor �f;q = 1,5 was dat 
een puntlast van 1,2 kN (1200 N). In het prototype is het eigen gewicht van het dak 3 kN/m2. 
Met de factor �f;g = 1,2 is dat een eigen gewicht van 3 kN/m2. Omdat bij de experimenten de 
verticale belasting altijd minder dan 3,6 kN/m2 was, trad het knikpunt F1 (de horizontale 
belasting waarbij een knik in de kracht-verplaatsingsgrafiek optrad) bij experiment 2.1 en 2.2 
op voordat de horizontale belasting 1200 N was. In paragraaf 8.3.2 is duidelijk geworden dat 
de horizontale belasting waarbij het eerste knikpunt optrad, recht evenredig was met de 
verticale belasting op het model. Daarom kon tabel 8.2.1 worden gemaakt. Het knikpunt F1 bij 
een verticale belasting (G) van 3,6 kN/m2 ligt op 2500 N (grafiek 8.7.1b). De norm geeft een 
maximale horizontale belasting van 1200 N. Dat betekent dat de Hnorm op een factor 
1200/2500=0,48 van F1 ligt. Met deze factor van 0,48 kon de Hnorm voor exp 2.1-2.3 worden 
bepaald. Die waarden voor Hnorm zijn gebruikt in de toetsing. 
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Tijdens experiment 2.1-2.3 begon het model horizontaal te verplaatsen bij een horizontale 
belasting van Fi (de initiële belasting, zie paragraaf 8.3.1 en tabel 7.3.2). Die is bij de 
benodigde Hnorm (tabel 8.2.1) opgeteld en zo is tot Hnorm,exp gekomen. Het gedeelte in de 
experimenten dat voor de praktijk van belang is, is dus het lineair elastische gedeelte voor het 
eerste knikpunt F1. Er is gekeken hoe groot de horizontale verplaatsing van A2 in de 
experimenten was bij een horizontale belasting van Hnorm,exp. Die verplaatsing is getoetst aan 
de norm.  
 
Tabel 8.2.1: De horizontale belastingen voor de norm. 
 G 

kN/m2 
F1 
N 

Hnorm 
N 

Fi 
N 

Hnorm, exp= Fi+Hnorm 
N 

�model 1:5,hor 
mm 

Norm 3,6  1200 N - - - 
Grafiek b 3,6 2500 1200 N - - - 
Exp 2.1 1,7 1080 0,48 x 1080 = 518 N 260 780 N 0,3 
Exp 2.2 1,1 640 0,48 x 640 = 307 N 160 470 N 0,2 
Exp 2.3 2,3 1520 0,48 x 1520 = 730 N 160 900 N 0,71 
 
 
In de toets in het kader hieronder is uit gegaan van experiment 2.1. Bij 800 N horizontale 
belasting was de horizontale verplaatsing van het model 0,3 mm (= �model 1:5,hor). Met deze 
getallen is de toets in het kader hieronder uitgevoerd en het model 1:5 bleek ruim te voldoen. 
 
Gmodel 1:5   = 1,7 kN/m2 
�model 1:5,hor  = 0,3 mm  
GNEN   = �f;g x G    = 1,2 x 3,0  = 3,6 kN/m2 
GNEN / Gmodel 1:5 = 3,6 / 1,7   = 2,1 
GNEN / Gmodel 1:5 = �NEN  / �model 1:5 
�NEN,hor   = 2,1 x �model 1:5,hor  = 2,1 x 0,3 mm = 0,63 mm 
�NEN,max, hor  = 1/400 x hmodel 1:5 
   = 1/400 x 1400 mm  = 3,5 mm 
�NEN,max, hor > �NEN,hor � 3,5 mm > 0,63 mm � Voldoet 
 
In het kader hieronder is de toets uitgevoerd voor experiment 2.2 
Gmodel 1:5   = 1,1 kN/m2 
�model 1:5,hor  = 0,2 mm  
GNEN   = �f;g x G    = 1,2 x 3,0  = 3,6 kN/m2 
GNEN / Gmodel 1:5 = 3,6 / 1,1   = 3,3 
GNEN / Gmodel 1:5 = �NEN  / �model 1:5 
�NEN,hor   = 3,3 x �model 1:5,hor  = 3,3 x 0,2 mm = 0,66 mm 
�NEN,max, hor  = 1/400 x hmodel 1:5 
   = 1/400 x 1400 mm  = 3,5 mm 
�NEN,max, hor > �NEN,hor � 3,5 mm > 0,66 mm � Voldoet 
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In het kader hieronder is de toets uitgevoerd voor experiment 2.3 
Gmodel 1:5   = 2,3 kN/m2 
�model 1:5,hor  = 0,71 mm  
GNEN   = �f;g x G    = 1,2 x 3,0  = 3,6 kN/m2 
GNEN / Gmodel 1:5 = 3,6 / 2,3   = 1,56 
GNEN / Gmodel 1:5 = �NEN  / �model 1:5 
�NEN,hor   = 1,56 x �model 1:5,hor  = 1,56 x 0,71 mm = 1,10 mm 
�NEN,max, hor  = 1/400 x hmodel 1:5 
   = 1/400 x 1400 mm  = 3,5 mm 
�NEN,max, hor > �NEN,hor � 3,5 mm > 1,10 mm � Voldoet 
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8.9 Conclusies 
 
In de proeven 1:5 is een goede middenweg tussen de praktische uitvoerbaarheid en de  
gelijkenis met het prototype gevonden. 
In eerste instantie was het de bedoeling de werking van het dak te onderzoeken. Maar omdat 
de invloed van de muren op de werking van het dak groot was, konden ze niet los van elkaar 
gezien worden. Daardoor werd het een onderzoek naar het gedrag van het hele portaal (de 
hele unit). Het gevolg was dat de bouw van het model 1:5 uitgroeide tot de bouw van een 
compleet bouwwerk. Daarom werden alle proeven 1:5 op hetzelfde model uitgevoerd.  
 
Het bleek moeilijk specifieke conclusies uit de meetresultaten te trekken met betrekking tot de 
precieze stijfheden, de initiële belasting, het (dF/d�)-traject en de blijvende vervormingen in 
het model na ontlasten. Te veel onzekere factoren speelden tijdens de experimenten een rol. 
Vooral het model zelf was een onzekere factor. Het bestond uit baksteen, wat geen homogeen 
materiaal is. Daardoor verschilden de eigenschappen van het materiaal binnen het model. De 
experimenten zijn bovendien allemaal op hetzelfde model uitgevoerd. Tijdens de eerste 
experimenten was het model nog niet gezet, waardoor de verplaatsingen relatief groot waren. 
Tijdens de experimenten ontstonden zichtbare en niet-zichtbare scheuren die het gedrag van 
het model in volgende experimenten beïnvloedden. (Zetten: het krijgen van een blijvende 
initiële vervorming ten gevolge van de eerste belastingcycli.)  
Wel kan geconcludeerd worden dat de horizontale stijfheid van het model bij een grote 
passieve verticale belasting langer gehandhaafd bleef dan bij een kleinere. De horizontale 
krachten in de experimenten waarna de stijfheid afnam, bleken lineair afhankelijk van de 
passieve verticale belasting te zijn.  
 
Wel is door de proeven op het model 1:5 een goed totaalbeeld van het gedrag van de 
constructie verkregen. Bij een horizontale belasting van ongeveer 2650 N vloeide de 
wapening waardoor een nieuw mechanisme ontstond. Voor het vloeien van de wapening 
gedroeg het model zich als een stijf portaal. Na het vloeien van de wapening ontstonden 
plastische scharnieren en ontstond een instabiel portaal. 
Bij horizontaal ontlasten veerde het model weer terug tot bijna in de begintoestand. De vorm 
van de muren, die in zij-aanzicht van het model driehoekig zijn, had daarin een belangrijk 
aandeel.  
 
Het gedrag van het model is verklaard en ondersteund door de numerieke analyses en de 
handberekeningen. Ook is aangetoond dat het prototype en het model voldoen aan de eisen 
die in NEN 6720 worden gesteld. 
 
Ten slotte moet nog vermeld worden dat het belastingframe niet stijf genoeg was. Het frame 
vervormde bij het aanbrengen van horizontale belasting alvorens de trekstang in werking trad. 
Daardoor verplaatsten sommige meetpunten pas bij een initiële belasting Fi. In een eventueel 
vervolgonderzoek moet het belastingframe stijver gemaakt worden door de trekstaaf door een 
stijve balk te vervangen. 
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9.1 Inleiding 
 
De vooraf gestelde doelen zijn in dit hoofdstuk geëvalueerd. Het doel is om inzicht te 
verkrijgen in het modelleren van het mechanisch gedrag van een constructie aan de hand van 
schaalmodellen. Een belangrijk onderdeel van het project is het onderzoek naar de invloed 
van verschaling bij het ontwerpen en uitvoeren van proeven en bij de interpretatie van 
meetresultaten. Omdat de Atlántida Kerk het onderwerp is van onderzoek, is een belangrijk 
doel in het onderzoek om inzicht te verkrijgen in het mechanisch gedrag van de Atlántida 
Kerk. De bevindingen van het onderzoek zijn in de onderstaande paragrafen beschreven. 
 
 
9.2 Verschaling 
 
Bij het gebruik van een schaalmodel is het belangrijk dat duidelijk is wat onderzocht moet 
worden. De vereiste nauwkeurigheid van het schaalmodel t.o.v het prototype hangt daar sterk 
mee samen. Hoe nauwkeuriger het schaalmodel, hoe moeilijker het wordt de verschaling goed 
door te voeren.  
 
Belangrijk bij het ontwerpen van een schaalmodel zijn het materiaal en de afmetingen. Indien 
het model niet van het originele materiaal wordt gemaakt, zal de E-modulus de factor zijn die 
de veranderingen tussen het model en het prototype weergeeft. Bij verandering van 
afmetingen is de lengte (L) de factor die de veranderingen tussen het model en het prototype 
weergeeft. Deze twee factoren geven ieder een schaalfactor (SL en SE). Met deze twee 
schaalfactoren kunnen de schaalfactoren van de andere grootheden met behulp van de eenheid 
bepaald worden.  
 
Het eigen gewicht van het model t.o.v het eigen gewicht van het prototype is een belangrijk 
punt. Door de verandering van het materiaal en de afmetingen verandert de invloed van het 
eigen gewicht [kN/m2] op het model. Om dat te compenseren moet er aanvullende belasting 
op het model worden aangebracht zodat het effect van het eigen gewicht van het prototype 
wordt nagebootst. 
 
Hoe groter de verschaling (hoe kleiner het model) hoe moeilijker het was om het model zo 
realistisch mogelijk te maken. Dit kwam heel sterk naar voren bij het verschalen van de 
wapening. Als de h.o.h. afstanden van de wapening en de doorsnede van de wapeningsstaven 
exact verschaald worden, is het voor de modellen in dit onderzoek praktisch onmogelijk ze te 
bouwen. 
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9.2.1 Het onderzoek op schaal 1:20 
 
Het onderzoek op schaal 1:20 is slecht gedeeltelijk uitgevoerd. Het gedeelte van het project 
op schaal 1:20 was daardoor slechts een eerste doch nuttige opstap naar de proeven op 
schaal 1:5. Het bleek dat er in het laboratorium weinig ervaring was met proeven op een 
dergelijk kleine schaal. De bouw van de modellen 1:20 verliep beter. Wel moet opgemerkt 
worden dat de modellen 1:20 door de grotere verschaling duidelijk meer verschilden met het 
prototype dan het model 1:5. Er werd geen gebruik gemaakt van bouwstenen en het 
wapeningsnet is op deze schaal niet realistisch nagebootst. 
Na een eerste experiment is gestopt met de proeven op de modellen 1:20, om met de 
ontwikkeling van de proeven op schaal 1:5 verder te gaan. De proefopstelling voor het model 
1:5 was makkelijker te realiseren doordat de schaal voor het personeel en de apparatuur in het 
laboratorium geschikter was. Ook konden de ervaringen van het uitgevoerde werk op schaal 
1:20 worden meegenomen in de ontwikkeling van de proeven 1:5. Uit het onderzoek op 
schaal 1:20 was o.a. gebleken dat de muren beter nagebouwd konden worden omdat het 
nabootsen van de muren in een oplegging moeilijk was.  
Na de proeven 1:5 zijn de proeven op schaal 1:20 niet meer voltooid. De bouw van het model 
1:5 en de proeven 1:5 groeiden uit tot een veel groter project dan vooraf ingeschat was.  
 
 
9.2.2 Het onderzoek op schaal 1:5 
 
In de proeven 1:5 is een goede middenweg tussen de praktische uitvoerbaarheid en de  
gelijkenis met het prototype gevonden. 
In eerste instantie was het de bedoeling de werking van het dak te onderzoeken. Maar omdat 
de invloed van de muren op de werking van het dak groot was, konden ze niet los van elkaar 
gezien worden. Daardoor werd het een onderzoek naar het gedrag van het hele portaal (de 
hele unit). Het gevolg was dat de bouw van het model 1:5 uitgroeide tot de bouw van een 
compleet bouwwerk. Daarom werden alle proeven 1:5 op hetzelfde model uitgevoerd.  
 
Het bleek moeilijk specifieke conclusies uit de meetresultaten te trekken. Te veel onzekere 
factoren speelden tijdens de experimenten een rol. Vooral het model zelf was een onzekere 
factor. Het bestond uit baksteen, wat geen homogeen materiaal is. Daardoor verschilden de 
eigenschappen van het materiaal binnen het model. De experimenten zijn bovendien allemaal 
op hetzelfde model uitgevoerd. Tijdens de eerste experimenten was het model nog niet gezet, 
waardoor de verplaatsingen relatief groot waren. Tijdens de experimenten ontstonden 
zichtbare en niet-zichtbare scheuren die het gedrag van het model in volgende experimenten 
beïnvloedden. (Zetten is: het krijgen van een blijvende initiële vervorming ten gevolge van de 
eerste belastingcycli.) 
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9.3 Het werken met schaalmodellen in vergelijking met numerieke modellen 
 
Het grootste nadeel van een proef op een schaalmodel is dat het tijdrovend is. Ook is het 
economisch minder aantrekkelijk dan een numerieke analyse. Er moeten materialen worden 
aangeschaft, er is meetapparatuur nodig en de bouw kostte manuren (in totaal is er ongeveer 
twee maanden aan de mal, het model en aan de proefopstelling gewerkt, weliswaar niet 
continue en met een wisselende bezetting). Een numeriek model is veel economischer, een 
doorslaggevend aspect in de keuze tussen een proef op een schaalmodel of een analyse aan de 
hand van een numeriek model.  
 
De onderlinge vergelijking van de resultaten uit de numerieke modellen en het proefmodel is 
een goede kwaliteitscontrole voor zowel de numerieke modellen als het proefmodel 1:5. 
Hoewel het door het grillige gedrag van het metselwerk moeilijk was conclusies te trekken 
aangaande specifieke karakteristieken, gedroeg het model 1:5 zich zoals vooraf uit het 
numerieke model (waarin die onvoorspelbaarheid niet aan de orde  is) en de 
handberekeningen bleek. Over het algemeen vervormde, scheurde en vloeide de wapening 
zoals vooraf voorspeld in de numerieke analyse. 
 
 
9.4 Het mechanisch gedrag van de constructie 
 
Tijdens de proeven is een goed totaalbeeld van het gedrag van de constructie verkregen. Het 
gedrag van het proefmodel is grotendeels verklaard en ondersteund door de numerieke 
analyses en de handberekeningen. Ook is met behulp van de proeven op schaal 1:5 
aangetoond dat het prototype  voldoet aan de eisen die in NEN 6720 worden gesteld. 
 
Het gedrag van het model onder invloed van een actieve horizontale belasting en een passieve 
verticale belasting kwam in alle experimenten sterk overeen. Hoelang de stijfheid van het 
model gehandhaafd bleef, was afhankelijk van de passieve verticale belasting. Het knikpunt in 
de kracht-verplaatsingsgrafieken ligt hoger (bij een grotere horizontale belasting) als de 
passieve verticale belasting groter is, doordat het model als het ware wordt voorgespannen 
door de verticale belasting. 
 
In proef 3 gedroeg het model zich, nadat vloeien van de wapening optrad, anders dan voor het 
vloeien van de wapening. Er ontstond een nieuw mechanisme. Voor het vloeien van de 
wapening gedroeg het model zich als een stijf portaal. Na het vloeien van de wapening 
ontstonden plastische scharnieren en ontstond een instabiel portaal. 
Bij horizontaal ontlasten veerde het model terug. Dat fenomeen is verklaard met behulp van 
een evenwichtsbeschouwing. De vorm van de muren, die in een zij-aanzicht van het model 
driehoekig zijn, had daarin een belangrijk aandeel.  
 
De ondersteunende numerieke analyse en de handberekeningen geven grotendeels dezelfde 
resultaten als de proeven. Het model scheurde in de proeven op de plek waar de trekkrachten 
in het numerieke model het grootst waren.  
De horizontale puntlast waarbij de wapening vloeide, is berekend en vergeleken met de 
horizontale puntlast die in de experimenten zorgde voor het vloeien van de wapening. In de 
experimenten was de horizontale puntlast 15% groter dan uit de berekening bleek. De 
berekening gaf dus een vrij goede indicatie. 
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BIJLAGE 1 - Bouwtekeningen van de Atlántida Kerk 
 
In deze bijlage zijn de belangrijkste bouwtekeningen voor dit project toegevoegd. Meer 
tekeningen zijn te vinden op de bijgevoegde CD-Rom [D&M]. 
 
Foto’s zijn te vinden in paragraaf 1.1.3 en op de hierboven genoemde CD-Rom.



Bijlage 1 – Bouwtekeningen  B1.2 

 
Afbeelding 1: Plattegrond 
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Afbeelding 2: Doorsneden 
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Afbeelding 3: Wapeningstekening 
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Afbeelding 4: Extra gewapende voorzieningen voor de randunit 
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BIJLAGE 2 - Voorbeeld verschaling 
 
Aan de hand van voorbeeld I en II is het effect van de verschaling van de afmetingen en het 
materiaal apart bekeken. 
 
 
I Het model is gemaakt op een schaal 1:n. Het model is van hetzelfde materiaal als het 

prototype. In dit model met een verschaling van 1:n worden de spanningen in het 
model ten gevolge van zijn eigen gewicht n keer zo klein in verhouding tot het 
prototype. SL=1/n=Lm/Lp 

 
Een prototype dakplaat van 5x2 m, een dikte van 100 mm en een eigen gewicht van 25 
kN/m3. Ep=29000 N/mm2. Zie afbeelding. 
 
Eigen Gewicht = 25 kN/m3 x 0,1 m   = 2,5 kN/m2

 (=Gp) 
   = 2,5 kN/m2 x 2,0 m   = 5,0 kN/m 
Moment  = 1/8 x 5,0 kN/m x 5,02  = 15,625 kNm 
W   = 1/6 x 2,0 x 0,12   = 3,333x10-3 m3 
Spanning  = M/W = 15,625 / 3,3x10-3  = 4,6875 N/mm2 

I   = 1/12 x b x h3 = 1/12 x 2 x 0,13 = 1,67 x 10-4 m3 
Doorbuiging (�) = (5 x q x l4) / (384 x E x I)  

  = (5 x 5,0 x 54)/(384 x 29000 x 103 x 1,67 x 10-4) 
  = 8,4 x 10-3 m    = 0,84 cm (=�p) 

 
 
Een model op schaal 1:5: 
1x0,4 m, een dikte van 20 mm en een eigen gewicht van 25 kN/m3. Em=29000N/mm2. Zie 
afbeelding. 
 
Eigen Gewicht  = 25 kN/m3 x 0,02 m   = 0,5 kN/m2

 (=Gm)  
   = 0,5 kN/m2 x 0,4 m   = 0,2 kN/m 
Moment  = 1/8 x 0,023 kN/m x (1,0m)2 = 0,025 kNm 
W   = 1/6 x 0,4 m x (0,02m)2  = 2,667x10-5 m3 
Spanning  = M/W = 0,025 / 2,7x10-5x10-3 = 0,9375 N/mm2 
I   = 1/12 x b x h3 = 1/12 x 0,4 x 0,023 = 2,67 x 10-7 m3 
Doorbuiging (�) = (5 x q x l4) / (384 x E x I)  

  = (5 x 0,2 x 14)/(384 x 29000 x 103 x 2,67 x 10-7) 
  = 3,27 x 10-4 m   = 0,0337 cm (=�m) 
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Afbeelding: Een prototype 1:1 en model 1:20 
 
 
De spanningen in het model zijn volgens I een factor SL keer zo groot als in het prototype, dit 
klopt. 
De doorbuiging in het model zijn een factor SL

2 keer zo groot als in het prototype. Het eigen 
gewicht [kN/m2] van het model is een factor SL kleiner dan van het prototype door de 
verschaling van de dikte. Om ervoor te zorgen dat de doorbuiging t.g.v. het eigen gewicht een 
factor SE scheelt met het prototype moet er aanvullende belasting op het model moet worden 
aangebracht om het eigen gewicht van het prototype te simuleren (zie paragraaf 3.2). Als het 
model van hetzelfde materiaal is, en er een even grote verdeelde belasting op staat, scheelt de 
doorbuiging van het model en het prototype een factor 5. In tabel B2.1 zijn alle waarden en de 
schaalfactoren verzameld. De spanningen en de rekken in het model en het prototype zijn dan 
wel even groot. In dit onderzoek is het materiaal van het 1:5 model van de Atlántida Kerk van 
hetzelfde materiaal als het prototype, vergelijkbaar met dit voorbeeld. 
 
SL=1/n=Lm/Lp = 1 / 5     = 0,2 
SL

2   = 0,04 
�m/�p   = 0,9375 / 4,6875   = 0,2 
�m/�p   = 0,0337/0,84    = 0,04 
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II Het model is van een ander materiaal als het prototype, met een � die S� keer zo 
groot is dan de � van het materiaal van het prototype en een E die SE keer zo groot is 
dan de E van het materiaal van het prototype. Het model is niet verschaald ten 
opzichte van het prototype. Dat zorgt voor een spanning in het model die S� keer zo 
klein is als de spanning in het prototype. Er geldt: S�=�m/�p=N (en SE=Em/Ep)  

 
Een prototype dakplaat van 5x2 m, een dikte van 100 mm en een eigen gewicht van 25 
kN/m3. Ep=29000 N/mm2. 
 
Eigen Gewicht = 25 kN/m3 x 0,1 m   = 2,5 kN/m2

 (=Gp) 
   = 2,5 kN/m2 x 2,0 m   = 5,0 kN/m 
Moment  = 1/8 x 5,0 kN/m x 5,02  = 15,625 kNm 
W   = 1/6 x 2,0 x 0,12   = 3,333x10-3 m3 
Spanning  = M/W = 15,625 / 3,3x10-3  = 4,6875 N/mm2 

I   = 1/12 x b x h3 = 1/12 x 2 x 0,13 = 1,67 x 10-4 m3 
Doorbuiging (�) = (5 x q x l4) / (384 x E x I)  

  = (5 x 5,0 x 54)/(384 x 29000 x 103 x 1,67 x 10-4) 
  = 8,4 x 10-3 m    = 0,84 cm (=�p) 

 
 
Een model van 5x2 m, een dikte van 100 mm en een eigen gewicht van 2,9 kN/m3. 
Em=7000N/mm2.  
 
Eigen Gewicht  = 2,9 kN/m3 x 0,1 m   = 0,29 kN/m2

 (=Gm)  
   = 0,29 kN/m2 x 2,0 m   = 0,58 kN/m 
Moment  = 1/8 x 0,58 kN/m x (5,0m)2  = 1,8125 kNm 
W   = 1/6 x 2,0 x 0,12   = 3,333x10-3 m3 
Spanning  = M/W = 1,8125 / 3,333x10-3x10-3 = 0,5438 N/mm2 

I   = 1/12 x b x h3 = 1/12 x 2 x 0,13 = 1,67 x 10-4 m3 
Doorbuiging (�) = (5 x q x l4) / (384 x E x I)  

  = (5 x 0,58 x 54)/(384 x 7000 x 103 x 1,67 x 10-4) 
  = 4,03 x 10-3 m   = 0,404 cm (=�m) 

 
De spanningen in het model zijn volgens II een factor S� keer zo groot als in het prototype, dit 
klopt. 
De doorbuiging in het model zijn een factor S�/SE keer zo groot als in het prototype. Om 
ervoor te zorgen dat de doorbuiging t.g.v. het eigen gewicht een factor SE scheelt met het 
prototype moet er aanvullende belasting op het model moet worden aangebracht om het eigen 
gewicht van het prototype te simuleren (zie paragraaf 3.2). In tabel B2.1 zijn alle waarden en 
de schaalfactoren verzameld. 
 
S� = �m/�p  = 2,9 / 25    = 0,116 
SE = Em/Ep  = 7000 / 29000    = 0,24 
S�/SE   = 0,24 / 0,116    = 0,48 
�m/�p   = 0,5438 / 4,6875   = 0,116 
�m/�p   = 0,404/0,84    = 0,48 
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Tabel B2.1: Verschaling van de voorbeeld I en II 

 Prototype 

Model 
voorbeeld I 
SL=0,2 
SE =1 
S� =1 

eg + Gar 

Model 
voorbeeld II 
SL=1 
SE = 0,24 
S� = 0,116 

eg + Gar 

eg  
[kN/m2] 2,5 0,5 SL 2,5 1 0,29 S� 0,6 SE 

M  
[kNm] 15,5 0,025 SL

3 x 
SL 0,125 SL

3 1,81 S� 3,74 SE 

W  
[m3] 3,33x10-3 2,67x10-

5 SL
3 2,67x10-5 SL

3 3,33x10-3 1 3,33x10-3 1 

Spanning 
[N/mm2] 4,7 0,94 SL 4,7 SL 0,54 S� 1,11 SE 

I 
[m3] 1,67x10-4 2,67x10-

7 SL
4 2,67x10-7 SL

4 1,67x10-4 1 1,67x10-4 1 

Doorbuiging 
[cm] 0,84 0,0334 SL x 

SL 0,168 SL 0,4 S�/SE 0,84 1 

Aanvullend  
eg (Gar) 
[kN/m2] 

 Gp(SE -S�xSL)  
= 2,5(1-1x0,2)  
= 2,5 x 0,8 = 2,0 kN/m2 

Gp(SE -S�xSL)  
= 2,5(0,24-0,116x1)  
= 2,5 x 0,124 = 0,31 kN/m2 

Het aanvullend gewicht in deze tabel zorgt voor dezelfde rekken in het model als in het 
prototype. 
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BIJLAGE 3 - Berekeningen windbelastingen 
 
In deze bijlage zijn de invloeden van windbelasting op het model berekend. Aan de hand 
daarvan is bepaald welke windbelasting in combinatie met het eigen gewicht maatgevend is. 
 
prep    = 0,92 x 1,1 x 1 x 1 x 0,95  = 0,96 kN/m2 
prep    = 0,92 x 0,4 x 1 x 1 x 0,95   = 0,35 kN/m2 
prep    = 0,92 x 0,1 x 1 x 1 x 0,95   = 0,09 kN/m2 
prep    = 0,92 x 0,5 x 1 x 1 x 0,95   = 0,44 kN/m2 
prep    = 0,92 x 1,0 x 1 x 1 x 0,95   = 0,87 kN/m2 
prep    = 0,92 x 0,7 x 1 x 1 x 0,95   = 0,61 kN/m2 
prep    = 0,92 x 0,8 x 1 x 1 x 0,95   = 0,70 kN/m2 
 
Deze belastingen zijn voor een unit (met een breedte van 5,45 m): 
= 0,96 kN/m2 x 5,45 m  = 5,2 kN/m 
= 0,35 kN/m2 x 5,45 m  = 1,9 kN/m 
= 0,09 kN/m2 x 5,45 m  = 0,5 kN/m 
= 0,44 kN/m2 x 5,45 m  = 2,4 kN/m 
= 0,87 kN/m2 x 5,45 m  = 4,7 kN/m 
= 0,61 kN/m2 x 5,45 m  = 3,3 kN/m 
= 0,70 kN/m2 x 5,45 m  = 3,8 kN/m 
 

 
 
De momentenlijnen die uit deze windbelastingen in combinatie met het eigen gewicht (3,0 
kN/m2 x 5,45 = 16,4 kN/m) volgden in ESA Prima Win. Dit is gedaan met de �-factoren.  
�f;g = 1,2 en �f;q = 1,5. 
 
Het geval van windbelasting met onderdruk in combinatie met het eigen gewicht heeft het 
grootste moment in het midden van de overspanning en is maatgevend. 
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Onderdruk  
Staven:   150 x 150 mm E=4500 N/mm2 
 De staven kunnen normaalkracht, dwarskracht en momenten opnemen 
Knopen:  Momentvast   
Steunpunten:  Scharnierend 

Aan de voeten is verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. 
 
 

 
Overdruk  
Staven:   150 x 150 mm E=4500 N/mm2 
 De staven kunnen normaalkracht, dwarskracht en momenten opnemen 
Knopen:  Momentvast   
Steunpunten:  Scharnierend 

Aan de voeten is verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. 
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Geen over- of onderdruk  
Staven:   150 x 150 mm E=4500 N/mm2 
 De staven kunnen normaalkracht, dwarskracht en momenten opnemen 
Knopen:  Momentvast   
Steunpunten:  Scharnierend 

Aan de voeten is verplaatsing van de muur in y- en z-richting voorkomen. 
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BIJLAGE 4 – De dwarssteunen 
 
Ter voorkoming van verplaatsing van het dak in x-richting zijn dwarssteunen geplaatst 
(afbeelding B4.1). 
In ESA-prima win is in het plaatmodel 1:1 zowel voor de horizontale puntlast als voor de 
verticale gelijkmatig verdeelde belasting van 3 kN/m2 bekeken wat de verplaatsing van de 
punten aan de zijkant van het dak is met tien dwarssteunen (zie afbeelding B4.1) en zonder 
die steunen. Dat is met elkaar vergeleken (tabel B4.1), en de verplaatsing in x-richting met 
steunen is vergeleken met de verticale en horizontale verplaatsingen in het plaatmodel 1:1 om 
te bekijken wat relatief gezien de invloed is van de verplaatsingen in x-richting die toch nog 
optreden met de steunen. 
 

 
Afbeelding B4.1: Tien steunen 
 
Tabel B4.1: Verplaatsingen in x-richting met en zonder steunen 
 Verticale verdeelde 

belasting, 3 kN/m2 
Horizontale 
puntlast 75 kN 

Verplaatsing in x-
richting 

Verplaatsing in 
x-richting 

 

min max min max 
Met tien steunen -0,10 0 -0,3 0,3 
Zonder steunen -1,04 -0,30 -3,75 3,60 
Negatieve verplaatsing in x-richting, betekent een verplaatsing van het meetpunt naar buiten, 
positieve verplaatsing betekent een verplaatsing naar binnen 
 
 
Meer dan 90% van de verplaatsing in x-richting wordt door de steunen voorkomen.  
De grootste verplaatsingen in z-richting (verticale verplaatsingen) bij een verticale belasting 
van 3 kN/m2 is 4 mm. De grootste verplaatsingen in y-richting bij een horizontale belasting 
van 75 kN is 18 mm. De verplaatsingen van in x-richting als er tien steunen in het model zijn 
aangebracht, zijn daarom verwaarloosbaar klein: slechts een paar procent in vergelijking tot 
de andere verplaatsingen. 
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Door het plaatsen van de steunen worden er puntlastjes in x-richting geïntroduceerd. Het 
totale gedrag van het model benaderd de werkelijkheid echter voldoende. Dat is geïllustreerd 
in afbeelding B4.2a en b. Daarin zijn de spanning in x-richting en in y-richting in het model 
met tien steunen en het model dat over de hele lengte is afgesteund vergeleken onder invloed 
3 kN/m2 verticale belasting en horizontale belasting van 75 kN. Er is weinig verschil te 
ontdekken. Het plaatsen van tien dwarsssteunen is dus genoeg. 
 

 
Afbeelding B4.2a: Spanningen in x-richting 
 

 
Afbeelding B4.2b: Spanningen in y-richting 
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BIJLAGE 5 - Verschaling wapening  
 
Hier is ter verduidelijking pagina 53 uit [SAB,83], bijgevoegd met gebruikte informatie m.b.t. 
het verschalen van wapening.  
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BIJLAGE 6 - Eigen gewicht van het dak van het model 1:5 
 
Het dak van het model is gemetseld in een laag mortel van 1 cm. De stenen zijn 3 cm dik. In 
totaal is het dak dus 4 cm dik. Hieronder wordt het eigen gewicht van het dak van het model 
berekend. 
 
Bakstenen 
210x100x50 mm 

Gewicht [gram] 

1707,1 
1680,9 

  

1678,3 
Gemiddeld 1689 
Een baksteen heeft een volume van 1,05 x 10-3 m3. 
 
 
Volume baksteen = 210x100x50 mm   = 1,05 x 10-3 m3 
�baksteen   = (1689 x 10-5 kN) / (1,05 x 10-3 m3) = 16,1 kN/m3 
 
 
Mortelprisma’s 
40x40x160 mm 

Gewicht [gram] 

487,34 
480,73 
481,88 
486,65 
482,95 

 

476,11 
Gemiddeld 482,6 
 
Volume prisma = 40x40x160 mm   = 2,56 x 10-4 m3 
�mortel   = (482,6 x 10-5 kN) / 2,56 x 10-4 m3) = 18,9 kN/m3 
 
In feite bestaat het dak uit bouwstenen zoals in de afbeelding hieronder.  
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De berekening van het eigen gewicht van het dak volgt in het kader. 
          
Volume mortel = (50x30+210x30+210x50+(210+30+50+10)x10) x 10   
        = 213 x 103 mm3 
Volume steen  = 210 x 50 x 30   = 315 x 103 mm3  
�gemiddeld  = (16,1 kN/m3 x 315 + 18,9 kN/m3 x 213)/ (315+213) 
        = 17,22 kN/m3 
Dikte dak model = 0,04 m 
Eigen gewicht dak = 17,22 kN/m3 x 0,04 m  = 0,7 kN/m2 
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BIJLAGE 7 - Trekproeven van de wapeningsdraden 
 
Om de karakteristieken van de gebruikte wapening in het model 1:5 te bepalen, zijn vier 
draden �1,4 mm, 5 draden �2,4 mm en 5 draden �3,0 mm getrokken op een 100 kN 
drukbank. Op twee draden �2,4 mm en op twee draden �3,0 mm is op een aantal plaatsen 
een stukje staal gesoldeerd, dit om te onderzoeken of het solderen invloed heeft op de 
treksterkte van het staal. Dat is gedaan omdat de dalwapening aan elkaar gesoldeerd is. Uit de 
proeven bleek dat er geen invloed van het solderen op de treksterkte van het staal te zijn.  
 
Tabel B7.1: Wapeningsdraden �1,4 mm 
�1,4 mm 
 

Vloeispanning 
[N/mm2] 

Treksterkte 
[N/mm2] 

E-modulus 
[N/mm2] 

1 344,2 415,6 148981 
2 350,6 418,8 150111 
3 351,9 414,4 158782 
4 354,5 414,2 189853 
Gem. 350,3 415,8 152625 
Cursieve getallen niet meegenomen in gemiddelden 
 

 
Grafiek B7.1: Wapeningsdraden �1,4 mm 
 



Bijlage 7 – Trekproeven van de wapeningsdraden  B7.2 

Tabel B7.2: wapeningsdraden �2,4 mm 
�2,4 mm 
 

Vloeispanning 
[N/mm2] 

Treksterkte 
[N/mm2] 

E-modulus 
[N/mm2] 

1s 439,2 489,2 48048 
2 434,8 491,3 155954 
3 434,8 491,3 150132 
4 426,1 480,5 142339 
5s 437,0 489,2 148631 
Gem. 434,4 488,3 149264 
Cursieve getallen niet meegenomen in gemiddelden 
 

 
Grafiek B7.2: Wapeningsdraden �2,4 mm 
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Tabel B7.1: Wapeningsdraden �3,0 mm 
�3,0 mm 
 

Vloeispanning 
[N/mm2] 

Treksterkte 
[N/mm2] 

E-modulus 
[N/mm2] 

1s 732,8 755,5 202474 
2 730,0 759,7 199865 
3 727,2 752,6 202061 
4 731,4 758,3 122909 
5s 731,4 759,7  
Gem. 730,6 757,2 201467 
Cursieve getallen niet meegenomen in gemiddelden 
 

 
Grafiek B7.3: Wapeningsdraden �3,0 mm 
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BIJLAGE 8: Vereenvoudiging belastingen 
 
In afbeelding B8.1 zijn de spanningen in x en y-richting ten gevolge van de gelijkmatig 
verdeelde eigen belasting (eigen gewicht) van 3 kN/m2 en de benadering van het eigen 
gewicht door twaalf puntlasten  van 21,8 kN met elkaar vergeleken. Het blijkt dat de 
verschillen te verwaarlozen zijn. 
 

 
Afbeelding B8.1a: Spanningen in x-richting 
 

 
Afbeelding B8.1b: Spanningen in y-richting 
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In afbeelding B8.2 zijn de spanningen in x en y-richting ten gevolge van de windbelasting uit 
afbeelding 5.4.2 en de benadering van de windbelasting door een puntlast van 20 kN met 
elkaar vergeleken. Het blijkt dat de verschillen te verwaarlozen zijn. 
 

 
Afbeelding B8.2a: Spanningen in x-richting 
 

 
Afbeelding B8.2b: Spanningen in y-richting 
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BIJLAGE 9 - Berekening belastingoppervlakken 
 

 
Afbeelding B9.1Berekening belastingoppervlakken 
 
De afmetingen afbeelding B9.1 zijn ontleend aan de afmetingen van het gebouwde model 1:5. 
Het model werd verdeeld in 12 even grote oppervlakken. De krommingen aan de buitenkant 
van het dakvlak worden als een rechte lijn beschouwd. 
    
Berekening belastingoppervlakken. Er geldt: 
((1365 x 2 – 2z) x 545)/4  = ½ x 560 x 545 + 545z 
(1365 x 2 – 2z)/4   = ½ x 560 + z 
682,5 – ½z    = 280 + z 
402,5     = 1½ z 
z     = 268,3 mm 
y  = (1365 – z)/2  = (1365 – 268,3)/2   = 548,3 mm 
 
Controle:    
Amiddenvlakken   = 548,3 x 545     = 298841,7 mm2 
Ahoekvlakken   = 268,3 x 545 + ½ x 545 x 560  = 298841,7 mm2 
Klopt 
 
Uiteindelijk werd het model dus als volgt verdeeld: 
 

 
Afbeelding B8.2: Afmetingen belastingoppervlakken 
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Het zwaartepunt van een hoekvlak: 
Arechthoek   = ½ x 560 x 545    = 152600 mm2 
Adriehoek   = 268,3 x 545     = 146223,5 mm2 
Hor. afstand vanaf A = (268/2 x 146223,5 + (186,7+268) x 152600) / (146223,5 + 152600) 
        = 298 mm 
Ver. afstand vanaf A = (181,7 x 152600 + 545/2 x 146223,5 +) / (152600 + 146223,5)  
        = 226 mm 
 

 
Afbeelding B8.3: Zwaartepunt hoekvlakken 
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BIJLAGE 10 - Alternatieven verticale belasting aanbrengen 
 
Op het model moest 1,1 kN/m2 worden aangebracht. In deze bijlage zijn de alternatieven voor 
het aanbrengen van deze belasting samengevat die niet gebruikt zijn. 
 

1. Zand op proefstuk leggen.  
Het soortelijk gewicht van zand is 1800 kg/m3. Dat betekende dat er op het model een laag 
van gemiddeld 6 cm zand op het proefstuk moest worden aangebracht. Dat is moeilijk aan 
te brengen. Het grootste nadeel van dit plan was dat er zand op het model komt te liggen, 
waardoor de bovenkant van het model niet meer zichtbaar is. Daardoor is scheurvorming 
moeilijk vast te stellen. 

 
2. Blokken staal op het model leggen. 
Het soortelijk gewicht van staal is 7850 kg/m3. Als er om de 20x20 cm een blokje staal op 
het model geplaatst wordt, betekende dat dat er 25 blokjes per m2 moeten worden 
geplaatst. 

    
Aantal blokken = 3,5 m2 x 25     = ±90 blokken 
Massa blokken = 1,1 kN/m2 x 3,5 m2/ 25 blokjes  = 0,043 kN/blok 
        = 4,3 kg 
Volume blok  = 0,043 / 78,5    = 5,5 x 10-4 m3 
Afmetingen blok (kubus)     = 8,2 x 8,2 x 8,2 cm 

 
Als er om de 30x30 cm een blokje staal op het model geplaatst wordt, betekende dat dat er 
11 blokjes per m2 moeten worden geplaatst. 
 

Aantal blokken = 3,5 m2 x 11     = ±40 blokken 
Massa blokken = 1,1 kN/m2 x 3,5 m2/ 11 blokjes  = 0,096 kN/blok 
        = ±10 kg 
Volume blok  = 0,096 / 78,5    = 1,226 x 10-4 m3 
Afmetingen blok (kubus)     = 11x11x11 cm 

 
Voordelen:  -Weinig werk tijdens vervaardiging (alleen blokjes) 

-Er zou op het proefstuk en/of onder het proefstuk gemeten  
kunnen worden 

Nadelen: -De belasting zou moeilijk veranderd kunnen worden gedurende 
de proef 

 
3. Gewicht onder het model hangen 
Het gewicht zou gevormd kunnen worden door zand, blokjes staal, bakstenen, beton of  
een combinatie hiervan. Als er om de 30x30 cm een emmer aan het model gehangen  
wordt, betekende dat dat er 40 emmers moeten worden geplaatst, met 11 kg per  
emmer. 
Als er om de 40x40 cm een emmer aan het model gehangen wordt, betekende dat dat er  
22 blokjes moeten worden geplaatst, met ieder 19 kg. 

 
Nadelen: -Weinig bewegingsruimte onder model (40x40cm nog redelijk) 
Voordelen: -Bovenop meten mogelijk 

 -Redelijk eenvoudig te maken 
 -Het gewicht kan per emmer tijdens de proef worden aangepast 
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4. Stalen kettingen op proefstuk leggen 
Dit bleek toch lastig. Omdat de kettingen niet tegen elkaar moesten liggen en door de  
dubbel gekromde vorm van het model zouden de kettingen niet blijven liggen. Daarbij is  
het principe van punt 4 ongeveer hetzelfde dan dat van punt 2, alleen is punt 2 beter  
uitvoerbaar. 

 
5. Water op het model 
Dit gaf hetzelfde probleem als in punt 1. Daarbij geeft water meer rotzooi en is het 
schadelijker voor de apparatuur als het fout gaat. Het water zou in slangen op het model 
worden gelegd. Dat heeft hetzelfde nadeel als punt 4. 
 
6. Luchtkussens 
Met luchtkussens kan een verdeelde last op het model gezet worden. De bovenkant van 
het model moet worden afgedekt met een deksel, zodat de luchtkussens tussen het deksel 
en het dak van het model kunnen worden opgeblazen. Het nadeel is wederom dat de 
bovenkant van het model niet meer zichtbaar is.  
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BIJLAGE 11 - Keuze meetpunten 
 
A. Verplaatsingen bij alleen verticale belasting 1,8 kN/m2. 
 
In afbeelding A hieronder zijn een aantal potentiële meetpunten aangegeven. 
 

 
Afbeelding A: Potentiële meetpunten 
 
 

Punt 
(1:1) 

Y-verplaatsing 
[mm] 

Z-Verplaatsing 
[mm] 

 Punt 
(1:5) 

Y-verplaatsing 
[mm] 

Z-Verplaatsing 
[mm] 

1,3 -0,34 0,01  1,9 -0,07 0 
4,5 0,20 -2,11  2,10 0,04 -0,42 
6,8 0 -3,23  3,11 0 -0,65 
9,10 -0,20 -2,11  4,12 -0,04 -0,42 
11,13 0,34 0,01  5,13 0,07 0 
2 -0,39 -0,08  6 -0,08 0,02 
7 0,00 -3,33  7 0 -0,67 
12 0,39 -0,08  8 0,08 0,02 
Tabel A: Verplaatsingen van de meetpunten bij verticale belasting bij plaatmodel 1:1    // 1:5 
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B. Verplaatsingen bij verticale (1,8 kN/m2 ) en horizontale belasting (2 kN). 
 
In afbeelding B staan een aantal potentiele meetpunten afgebeeld. 

 
Afbeelding B: Potentiële meetpunten 
 
 
Punt 
(1:1) 

Y-verplaatsing 
[mm] 

Z-Verplaatsing 
[mm] 

 Punt 
(1:5) 

Y-verplaatsing 
[mm] 

Z-Verplaatsing 
[mm] 

1, 3 16,07 2,99  1 3,21 0,60 
2 16,43 3,22  6 3,29 0,64 
4,5 16,81 -4,12  2 3,36 -0,82 
6,8 16,32 -2,93  3 3,26 -0,59 
7 17,10 3,03  7 3,42 0,61 
9,10 16,42 0,29  4 3,28 0,058 
11,13 16,59 -2,98  5 3,32 -0,60 
12 17,00 3,02  8 3,40 0,60 

Tabel B: Verplaatsingen van de meetpunten bij horizontale en verticale belasting bij 
plaatmodel 1:1     // 1:5 
 
Zie afbeelding B en tabel B: 
De punten 1, 6, 9 en de punten 5, 8, 13 verplaatsen niet alleen (voornamelijk) horizontaal. 
Doordat de muren ‘kantelen’ verplaatsen deze punten ook verticaal. Juist deze punten 
verplaatsen verticaal steeds meer als de horizontale belasting toeneemt. 
 
Het midden van het model (punt 7) heeft de grootste horizontale verplaatsing van deze 
punten. Punt A heeft de grootste horizontale verplaatsing van het model: 17,23 mm. Punt 8 
verplaatst verticaal het meest in positieve richting (3,02 mm), Punt 2 en 10 verplaatsen 
verticaal het meest in negatieve richting (-4,12 mm). De punten B, punten tussen punt 2 en 10 
in, verplaatsen nog meer in negatieve verticale richting, namelijk -4,36 mm.  
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BIJLAGE 12 - Alternatieven meten 
 

1. Het eerste alternatief was om op het model een blokje te bevestigen met een 
horizontale vlakke bovenkant en daarop de verticale (en horizontale) verplaatsing 
te meten. De lvdt’s bewegen bij vervorming van het model dus over het blokje. 
Echter omdat het in de proef om tienden van millimeters ging, was dit een slecht 
plan. Het oppervlak van het blokje kan nooit zo horizontaal en vlak zijn dat een 
grote meetnauwkeurigheid wordt bereikt. Een blokje van 10 mm breed dat 1 graad 
afwijkt van waterpas geeft over de breedte een hoogteverschil van 0,17 mm. 
Daarbij kwam nog dat het meetpunt op deze manier verplaatst zodat het meetpunt 
tijdens de proef verplaatst. Ook zou door rotatie van het model en dus het blokje, 
het hoogteverschil van de bovenkant van het blokje over de breedte toenemen en 
daardoor zou de nauwkeurigheid afnemen. Ook wordt er ver van het hart van het 
proefstuk gemeten. 

 

 
Afbeelding B12.1: Onnauwkeurige meting door onnauwkeurigheid van het blokje 

 
2. Het tweede alternatief was om te meten met draadmeters. Per punt waren twee 

draadmeters nodig zodat de precieze verplaatsing van een punt door middel van 
een driehoeksmeting kon worden vastgelegd. Er moesten vaste punten gekozen 
worden waaraan de draadmeters verbonden werden. Zo kon de gehele proef 
dezelfde meetpunten aangehouden worden (in tegenstelling tot alternatief 1).  
Als afstanden a, b en c (zie afbeelding B12.2) bekend zijn en de verplaatsing in 
beide richtingen gemeten wordt, kan de precieze verplaatsing van het meetpunt 
bepaald worden.  Of, als de richting waarin de draden lopen bekend is, kan dan 
m.b.v. een Williot-diagram de verplaatsing van het meetpunt bepaald worden.  
Nadeel was dat draadmeters minder nauwkeurig meten dan lvdt’s en meetklokjes. 
Ook waren er voor een driehoeksmeting twee draadmeters per meetpunt nodig. Dat 
zijn in totaal dus 14 draadmeters en deze waren niet voorhanden. Als van de 
driehoeksmeting zou worden afgestapt (zoals uiteindelijk eigenlijk ook gedaan is, 
zie 5.4.5) waren er 10 draadmeters nodig. Maar ook die bleken niet beschikbaar. 
(Uiteindelijk is de grote lengte van de draadmeters (die voordelig werkt voor de 
nauwkeurigheid van de metingen, zie bijlage 11) verkregen door staven aan de 
meetklokjes en de lvdt’s te bevestigen.) 

 

 
Afbeelding B12.2: Driehoeksmeting 
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De uiteindelijke oplossing is in feite een combinatie tussen de beide alternatieven. Er is met 
meetklokjes en lvdt’s gemeten, maar voor de nauwkeurigheid zijn er staven met 300 mm 
lengte aan de uiteinden van de lvdt’s en de meetklokjes verbonden. Ook werd ervoor gezorgd 
dat de meetpunten vaste punten waren die zo dicht mogelijk bij het hart van de doorsnede 
zaten. 
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BIJLAGE 13 - Nauwkeurigheid meten 
 
In deze bijlage is de nauwkeurigheid van de meetmethode, die in de proeven op schaal 1:5 
gebruikt is, bekeken. 
 

 
Een meetklokje met een staaf van 300 mm in een busje (schematisch) 
 
Er geldt: 
(300 + �V - �V’)2 + �H2 = 3002 
 
�V = de verticale verplaatsing van het meetpunt 
�V’ = de gemeten verticale verplaatsing door het meetklokje 
�H = de horizontale verplaatsing van het meetpunt 
 
Hier zijn de situaties geanalyseerd waarin de horizontale verplaatsing drie keer zo groot is als 
de verticale verplaatsing en andersom, en als de horizontale verplaatsing even groot is als de 
verticale verplaatsing. De aangenomen verplaatsingen zijn in de orde van grootte van de 
verwachte verplaatsingen van het model 1:5. 
 
Stel: �V = 1 mm en �H = 3 mm 
(300 + 1 - �V’)2 + 32  = 3002 
(301 – �V’)2 + 9  = 90000 
(301 – �V’)2   = 89991 
301 – �V’   = 299,985 
�V’    = 1,015 mm 
Afwijking  = �V’ – �V     = 1,015 – 1,0  = 0,015 mm 
Afwijking in % =  0,015/1,0 x 100    = 1,5 % 
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Stel: �V = 3 mm en �H = 1 mm 
(300 + 3 - �V’)2 + 12  = 3002 
(303 – �V’)2 + 1  = 90000 
(303 – �V’)2   = 89999 
303 – �V’   = 299,998 
�V’    = 3,002 mm 
Afwijking  = �V’ – �V     = 3,002 – 3,0 = 0,002 mm 
Afwijking in % = 0,002/3,0 x 100    = 0,07 % 
 
Stel: �V = 2 mm en �H = 2 mm 
(300 + 2 - �V’)2 + 22 = 3002 
(302 – �V’)2 + 4  = 90000 
(302 – �V’)2   = 89996 
302 – �V’   = 299,993 
�V’    = 2,007 mm 
Afwijking  = �V’ – �V     = 2,007 – 2,0  = 0,007 mm 
Afwijking in % = 0,007/2,0 x 100    = 0,35 % 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kleine afwijkingen van ten hoogste een paar procent 
met deze manier van meten verwaarloosbaar zijn. 
 
De staven aan de uiteinden van de meetklokjes zijn geen pendelstaven. Er bestaat dus wat 
wrijving in het meetklokje door de horizontale verplaatsing van het meetpunt. Door de kleine 
horizontale verplaatsingen van de meetpunten en de relatief grote lengte van de staven, was de 
wrijving in het meetklokje dusdanig klein dat er geen nadelige invloeden door ondervonden 
werden. Bij grotere verplaatsingen (zoals in proef 3, H7) werden de metingen wel 
onnauwkeurig. 
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BIJLAGE 14 - Tabellen verticale belasting experiment 1.2 
 
Na iedere stap werd de stand van M4 genoteerd zodat er een referentie was tussen de 
aangebrachte verticale belasting en de gemeten verplaatsingen. Dat was nodig omdat de 
verticale belasting handmatig werd aangebracht en dus niet gemeten werd tijdens de proef. 
Met de referentiepunten in de tabellen van deze bijlage konden met behulp van de gedane 
metingen tijdens de proeven de verplaatsingen van de andere meetpunten (behalve M4) 
vastgesteld worden.   
 
Experiment 1.2.1: 10 kg per punt 
   30 kg per belastingsplaat 

0,326 kN/m2 (27 % van de maximale 1,2 kN/m2) 
 
03-07-2003 
Start 10:09 uur 
Plus kg Totaal kg Stand M4 
 4* 309 

 
+5 9 319 

 
+5 14 328 

 
+5 19 341 

 
+4 23 355 

 
+4 27 367 

 
+3 30 379 

 
-3 27 383 

 
-4 23 373 

 
-4 19 363 

 
-5 14 353 

 
-5 9 341 

 
-5 4* 329 

 
* Het gewicht van de platen is 4 kg per stuk 
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Experiment 1.2.2: 30 kg per punt 
   90 kg per belastingspunt 
   1,7 kN/m2 
 
Plus kg Totaal kg Stand M4 
 4* 309 

 
+10 14  

 
+10 24 374 

 
+10 34 399 

409 
+10 44 436 

 
+10 54 479 

487 
+10 59 503 

 
+10 64 517 

548 
+10 69 563 

 
+5 73 572 

575 
+5 77 587 

591 
+5 81 603 

 
+4 84 616 

 
+4 87 629 

633 
+3 90 647 

671 
-3 87 665 

 
-4 84 660 

 
-4 81 652 

 
-5 77 645 

 
-5 73 633 

 
-5 69 624 

 
-10 64 612 

615 
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-10 59 601 
 

-10 54 590 
 

-10 44 565 
 

-10 34 537 
 

* Het gewicht van de platen is 4 kg per stuk 
 
Einde belastingcyclus 1 en 2: 13:55 uur 
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Experiment 1.3.3: 36,83 kg per punt 
   110 kg per belastingspunt 

1,96 kN/m2 
 
04-07-2003 
start 10:08 uur 
Plus kg Totaal kg Stand M4 
 34 591 

 
+10 44 612 

 
+10 54 635 

 
+10 64 655 

659 
+10 74 677 

 
+10 84 700 

 
+5 89 715 

720 
+5 94 732 

 
+5 99 741 

 
+4 103 752 

 
+4 107 763 

 
+3 110 768 

777 
-3 107 777 

 
-4 103 769 

 
-4 99 761 

 
-5 94 749 

 
-5 89 743 

743 
-5 84 729 

 
-10 74 708 

 
-10 64 688 

686 
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BIJLAGE 15 – Tabellen verticale belasting experiment 1.3 
 
De benodigde verticale belasting voor experiment 1.3 werd aangebracht. Na iedere stap is de 
stand van M4 genoteerd zodat er een referentie was tussen de aangebrachte verticale belasting 
en de gemeten verplaatsingen. Dat was nodig omdat de verticale belasting handmatig werd 
aangebracht en dus niet gemeten werd tijdens de proef. Met de referentiepunten in de tabellen 
van deze bijlage konden met behulp van de gedane metingen tijdens de proeven de 
verplaatsingen van de andere meetpunten (behalve M4) vastgesteld worden.   
 
Experiment 1.3: 30 kg per punt 
   90 kg per belastingsplaat 

1,7 kN/m2 (inclusief eigen gewicht van het model) 
 

Plus kg 
Per plaat 

Totaal 
kg 

Stand M4 

 64 885 
 

+5 69 896 
 

+5 74 907 
 

+5 79 923 
963 

+4 83 977 
983 

+4 87 999 
 

+3 90 1011 
1027 

 
Na het horizontaal belasten van het model werd de verticale belasting teruggebracht naar 64 
kg per plaat (1,7 kN/m2). 
 
Plus kg 
Per plaat 

Totaal 
kg 

Stand M4 

Na hor. 
Belasten 

90 1113 

-3 87 1109 
 

-4 83 1101 
 

-4 79 1089 
 

-5 74 1076 
 

-5 69 1065 
 

-5 64 1052 
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BIJLAGE 16 - Belastingsnelheden experiment 1.3 
 
Meetpunt: M7 
Gegevens uit grafieken 7.3.1 
 
Eerste cyclus:  Snelheid belastingtoename    
Horizontale kracht 33 N  � 1466 N = 1433 N 
Verplaatsing M7 0,002 mm � 0,09 mm  
Seconden  746 s  � 1553 s  = 807 s 
Belastingsnelheid = 1433 N / 807 s    = 1,8 N/s 
 
   Snelheid belastingafname: 
Horizontale kracht 1434 N � 34 N   = 1400 N 
Verplaatsing M7 0,096 mm � 0,026 mm 
Seconden  1736 s  � 2270 s   = 534 s 
Belastingsnelheid = 1400 N / 534 s     = 2,6 N/s 
 
 
Tweede cyclus: Snelheid belastingtoename: 
Horizontale kracht 41 N  � 2072 N = 2131 N 
Verplaatsing M7 0,026 mm � 0,217 mm  
Seconden  2452 s  � 3553 s  = 1101 s 
Belastingsnelheid = 2131 N / 1109 s    = 1,9 N/s 
 
   Snelheid belastingafname: 
Horizontale kracht 1502 N � 47 N  1455 N 
Verplaatsing M7 0,213 mm � 0,097 mm 
Seconden  4681 s  � 5134 s  453 s 
Belastingsnelheid = 1455 N / 453 s    = 3,2 N/s 
 
De belastingtoename is gaat bij beide cycli met ongeveer 2,0 N/s. De afname blijkt moeilijker 
te controleren en gaat bij beide cycli sneller dan 2 N/s. 



Bijlage 17 – De grafieken van proef 1  B17.1 

BIJLAGE 17 – De grafieken van proef 1 
 
Experiment 1.1: Verwijderen mal 

 
Grafiek B17.1: De verticale verplaatsingen tijdens het  
verwijderen van de mal 
 

 
Grafiek B17.2: De horizontale verplaatsingen tijdens het verwijderen van de mal 
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Experiment 1.2.1 en 1.2.2 

 
Grafiek B17.3: De verticale verplaatsingen tijdens 
experiment 1.2.1 en 1.2.2, uitgezet tegen de tijd 
 

 
Grafiek B17.4: De verticale verplaatsingen tijdens experiment 1.2.1 en 1.2.2, uitgezet tegen 
de verticale belasting 
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Grafiek B17.5: De horizontale verplaatsingen tijdens  
experiment 1.2.1 en 1.2.2, uitgezet tegen de tijd 
 

 
Grafiek B17.6: De horizontale verplaatsingen tijdens experiment 1.2.1 en 1.2.2, uitgezet tegen 
de verticale belasting 
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Experiment 1.2.3 

 
Grafiek B17.7: De verticale verplaatsingen tijdens  
experiment 1.2.3, uitgezet tegen de tijd 
 

 
Grafiek B17.8: De verticale verplaatsingen tijdens experiment 1.2.3, uitgezet tegen de 
verticale verplaatsing 
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Grafiek B17.9: De horizontale verplaatsingen tijdens  
experiment 1.2.3, uitgezet tegen de tijd 
 

 
Grafiek B17.10: De horizontale verplaatsingen tijdens experiment 1.2.3, uitgezet tegen de 
verticale belasting 
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Experiment 1.3 

 
Grafieken B17.11: De verticale verplaatsingen tijdens  
experiment 1.3, uitgezet tegen de tijd 
 

 
Grafieken B17.12: De verticale verplaatsingen tijdens experiment 1.3, uitgezet tegen de 
horizontale belasting 
 



Bijlage 17 – De grafieken van proef 1  B17.7 

 
Grafieken B17.13: De horizontale verplaatsingen tijdens  
experiment 1.3, uitgezet tegen de tijd 
 

 
Grafieken B17.14: De horizontale verplaatsingen tijdens experiment 1.3, uitgezet tegen de 
horizontale belasting 
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BIJLAGE 18 – De grafieken van proef 2 
 
Experiment 2.1 

 
Grafiek B18.1: De verticale verplaatsingen uitgezet tegen  
de horizontale belasting tijdens experiment 2.1 
 

 
Grafiek B18.2: De horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale belasting tijdens 
experiment 2.1 
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Experiment 2.2 

 
Grafiek B18.3: De verticale verplaatsingen uitgezet tegen  
de horizontale belasting tijdens experiment 2.2 
 

 
Grafiek B18.4: De horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale belasting tijdens 
experiment 2.2
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Experiment 2.3 

 
Grafiek B18.5: De verticale verplaatsingen uitgezet tegen  
de horizontale belasting tijdens experiment 2.3 
 

 
Grafiek B18.6: De horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale belasting tijdens 
experiment 2.3 
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BIJLAGE 19 – De grafieken van proef 3 
 
Experiment 3.1 

 
Grafiek B19.1: De verticale verplaatsingen uitgezet tegen  
de horizontale belasting tijdens experiment 3.1 
 

 
Grafiek B19.2: De horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale belasting tijdens 
experiment 3.1 
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Experiment 3.2 

 
Grafiek B19.3: De verticale verplaatsingen uitgezet tegen  
de horizontale belasting tijdens experiment 3.2 
 

 
Grafiek B19.4: De horizontale verplaatsingen uitgezet tegen de horizontale belasting tijdens 
experiment 3.2 
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