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Woord vooraf 

Naast beton, staal en hout is metselwerk één van de materialen, 
waarmee bouwkundige konstrukties kunnen worden vervaardigd. 
Het aandeel van metselwerk in de totale bouwmateri~lenmarkt is 
aanzienlijk. De toepassing beperkt zich op het oge~blik bij 
bouwwerken van enige omvang tot een scheidende en/of bekledende 
funktie, en wordt de dragende funktie vervuld door een ander 
materiaal. Een reden hiervoor is de te geringe wetenschap
pelijke kennis van dragend metselwerk. Waardoor er voor de 
praktijk een goede basis voor ontwerp en berekening ontbreekt 
[23]. Dit in tegenstelling tot beton en staal, waarvoor op 
basis van fundamenteel onderzoek rekenregels zijn ontwikkeld, 
die het mogelijk maken ekonomisch optimaal en technisch 
verantwoord te konstrueren. Onderzoek op metselwerkgebied is 
dus nodig om deze achterstand in te halen. 

De ontwikkelingen op Europees nivo, de recentelijk geformu
leerde Eurocode 6, maken het noodzakelijk de speciefieke 
eigenschappen van de Nederlandse metselwerk situatie te kennen. 
Dit is een tweede reden waarom onderzoek nodig is. 

Cur-commissie PA33 stelt een werkplan voor in vier stappen: 
-het kreëren van een fundament; 
-het evalueren van internationale ontwerp- en rekenmodellen; 
-het omzetten van de verworven kennis in een norm; 
-het uitdragen van de kennis en het stimuleren van de 
toepassing ervan. 

Dit rapport beschrijft een onderzoek waarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan het fundament onder de kennis, die ekono
misch konstrueren met baksteen metselwerk mogelijk maakt. 
Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerwerk aan de 
Technische Universiteit Eindhoven bij de vakgroep Konstruktief 
Ontwerkpen van de fakulteit Bouwkunde. 

Mijn dank gaat uit naar de leden van de begeleidingskommissie, 
het personeel van het laboratorium en de leveranciers van de 
materialen: steenfabriek de Vijf Eiken en mortelcentrale 
Beamix. 

Eindhoven, 23 november 1989 
Gerard W.J van Drie. 



Samenvatting 

Onderwerp 

Het afstudeerprojekt is een studie naar de mechanische eigen
schappen van baksteenmetselwerk. Het doel hiervan is een 
materiaalmodel te ontwikkelen bruikbaar in een eindige 
elementen pakket bv. Diana. 

De achtergrond hiervan is meer vat krijgen op het gedrag van 
metselwerk konstrukties, waardoor het mogelijk wordt ekonomisch 
en technisch beter te konstrueren in metselwerk. Hiervoor 
wordt een eindige elementen methode gebruikt, omdat het hiermee 
mogelijk is de invloed van de konstruktievorm en de normaal
drukspanningen op het gedrag onder belasting te bestuderen. 

Het beoogde materiaalmodel moet op basis van een aantal 
materiaalgegevens en de konstruktievorm de invoer genereren 
voor een EEM berekening van een metselwerk konstruktie. 

Parameters 

Deze invoergegevens zullen karakteristiek moeten z1Jn voor alle 
parameters, die van invloed zijn op het mechanisch gedrag van 
baksteen metselwerk. Deze parameters betreffen naast de 
mechanische-, ook de vorm- en de verwerkingseigenschappen 
van de komponenten dwz: steen, voeg en hechtvlak. 
In het materiaalmodel moet beschreven zijn: de formulering 
van de drie-assige bezwijkkriteria op basis van een-assige 
invoerparameters: de invloed van de niet-mechanische parameters 
op de sterkte- en de stijfheidseigenschappen. 

Experimenteelonderzoek 

Door experimenteel onderzoek is de waarde van een groot aantal 
parameters bepaald. Bij dit onderzoek is uitgegaan van een 
situatie waarin de parameters konstant zijn, dit houdt onder
andere in dat van één steen- en één morteltype werd uitgegaan. 
In een diagram is aan gegeven welke mechanische parameters 
zijn bepaald. Bij deze proeven is uitgegaan van één-assige 
belastingen. Uit de geregistreerde kracht en vervorming konden 
de sterkte en de stijfheid worden bepaald. 



Diagram proefoverzicht 

proef: druk- trek- schuif-
direkt splijt 

materiaal: 

steen D C G 

stapel lengte dikte 
1,3,5 

mortel K M L 
kubus balkje balkje 

metselwerk T R s 
teerling lvoeg schuif stuk 
w X 
wandje kruisstuk 

Veel aandacht is besteed aan het vaststellen van de beproe
vingswijze. Hiervoor zijn de in de normen vastgelegde proeven 
vergeleken en is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de 
gewenste spanningssituatie in het materiaal op te wekken. 

De proeven zijn voor een deel numeriek gesimuleerd, waardoor 
de optredende spanning en rek in het proefstuk bestudeerd kon 
worden. Tevens werden hierdoor de mogelijkheden van Diana 
duidelijk. 

Resultaten 

Enige resultaten van het onderzoek zijn: 
- beschrijving en beschouwing van de uit gevoerde proeven, 
waaronder een nieuwe methode voor de schuifsterkte meting van 
het hechtvlak: 
- een overzicht van de parameterwaarden voor de onderzochte 
situatie: waarbij de geringe spreiding (var=4%) in de druk
sterkte per proefserie (n=lO) opvalt, en de geringe stijfheid 
van het metselwerk ten opzichte van de komponenten vragen 
oproept. 



Vervolgonderzoek 

Om het doel: een materiaalmodel, te bereiken is een uitgebreid 
parameteronderzoek nodig, waarbij de invloed van elke parameter 
op het gedrag van metselwerk bestudeerd wordt door de waarde 
ervan te variëren. 
Maar in de eerste plaats is het nodig de reproduceerbaarheid 
van de uitgevoerde proeven te testen. Waaruit de bruikbaarheid 
van deze proeven voor het parameteronderzoek volgt. Daarnaast 
is een onderzoek naar de stijfheid van metselwerk ten opzichte 
van de komponenten op zijn plaats. 
Uitgebreid nurneriekonderzoek is nodig om te bestuderen of het 
mogelijk is om het gedrag van het onderzochte metselwerk te 
simuleren is met Diana en de uit de proeven bekende komponent
parameters. Dit is voor de vervormingen slechts dan mogelijk 
als er een verklaring is voor de geregistreerde lage 
metselwerkstijfheid. 
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Eerste indices: 

druk 
P proefwaarde incl. plaatwrijving 
• waarde uit splijtproef 

materiaalaanduiding: 
h hechtvlak 
m metselwerk 
s steen 
v voeg 

richting: 
d dwars op de krachtsrichting 
// evenwijdig aan de lintvoeg 
~ loodrecht op de lintvoeg 

vochtconditie: 
d droog 
n nat 

Tweede indices: 

waardeaanduiding: 
k karakteristieke waarde, vorm en sprijding verrekend 
m gemiddelde proefwaarde 
u uiterste waarde 

Afspraak voor vlak aanduidingen van een steen: 
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l O.schriiving onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is: een basis leggen voor de ontwik
keling van een materiaalmodel voor metselwerk, bruikbaar voor 
de berekening met de Eindige Elementen Methode. Het .materiaal
model moet het mechanisch gedrag van metselwerk bes~hrijven 
op basis van een aantal parameters. De intentie is, ·dat met 
het materiaalmodel, opgenomen in een elementen-pakket, van een 
willekeurig gevormde en belaste konstruktie de vervorming en 
spanningen kunnen worden berekend, en ook de scheur- en 
bezwijkbelasting kunnen worden bepaald. De funktie van het 
materiaalmodel is: uit de parameters de gegevens voor de 
berekening afleiden, zodanig dat het werkelijke gedrag van 
van het metselwerk wordt benaderd. 

Dit onderzoek beperkt zich tot halfsteensmetselwerk waarbij 
de krachten in het vlak van de konstuktie werken (schijf). 

1.2 Materiaal 

Metselwerk is een komposiet materiaal bestaande uit elementen 
(stenen) die gestapeld zijn met een tussenstof (voegen). In 
het raakvlak van de stenen en de voegen is in meer of mindere 
mate sprake van hechting (hechtvlak). 

Door een grote variatie in materiaal en formaat van de steen 
en materiaal van de voeg beslaat de term een groot gebied. De 
variëteit wordt nog groter door mogelijkheden op het gebied 
van wapenen, voorspannen en verlijmen. Voor dit onderzoek is 
een beperking aangebracht in dit totale materiaalgebied. 
Onderzocht is metselwerk vervaardigd van massieve waalformaat 
baksteen met een kalkcementmortel in halfsteensverband. 

1.3 FEM 

FEM staat voor Finite Element Method, de engelstalige term 
voor eindige elementenmethode. Bij FEM wordt in dit geval 
gedacht aan het pakket DIANA, dat ontwikkeld is, en nog verder 
wordt ontwikkeld, bij TNO en in gebruik is bij de vakgroep 
Konstruktief Ontwerpen. 
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FEM maakt het mogelijk van een konstruktie, waarvan de vorm, 
de stijfheidseigenschappen en de belasting bekend zijn, de 
vervormingen en de spanningen te berekenen. Dit kan zowel met 
een lineair-elastische als een plastische schematisatie van 
de stijfheid. In een niet-elastisch model is het mogelijk de 
invloed van de scheurvorming te verwerken. 

1.4 Materiaalmodel 

Een uitgangspunt voor het model is de opbouw uit steen- en 
voegelementen. Het totale model is de omschrijving van de 
orthotrope materiaaleigenschappen van metselwerk. Orthotroop 
wil zeggen: beschreven op basis van haaks opelkaar staande 
richtingen. In dit geval// aan en~ op de lintvoegrichting. 

Voor het model zijn per element als eigenschappen nodig: 
-de stijfheid, de relatie tussen spanningen en vervormingen; 
-een scheurkriterium, de spanningkombinaties waarbij scheuren 
ontstaan; 
-het gedrag in gescheurde toestand; 
-een bezwijkkriterium. 
Deze elementeigenschappen zijn isotroop te beschrijven. 

Behalve deze elementeigenschappen zijn nodig: 
-de samenwerkingkarakteristiek tussen de elementen, dit zijn 
de eigenschappen van het hechtvlak: 
-een bezwijkkriteriurn voor het totale model. 

Alle eigenschappen moeten worden afgeleid uit experimenteel 
te bepalen parameters en moeten worden uitgedrukt als wis
kundige formuleringen. 

Een andere aanpak is die van W.A. Page, die twee-assige proeven 
op metselwerk uitvoerde om zo tot een materiaal beschrijving 
te komen [31]. De resultaten hiervan kunnen een belangrijke 
referentie vormen voor het te ontwikkelen parametermodel. 

1.5 Parameters 

De parameters moeten eenvoudig te bepalen z1Jn met behulp van 
experimenteel onderzoek; proeven met een meer-assige belasting 
moeten hierom vermeden worden. 
Bij deze parameters wordt uitgegaan van de komponenten: de 
stenen, de mortelvoeg en het hechtvlak. 
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Mechanische-parameters: 
-de kracht-vervormingsrelatie en de sterkte zowel bij trek als 
drukbelasting van de steen en de voeg: voor de druksterkte kan 
onderscheid worden gemaakt in een scheur- en een bezwijklast: 
-de kracht-vervormingsrelatie en de sterkte bij trek- en bij 
schuifbelasting van het hechtvlak. 

Vorm-parameters: 
-de vorm van de stenen: de afmetingen, en eventueel aanwezige 
perforaties: 

-de dikte van de voeg; 
-het metselverband; 
-de wanddikte. 

Uitvoerings-parameters: 
-de vakbekwaamheid van de metselaar: 
-de zorvuldigheid van de uitvoering; 
-de verwerkingsomstandigheden, in het bijzonder het hallergetal 

van de stenen: 
-de verhardingsomstandigheden: 
-verhardingstijd. 

1.6 Opzet experimenteel onderzoek 

Dit onderzoek is de eerste aanzet voor de ontwikkeling van 
een materiaalmodel op basis van parameters. Daarom is veel 
aandacht besteed aan de wijze waarop een parameter wordt 
bepaald. 

Voor veel van de in §1.5 genoemde parameters zijn diverse 
beproevingsmethoden bekend. Hieruit moet dus een keuze gemaakt 
worden. Dit wordt gedaan op basis van uitvoerbaarheid en 
reproduceerbaarheid. Deze faktoren worden bepaald door de 
produceerbaarheid en handelbaarheid van de proefstukken, en 
door de gekompliceerdheid van de meet- en belastings
hulpmiddelen. 

Van één soort metselwerk, dat wil zeggen een kombinatie van 
één steensoort en één mortel, zijn in één konditie de genoemde 
parameters experimenteel bepaald. Met uitzondering van de 
moeilijk meetbare uitvoeringsparameters, zoals vakbekwaamheid 
en zorgvuldigheid. Van dit metselwerk zijn tevens de eigen
schappen bepaald van een wandje, dat loodrecht op de lintvoegen 
wordt gedrukt. Tijdens de proeven is getracht alle parameters 
konstant te houden. 
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Om te kunnen beoordelen welke spreiding de proefresultaten 
vertonen is uitgegaan van een seriegrootte van 10 stuks. 
Er is voor een lage belastingssnelheid gekozen zodat vervor
mingsmeting mogelijk is. De proeven zijn vervormingsgestuurd, 
dat wil zeggen de vervorming neemt in de tijd lineair toe. 
Dit maakt het mogelijk het na-kritische gedrag te beoordelen. 

1.7 Opzet numeriek onderzoek 

Met het eindige elementen pakket DIANA worden de parameter
proeven en de wanddrukproef gesimuleerd in twee dimensionale 
modellen. Ook is een vergelijking gemaakt tussen een aantal 
uitvoeringsmogelijkheden van de schuifproef. 

1.8 Koppeling experimenteel- met numeriekonderzoek 

Door de numerieke simulatie kunnen de uitwendige krachten op 
het proefstuk worden herleid naar spanningen, en kunnen de 
tussen twee punten gemeten vervormingen vertaald worden naar 
materiaalstijfheden (diagram 1). 

experimenteel onderzoek

7 resultaten 

kracht-vervorming-relatie 
voor meetpunten 

Î 
selekteren 
uit 

kracht-vervorming-relatie 
voor meetpunten 

generalif eren 
tot 

resultaten invoerwaarden 

Î ____ numeriek onderzoek~<------~' 

1 
invoerwaarde(n) 
aanpassen 

nee 
'-----------~gelijk?~-------------

ja 

J parameters bekend 

Diagram 1 
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Bij de herleiding van de uit de proeven op het hechtvlak 
gevonden waarden, is de invloed van de steen- en de mortel
parameters verwerkt in de numerieke voorspelling (diagram 2). 
Het hechtvlak is niet eenvoudig modelleerbaar in Diana. In de 
voorspelling is daarom de hechting tussen steen en ~oeg niet 
opgenomen, zodat het verschil tussen model en experiment de 
invloed van het hechtvlak weergeeft. 

:;J--•teen-parameter"' 

~num voorspelling exp gemeten 
vorm-parameters > gedrag schuif- en gedrag schuif-

/trekproef en trekproef 

exp r mortel-parameters Lverschil~ 

nu:1 L hechtvlak 
parameters 

Diagram 2 
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De simulatie van de wanddrukproef is eigenlijk het begin van 
het materiaalmodel. Alle parameters worden gebruikt om het 
gedrag van het wandje te voorspellen (diagram 3). Voor het 
verschil tussen voorspelling en werkelijkheid zijn echter nog 
vele verklaringen mogelijk. 

exp~ 
teen-parameters~ 

num 
dl 

model 

num voorspelling exp gemeten 
vorm-parameters __ __,_~,gedrag wandje gedrag wandje 

~ mor te 1-pa r ame t ers /-----11---:_v_e_r_s_c_h--iil_J 

dl 

exp 
~ hechting-parameters 

num 
d2 

invloed 
~ 

verharding 

overige 
verklaringen 

Diagram 3 
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é Beschouwing para•eters 

2.1 Mechanische-parameters 

De strukturele inhomogeniteit van de steen wordt gering 
verondersteld. De eigenschappen behoeven dus slecht$ in één 
richting bepaald te worden. De steen wordt bij metselwerk 
primair in de dikte richting op druk belast. De drukeigen
schappen worden daarom in deze richting bepaald. 
Bij op druk belast metselwerk wordt verondersteld (§4.2.6.5d) 
dat de steen in lengterichting op trek belast wordt door de 
grotere dwarsuitzetting van de voeg. In deze richting worden 
daarom de trekeigenschappen bepaald. 

De mortel is in principe homogeen. De eigenschappen worden 
echter bepaald door de verhardingsomstandigheden. Deze zijn 
voor de mortel in de voeg-situatie niet op elke plaats gelijk 
(steen en lucht kontakt). Ook is de situatie van de mortel 
in de voeg anders dan in de mal, waarin de proefstukken worden 
gestort. De eigenschappen van de mortelproefstukken zijn dus 
anders dan die van de mortel in de voeg. Bij de verwerking 
van de mortelparameters moet hiermee rekening worden gehouden. 
In Duitsland zijn ontwikkelingen gaande om mortelproefstukjes 
invoegomstandigheden te laten verharden. Dit is niet eenvoudig 
en ook het beproeven van de kleine proefstukjes stelt speci
fieke eisen. 

Omdat het uitvoeren van zuivere trekproeven moeilijk is, 
wordt voor de karakterisering van de treksterkte veelal gebruik 
gemaakt van de buig- en/of splijtsterkte. De afleiding van 
de elasticiteitsmodulus uit vervormingen is daarbij niet 
mogelijk. Ter vergelijking is in dit onderzoek naast de trek
ook de splijtsterkte bepaald. 

Van het hechtvlak wordt gemeten: de treksterkte loodrecht op 
de lintvoeg en de schuifsterkte evenwijdig aan de lintvoeg. Het 
resultaat zal voornamelijk bepaald worden door de hechting 
maar ook door de vervorming in de steen en de voeg. 

2.2 Vorm-parameters 

De vorm-parameters zijn eenvoudig te bepalen door Ópmetingen. 
De vorm-parameters worden beïnvloed door de zorgvuldigheid van 
de uitvoering: de werkzame doorsnede is kleiner naarmate de 
stenen minder goed boven elkaar gepositioneerd zijn. 
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2.3 Uitvoerings-parameters 

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zijn moeilijk meetbare 
grootheden. De invloed van deze parameters op de eigenschappen 
van het metselwerk kan echter aanzienlijk zijn. Een voorbeeld 
hiervan is, dat de hoeveelheid specie in de stootvoegen wordt 
bepaald door de zorgvuldigheid bij de uitvoering. Het al of 
niet gevuld zijn van de stootvoegen is bepalend voor de 
krachtswerking in het metselwerk. 

De verwerkings- en verhardingsomstandigheden worden voor
namelijk bepaald door het klimaat: de temperatuur en vochtig
heid van de lucht en de materialen. Daarnaast spelen belas
tingen door wind en trillingen een rol. 

Het totaal van uitvoeringsparameters beïnvloedt de resultaten 
van de proeven~ in het bijzonder de hechtsterkteproeven. 

Bij de uitvoering van de proeven zijn de uitvoeringsparameters 
zo konstant mogelijk gehouden door: 
-het gebruik van een klimaatkamer waarin de stenen opgeslagen 
en verwerkt werden en de verharding plaats vindt~ 
-één metselaar de proefstukken te laten maken. 
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~ Beschouwing beproevings■ethoden 

In dit hoofdstuk wordt beschouwd hoe de proeven praktisch 
kunnen worden uitgevoerd en in hoeverre dit overeen -komt met 
de ideale situatie. Hoe de proeven zijn uitgevoerd is 
beschreven in het deel "beschrijving experimenteel onderzoek''. 

3.1 Eénassige proeven 

Bij éénassige proeven moet in het materiaal een éénassige 
spanning opgewekt worden die opgevoerd wordt tot bezwijken 
optreedt. Dit betekent dat een kracht op het proefstuk moet 
aangrijpen, waarvoor geldt dat: 
1 de werklijn van de kracht samenvalt met de as van het 

proefstuk; 
II beide andere richtingen spanningsloos blijven~ 
III de spanning in elk punt van een dwarsdoorsnede gelijk is, 

en dus geen pieken vertoont. 

3.1.1 Trekproeven 

Als cirkel van Mohr ziet de éénassige 
trekspanningssituatie er uit als in 
figuur 1. 
Er zijn grofweg twee methoden om een 
trekproef uit te voeren: 

- Het proefstuk wordt scharnierend 
met een trekbank verbonden. Indien 
de scharnieren zich aan beide kanten 
op de aslijn van het proefstuk 
bevinden, wordt aan eis I voldaan 
ongeacht de richting van de door de 
bank uitgeoefende kracht. Het kritieke 
punt is de positie van het scharnier. 

t 

1 

fig.1 

Elke afwijking resulteert in een buigend moment in het proef
stuk. Een stelbaar scharnierpunt is hiervoor een oplossing. 

- Het proefstuk wordt star aan een trekbank verbonden. Dit 
gebeurt veelal door te lijmen. De verplaatsingsvektor van het 
bewegende bankdeel moet, om te voldoen aan eis 1, tijdens 
het trekken evenwijdig zijn met de as van het proefstuk. 
Omdat dit ook moet gelden indien de belasting excentrisch op 
de bank werkt is dit alleen mogelijk indien de bank vooorzien 
is van een zware geleidingskonstruktie. 



10 

Het kritieke punt bij deze uitvoering is de evenwijdigheid 
van de proefstukas met de verplaatsingsvektor. Dit is te 
bereiken door uit te gaan van belastingsplaten die~ op de 
verplaatsingsvektor staan en trekzijden van het proefstuk~ 
op de proefstukas. 

Het voordeel van de tweede methode 
is dat ook na het ontstaan van de 
eerste scheur de éénassige spannings
toestand in de resterende doorsnede 
gehandhaafd blijft. Hierdoor is het 
mogelijk het na-kritisch gedrag van 
het materiaal te bestuderen en de 
breukenergie te bepalen. Bij de eerste 
methode treedt na de eerste scheur 
ook buiging op, waardoor de scheur 
als het ware open gebogen wordt. De 
dalende tak van het o/t diagram zal 
hierdoor steiler zijn (fig 2). 

CT 

E. 
fig.2 

Of aan eis II en III voldaan wordt is afhankelijk van de 
inleiding van de kracht in het proefstuk. Het aangrijpen van 
de kracht zorgt vrijwel altijd voor krachten in de dwars
richting. Zo ontstaan er plaatselijk drukkrachten door 
klemverbindingen en trekkrachten door de dwarskontraktie
verhindering bij gelijmde verbindingen. 

De randstoringen zijn te omzeilen door het 
proefstuk in het midden over een bepaalde 
lengte te verjongen. Een verjonging echter 
geeft op zich weer aanleiding tot span
ningskoncentraties (fig.3). De vorm van 
het proefstuk bepaalt de mate waarin 
deze ontstaan. Indien een verjonging wordt 
toegepast moeten de rekmetingen plaats 
vinden over een lengte waarin de ver
jongde doorsnede konstant is. De inter
pretatie ervan wordt anders moeilijk. 
Bij trekproeven moet tevens rekening worden 
gehouden met de invloed van de proefstuk
lengte: de kans dat er in een lange ketting 
een zwakke schakel zit is groter dan bij 
een korte. Bij verjonging is de proefstuk
lengte kleiner. 

crL.. - I 

fig.3 
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Gekozen is voor methode 1 "het trekken via scharnieren" vanwege 
de beschikbare trek-bank en de algemene uitvoerbaarheid. De 
kracht grijpt op de steen aan via een gelijmde kopplaat. Deze 
zorgt voor een gelijkmatige spanningsverdeling, maar verhindert 
de dwarskontraktie waardoor aan eis III niet voldaan wordt. 

Door de drie-assige trekspanningstoestand (§5.2) zal bij 
homogeen materiaal de breuk optreden nabij de kopplaat. De 
maximaal opneembare kracht zal daarbij enkele procenten lager 
zijn dan in de ideale situatie. Er is niet voor verjonging 
gekozen vanwege de genoemde nadelen en de uitvoeringsproblemen 
die dit geeft bij proeven op stenen. 

3.1.1.1 Steentrekproef C 

Voor de bepaling van de steentreksterkte wordt in alle normen 
uitgegaan van de splijtsterkte. In dit onderzoek zijn één
assige trekproeven uitgevoerd op hele stenen. 

3.1.1.2 Morteltrekproef M 

Indien voor verjonging wordt gekozen kan voor de mortel gebruik 
worden gemaakt van ''achtjes", gelijk aan de briquets beschreven 
in ASTM Cl90. In dit onderzoek is gekozen voor één-assige 
trekproeven uitgevoerd op mortelbalkjes (40*40*160mm). 

3.1.1.3 Metselwerktrekproef R 

De rnetselwerktrekproef is een hechtsterkteproef en wordt uit
gevoerd als trekproef op een prisma van twee stukken steen 
met daar tussen een voeg. In deze proefstukken zijn dus twee 
hechtvlakken aanwezig. In DIN18555 T6 is een proef genormeerd, 
waarbij slechts één hechtvlak beproefd wordt. Bij proef Ris 
de invloed van de verhinderde dwarskontraktie gering, doordat 
de aanhechtingssterkte tussen steen en voeg minder is dan de 
treksterkte van de steen. De hechttrekstekte wordt ook bepaald 
met de kruisproef zie §3.4.1. 
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3.1.2 Drukproeven 

Eénassige drukproeven (fig.4) worden 
over het algemeen uitgevoerd met druk
platen waarvan er één voorzien is van 
een bolscharnier. Een éénassige belas
ting wordt verkregen indien het schar
nierpunt zich in de as van het proef
stuk bevindt. Drukken zonder scharnier 
stelt hoge eisen aan de evenwijdigheid 
van de beide drukvlakken. Een scheef 
proefstuk wordt eerst recht gedrukt, fig.4 

wat een excentrische belasting inhoudt. Het voordeel is dat de 
positionering van het proefstuk geen invloed heeft, tenminste 
zolang het uit de excentriciteit resulterend moment in de 
bank klein is. 

Indien het kontaktvlak tussen het proefstuk en de belastings
plaat niet wrijvingsloos is wordt de dwarskontraktie daardoor 
geheel of gedeeltelijk verhinderd (platen restraint). Hierdoor 
ontstaan drukspanningen loodrecht op de belastingsas. Deze 
vervormingsverhindering kan worden verminderd door te drukken 
via borstelplaten (bewegen mee) of teflonfolie (geringe wrij
ving). Het effekt van de vervormingsverhindering aan de onder
en bovenkant op het totaal is minder indien de slankheid, de 
hoogte:breedte verhouding, van het proefstuk toeneemt. 
Door de drie dimensionale drukspanningstoestand bezwijkt het 
proefstuk bij een hogere belasting. Ook de bezwijkvorm wordt 
bepaald door de plaatwrijving. Bij voldoende wrijving ontstaat 
een zandlopervormig bezwijkpatroon. Indien geen wrijving 
aanwezig is ontstaan voornamelijk vertikale scheuren. 

3.1.2.1 Steendrukproef D 

De druksterkte van de stenen is bepaald door het drukken van 
enkele en stapeltjes hele stenen. In de steen ontstaan span
ningen tijdens het drogen en bakken van de klei. Deze span
ningen zijn van invloed op de druksterktemeting. Doordat deze 
spanningen verdwijnen als de stenen in kleine stukjes worden 
gezaagd, is de druksterkte van gezaagde prisma's hoger [19]. 
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Door een stapeltje stenen te drukken neemt de verhouding h:b 
toe en is er verschuiving tussen de stenen mogelijk1 • 

De invloed van de plaatwrijving zal hierdoor afnemen. 
De vlakheid van een steen is niet voldoende om direkt te 
belasten. Een goede krachtverdeling kan worden bereikt door: 
- een capping aan te brengen, dat wil zeggen een uiivlaklaag 

van gips, zwavel (ASTM C67 6.2) of kunsthars; 
- het vlakslijpen van het oppervlak; dit is gekozen. 

3.1.2.2 Kubusdrukproef K 

De druksterkte van de mortel is bepaald aan een kubus met een 
ribbe van 100mm (EC6 ISO/TC179). De meting van de vervorming 
wordt hierdoor éénvoudiger dan bij halve mortelbalkjes uit 
NEN 3835. De krimp van de mortel kan problemen opleveren bij 
grote proefstukken, in het bijzonder bij cementmortels. 

3.1.2.3 Teerlingdrukproef T 

De teerlingdrukproef is een drukproef op het kleinste stukje 
metselwerk, namelijk twee halve stenen en een voeg. De proef 
is eenvoudig en en geeft toch een indikatie voor de metsel
werkdruksterkte. 

3.1.2.4 Wanddrukproef W 

Bij de metselwerk proefstukken mag de sterkte niet beïnvloed 
worden door knik of excentriciteiten van de wand of de kracht. 
De afmetingen van het proefstuk moeten daarom niet te groot 
zijn. Maar wel voldoende om van metselwerk te kunnen spreken 
[19 samenv). De onder en op het proefstuk gemetselde stalen 
platen verhinderen de dwarskontraktie in een nog sterkere 
mate als de drukplaten bij de andere drukproeven. 

1 blijkt niet zo te zijn zie §4.2.1.2 



3.2 Splijtproef 

De belasting bij een splijt
proef wekt in een doorsnede 
trek- en drukspanningen op 
(fig.5). De optredende trek
spanning zorgt voor het 
splijten van het proefstuk. 
De hardheid van het proefstuk
oppervlak moet voldoende zijn 
om te voorkomen dat de wig in 
het proefstuk wordt gedrukt 
voordat splijten optreedt. De 
vorm van de wig en de hardheid 
van het materiaal zijn dus 
faktoren die het resultaat 
beïnvloeden. Het proefstuk 
wordt zeer plaatselijk belast, 
zodat ook de uitkomst alleen 
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fig.5 

iets over die doorsnede van het proefstuk zegt. Dit houdt in 
dat bij proeven op een inhomogeen materiaal de splijtsterkte 
hoger zal zijn dan de treksterkte. De trekproef resulteert 
namelijk in de sterkte van de zwakste doorsnede terwijl de 
splijtproef de sterkte van de beproefde doorsnede oplevert. 

3.2.1 Steensplijtproef G 

De splijtproef op steen is uitgevoerd volgens NEN2871, met 
een wig van ~30mm. In de ASTM Cl006 wordt een kleinere wig 
voorgeschreven van 1/8 à 1/10 van de proefstukhoogte, waarbij 
een gips uitvulling wordt gebruikt tussen de wig en de steen. 

3.2.2 Mortelsplijtproef L 

Op mortel wordt over het algemeen een buig- in plaats van een 
splijtproef uitgevoerd. In dit onderzoek werd een aan de 
steensplijtproef gelijke proef uitgevoerd op een mortelbalkje. 
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3.3 Schuifproef 

3.3.1 Praktische benadering 

Bij een praktische benadering van het verschijnsel afschui
ving zou de definitie als volgt kunnen luiden: 

"het bezwijken waarbij de punten aan weerszijde yan 
het afschuifvlak ten opzichte van elkaar transleren 
in de richting evenwijdig aan dit vlak". 

Een trekproef met een dwarsbelasting valt hier ook nog onder 
(fig.6) waardoor de toevoeging noodzakelijk is: 

"het bezwijken ontstaat door krachten evenwijdig 
aan het breukvlak". 

fig.6 

Als deze krachten niet de zelfde werklijn hebben ontstaat er 
behalve afschuiving ook buiging (fig.7) en als de werklijnen 
samenvallen kan dit splijten tot gevolg hebben (fig.8). 

< d 

fig.7 

In de meeste uitvoeringen van de 
schuifproef wordt gekozen voor twee 
krachten met een geringe onderlinge 
afstand en dus een klein buigend 
moment. Voor de wijze waarop hierbij 
krachtsevenwicht wordt verkregen 
zijn twee mogelijkheden: 
- het symetrisch uitvoeren van de 
proef met twee of vier schuifvlakken; 
- de introduktie van reaktiekrachten 
haaks op de schuifkrachten (fig.9). 

, ' 

1 • 

fig.8 

fig.9 
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De vorm van de reactiekrachten, die in het 
tweede geval ontstaan, is sterk bepalend 
voor de spanningssituatie in het schuifvlak. 

Een andere mogelijkheid is om van twee 
krachten met een samenvallende werklijn 
uit te gaan. Als de krachten niet te 
gekoncentreerd aangrijpen zal het proefstuk 
niet splijten. Door de werklijn van de 
kracht een geringe hoek met het schuifvlak 
te laten maken kan de beoogde situatie 
bereikt worden (fig.10). De belasting die 
bij dit schuine drukken op het proefstuk 
werkt, is ook te beschouwen als een kracht 
samengesteld uit een schuif- en een 
reaktiekracht. 

3.3.2 Mechanika benadering 

J 

~ 

+ 

fig.1 

1 

Vanuit een mechanika oogpunt zou de definitie kunnen luiden: 
"bezwijken door overschrijding van de maximaal 
opneernbare schuifspanningen in een doorsnede". 

Een voorwaarde is dus dat in de te 
beproeven doorsnede de schuifspan
ning maximaal is. Dit betekent dat 
de doorsnede onder 45° ten opzichte 
van de hoofdassen moet liggen. 
Een tweede voorwaarde kan zijn dat 

0 

er verder geen spanningen in de 
doorsnede aanwezig zijn. In de hoofd
richtingen moeten dan een trek- en 
een drukspanning van gelijke grootte 
aanwezig zijn (fig.11). fig.11 

Voor een eenvoudige uitvoering van de proef is het nodig dat 
er slechts één uitwendige kracht nodig is. Een benadering is 
mogelijk door een raamwerk met scharnieren in de hoeken om 
een proefstuk te lijmen, waar diagonaal op gedrukt of aan 
getrokken wordt (fig.12). Doordat de steen een andere E-modulus 
heeft dan de voeg zal deze proefopzet bij metselwerk niet het 
beoogde resultaat opleveren. 
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fig.12 fig.13 
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Als de tweede voorwaarde niet wordt 
gesteld, kan voor een andere 
spanningssituatie gekozen worden, 
waarbij in de doorsnede ook een 
normaal- en een langsspanning aanwezig 
zijn (fig.14). In dit geval is wel 
tot een eenvoudig uitvoerbare proef 
te komen. Hierbij wordt een vierkant 
proefstuk diagonaal gedrukt waarbij 
de kracht verdeeld is over de helft 
van de zijden (fig.13). 

3.3.3 Numerieke simulatie 

Bij het schuin drukken uit 
53.1 wordt de schuifkracht 
alleen aan de einden van de 
voeg overgebracht. Dit blijkt 
uit het schuifspannings
diagram dat pieken heeft op 
de plaats van de voegeinden. 
Schuin drukken is daarom 
niet geschikt als para
meterproef. 

De schuifspanning bij het 
diagonaal drukken uit §3.2 
verdeelt zich gelijkmatiger. 
Haar het parabolisch verloop, 
zoals in de mechanikatheorie 
wordt verondersteld, treedt 
niet op. Het schuifspannings
verloop is vlakker doordat 
de ~et van Bernoulli: "vlakke 
doorsneden blijven vlak", 
niet geldt (fig.15). 

fig.14 

fig .15 

De voeg vervormt tot een golflijn. Als de voeg erg stijf is 
zullen de vervormingen klein zijn, waardoor de wet van Ber
nouilli bij benadering geldt. Dit klopt met figuur 16, waarin 
de schuifspanningen zijn uitgezet voor de helft van de voeg in 
de situaties dat E'v gelijk is aan 1/10, 1 en 10 maal de E's. 
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De hulpstukken belasten het proefstuk tot de rand van de 
steen, dus niet tot halverwege het proefstuk zoals in de 
theorie (fig.13). De maximale schuifspanning treedt hierdoor 
niet op in het midden van het proefstuk, maar in de helft van 
het hechtvlak, namelijk van het hulpstukeinde tot het midden 
(fig.15+17). 

SCHUIFPROEF met schoen 
Es= 12000 Ev=variabel 

+- +Es11CA-AEs 0---01C),lt€ - 2e G 

10,-.-------------

9 

e 

-1 
-2 ___ ___, ____________ __.__...__ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

x-coordlnaat (rrm) 

fig.16 

SCHUIFPROEF met schoen 
Es= 12000 Ev=24000 N/:n.'Tl"" 

+- + ~-A mld o---o boven - 2e G 

10,-----------------, 

9 

-1 

-2~---~------~~-.___. 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

x-coord!naat (rrm) 

fig.17 

3.3.4 Vergelijking van schuifproeven 

Op basis van numerieke berekeningen zijn door Stöckel [22) 
een aantal schuifproeven vergeleken. De methode van diagonaal 
drukken is hieraan toegevoegd (tabel 1). Als ideale situatie 
wordt bij deze vergelijking gesteld: een gelijkmatig verdeelde 
schuifspanning zonder normaalspanning~ als er toch normaal
spanning aanwezig is moet deze gelijkmatig zijn verdeeld en 
gemiddeld zo klein mogelijk zijn. 

De beoordeling van het diagonaal drukken wat betreft de gemid
delde normaalspanning moet dus dubbel min zijn, omdat er 
gemiddeld een normaalspanning aanwezig is in grootte gelijk 
aan de schuifspanning. 
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Overigens blijkt het diagonaal drukken goed te voldoen. 
De situatie met een normaaldrukspanning gelijk aan de schuif
spanning zal in metselwerkkonstukties meer voorkomen dan de 
zuivere schuifspanningsituatie. 

Bij deze vergelijking zijn een aantal kanttekeningen op zijn 
plaats: 
-de stijfheden van de steen en de voeg waarmee de spannings
verdelingen zijn berekend, zijn niet vermeld~ 
-de plaats van de vermelde spanningen is niet aangegeven 
(maximum of midden van voeg?); 
-de grootte van de spanning parallel aan de voeg is niet 
vermeld. 

methode: Stöckel DIN18555 Schubert Rilem Hamid TUE 

verdeling 0 0 

o normaal 

verdeling + 0 0 + 0 

"[ in lintv. 

gemiddelde + 0 + 
o normaal 

aantal + + + 
lintvoegen 

aantal + + + + + 
stootvoegen 

eenvoud 0 0 0 + + 
proef 

tabel.l 

3.3.5 Metselwerkschuifproef S 

De schuifproef is uitgevoerd door diagonaal drukken .. Door de 
aanwezige normaal drukspanning in de doorsnede zal een veel 
hogere bezwijkwaarde worden gevonden dan met een proef zonder 
normaalspanning. Dit is vergelijkbaar met een lege en een 
volle kist verschuiven. 
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3.4 Overige proeven 

3.4.1 Kruisproef X 

De kruisproef heeft tot doel de trekhechtsterkte van de 
lintvoeg te meten en is dus een beproevingsvariant voor de 
trekproef op metselwerk. De afgeronde zijden van de_hulpstukken 
hebben de funktie van scharnieren. Doordat de krachten naast 
het hechtoppervlak aangrijpen wordt de steen op buiging belast. 
Door de kombinatie van trek en buiging bestaat de kans dat de 
steen bezwijkt. De uitvoering van deze proef is eenvoudig 
doordat geen trekverbindingen nodig zijn. 

3.4.2 Afmetingen A 

Een afmeting kan op drie manieren worden bepaald, namelijk: 
- tussen twee punten: 
- tussen twee evenwijdige lijnen: 
- tussen twee evenwijdige vlakken. 
Voor de resulterende maat geldt dat: a-punt ~ a-lijn ~ a-vlak 
(fig.18). 

fig.18 

3.4.3 Hallergetal H 

De Specifieke Wateropzuiging (Wk) is de waterhoeveelheid die 
door een steen in één minuut uit een geringe waterdiepte 
wordt opgezogen. De Zwitser Haller heeft het belang van deze 
grootheid benadrukt, zodanig dat zijn naam eraan is verbonden. 
In engelstalige landen spreekt men van Initial Rate of 
Absorption (IRA). De definitie is wat de waterdiepte en de 
konditie van de steen betreft per norm verschillend. 
Opvallend is het grote verschil in de tolerantie van de 
waterdiepte tussen NEN 2871 en ASTM C67.9, namelijk ±5mm 
respektievelijk ±0,25rnrn. 
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Het Hallergetal is een maat voor de verwerkbaarheid van de 
steen. Door de zuiging van de steen wordt water uit de verse 
mortel onttrokken. Als de mortel hierdoor te droog wordt, kan 
dit tot gevolg hebben dat: 
-de hydratatie van het cement stopt en dus een kleinere mortel
sterkte wordt bereikt: 
-de aanhechting minder is doordat de mortel bij het:grensvlak 
het droogste is: 
-de bedding van de steen in de mortel minder is, waardoor· 
bij belasten spanningskoncentraties kunnen ontstaan. 

De hoeveelheid water die door een steen uit kalk-cementmortels 
wordt ontrokken is minder dan uit cementmortels. De kalk 
houdt het water in de mortel beter vast. Het verschil is te 
zien in figuur 19 [40]. Hierbij is echter niet vermeld welk 
watergehalte de gebruikte mortel had. 

In Zwitserland is voor konstruktief metselwerk in hoogbouw de 
absolute eis gesteld dat het Hallergetal ~ 17g/dm 2 moet zijn. 
Dit terwijl het effekt van het hallergetal op de kwaliteit 
van het metselwerk afhankelijk is van het type en het water
gehalte van de mortel. 

fig.19 

3.4.4 Konsistentie en luchtgehalte N 

De konsistentie en het luchtgehalte van de mortel hebben een 
direkte relatie met de verwerkbaaarheid ervan. Konsistentie 
metingen kunnen op divese manieren worden uitgevoerd. De aard 
van het materiaal bepaald de meest gangbare methode. Dit is 
voor metselmortel de schudproef. Bij beton de zetmäat 
(inzakking kegel) of spreidmaat (als schudmaat), bij klei 
wordt de in zakking bij een bepaalde belasting gemeten. De 
schudmaat is de diameter van een hoeveelheid mortel na trillen. 
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! Resultaten 

4.1 Fysische steenparameters 

4.1.1 Afmetingen A 

-
De opmetingsresultaten zijn weergegeven in tabel A. • 

De gemiddelde waarden van de steenafmetingen zijn bij de 
verwerking van de overige proeven gebruikt voor zover de 
afmetingen niet aan de proefstukken zelf bepaald werden. 
Bij de toetsing aan de norm voor de maattoleranties van 
bakstenen (NEN 2489 art.7) blijkt dat de steen voldoet aan de 
eisen voor maatklasse 1 (strengste eisen). De stenen blijken 
echter dikker dan voor standaard waalformaat is vastgelegd. 
De gemiddelde dikte is 52mm ten opzichte van een normwaarde 
van 50mm. Volgens de norm zouden de stenen als formaat aan
duiding moeten hebben: waalformaat volgens fabrieks-opgave 
210*100*52mm maatklasse 1. In de praktijk levert een steen
fabriek altijd volgens zijn eigen maatspecifikaties. Onder 
waalformaat vallen alle stenen waarvan de afmetingen niet 
meer dan 1, 2 en 4% voor resp. 1, ben d van het standaard 
waalformaat afwijken. De dikte van de steen voldoet dus net, 
52*1,04 = 50mm. 
De breedte van waalforrnaatstenen is meestal groter dan de 
standaard waalformaat dikte, doordat oorspronkelijke de 
waalformaat stenen dikker waren. In een oude norm N520 (±1950) 
wordt voor waalfomaat aangegeven 208à220 x 101à107 x 52à56 mm. 
De dikte is verminderd zodat op dezelfde droogplank nu 12 
stenen naast elkaar liggen tegen vroeger 10, waardoor met een 
gelijk aantal planken de produktie is opgevoerd. 

De dikte in lengterichting gemeten (dl) valt hoog uit door een 
randje aan de steen (fig al). Dit randje onstaat door een 
spleet in de hoeken van de vormbak, deze luchtspleten z1Jn 
nodig om de vorm te kunnen lossen. Uit de vergelijking van 
de diktemetingen blijkt dat de steen een bolle onderzijde 
heeft (bijlage A). Het feit dat de stenen scheluw zijn is in 
de metingen niet te zien. Dat de stenen scheluw zijn blijkt 
uit het wippen van de steen over lijn 2-4 als de steen op een 
platvlak ligt (fig a2). Ook dit is een gevolg van de fabrikage 
methode. De klei in de vormbak wordt afgestreken met een 
draaiende schijf, de klei kleeft hieraan vast waarck>or één 
hoek iets wordt opgetild. 
Het meethulpstuk waarmee op de steenfabrieken wordt gewerkt 
(fig.a3) heeft een aanslag van 100mm lang, het randje aan de 
steen wordt hierdoor niet gemeten. De opgegeven dikte maat kan 
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hierdoor ook 51~m zijn: d-lmm s drnin, 51½-1 s 51,0mm; 
d+l ~ d2max, 51½+1 ~ 52,2mm. 

Tabel A: Afmetingen steen 

nr. 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A.7 
AS 
A.9 
AlO 

breedte [mm] 
1 2 gem. 

100.1 99.6 99.9 
100.9 100.2 100.6 
101.0 100.5 100.8 
100.0 99.7 99.9 
100.2 100.0 100.1 
100.6 100.3 100.5 
100.6 100.2 100.4 
100.4 100.0 100.2 
100.0 
99.4 

99.5 99.8 
99.2 99.3 

gem 100.3 99.9 100.1 
min 99.4 99.2 99.3 
max 101.0 100.5 100.8 

,lengte [mm) 
1 2 gem. 

211.4 211.8 211.6 
209.9 210.6 210.3 
211.9 212.1 212.0 
211.9 212.0 212.0 
208.2 208.8 208.5 
210.8 210.9 210.9 
211.1 211.5 211.3 
208.4 209.2 208.8 
210.9 210.8 210.9 
211.1 210.7 210.9 

210.6 210.8 210.7 
208.2 208.8 208.5 
211.9 212.1 212.0 

d-i. . 

·--l 
fig.al 

dikte [11m} 
1 2 .gem. 

52. 4 51. 2 51. 8 
52. 0 51. 0 51. 5 
52. 7 51. 9 52. 3 
52.2 51.4 51.8 
51.9 51.3 51.6 
52.5 52.2 52.4 
52. 9 51. 9 52. 4 
51.9 51.9 51.9 
52.1 51.7 51.9 
52.1 51.9 52.0 

52.3 51.6 52.0 
51.9 51.0 51.5 
52.9 52.2 52.4 

) 

gem. 
volume 

[ drn 3 ] 

1.094 
1.089 
1.117 
1.096 
1.077 
1.109 
1.112 
1.086 
1.092 
1.089 

1.096 
1.077 
1.117 

fig.a2 

fig.a3 

w 
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4.1.2 Hallergetal H 

In de resultaten, Tabel H, blijkt een grote spreiding aanwezig 
in de waarde van het Hallergetal voor proefstukken met de 
zelfde konditionering wat betreft de vochtigheid en.de 
temperatuur. In NEN2871.4 zijn voor stenen drie konqities 
vastgelegd: droog, nat en vakuüm-verzadigd. 
De konditie droog blijkt gelijk te zijn aan de konditie waarbij 
de stenen bewaard worden bij T=20°C en RV=60%, het hallergetal 
is gelijk en de massa neemt door het bewaren in de oven 105°C 
niet af (tabel H). 
Een verschil in zuiging van onder- en bovenvlak is niet te 
konstateren. Indien een verschil aanwezig is, is dit kleiner 
dan de variatie tussen de proefstukken. 

De positionering van de steunpunten op de juiste afstand 
onder het waternivo blijkt moeilijk. De afstand is moeilijk 
meetbaar door de adhesie van het water aan een meetlat. 

Een indruk van de relatie tussen de verzadigingsgraad en het 
Hallergetal voor de onderzochte steen is te krijgen uit 
figuur hl. 50.-------------------, 

40 -

-
i 30 -
0 ....... 

ffl ...., 
(lJ 
OI 
ai 20 -
ffl 
.r:. 

10 -

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

verzadigingsgraad fig hl 
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Tabel H 

Hallergetal konditie: droog konditie 20 60% 

nr. massa [g] Haller nr. massa (g] Haller 
voor na ó getal voor na ó getal 

------------------------------ ------------------------------
El 1634.7 1708.1 73.4 36 El 1635.1 1708.1 73.0 35 
E2 1651.7 1732.2 80.5 38 E2 1652.0 17 31. 9 79.9 38 
E3 1629.5 1704.7 75.2 36 E3 1629.7 1707.2 77.5 37 
E4 1655.1 1729.4 74.3 36 E4 1655.6 1729.8 74.2 36 
E5 1664.8 1743.7 78.9 38 E5 1664.7 1737.1 72.4 35 
E6 1660.9 17 51. 8 90.9 44 E6 1661. 0 1752.9 91.9 45 
E7 1616.0 1694.4 78.4 39 E7 1616.2 1694.3 78.1 39 
ES 1651.0 1726.9 75.9 37 ES 1651. 1 1727.6 76.5 37 
E9 1653.6 1722.8 69.2 35 E9 1653.6 1724.6 71.0 35 
El0 1693.4 1769.6 76.2 37 El0 1693.4 1773.0 79.6 39 
------------------------------ ------------------------------
gem. 1651.1 1728.4 77.3 38 gem. 1651.2 1728.7 77.4 38 

Hallergetal konditie: 5 min. konditie: 10 min. gedompeld 

nr. massa [g) Haller nr. massa (g) Haller 
voor na ó getal voor na ó getal 

1 ------------------------------ ------------------------------
Bl 1861.4 1895.1 33.7 16 Fl 1942.5 1963.7 21. 2 10 
B2 1835.4 1880.1 44.7 22 F2 1911.5 1930.9 19.4 9 
B3 1840.8 1885.8 45.0 22 F3 1943.1 1963.4 20.3 10 
B4 1815.3 1864.2 48.9 24 F4 1950.1 1969.8 19.7 10 
B5 1926.4 1955.7 29.3 14 F5 1946.8 1968.3 21. 5 10 
B6 1893.7 1923.6 29.9 15 F6 32.7 16 
B7 1806.6 1853.9 47.3 23 F7 21. 3 10 
BS 1801.7 1850.5 48.8 24 FS 21. 0 10 
B9 1846.1 1884.6 38.5 19 F9 32.2 16 
Bl0 1858.6 1894.2 35.6 17 Fl0 19.9 10 

------------------------------ ------------------------------
gem. 1848.6 1888.8 40.2 20 gem. 1938.8 1979.6 22.9 11 
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4.1.3 Massa's M 

Uit de gemeten massa's, tabel M, zijn een aantal grootheden voor 
de steen bepaald, zoals deze zijn beschreven in NEN 2871. 

De stenen hebben een grote poreusiteit, dit is kenmerkend voor de 
Nederlandse baksteen. 
De schijnbare poreusheid blijkt bij vrijwillige wateropname groter 
dan de (ware) poreusheid. Dit is theoretisch niet mogelijk. Na 
vrijwillige wateropname zal een deel van de porieën in de steen 
nog niet met water gevuld zijn. De schijnbare poreusheid zou dan 
ook uit moeten komen op de ware poreusheid min de niet met water 
gevulde porieën. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de soortelijke 
massa (2650 kg/m3 ) waarmee de poreusheid is berekend in werkelijk
heid hoger is. Of dat de konditie droog niet absoluut droog is. 
Als alle poriën vrijwillig met water gevuld worden is 4> = Wn [V/V] 

=> Vnt-Md/sm = (Mn-Md)/1000 => Md/sm = 6,088*10- 4 =>sm= 2712 
kg/rn3 ( dit lijkt geen reëele waarde) of Md = 1.6133 kg ipv 1.6511 
kg. Een kombinatie van beide faktoren is ook mogelijk. 

Tabel M uit massa resulterende grootheden 

nr. Vbr Vnt Md 
[ 1 o- 3 m3 ] [1 o- 3 rn 3 ] [kg] 

El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
El0 

1.106 
1.106 
1.106 
1.106 
1.106 
1.106 
1.106 
1.106 
1.106 
1.106 

0.943 
0.924 
0.900 
0.940 
0.972 
0.960 
0.933 
0.959 
0.943 
0.988 

1.6347 
1.6517 
1.6295 
1. 6551 
1.6648 
1.6609 
1.6160 
1.6510 
1.6536 
1. 6934 

Mn 
[kg] 

1. 9822 
1. 97 35 
1.9346 
1.9838 
2.0077 
2.0270 
1.9474 
2.0094 
1. 967 3 
2.0497 

Jel Jsf poreus 
[kg/m3 ] [kg/m3 ] (V/V] 

1478.0 
1493.4 
1473.3 
1496.5 
1505.2 
1501.7 
1461.1 
1492.8 
1495.1 
1531.1 

1734.1 
1787.9 
1809.8 
1760.7 
1713.1 
1729.9 
1731.7 
1722.5 
1753.2 
1714.3 

34.6 
32.5 
31.7 
33.6 
35.4 
34.7 
34.7 
35.0 
33.8 
35.3 

Wn Wn 
[m/m] [V /V] 

21. 3 
19.5 
18.7 
19.9 
20.6 
22.0 
20.5 
21. 7 
19.0 
21.0 

36.9 
35.3 
33.9 
35.0 
35.3 
38.1 
35.5 
37.4 
33.3 
36.1 

gem. 1.106 0.946 1.6511 1.9883 1492.8 1745.0 34.1 20.4 35.6 

Vbr = bruto volume= gem. volume uit Tabel A 

Vnt =nettovolume= onder water gewicht/ sm water 
Md ~ massa droog 

= massa nat Mn 
Jel = 
Jsf = 
4> 
Wn 

schijnbare volumieke massa van het element 
schijnbare volumieke massa van de scherf 

= poreusheid (ware) 
= wateropneming ( schijnbare poreusheid) 
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4.2 Drukproeven 

4.2.1 Steendruksterkte 

4.2.1.1 Sterkte 

De druksterkte die gevonden wordt is sterk afhankelijk van de 
beproevingswijze (§3.1.2). 
Bij de uitgevoerde proeven zijn twee faktoren gevarieerd: 
- de proefstukhoogte, h; 
- de belastingssnelheid. 

De druksterkte van de proefstukken staat vermeld in tabel D. 

Tabel D 

proefnr 
dl 
d2 
d3 
d4 
d5 
d6 

o,:su [N/mm2) 
14.3062 
12.8758 
13.2554 
12.7568 
12.0785 
12.1261 

5ste~ns h = 228mm 
h/½(b+l)=l.47 Kc=0.73 

d7 13.0614 
dB 15.1249 
d9 15.1737 
dlO 13.7683 
dll 12.7009 

3steens h = 134mm 
h/½(b+l)=0.86 Kc=0.65 

dl2 23.3121 
d13 21.6818 
d14 27.6639 
dl5 27.5616 

lsteens h = 45mm 
h/½(b+l)=0.29 Kc=0.36 

dl6 30.5104 
d17 34.0673 
d18 30.7258 
dl9 31.0114 

lsteens snelbelast 
h/½(b+l)=0.29 Kc=0.36 

: i '. 
i 

fS: sm [N/mm 2) 
Sp n=4 [N/mm2) 

12.90 
0.70 

13.97 
1.04 

25.05 
3.03 

31. 58 
1.67 

f'sm [N/mm2) 
s n=4 [N/mm2) 

9.40 
0.51 

9.14 
0.68 

9.09 
1.09 

11.37 
0.60 
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4.2.1.2 Vormfaktor 

De vorm van het proefstuk wordt gekarakteriseerd door de 
slankheid; de verhouding hoogte : breedte. In engelstalige 
landen aangeduid als Aspect-ratio. Indien het proefstuk geen 
vierkante doorsnede heeft, dus b ~ 1, wordt h / ½(l+b) als 
slankheid aangehouden. Dit is alleen bruikbaar indièn 1 niet 
veel groter is dan b. Als l >> b wordt de slankheid voor
namelijk door b bepaald. In het geval van de steen is 1 z 2b 
dus zal het gemiddelde nog wel bruikbaar zijn. 

De invloed van de proefstukslankheid op de proefstuksterkte 
kan op twee manieren worden verrekend: 
- door een vormfaktor a, die gedefinieerd is als het kotiënt 
van de gevonden sterkte en de sterkte die gevonden zou worden 
met een proefstuk van genormeerde afmetingen; 
- door een "Aspect ratio correction factor" Kc, die is 
gedefinieerd als het kotiënt van de sterkte zonder plaat
wrijving en de sterkte met plaatwrijving. 
De faktoren zijn reciprook en hebben een verschillend referen
tiepunt: dit is de slankheidswaarde waarvoor de faktor gelijk 
aan 1 is. Voor ais dit punt meestal h/b = 1 en voor Kc altijd 
h/b = 00 • 

Beide methoden hebben voor- en nadelen. De Kc-faktor is één
duidig en de resulterende sterkte is de waarde voor zuivere 
druk. Met de a-faktor kan aangesloten worden op de beton
praktijk waar als referentie een cilinder met h/b = 2 is 
vastgelegd. 

In figuur dl zijn de vormfaktoren a uitgezet voor een 
referentiewaarde van h/b = 1. In figuur d2 de waarden van Kc. 
Opgenomen zijn: 
- de vormfaktoren ~ volgens Schellbach, de basis voor de Bel
gische norm en overeenkomend met de waarde door Reinhart {38) 
voor beton vermelde waarde; 
- de Engelse normwaarden (metselwerknormen): 
- de Kc-waarden volgens Page {35). 
De Schellbach-waarde is gedefinieerd als fuktie van h/½(b+l) 
de overige als lijnen door kenwaarden. De Schellbach-waarde 
is weergegeven voor l=b en 1=2b. 

0.70 
Schellbach-formule: ~ = 0.65 + I 

r l+b , r 2*h ,1,25 
referentie: 11 + 1 * 1 1 
kubus met ribbe = 200mm L 400 J L l+b J 
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vormfactoren drukproeven 
schellbach, engelse norm, metingen, page 
- lr=b= --- l-2b -- eng.··<=>·· meet--·- page 

200 200 
3,---..,-n-------------------, 

0 ~__,__-----ll------------'---..--'---1------------
o.oo 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 

fig.dl 
helde de=(b+l)/2 

Kc vormfaktor drukproeven 
schellbach. engelse norm, metingen, page 

1.00 

0.80 

0.20 

- la:ab-= - - la=2b - - ra · Q· · meet -- paga 
200 200 

, '/ / 
1/ 

1.00 

,------
/ - - - . ---- ___.. .. ------. _____ ......-.-

...------.. -~ 

1J50 2.00 2.50 3.00 

~ 2tvCb+O 
fig.d2 
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kenwaarden: Page h/d 0 0.4 0.7 1.0 3.0 >5.0 
Kc 0 0.5 0.6 0.7 0.85 1.0 

Engelse h/d 0.75 1.0 1.5 2.0-3.0 
norm ~ 1.0 1.2 1.6 2:0 

Voor de steendrukproef ligt de slankheid h/b = 1 tussen de 
stapel van 5 en 3 stenen in. Als de referentiesterkte gelijk 
gesteld wordt aan (o5 + 03)/2 kan de waarde van~ bepaald 
worden voor de drie proefstuk hoogten. Deze waarden zijn 
eveneens weergegeven (fig.dl). 

De waarden van de diverse bronnen vertonen geen grote 
verschillen. Voor kleine waarden van h/d kunnen de verschillen 
door het stijle verloop van de kurve toch nog 30% bedragen. 
Opvallend is het dat de vormfaktoren ~ uit de metingen alle 
drie op de kurve van Page blijken te liggen. Dit houdt in dat 
de met Kc gekorrigeerde steensterkten vrijwel gelijk zullen 
zijn (zie tabel D). 

Voor de sterkte karakterisering van een materiaal zal in de 
rest van dit verslag de sterkte zonder invloed van plaat
wrijving worden gebruikt. Waarbij voor de omrekening de Kc
faktor volgens Page zal worden aangehouden. 
Er geldt dus: 

f'xm = fpxm * Kc en s = Sp * Kc 

f"xk = ( f'xm - l.64*s) en f'x = c * f'xk 

waarin: c = de langeduurkoëfficiënt (§4.2.5): 
x = s bij steen: 

v bij voegmortel: 
m bij metselwerk. 

De proefstukken bestaande uit gestapelde stenen blijken zich 
te gedragen als homogene elementen. Er ontstaat een zandloper
vormig bezwijkbeeld, dat niet beïnvloed is door de grensvlakken 
tussen de stenen. De Kc-faktor is daardoor toepasbaar. 
De verschuiving tussen de stenen is nihil doordat de wrijving 
hoog is. De verschuiving zou willen optreden op het moment 
dat de belasting zo groot is dat de belastingplaterr de dwars
vervorming van het proefstuk verhindert. Een verschuiving 
tussen de stenen is op dat moment zeker niet mogelijk omdat 
de wrijvingskoëfficiënt tussen de stenen groter is dan tussen 
de steen en de belastingsplaat. 
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4.2.1.3 Vervormingen 

De vervormingen worden gemeten door rekstrookjes. Deze bevinden 
zich op het midden van de zijden van de middelste steen in de 
stapel. Van het proefstuk Dl is het o-t diagram weergegeven 
in figuur d3. 

16 

14 

- 12 
~ 

1 10 

- e 
! 6 

i 4 

2 

0 
-sooo 

V00A 
10(11 

D1 
REKSTROOKJES 

AQ,ff9\ 
11/13 14118 

-<-
,---- 1 

-3000 -1000 

.'/ 
.J 
j 

1/ 
' I 

1000 

rek [ ""1m l 

3000 

LN<8 
16'17 

5000 

fig.d3 

In het spanning-rekverloop van de proeven zijn uit een aantal 
fasen te onderscheiden: 
I De vervormingen op de kopzijden van de steen 
(links,rechts) blijven achter bij de vervormingen aan de 
lange zijden (voor,achter) totdat een gemiddelde spanning van 
4 N/mm 2 is bereikt. Gesteld dat het materiaal elastisch 
vervormt dan betekent dit dat de spanning niet gelijkmatig is 
verdeeld. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk een geringe 
bolling in de drukvlakken van de steen. 
II Nadat dit hoogteverschil is weggedrukt is een situatie 
met gelijkmatige spanning bereikt en nemen de vervormingen 
evenredig toe met de spanning. 
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III Na het evenredige trajekt nemen de rekken plotseling sterk 
af. Dit treedt op bij een spanning die gelijk is aan de 
bezwijkspanning voor de stapel van 5 stenen (12 N/mm 2 ). De 
verklaring hiervoor is de wijze waarop de steen bezwijkt. Aan 
de buitenkant van de steen worden schollen van 5 à 10 mm dik 
afgedrukt zodat de kracht zich naar het midden konc~ntreert . 

d12 -- voor - - - achter - - re,.J1ts ....... lir'M 

............. ~ ........... . 
21 

........ , 
' - 16 .. 

1 15 ' 
1 

-1 

- 12 '. :i 

e 
9 

1 6 

• • _.1 

'\\ ·.' 

' 1 

3 

0 
-5000 -3000 -1000 1000 3000 fig.d4 

De schollen, waarop zich de rekstrookjes bevinden, zijn niet 
bezweken en gedragen zich elastisch. Zodra de spanning hieruit 
is verdwenen neemt het materiaal zijn oorspronkelijke lengte 
aan en is de rek gelijk aan nul. Voor de 5 stenen hoge proef
stukken is bij het afdrukken van de eerste schollen tevens de 
bezwijklast bereikt. Door de vervormingen verder te laten 
toenemen wordt de zandlopervorm zichtbaar zoals die ook 
ontstaat bij het drukken van betonkubussen. 
IV Bij de lagere in het bijzonder de éénsteensproefstukken 
(fig.d4) loopt de kracht na het afdrukken van de eerste schol 
verder op waarbij nieuwe schollen worden afgedrukt tot het 
proefstuk bezwijkt. Op het bezweken proefstuk zijn de breuk
lijnen tussen de schollen duidelijk waarneembaar. 
V De schollen bij de éénsteensproefstukken vallen niet van 
het proefstuk af, maar blijven veelal tegen het proefstuk aan 
staan. De kans bestaat hierdoor dat deze schollen opnieuw 
belast worden als het proefstuk verder is samengedrukt. Voor 
de rekstrookmetingen betekent dit dat de rekken weer toe gaan 
nemen. 
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Het na-kritisch gedrag van de proefstukken is afhankelijk van 
de proefstukhoogte en de vervormingssnelheid. Naarmate de 
proefstukhoogte kleiner en de vervormingssnelheid groter is 
de na-kritische sterkte groter, dat wil zeggen: er is een 
grotere kracht nodig om het bezweken proefstuk verder te 
vervormen. Bij de hoge proefstukken vertoont de kra~ht, nadat 
deze sterk afgenomen is, een stabilisatie (fig.d5). ·Deze 
stabiele slechts langzaam afnemende kracht is gelijk aan ~e 
wrijvingskracht in het breukvlak. 

E fig.d5 

De rekstrookjes dwars op de r1chting van de kracht, bevestigen 
de theorie dat de stenen enigzins bol zijn. Ook hier blijven 
de rekken aan de kopkanten in eerste instantie achter . 

• 
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4.2.1.4 Bolling stenen 

Het verschil in vervorming (stuik) tussen de metingen op het 
moment dat de evenredigheid ontstaat is gelijk aan de oneffen
heid van het proefstuk, waarbij de oneffenheid gelijk is aan 
het dikteverschil van de steen gemeten op het midden van de 
zijden. 

Voor proefstuk Dl bedraagt dit: 

tvoor = cachter = 200 µm/m 
clinks = trechts = 900 µm/m 
tverschil = 700 µm/m => vd stapel óh = 160 µm 

per steen ód = 32 µm = 0,03mm 

Dit verschil valt binnen de eis die aan het slijpen van de 
stenen werd gesteld. Bij een proefstuk van drie stenen en een 
enkele steen moet het optredende rekverschil eveneens 700µm/m 
zijn. Dit klopt voor de driesteens proefstukken. Maar bij de 
enkele stenen is het verschil door de bolling in de steen 
niet altijd waarneembaar. Hier is niet de gemiddelde vorm
afwijking van de steen bepalend voor het meetresultaat maar 
de vorm van de betreffende steen. Zo blijft bij proefstuk D12 
(fig.d4) alleen links de rek achter bij de overige drie zijden. 



4.2.2 Kubusdrukproef K 

4.2.2.1 Sterkte 
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De druksterkte van de mortelkubussen staat vermeld in tabel K. 

Tabel K 

proefnr Op VU [N/mm2J 
kl 10.485 
k2 10.003 
k3 10.073 
k4 10.665 
k5* 11.400 
k6 11.385 
k7 10.683 
k8 10.765 
k9 10.405 
klO 11.125 

h/½(b+l)=l Kc=0.7 
*belastingsnelheid hoger 

fp vm [N/mm2] 
Sp n=9 [N/rnm 2] 

10.62 
o. 45 

f 'vrn [N/mm 2] 
s n=9[N/mm2) 

7.44 
0.31 

Bij een kubus is de slankheid h/b uiteraard gelijk aan 1. De 
vormfaktoren zijn dus e = 1 en Kc = 0,7. 
Opvallend is de kleine spreiding in de proefstuksterkten. Er 
is een klein verschil in sterkte tussen de twee stortseries 
(kl-4(5) ,k6-10) aanwezig, fpvml-4=10,3 en fpvrn6-10=10,8N/mm 2 • 

De bezweken kubus is als vorm nog intakt. Er zijn scheuren in 
aanwezig, maar de kubus blijft samenhangend. Het scheurpatroon 
is voor alle proefstukken vrijwel gelijk (fig.kl). 

fig.kl 
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4.2.2.2 Vervorming 

De vervorming die door de rekstrookjes op het moment van 
bezwijken wordt geregistreerd is groot, E'vu = 4000 µm/m. In 
figuur k2 is te zien dat de vervorming bij het naderen van 
de maximale spanning sterk toeneemt. Deze grote ver~ormingen 
ontstaan waarschijnlijk alleen bij een langzame uit~oering 
van de proef. De aanwezigheid van kalk in de mortel heeft een 
positieve invloed op dit plastisch gedrag. 

Het door de rekstrookjes op de verschillende zijden van het 
proefstuk geregistreerde rekverloop tot een drukspanning van 
2 N/mm2 is voor de proefstukken verschillend. Het verschil 
in grootte is sterk wisselend. De vlakheid van de proefstukken 
is dus waarschijnlijk wisselend. 
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4.2.3 Teerlingdrukproef T 

4.2.3.1 Sterkte 

De druksterkten van de teerlingen staan vermeld in tabel T. 

Tabel T 
proefnr oS: mu [N/mm 2] f S: mm [ N / mm 2 ] 

tl 13.040 Sp n=8 [N/mm2) 
t2 
t3 
t4 
t5 
t6 
t7 
t8 

2h/b+l=l.08 

14.825 
14.783 
14.083 
15.943 
12.588 
13.548 
14.063 

Kc=0.71 14.11 
1.08 

De hoogte van de teerlingen bedroeg 
na het slijpen 108mm. De slankheid 
is dus 1,08. 
De druksterkte is groter dan de 
steendruksterkte. Een verklaring kan 
zijn dat de verzwakkende invloed van 
de mortel overtroffen wordt door een 
hogere steensterkte, als gevolg van 
de verminderde interne spanningen 
door het zagen van de steen. 

Bij het bezwijken van het proefstuk 
worden schollen van geringe dikte 
afgedrukt (tig.tl). Tevens bezwijkt 
meestal één van de twee hechtvlakken, 
hieruit blijkt dat de vervorming in 
dwarsrichting voor de mortel en 
steen verschillend is. 

4.2.3.2 Vervorming 

1 

f 'mm [N/mrn2) 
s n=8 [N/rnrn2) 

9.96 
0.77 

/ 

fig.tl 

De vervorming van de teerling blijkt (fig.t2) veel groter te 
zijn dan van de steen en de mortel. De E-modulus is"duidelijk 
kleiner. Zie verder §4.2.6.2. 
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4.2.4 Wanddrukproef W 

4.2.4.1 Sterkte 

4 6 8 10 12 
fig.t2 

rek [ lfTllm l 

De druksterkten van de metselwerkwandjes staan vermeld in 
tabel Wl. 

Tabel Wl 
proefnr 

wl 
w2 
w3 
w4 
w5 
w6 
w7 
w8 
w9 
wlO 

h/b*=3 

f.: mu [N/mm 2) 
11. 1766 
12.2247 
11. 8888 
11.8413 
12.1829 
11.6789 
12.0251 
11.5147 
11.2798 
11.9283 

Kc=0.85 

fS:mm [N/mrn2] 
Sp n=lO [N/mm2] 

11.77 
0.35 

f'mm [N/mm2] 
s n=lO[N/mm2] 

10.00 
0.30 
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De wand heeft een lengte van 430mm en een dikte van 100mm. 
De slankheid zal bij deze verhouding waarschijnlijk meer 
beïnvloed worden door de dikte dan door de lengte. De slankheid 
zal liggen tussen h/½(b+l) = 444/265 = 1,75 en h/b = 444/100 
= 4,44. Indien als slankheid h/b* = 3,0 wordt aangehouden is 
de resulterende metselwerksterkte gelijk aan de sterkte die 
met de teerlingdrukproef is gevonden. 
De vervorming zal in dwarsrichting behalve door de drukplaat 
ook door de op het proefstuk gemetselde staalplaat verhinderd 
worden. Hierdoor zal de proefstuksterkte positief beïnvloed 
worden. 
De invloed van de zwakkere voeg komt ook in de wandsterkte 
niet tot uitdrukking. Er wordt een metselwerkdruksterkte 
gevonden (zie §4.2.1.2) groot: f'm = f'mk = f'mm-1,64*s = 
10 - 1,64*0,3 = 9,5N/mm2. 
Indien de TGB-steen tabel wordt gehanteerd volgt uit de steen
en de mortelsterkte een metselwerkdruksterkte van: 6.0 N/mrn 2 , 

fpSa ■ t = 0,66 * 31,5 =29,8 N/mrn 2 en fpV = 10 N/mm2. 

TaNI 3 - "•t,,en,_..,,,dtn voor de drukst•rlrtt v1" metstl\111,erk 
fOi:,m••k,,.g 1 N1mm' • 10 kg''•. ,-•1 

9~•C:dt1dt rtkfl"IWll•de dru• s1,,kt1 me11eiw,,l 1n 
blok- of N ·mm 1. b11 "" 9""'·•ddtlde mortel~rutisterl-
SfHf"ISte~tf te ,,, N!"""""" 1 van 
vo1g,~s; 1 

""(l-,m' 2.5 1.5 11.5 

5 •.0 1.5 2.0 
10 2.0 3.0 3.5 

15 3.0 •.5 5.0 
20 •.0 B 6,5 

25 •.5 6.5 1.0 
JO 5.0 7.5 9.0 
35 5.5 8.5 10.0 

uit: 
NEN3853 
TGB-steen 

Als de Hilsdorf formule, welke is afgeleid uit een steen- en 
een mortelbezwijkkriterium, wordt aangehouden wordt een sterkte 
gevonden van z 11 N/rnrn 2 . Hierbij is ingevuld: 
f'sm = fpsm / U (hv=0 in II) => fpsrn = 9,4 * 1,75 = 16,0 N/mm 2 ; 

fpvm = 10,7 N/mm 2 , kubusdruksterkte; f2sm = fsm = 1,7 N/mm 2 ; 
U = 1,75; C = 4. 

Hilsdorf formule: 

fpSrn C * f2sm + hv/ha * fpVID 

f'mrn = * -------------- II 
U c * f 2 sm + hv /hv * f p sm 

waarin: f2srn de twee-assige treksterkte van de steen; 
U de spanningskoncentratiekoëfficiënt, U > 1; 
c een konstante, c=4 volgens TNO(l9], 

c=4,1 volgens Annamalait(4]; 
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De geldigheid van dergelijke formules wordt bepaald door de 
randvoorwaarden die erbij horen, maar welke meestal niet 
duidelijk omschreven zijn. De belangrijkste hiervan is de 
wijze waarop de parameterwaarden worden bepaald. 

Bezijkmodellen voor metselwerk welke voortbouwen op-de theorie 
van Hillsdorf zijn onder andere omschreven door: Atkinson 
ea. (5) en Baba [6]. Atkinson gaat uit van: triaxiale druk
proeven op de mortel, waaruit een niet-lineair gedrag voor de 
mortel wordt omschreven: en drukproeven met bi-axiale trek
spanning op de steen, waaruit een lineair gedrag voor de 
steen wordt omschreven. Dit model is ontwikkeld en getoetst 
aan metselwerkprisma's in "stack-bond" (tegelverband) van 
vijf lagen. 

4.2.4.2 Scheurvorming en bezwijken 

De eerste zichtbare scheuren in de wand ontstaan meestal in 
de kopkanten van de wand in de bovenste of de onderste laag. 
Tengevolge van spanningskoncentraties ontstaan door ongelijk
matige belasting. De gemiddelde drukspanning is op dat moment 
gelijk aan 80% van de bezwijkspanning. Deze scheur breidt 
zich uit en loopt dan over 4 à 5 stenen door. Deze scheur aan 
de kopkant ontstaat in eerste instantie aan één zijde. 
Tegelijkertijd ontstaan aan de voor en achter zijde van de wand 
vertikale scheuren aan de zijde van de gescheurde kopkant. Er 
zijn twee plaatsen waar deze scheuren kunnen lopen: op 50mm 
van de kop: en op 100mm van de kop door de stootvoegen. 
Daarnaast ontstaan vaak kleine niet openstaande scheuren in 
de stenen ter plaatse van de middelste stootvoegen (fig.wl). 

Op het moment dat de maximale kracht wordt bereikt zijn er 
ongeveer 10 scheurtjes van 50mm in de stenen van de wand 
aanwezig. Scheuren in de voegen zijn niet aanwezig of althans 
niet zichtbaar. In de fase dat de kracht afneemt en de drukbank 
de vervorming met de zelfde snelheid laat toenemen, scheurt 
de wand snel verder. Er vallen schollen van enkele stenen af 
waarachter interne scheuren zichtbaar worden. In enkele 
gevallen wordt duidelijk een schuin afschuifvlak aan de zijkant 
van de wand zichtbaar. 

Bij de bestudering van de bezweken proefstukken blrjkt dat de 
hechting tussen de staalplaat en het metselwerk niet verbroken 
is. Ook bezit het proefstuk nog zoveel samenhang dat het niet 
in stukken uit elkaar valt, als het proefstuk opgetild wordt 
aan de bovenste staalplaat. 
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fig.wl 

4.2.4.3 Vervorming 

De staalplaten werden niet voorbewerkt waardoor deze niet 
volkomen vlak zijn. Bij het beproeven werd dit duidelijk 
doordat bij aanvang van de proef een lichtspleet aanwezig is 
tussen de staalplaat en de belastingsplaat. Veelal is dit het 
geval op twee van de vier hoeken; de plaat is dan dus scheluw. 
Ook komt het voor dat de plaat iets bol of hol is. De kom
binatie van de afwijkingen in de onder- en bovenplaat, ten 
opzichte van een platvlak, bepaalt hoe het krachtsverloop in 
de muur is in het begin van de proef. 
De verschillen in vervorming tussen de lange induktieve 
opnemers bedraagt voor proefstuk W2: 

~E * 1 = 800µm/m * 0,444m = 355µm (fig.w2e) 

De korte opnemers registreren in eerst instantie een geringe 
vervorming (fig.w2ek). Deze meters bevinden zich meer in het 
midden van het proefstuk waaruit de konklusie getrokken kan 
worden dat de staalplaten in het algemeen hol zijn. Ook is 
het mogelijk dat de vervorming zich niet gelijkmatig over de 
hoogte verdeeld. 

De wand bezit een geringe vervormingskapaciteit. Na het 
bereiken van de bezwijklast daalt de kracht, die nodig is om 
de vervorming te laten toenemen, snel. 
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Het lastvervormingsdiagram van metselwerk wordt door Schnackers 
[40] gekarakteriseerd met een parabolisch verloop. Door hem 
werden proeven uitgevoerd op kalkzandsteen kolommen. 

De formule van dit verloop luidt: 

E 'm 

o'm = 
t 'mu 

E 'm 
* (2 - -) * f'mm 

t 'mu 
met t'mu = 

Edmm 

Door de gemeten parameters in te vullen, wordt gevonden: 

.111 

t'mu = 2 * 11,5N/mm 2 / Edmm = 5000µrn/m => Edmm = 4600 N/mm2 

o'm = ( 2/5000 * t'm - 1/50002 * t'm2 
-4 6 * 1 o- 8 * t 'm 2 + 4 6 * 1 o- 4 * t rn ' 

* o'mu = 

Deze formule geeft het verloop van het o-t diagram goed weer, 
wat betreft de stijgende tak (fig w3). De formule is niet 
bedoeld voor de dalende tak; deze is veel stijler dan uit de 
formule volgt. Het totale verloop kan worden benaderd met een 
vierde graadsfunktie, deze heeft echter geen praktische waarde. 

Als de proef wordt gestopt op het moment dat de kracht gedaald 
is tot 25% van de bezwijklast, blijkt nog 60% van de totale 
bankvervorrning elastisch te zijn. Dit houdt in dat de druk
platen over deze afstand uit elkaar moeten worden bewogen, 
voordat geen kracht meer wordt uitgeoefend. 

...... 

"E 
E z 

..... 
~-
"ë 
C 
ffl 
0. 
(/) 

vervorming // 
-- w1 - - · w2"····· w4--- w5---- 2e ----4-e 

16 r-----r-

14 -
~ 

12 -

10 -

8 :-

6-

4 :--

2 -

0 
-1000 1000 3000 5000 

rek [ pm!m ] 

Gl<~OS GRA~D~ 

- - . -- --- ---- -· - 7 

7000 

fig.w3 

9000 



45 

4.2.5 Langeduursterkte 

De sterkte van steenachtige materialen is bij een korteduur
proef hoger dan bij een langeduurproef. De verhouding van de 
lange- en korteduursterkte is de langeduurkoëfficiënt. 
De langeduurkoëfficiënt voor metselwerk is in NEN3853 TGB
Steen vastgesteld op 0,8. Dit is, gelijk aan het in dit 
onderzoek gevonden verschil tussen de resultaten van de 
steendrukproef D met de hoge en de lage belastingssnelheid. 
Als verondersteld wordt dat de langeduurkoëfficiënt voor 
steen gelijk aan 0,8 is, betekent dit dat de steendrukproef 
met een belastingssnelheid van 2,3µm/s de langeduursterkte 
een sterkte oplevert, die de lange duursterkte benadert. Deze 
veronderstelling is juist indien: de normfaktor de werkelijke 
verhouding tussen korte- en langeduursterkte weergeeft, en deze 
waarde ook geldig is voor de steen. 

Het resultaat van alle proeven waarbij de lage belastings
snelheid is gehanteerd, wordt als langeduursterkte beschouwd. 

4.2.6 Elasticiteitsmodulus 

4.2.6.1 Definitie elasticiteitsmodulus 

Voor de elasticiteitsmodulus zijn verschillende definities 
mogelijk. 
Te onderscheiden zijn: 
- de tangentrnodulus (óo/ót) bepaald in de oorsprong van het 

o-t diagram (o=t=O), Eo: 
- de tangentmodulus (óo/ót) behorend bij een bepaalde 

spanning, (o=x), Ex: 
- de secantrnodulus (o/t) behorend bij een bepaalde spanning, 

( 0 = X # 0 ) , Ex • e c : 

De elasticiteitsmodulus moet bepaald worden met een zuiver één
assige proef. Over het algemeen zal dit een drukproef zijn, 
maar in theorie is de Ed (druk) gelijk aan Eo (trek). De belas
tingssnelheid is van invloed op de E-modulus (zie ook 
§4.2.6.6), maar een waarde voor de belastingssnelheid is niet 
in een norm vastgelegd. 

De Eo is bij het vergelijken van de proeven een slecht han
teerbare waarde. De vervorming die vanaf de aanvang tot 3N/mm 2 

door de opnemers wordt geregistreerd blijkt sterk te worden 
beïnvloed door de vlakheid van het proefstuk. Het middelen 
van de meters op de verschillende zijden ondervangt dit 
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gedeeltelijk, maar als het drukvlak bol is wordt door de 
opnemers aan alle zijden een te kleine vervorming geregi
streerd en een hol oppervlak resulteert in een te grote 
vervorming. Naast de Eo wordt daarom E3 en E, gebruikt 
(fig.el). 

~ 
IO 

6 

e. fig.el 

Gekozen is voor de tangent-modulus bij 6 N/mrn 2 omdat dit 
ongeveer de maximale druk is in de gebruikstoestand. De waarde 
van E, is bij een normaal verlopend o-E diagram een ondergrens 
voor de E-rnodulus in de gebruikstoestand. 

fpmk = fpmm - 1,64*s = 11,5-1,64*1 = 10 N/mm 2 

OpffiU = 10 / 1,7 = 6 N/mrn 2 

Onder normaal verlopend wordt hier verstaan een grotere toename 
van de rek E bij een hogere spanning o (dalende E-modulus, 
sof tening) . 
De tangent-modulus wordt berekend als de secant-rnodulus tussen 
twee opeenvolgende meetwaarden. 

4.2.6.2 Waarde van de elasticiteitsrnoduli 

In tabel El zijn de E-moduli opgenomen van de proefmaterialen, 
deze zijn bepaald uit de uitgevoerde drukproeven waarbij is 
aangenomen dat hierin een één-assige spanningstoestand aanwezig 
is. Uit de gemiddelde vervorming van de op het proefstuk 
aanwezige opnemers worden de E-moduli bepaald waarna een 
gemiddelde wordt bepaald voor de proefserie. 
In figuur e2 is van elk type drukproef één o-E diagram weer
gegeven, hiervoor is uit elke serie het proefstuk met het 
meest karakteristieke resultaat geselekteerd. 
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teerling 
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Eóm [N/mm2J E~m [N/mm 2) 
9800 6300 

12600 8850 
4000 3800 
2900/9800 3850/6300 

vergelijking 
drukproeven 

Elm [N/mm 2) 

5400 
5350 
2900 
3400/3350 

d2 
steen 

k4 
mortel 

w1c 
metselw 

t4 
teerling 

-- . ------1 
. : ...... ' .... ·_: ... .' ·: .. 
. ' . . .·: . ,· 

o----A-__ __. _________ _._ __________ __. __ __. 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

rek [ lfT"m ] fig.e2 

De waarde van Edsm wijkt niet veel af van de door Glanville 
& Bannett en Hillsdorf [19,p19] gevonden waarden: 

Edsm = 300 * fpsrn = 300 * 31,5 = 9450 [N/rnm 2 ] 

Als voor fpsm de sterkte van een snel gedrukte steen wordt 
aangehouden. 

De waarde van Eóvm ligt in de buurt van een algemene waarde 
[19,p24]: Edvm = 1000 * fpvm (h/b = 1) = 10700 [N/mrn 2] 
Een algemenene waarde [41) voor de secantmodulus bij o'=l/3o'u 
is E~v,ec = 1700 * f'v 0 ,a = 10725 N/mm. Dit is in waarde 
gelijk aan de algemene waarde voor Edvrn maar dit betekent 
voor een niet-lineair o-t diagram een stijver gedrag (fig.e3). 
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1 c;, 

e fig.e3 

De gevonden waarden van Edmm lopen sterk uiteen per meetserie. 
Indien de waarde, gevonden met de teerlingdrukproef, wordt 
aangehouden komt dit overeen met Eó = C f'mm waarbij C=400. 
Dit is minder dan over het algemeen voor metselwerk wordt 
aangehouden. In de diverse normen variëren de waarden voor C 
van 600 tot 1500 (bijlage 0). In NEN 3853 is C=ll00: indien 
rekening gehouden wordt met kruip geldt C=400, de fpmm is 
hierbij bepaald van proefkolommen met b=l=210 en h/b=h/1=3½. 

In §4.2.5 is verondersteld dat met de lage belastingssnelheid 
de lange duursterkte wordt gemeten. Indien dit ook geldt voor 
de elasticiteitsmodulus, is een snel optredende kruip verant
woordelijk voor de lage Edm. 

Ook in vergelijking met de elasticiteitsmoduli van de kompo
nenten is de E'mm laag. Indien wordt uitgegaan van één assig 
lineair-elastisch gedrag zou de E'mm gelijk moeten zijn aan 
een gewogen gemiddelde van E'sm en E'mm: 

E'vm hs 
E'mrn = met ó = IVa [19,p42] 

(1-ó) + (ó*E'vm/E'sm) hs + hv 

Dit is gelijk aan: hs + hv hs hv 
= + IVb [bijlage 

E'mm E'sm E'vm 
0) 

Dit houdt in dat voor het wandje een Edmm verwacht kon worden 
van 10160 N/mrn 2 , E3mrn = 6600 N/mm2 en E&mm = 5390." De gevonden 
E'mm is 35 à 40% lager, met uitzondering van Edmmek. 
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4.2.6.3 Dwarskontraktiekoëfficiënt 

De dwarskontraktiekoëfficiënt is een grootheid, die weergeeft 
in welke mate de verlenging in één richting van een elementje 
een verkorting in de andere richting veroorzaakt. 

De rek in dwarsrichting, Ex en E z , van een materiaal is in 
één-assige spanningstoestand, Ox = Oz = 0, afhankelijk van nu, 
volgens: Ex = Ez = -nu * Oy / E Va 

of 
E11 = Ez = o" / Ed met Ed = -E / n11 Vb 

De uit de drukproeven bepaalde Ed-moduli en de daaruit bere
kende nu zijn voor de verschillende materialen vermeld in 
Tabel E2. 

Tabel E2 
Edo m na1m Ed :1 m nu 3 ID Ed11 m nu' m 

steen 54000 0.18 64500 0.10 49400 0.11 
mortel neg. 40600 0.22 25500 0.21 
metselwerk neg. 53556 0.10 28333 0.12 

Als het volume van een elementje konstant blijft, is nu = 0,5 
( a+o 11: a-½o * a-½ó = a3 als ó << a) • In het elastisch gebied 
wordt nu voor staal gesteld op 0,3 en voor beton op 0,2. 
Een algemene waarde voor metselwerk of de komponenten is niet 
bekend. Gezien de grote verschillen in de gehanteerde E-moduli 
voor metselwerk en de geringe waarde van de vormingen in 
dwarsrichting is dit niet zo vreemd. Wel wordt algemeen 
aangenomen dat de nu van de voeg groter is als van de steen, 
waarbij veelal bedoeld wordt dat: Ed van de voeg kleiner is 
dan van de steen. 

4.2.6.4 E'mm beïnvloedende faktoren 

De kleine E'mm ten opzichte van de komponenten, kan een gevolg 
zijn van een kombinatie van de volgende aspekten: 

A) vormfaktoren: 
1 uitzakken van de verse mortel, hierdoor ontstaat aan de 
randen een gaping tussen steen en mortel; 
2 wisseling in de positie van de steen, de stenen b~vinden 
zich niet exakt boven elkaar: 
3 terug liggen van de mortel ten opzichte van de steenzijden; 
4 onvolledige vulling van de lintvoeg met mortel; 
5 onvolledige vulling van de stootvoeg met mortel: 
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B) steenfaktoren: 
1 indringing van cementwater uit de mortel verandert de 
eigenschappen; 
2 spanningen door droging na verharding verzwakt de steen: 

C) mortelfaktoren: 
1 verschil in verhardingskonditie: 
- de luchtvochtigheid is algemeen rv=60% maar tijdens de • 
eerste week van de verharding van de mortelkubus rv=100%: 
- de onttrekking van water uit de mortel door steen, waardoor 
de totale voeg of alleen de grenslaag van de mortel met de 
steen verzwakt; 
2 krimp van de mortel resulteert in spanningen of scheuren 
waardoor de mortel verzwakt. 

D) ruimtelijkespanningsfaktoren: 
1 verschil in dwarsvervorming tussen mortel en steen, waardoor 
de één-assige spanningstoestand verandert in een drie-assige 
situatie: 
2 verhindering van dwarsvervorming bij de steen- en de mortel
drukproef, waardoor een drie-assige spanningstoestand ontstaat. 

4.2.6.5 Invloedsgrootte 

A) vormfaktoren: 
De eerste vier vormfaktoren reduceren de aangenomen mortel
doorsnede. Het effekt hiervan is dat de werkelijke spanningen 
in de voeg hoger zijn dan waarmee wordt gerekend. Een gevolg 
hiervan kan zijn dat de voeg eerder bezwijkt dat verwacht 
wordt. Tevens zal de voeg een schijnbaar kleinere E-rnodulus 
hebben. Bij bestudering van de proefstukken is geen uitzakking 
van de mortel zichtbaar. Daar staat tegenover dat een zakking 
ter grootte van enkele µm niet zichtbaar is, maar wel een 
verschil in de Eómm kan betekenen. Het effekt op E6'mm zal 
gering zijn. 

De wisseling tussen de stenen bedraagt ongeveer 2mm, de voeg 
ligt gemiddeld 1mm terug en onvolledige voegvulling is spora
disch aangetroffen. De doorsnede vermindering ter plaatse van 
de voeg wordt geschat op 5%. Hierbij dient te worden bedacht 
dat de wisseling van de stenen voornamelijk afkomstig is van 
de variatie in de steenbreedte, waarvan het effect ook in de 
stapels van de steendrukproef aanwezig is. 



51 

De tweede en de laatste vormfaktor hebben invloed op de 
effektieve steendoorsnede. Hiervan zal het effekt een door
snede vermindering van 5% ter plaatse van de steen zijn, 
indien gerekend wordt op een ongevulde stootvoeg. Rekening 
houdend met de zorgvuldige uitvoering die bij het vervaar
digen is gehanteerd zal dit minder zijn. 

B) steenfaktoren 
Deze invloeden zullen waarschijnlijk zeer gering zijn. 

C) mortelfaktoren 
Verwacht wordt dat een laagje van de mortel op het grensvlak 
met de steen een verminderde sterkte en stijfheid heeft. De 
oorzaak hiervan is een te geringe hoeveelheid water bij 
verharding in de voeg: dit water is door de steen opgenomen. 
Door de geringe dikte van de laag wordt de druksterkte van het 
metselwerk hierdoor niet beïnvloed, maar de vervorming ervan 
zorgt wel voor een kleinere stijfheid. 

Indien de laag aan de onder en boven zijde van de voeg een 
dikte heeft van 1mm en een E,v van 1000 N/mm 2 betekent dit 
voor de muur een verlaging van Elmm van 12% {62/(2/1000 + 
8/5350 + 52/5400) = 4727 N/mm2}. Dit is dus een redelijke 
verlaging, maar niet voldoende om het totale verschil te 
verklaren. Als wordt aangenomen dat de hele voeg sterk verzwakt 
is, doordat ook water uit de mortel verdampt ( RV=65% ), en 
een Elvm = 2000 heeft, zal dit een effect hebben van 21% 
{62/(10/1000 + 52/5400) = 4240 N/mm2}. Echter een dergelijk 
grote verzwakking van de voeg is niet voorstelbaar zonder dat 
de druksterkte van het metselwerk daalt. 

D) ruimtelijkespanningsfaktoren 
De tot nu toe beschouwde E-moduli en dwarskontraktie
koëfficiënten zijn bepaald uit de gemeten rekken, waarbij is 
aangenomen dat er in de proefstukken een één-assige spannings
toestand aanwezig is. Evenals de sterkte wordt ook de vervor
ming, en daardoor de stijfheid, beïnvloed door het optreden van 
van spanningen in de horizontale richtingen. In de ruimtelijke 
spanningstoestand die ontstaat krijgt de spannings-rekrelatie 
de volgende vorm krijgt: 

Ex 

ty 

E2 

= 
= 
= 

( - nu 
( 1 
( - nu 

* 0x + 1 * 0y - nu * 02 ) / E 
* 0z - nu * 0y - na * 02 ) / E VI 
* 0x - nu * 0y + 1 * 02 ) / E 

De invloed van de tot nu toe verwaarloosde horizontale span
ningen kan aanzienlijk zijn op de stijfheid van het proefstuk. 
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Annarnalait ea. (4) schrijft dan ook: 
"The modulus of elasticity of rnasonry is affected by the 
moduli of both mortar and brick. As both mortar and 
brick are subsubjected toa triaxial state of stress 
conditions in masonry under axial compression, the moduli 
of elasticity of brick and mortar determined by individual 
tests may not be used to derive realistic values of the 
modulus of elasticity of masonry" 

Er zijn twee oorzaken voor het ontstaan van een ruimtelijke 
spanningstoestand: 
I verhindering van de dwarsvervorming door de plaatwrijving 
en bij de wand tevens door de stalen platen van het proefstuk. 
II verschillen in de dwarsvervorming tussen de steen en de 
voeg in de wand, gelijk gesteld door het hechtvlak. 

I Door de wrijving tussen de drukplaten en het proefstuk 
worden de vervorming in de dwarsrichting gedeeltelijk ver
hinderd. De in het proefstuk optredende stuik in krachts
richting zal hierdoor kleiner zijn dan bij de één-assige 
spanningssituatie. Als de gemiddeld in het proefstuk optredende 
spanning in de dwarsrichtingen bekend zijn, kan de invloed op 
de E-modulus en de dwarskontraktiekoëfficiënt worden berekend 
met de formules VII en VIII. Deze zijn afgeleid (bijlage 0) 
door de spanning-rekrelaties voor de één- en drie-assige 
spanningstoestand te vergelijken. Hierbij is aangenomen dat 
de vervormingen gelijk zijn over de hoogte van het proefstuk 
en dus geen schuifspanningsvervorrning optreedt. 

Ox num - nug 
= VII 

0~ nug + 2*num*nug - 1 

Eg Ox 

= 1 - 2*nug* VIII 
Em Oy 

waarin: door m aangeduid wordt de waarde gevonden zonder en 
door g de gekorrigeerde waarde met de invloed van de 
drie-assige spanningstoestand. 

De grootte van de gemiddeld in het proefstuk optredende druk
spanning in dwarsrichting is afhankelijk van: de schuifspan
ning, die ontstaat door de wrijving tussen de drukplaat en het 
proefstuk; en de slankheid van het proefstuk. De wrijvings
koëfficiënt voor de kombinatie: proefstukoppervlak en belas
tingsplaat bij de uitgevoerde proeven bedraagt 0,15 à 0,25. 
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Stel dat het 0,20 is. Voor een kubusvormig proefstuk, 
slankheid=l, betekent dit een Ox = Oz = 0,2 * Oy (bijlage 0). 
De slankheid van de wand, bleek bij het bepalen van de druk
sterkte, gelijk te zijn aan 3. Dit betekent dat de schuifkracht 
uit de plaatwrijving verdeeld wordt over een drie maal grotere 
hoogte, dus Ox = Oz = 0,07 * Oy. 

De met VII en VIII gekorrigeerde waarden voor Een nu, zijn 
vermeld in tabel E3. 

Tabel E3 
E~g [N/mm 2 ] nu 3 g E,g [N/mm 2 ] nu 3 g 

steen 5670 0.24 4860 0.25 
mortel 7700 0.32 4670 0.32 
teerling 3420 0. 24* 2600 0. 26* 
metselw. e/ek 3765/6160 0.16 3320/3270 0.17 
"'stel :nu tm=nu mm 

Als tabel E2 en E3 worden vergeleken is te zien dat de invloed 
van de plaatwrijving op Nu erg groot is. Dit is logisch als 
bedacht wordt dat als de dwarsvervorming geheel verhinderd 
zou worden de Ox = Oz = 0,25 Oy als nug=0,2, waarbij de num 
gelijk is aan 0 (bijlage 0). 

De invloed van de plaatwrijving op de oorspronkelijk berekende 
E'xrn en nuxm is minder dan uit tabel E3 blijkt. Er is bij de 
korrektie uitgegaan van een gelijkmatige vervorming over de 
de hoogte van het proefstuk. De w~rkelijke pwarsvervorming 
wordt beïnvloed door de optredende schuifspanningsvervorming 
de dwarsvervorming wordt op halve hoogte, hierdoor veel minder 
verhinderd door de plaatwrijving aan de einden (fig.e4). 
Vergelijk §5.2 . 

fig.e4 



54 

De rek waaruit de dwarskontraktiekoëfficiënt bepaald wordt is 
op halve hoogte bepaald, waardoor het effekt van de plaat
wrijving hierop minder is. Als het effekt van de plaatwrijving 
op de dwarsvervorming in het midden nul gesteld wordt is nuxg 
gelijk aan naxm. Met formule VIII is berekend hoe groot het 
overblijvende effekt is en vermeld in tabel E4. 

Tabel E4 
E~h [N/mm 2 ] na 3 m E,h [N /mm 2 1 nu3m 

steen 6050 0.10 4185 0.11 
mortel 7020 0.22 4900 0.21 
teerling 3650 0 .10• 2760 0 .12* 
metselw. e/ek 3800/6212 0.10 3340/3290 0.12 
•stel: nu tm=nu mm 

Het effekt is dus sterk afhankelijk van de schuifspannings
vervorming. Door de verschillen in slankheid wordt het verschil 
tussen de stijfheid van de komponenten en de wand kleiner 
maar blijft het verschil met de teerling gelijk. 

II De vervorming in de dwarsrichting (rek) is voor de steen 
en de voeg gelijk indien de schuifsterkte van het hechtvlak 
voldoende groot is. Indien de initiële dwarsvervorming van de 
steen en de voeg ongelijk zijn, Eds ~ Edv, ontstaan er span
ningen in de dwarsrichting, o~ =oz # 0. In het algemeen en 
uit de metingen blijkt de dwarsvervormingsmodulus van de 
steen groter te zijn dan die van de voeg, Eds > EdV. Dit 
betekent dat er in de dwarsrichting een trekspanning in de 
steen ontstaat en een drukspanning in de voeg, ozs>0, ozv<0 
(fig.e5). De stijfheid in y-richting van de steen neemt 
hierdoor af en de voegstijfheid toe. 

Q t 
b 

fig.e5 
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Het verschil in dwarsvervorming tussen de steen en de voeg 
is bij beschouwing van de secantrnoduli minder dan bij de 
tangentmoduli. De optredende spanningen zijn numeriek onder
zocht zie §5.3. 
Als gesteld wordt dat de dwarsvervorming konstant is over de 
hoogte, waarbij dus de schuifspanningsvervorming wordt verwaar
loosd, is de grootte van de horizontale spanningen en de 
invloed ervan op de vertikale vervorming af te leiden (bijlage 
0). Het resultaat is de formule IX en X. 

oxs*hs -ov * (Ev*nas-Es*nuv) * hs 

OxV = --- = ---------------- IX 
hv hs*Es*(l-nuv) + hv*Ev*(l-nus) 

Oy -2*o; * (Ev*nus-Es*nuv) 2 * hs*hv 
tym = + 

Em* (hs+hv)* [hs*Es*(l-nuv)+hv*Ev*(l-nas)] *Es*Ev 

• Em volgens IV 

De invloed van de horizontale spanningen op de stijfheid is 
gering de term (Ev*nus - Es*nuv)2 is zeer klein. Met de mate
riaalgegevens uit dit onderzoek blijkt ty met l\o toe te 
nemen. Dit is dus nihil, maar er blijkt uit dat de stijfheid 
eerder toe dan afneemt. 

4.2.6.6 Invloeden van andere aard 

Het plaatsen van de rekstookjes op het midden van de proefstuk
zijden bij de steen- en kubusdrukproef betekent dat de vervor
ming van het oppervlak op deze plaats wordt gemeten. Deze kan 
door een uitbolling van het proefstuk minder zijn dan de 
vervorming van de gemiddelde vervorming van het proefstuk. 
dit verschil zal klein zijn volgens van Mier [38). 

Door de hoge slankheid ( de geringe dikte) is de bezwijkvorm 
van de muur afwijkend van een kubusproef. Dit kan echter geen 
reden zijn voor de geringe E-modulus, omdat de teerlingen 
deze bezwijkvorm niet hebben en wel de geringe E-rnodulus. 

Een verklaring voor de kleine E-modulus in verhouding tot 
andere uit de literatuur bekende proeven kan de lage belas
tingssnelheid zijn van de uitgevoerde proeven. Hierdoor is het 
mogelijk dat een snel optredende kruip invloed heeft op de 
gevonden vervormingen (zie §4.2.6.2). Als deze kruip specifiek 
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is voor de interaktie tussen steen en voeg, dat wil zeggen 
niet optreedt bij de proeven op de komponenten, kan hiermee 
ook het verschil in elasticitietsmodulus ten opzichte van de 
komponenten worden verklaard. De belastingssnelheid is in 
absolute waarde voor alle proeven konstant, namelijk 3,2µm/s, 
de relatieve snelheid is afhankelijk van de proefst~khoogte. 
Het verschil in de relatieve balastingssnelheid bedraagt dus 
een faktor 4, namelijk 23*10- 6 tov 5*10- 6 s- 1 , waardoor enkele 
procenten verschil kan optreden in de gemeten stijfheid. In 
figuur.e6 is de afhankelijkheid van de belastingssnelheid 
welke wordt vermeld [38] voor de E-modulus van beton 
aangegeven. 

De ongelijkmatige spanningsverdeling door het niet volkomen 
vlak zijn van het proefstuk, in het begin van de proef, heeft 
misschien niet alleen invloed op het begin van het gemiddelde 
spanning-rek verloop maar ook op het vervolg. 

1D fc 

-- ell"Ql)Olob• 
- uit ond•rzo•k 

08t--J~~+-~A~ ~--t....;:......,;,,-----4_-J - - "°°' l)l"Qk!•J•ll•t>ru,k 

0 c'1 • -1%.11,,,,,, 
t, ['1 • • 1•,1,. / 10 ,.,,,, 
C t'I • • 1¾,1100 m,n 
d c·1 ·• • 1%.1 1000m,n 
• ['I • • 1%,1 7dog,n 

Ylof"Ti---r--t---~A~~+~ .... -~ o z Kh•urvorm,ng 

fig.e6 
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4.2.7 Kontrole met de bankvervorming 

De gevonden vervorrningskarakteristiek kan gekontroleerd worden 
door deze te vergelijken met de door de bank geregistreerde 
vervorming. Behalve de vervorming van het proefstuk meet de 
bank echter ook de vervorming van de bank zelf. Hierdoor is 
een korrektie van de bankvervorming nodig voordat vérgelijking 
mogelijk is. 

De door de bank geregistreerde vervorming vertoont de volgende 
fasen: 
- de drukplaten bewegen naar elkaar toe, tot het proefstuk 
geraakt wordt, F = O; 
- de bovenste drukplaat draait in het bolscharnier en zakt 
tot de plaat op drieplaatsen het proefstuk raakt, F = lkN 
(beschrijving drukbank §3.2 omschrijving experimenteel onder
zoek); 
- de kracht loopt op tot 12kN, de meter registreert een sprong 
in de vervorming van ongeveer 0,1mm; 
- d~ vervormingstoename daalt iets en neemt verder evenredig 
met de kracht toe. 

Door een stalen blok in de bank op druk te belasten is een 
ijkwaarde verkregen. De vervorming van het stalen blok is 
verwaarloosbaar klein ten opzichte van de metselwerkvervorming. 
De korrektie houdt in dat de bankvervorming bij het ijken 
afgetrokken wordt van de bankvervorming van de andere proeven 
(fig.e5). Deze korrektie heeft meer effekt op de resulterende 
stijfheid naarmate het proefstuk stijver en lager is. 
De bankvervorming bij het drukken van het stalen blok vertoont 
de zelfde karakteristiek als bij de overige proeven. Deze 
karakteristiek behoort dus bij de bank. 

De uit de korrektie verkregen bankvervormingen van de teerling 
en het wandje, lopen uitgezet tegen de spanning evenwijdig aan 
het o-t diagram dat is verkregen uit de metingen op het 
proefstuk, bij de steen en de mortel loopt de bankvervorming 
wat vlakker Edsb = 5000 N/mm 2 • Het verschil is niet erg groot 
zodat niet getwijfeld hoeft te worden aan de juistheid van de 
metingen op het proefstuk. 
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4.3 Trek- en splijtproeven 

4.3.1 Steentrekproef C 

De resultaten van een trekproef zijn sterk afhankelijk van 
de excentriciteit en de inleiding van de kracht (zi~ §3.1.1). 
De treksterkte van de proefstukken staat vermeld in·tabel C. 

Tabel C Tabel G 

nr osu[N/mrn2J fsm[N/mrn2) nr o. su [N/mm 2) fa sm[N/mrn2) 
s [N/mrn 2) s [N/mm 2) 

cl 1.9534 gl 2.1 
c2 1. 6194 g2 2.4 
c3 1.4854 g3 1. 9 
c4 2.0796 g4 2.2 
c5 1.2388 g5 2.2 
c6 2.2078 g6 2.4 
c7 2.7534 g7 1. 8 
c8 1.6728 g8 2.8 
c9 1. 37 38 g9 2.0 
clO 1.2447 gl0 1. 9 

1. 76 2.2 
0.48 0.3 

Voor de steentreksterkte wordt in het algemeen uit gegaan 
van 1/18 * steendruksterkte ( fprn ). Deze waarde is van Haller 
[19) afkomstig. Met f;srn = 31,6 N/mm2 betekent dit een fsm = 
1,75 N/rnm 2 . Dit blijkt ook voor deze steen en beproevingswijze 
uitstekend te kloppen. In de mauerwerkkalender'89 [41) wordt 
een zeer ruime marge aangegeven van 1/100 tot 1/12, met een 
gemiddelde van 1/25. Over het algemeen dus wat lagere waarden. 
De variatie tussen de proefstukken is groot. De karakteristieke 
treksterkte komt op 0,96 N/mrn 2 • 

Het spanning-rekverloop is vrijwel lineair met een E-modulus 
van 6235 N/mrn 2 . Dit is gelijk aan de steendruk stijfheid, E3STTI 
= 6300 N/mm2 

De steen breekt in 7 van de 10 gevallen op= 5mm van het 
trekhulpstuk door de invloed van de dwarskontraktie
verhindering. Twee proefstukken ( cl c2) braken te.rplaatse 
van een grindkorrel in de klei en één terplaatse van een 
sintering. Deze verstoringen van de homogeniteit blijken tot 
grotere spanningskoncentraties te leiden dan de kracht inlei
ding. 
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Indien de steen breekt in het meetgebied, is uit de verschillen 
tussen de metingen op de vier zijden te zien hoe de steen is 
gebroken. De meter op de zijde waarin de scheur ontstaat 
registreert een sterke toename van de rek. In de tegenover 
liggende zijde neemt de rek wat af doordat buiging optreedt 

(fig.cl,2). 

In een aantal gevallen ( c4,c6,c7,c10) is uit de vervormings
metingen aan de vier zijden duidelijk waarneembaar dat de 
steen buigt. Dit wordt veroorzaakt door een excentriciteit 
van de belasting (fig.c3). 

4.3.2 Steensplijtproef G 

De resultaten van de steensplijtproef zijn vermeld in tabel G. 

De veronderstelling dat de splijtsterkte hoger is dan de 
treksterkte (§3.2) klopt. Maar de spreiding blijkt echter niet 
groter maar kleiner te zijn, 0,3/2,2 < 0,5/1,8. De splijt
sterkte blijkt 1/15 * fpsm te bedragen. Dit in afwijking met 
de door Haller [19) veronderstelde waarde van 1/17. 
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4.3.3 Morteltrekproef M 

De treksterkten van de proefstukken staan vermeld in tabel L. 

Tabel M Tabel L 

nr ovu [N/mm2] fvm[N/mm2) nr Oa vu [ N / mm 2 ] ! • vm [ N / mm 2 ] 
s [N/mm2) s [N/mm 2] 

ml 1.715 11 1.658 
m2 1.898 12 1.656 
m3 1.876 13 1.495 
m4 1.749 14 1.546 
m5 1. 37 2* 15 1.504 
m6 1.958 16 1.400 
m7 1.428 17 1.515 
m8 1. 846 18 1. 563 
m9 1. 638 19 1.435 
rnlO 1.829 110 1.448 

* excentrisch 1. 73 1. 52 
gelijmd 0.20 0.09 

De morteltreksterkte is vrijwel gelijk aan de steentreksterkte. 
De waarde van fvm, de morteltreksterkte komt overeen met 1/6 
van fpsm, de morteldruksterkte bepaald aan de kubus, en met 1/4 
van f'sm, de gekorrigeerde morteldruksterkte. Een algemene 
verhouding [40) is fvm = 1/8 * f'vm tot f"vm > 15 N/mm 2 . 
Daarna kan de betonverhouding: fvm = 1 + 1/20 * f'vm worden 
gehanteerd. De meetresultaten liggen allen boven deze lijn. 

4.3.4 Mortelsplijtproef L 

De splijtsterkten van de proefstukken zijn vermeld in tabel L. 
De mortelsplijtsterkte is kleiner dan de treksterkte. Dit is 
vreemd gezien de algemene verwachting en het beeld bij de 
steen. De indrukking van de rol in het oppervlak heeft hier 
waarschijnlijk mee te maken (§3.2). 

4.3.5 Hechttrekproeven R,X 

De treksterkten van de proefstukken staan vermeld i~ de 
tabellen Ren X, bepaald met respektivelijk de metselwerk
trekproef en de kruisproef. 



Tabel R 

nr 
rl 
r2 

ohu{N/mma] 
0.31 
0.27 

r3 0.50 
r4 (0.03*) 
r5 0.13 
r6 0.38 
r7 O. 26* * 
r8 0.43 
r9 0.26 
rl0 0.45 

fhm [N/mma] 
s [N/rnm2) 

0.33 
0.12 

los door bevestigen in bank 
** excentrisch gelijmd 
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Tabel X 

nr 
xl 
x2 

ohu [N/mma] 
0.280 
0.232 

x3 0.332 
x4 0.285 
x5 0.248 
x6 0.208 
x7 0.254 
x8 0.239 
x9 0.221 
xl0 0.325 

fxhm[N/mm2J 
s [N/mm 2) 

0.26 
0.04 

De hechtsterkte blijkt gemiddeld vrij laag: een waarde van 
0,2 N/mm 2 wordt gezien als de waarde die veelal wordt gevonden 
met een niet zorgvuldig uitgevoerde kruisproef. De uit de trek
proef verkregen waarde variëert sterk. 

Een eerste serie kruisproefstukken had geen enkele hechting 
(bijl.! §2.4.1). De verhinderde krimp heeft volgens Longfoot 
[28] geen invloed op de hechtsterkte. Deze konklusie wordt 
getrokken uittrekproeven op prisma's waarbij in de voeg een 
stalen staaf was opgenomen. De hechting zal dus waarschijnlijk 
verstoord zijn door het verplaatsen van de proefstukken. 
Als trillingen tijdens de verharding een grote invloed hebben 
op de hechttreksterkte, kan dit een reden zijn voor de grootte 
spreiding. Proefstuk r4 is waarschijnlijk reeds bezweken bij 
het bevestigen in de bank ervan: door passingsproblemen werd 
hierbij kracht aangewend. Een excentriciteit van de trekstukken 
ten opzichte van het proefstuk ter grootte van enkele mili
meters, r7, resulteert niet direkt in een zeer laag resultaat. 

De proefstukken bezwijken doordat één van de twee hechtvlakken 
bezwijkt. Hierbij blijft vrijwel geen mortel op de steen 
achter. De sterkte van de hechting blijkt niet beïnvloed te 
worden door het verschil in oppervlak tussen de boven en de 
onderzijde van de steen, welke respektievelijk bezand en 
onbezand zijn. De breuk treedt namelijk voor de helft van de 
proeven op in het bovenste hechtvlak en voor de helft in het 
onderste. Van de stenen werd voor het dompelen het losse zand 
met een stoffer verwijderd (bijl.I §2.4.1). 
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4.4 Hechtschuifproef S 

De meetresultaten van de schuifproef zijn vermeld in tabel S. 

Tabel S 

nr Fsl (kN] oJ.= -chm ( N /mm a] f t hm (N/mma] 
s1 50.4 3.13 s [N/mm 3 ] 

s2 58.6 3.63 
s3 69.4 4.31 
s4 69.0 4.28 
s5 54.2 3.36 
s6 55.0 3.41 
s7 51. 8 3.21 
s8 76.8 4.76 
s9 64.1 3.98 
s10 52.0 3.22 

3.73 
0.57 

Het schuifproefstuk bezwijkt door afschuiving over het vlak, 
waarin volgens het numerieke model de maximale schuifspanningen 
ontstaan (§3.3.3). Bij een aantal proefstukken treedt tevens 
breuk op in de steen. De reden hiervoor is de aanwezigheid 
van het rubber tussen het proefstuk en de stalen schoen. Het 
rubber vervormt sterk; door de samen drukking in vertikale 
richting ontstaat een uitzetting in horizontale richting. 
Tussen het staal en het rubber treedt een verschuiving op 
(het rubber was op één punt aan het staal gelijmd). Door een 
grote wrijving tussen de steen en het rubber treedt in dit 
kontaktvlak geen verschuiving op. In de dwarsrichting van de 
steen ontstaat hierdoor een trekspanning (fig.sl). 

fig.sl 
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De hechtschuifsterkte is gelijk aan de maximaal opneembare 
schuifspanning in het hechtvlak. Deze is afhankelijk van de 
aanwezige spanning loodrecht op de voeg, o~. De grootte van 
de schuifhechtsterkte bij een variërende o~, is door velen 
onderzocht. Door de grote variatie in beproevingsmethoden en 
materialen is het verschil in de resultaten groot. 
In het bezwijkrnodel van Coulomb is de afhankelijkheid van o~ 
lineair terwijl Mohr een tweedegraads verband geeft (fig s2). 
Van drie onderzoeken is het voorgestelde verband in figuur s3 
weergegeven. Voor de uitgevoerde schuifproef geldt dat de 
schuifspanning in het hechtvlak gelijk is aan de drukspanning 
loodrecht erop. De proefresultaten zijn eveneens weergegeven 
in figuur s3. 

1 Stöcke1[21) 
2 Page [31] 

3 Carter [24) 

-chu 
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-chu 
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~ Eindige Ele■enten Berekeningen ■et Diana 

5.1 Modelvorm 

In diagram 1 (§1.8) is aangegeven hoe de meetresultaten 
verwerkt worden tot materiaalgegevens. De proef moet hierbij 
worden geschematiseerd tot een met Diana berekenbaar model. 
Hierbij moeten een aantal aannames gedaan worden. 

Met Diana zijn drie dimensionale berekeningen mogelijk, maar 
deze vergen veel invoer- en rekentijd. Daarom is uitsluitend 
gebruik gemaakt van twee dimensionale modellen. Het invoeren 
van een driedimensionaal model is veel werk omdat dit niet 
met behulp van de mesh-generator uitgevoerd kan worden. Bij 
het twee dimensionaal schematiseren is er de keuze tussen 
twee extremen voor de eigenschappen in de derde dimensie. De 
eerste mogelijkheid is de vlakke spanningstoestand; dan zijn 
geen spanningen in de derde richting mogelijk. Dit is het 
geval als de afmeting (dikte) in deze richting nul is. De 
tweede mogelijkheid is de vlakke vervormingstoestand; hierbij 
is geen vervorming mogelijk in de derde richting. Dit is het 
geval indien de afmeting in deze richting oneindig groot is. 
Naast deze twee mogelijkheden kan ook gekozen worden voor een 
axiaal symetrisch model, hierbij wordt een vlak geroteerd om 
één van de randen, waardoor dus een min of meer cilindervormige 
model onstaat. 

5.2 Vervorming van een getrokken steen 

De getrokken steen heeft als afmetingen 210x100x52mm en wordt 
in lengte richting getrokken. Als modellen zijn mogelijk het 
vlak 210x100mm (d=½b) waarbij een vlakke-spanningstoestand 
wordt aangenomen en het vlak 210x52mm (d=2b) met een vlakke
vervormingstoestand. Het werkelijke gedrag bevindt zich tussen 
deze uitersten. 

Bij de trekproef wordt de vervorming aan de kop van de steen 
verhinderd door een opgelijmde stalen plaat. In het model is 
dit te benaderen door aan de randen opleggingen (scharnieren) 
aan te brengen. Dit betekent dat de belasting niet als q-last 
kan worden aangebracht maar vertaald moet worden tot een 
opgelegde vervorming. Ook had gekozen kunnen worden.om aan één 
zijde de verplaatsing van de randpunten van elkaar afhankelijk 
te maken (tyings). 
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In de tabel C2 z1Jn de vervormingen vermeld van de lengte, 
breedte en dikte, en van de meettrajekten in deze richtingen. 
Deze zijn berekend met de mogelijke twee dimensionale modellen. 
Naast de afmetingen zijn als gegevens ingevoerd: 

E-mod = 6000 N/mm2; Nu= 0.31; 
Ftrek = 5200 N of ól = 35µm; (onderstreept indien invoer) 

Tabel C2 

model vervormingen [µm] kracht[N] 
ól óll ób óbl Ft 

(ód) 
handberekening 
[ól= (l•o) / (A*E)] 35,00 28,44 5,00 3, 75 5200 

(2,60) 
vlakke spanning 
q-last, ób(top)=vrij; 35,00 28,44 5,00 3, 75 5200 
q-last, ób(top)=nul; 35, 10 28,82 5,09 3,84 5200 
ól, ób(top)=vrij; 35100 28,44 5,00 3, 75 5200 
ól, ób(top)=nul; 35100 28,97 5,14 3,88 5267 
omgerekend tot Ft=5200; 34,55 28,60 5,07 3,83 5200 
ól, ób(top)=nul, fijn; 35,00 29,00 5,13 3,88 5263 
omgerekend tot Ft=5200; 34,58 28,65 5,07 3,83 5200 

vlakke vervorming 
ól, ód(top)=vrij; 35100 28,44 (3,71) 5714 
omgerekend tot Ft=5200; 31,85 25,88 (3,38) 5200 
ól, ód(top)=nul; 35100 29,02 (3,76) 5791 
omgerekend tot Ft=5200; 31,43 26,06 (3,38) 5200 

" "Il, 

l.,:qc L .. -, 

' 1'; fo ' 
~ .~ 

1.., 

'î 
fs.210 J, fig.c4 

l De hier aangenomen nu is te groot. Voor de steen is na 
:::: 0,1. De berekende vervormingen zijn hierdoor te groot. 
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Uit een vergelijking van de gevonden vervormingen blijkt dat 
het effekt van de verhinderde dwarskontraktie aan de onder
en bovenkant tegengesteld te zijn aan wat logisch lijkt. 
Namelijk dat de vervormingen door de dwarskontraktie
verhindering zowel in lengte als in de breedte iets kleiner 
zal zijn. Indien de vervorming aan de kopkanten wordt ver
hinderd, is de verlenging van het meettrajekt in de ~rek
richting een½% en de verkorting in dwarsrichting ter plaatse 
van de middendoorsnede 1½% groter dan indien de vervorming 
aan de kopkanten vrij kan optreden. De totale verlenging in 
de lengterichting is bij de zelfde belasting echter wel kleiner 
in het geval van verhinderde dwarskontraktie. 

Ten opzichte van de handberekening berekent het Diana-model, 
met vlakke spanningstoestand, in de situatie dat de dwarskon
traktie vrij kan optreden in dezelfde vervormingen, en grotere 
vervormingen in de situatie dat de dwarskontraktie verhinderd 
wordt. Het model met een vlakke vervormingstoestand resulteerd 
in kleinere vervormingen in de lengte en grotere in de breedte 
ten opzichte van de handberekening. 

De gemaakte berekening waarin het elementennet fijner is 
genomen ( "normaal"= 4x8 elementen "fijn"= 8x16 elementen ) , 
blijkt vrijwel dezelfde resultaten op te leveren. De normale 
elementgrootte blijkt dus, voor deze berekening, voldoende 
nauwkeurig te zijn. 

De maximale spanningen blijken, door de verhinderde vervorming 
aan de kopkanten, hoger te worden. De spanning in de trek
richting is plaatselijk 10% hoger en in dwarsrichting ontstaat 
een trekspanning met een maximum gelijk aan 20% van de spanning 
in de trekrichting. 

In de figuur c5 is de verplaatsing van de proefstukrand uit
gezet tegen de plaats in het proefstuk. Dit is dus eigenlijk 
een tekening van de vervormde rand waarbij de vervorming in 
dwarsrichting sterk vergroot is weergegeven. Hierin is te zien 
dat de verhindering van de dwarskontraktie aan de einden 
effekt hee~t tot 50mm van de einden. De totale schuifspannings
vervorming is over deze lengte dus gelijk aan de verhinderde 
vervorming. Bij de situatie waarin een q-last is aangebracht 
is deze invloedslengte kleiner, doordat het einde in de lengte 
richting vrij is, waardoor deze rond gaat staan. 
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J<onklusie: 
- De vervormingen in dwarsrichting op het midden van de steen 
worden naulijks beïnvloed door de verhinderde dwarskontraktie, 
de in het midden gemeten rekken resulteren in de juiste 
dwarskontraktiekoëfficiënt. 
- De in de berekening gehanteerde dwarskontraktiekoëfficiënt 
nu is te groot (zie voetnoot). Dit heeft ook effekt op de 
de grootte van de schuispanningsvervorming doordat de glij
dingsmodulus afhankelijk is van nu 
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5.3 Modelering van metselwerkdrukproef W 

Het wandje heeft als afmetingen (l*b*h) 430 * 100 * 444+20 mm 
en wordt in de hoogte richting op druk belast. Als twee 
dimensionale modellen zijn mogelijk: 
- het vlak 430 * 440+20 mm waarbij een vlakke spanni_ngstoestand 
wordt aangenomen (d=l/4*b); 
- het vlak 100 * 440+20 mm waarbij een vlakke vervormings
toestand wordt aangenomen (d=4*b). 

Het ingevoerde elementennet ziet er uit als in fig w5. 

Als materiaalgegevens worden ingevoerd: 
Estaal = 210000 N/mm2 nu = 0.3; 
E's = 6500 N/mm 2 nu = 0.1; 
E'v = 9000 N/mm 2 nu = 0.2: 

Als opleggingen zijn onder en boven rollen aangebracht (óy=O). 
De staalplaten zijn echter zo stijf dat de vervorming in x
richting ook nihil is. 

Als aan de wand een gelijkmatige verkorting wordt opgelegd, 
volgt uit de berekening een E'm = 6930 N/mm2 bij de vlakke 
vervormingstoestand, en E'm = 6950 N/mm 2 bij de vlakke
spanningstoestand. Het verschil tussen beide modellen blijkt 
verwaarloosbaar. 

De gevonden E'm is groter dan, de waarde die met de formule 
IV gevonden wordt voor deze E's, E'v waarde namelijk E'm = 
6805 N/mm2. 

Doordat Eds = Es/nu = 65000 groter is dan EdV = 45000 N/mm 2 

ontstaat trekspanning in de steen en drukspanning in de voeg. 
De trekspanning berekend in de intergratiepunten van de 
steenelementen berekende trekspanning is zeer klein, namelijk 
in de intergratie punten maximaal os= 1/50*o's en gemiddeld 
1/90 o's. Dit komt overeen met formule IX (§4.2.6.50). 
Dit betekenent dat de steen niet bezwijkt door overschrijding 
van de steentreksterkte: fs = 1/18*f's. 

De plaatsen van de maximale trekspanningen komen wel overeen 
met de plaatsen waar scheuren ontstaan. Deze plaatsen zijn: 
halverwege de wanddikte en halverwege de strekken in de drie 
middelste lagen. De kombinatie druk en trek resulteerd dus in 
vertikale scheuren. 
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~ Konklusies 

6.1 Uitvoering experimenteel onderzoek 

6.1.1 Algemeen 

De gebruikte langzame vervormingsgestuurde beproevingsmethode 
houdt in: een lange beproevingsduur, namelijk 15 à 25 minuten 
en het gebruik van een vervormingsgestuurde drukbank. De 
beproevingsduur is niet zo belangrijk omdat deze ten opzichte 
van de voorbereidingstijd gering is. Niet iedereen beschikt 
over vervormingsgestuurde apparatuur zodat deze proeven voor 
algemene toepassing minder geschikt zijn. De proeven zijn 
echter in eerste instantie beschreven voor vervolgonderzoek 
op de Technische Universiteit Eindhoven. 

De vervorming geregistreerd door de opnemer op de bank, heeft 
slechts waarde voor de sturing van de proef en als referentie 
voor de door andere meters geregistreerde vervormingen. De 
induktieve vervormingsopnemers (ivo's) waarvan de meetlengte 
varibel is (exp §4.2), zijn zeer handige vervormingsmeters. Dit 
komt door de geringe afmetingen ervan en de flexibiliteit van 
de meetlengte. Het is aan te bevelen de meetlengte per proef 
konstant te houden, door de bevestigingspunten met behulp van 
een afstandhouder te lijmen. Dit vereenvoudigt de uitwerking 
van de meetgegevens sterk. 

6.1.2 Drukproeven 

6.1.2.1 Steendrukproef 

De proefstukken van gestapelde stenen verdienen de voorkeur. 
Omdat de resultaten ervan een kleinere spreiding hebben en de 
vormfaktor beter te bepalen (grafiek minder stijl) en betrouw
baarder is (invloed plaatwrijvingskoëfficiënt kleiner). 
De nadelen van de gestapelde proefstukken zijn: het grotere 
aantal stenen dat geslepen moet worden; het extra werk om de 
stenen zorgvuldig op elkaar te stapelen; de vergroting van de 
hoeveelheid afval. 
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6.1.2.2 Morteldrukproef 

De kubusvormige proefstukken voldoen zeer goed. Een voordeel 
van de kubussen is, dat de vervormingen op het grotere proef
stuk eenvoudiger meetbaar zijn. Een nadeel van de gebruikelijke 
halve mortelbalkjes is de slecht meetbare variërende lengte, 
door het soms grillige breukvlak. 

6.1.2.3 Teerlingdrukproef 

De teerlingdrukproef is een eenvoudige proef, waarvan de 
resultaten vrij goed overeen komen met de wanddrukproeven. De 
teerlingdrukproef is daarom een bruikbare proef om een indruk 
van de metselwerk eigenschappen te krijgen. 

6.1.2.4 Wanddrukproef 

De uitgevoerde wanddrukproef verschaft veel informatie over 
het gedrag van halfsteensmetselwerk. Het verschillende gedrag 
van de metselwerk in de lengte- en dikterichting komt in de 
proef tot uiting. 
De produceerbaarheid en de handelbaarheid van de proefstukken 
is goed. Bij het vervaardigen moet gebruik worden gemaakt van 
stalen platen die aan tenminste één zijde gevlakt zijn. Bedacht 
moet worden, dat de benodigde koppen werkelijk een kop lang 
zijn dat wil zeggen 100mm en dus niet gelijk zijn aan een 
halve steen maar 5mm korter. 

(1 = 4k-v = 4*100-10 = 2*210+10 = 2*100+210+2*10 = 430mm) 

6.1.3 Trekproeven 

Met de gebruikte trekhulpstukken bleken de trekproeven goed 
uitvoerbaar. Gezocht kan worden naar een hulpmiddel, waarmee 
eenvoudig de trekhulpstukken centrisch op het proefstuk kunnen 
worden gelijmd. 

6.1.4 Splijtproeven 

De splijtproef op de steen levert indien zorgvuldig uitgevoerd 
een goede indikatie voor de trekstekte van de steen: Van 
belang is dat de steen haaks op zijn as gespleten wordt en 
dat steen vlak is. 
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De hardheid van het morteloppervlak is niet groot genoeg om 
een goede mortelsplijtproef uit te voeren. Bij een lage 
belastingssnelheid treedt geen splijten op, terwijl bij een 
hogere snelheid de indruk bestaat dat het resultaat sterk 
beïnvloed wordt door de oppervlakte hardheid. Een 4-punts 
buigproef zal als alternatieve morteltreksterkte bepaling beter 
zijn. Indien een buigproef wordt uitgevoerd; moet blj het 
vergelijken van buigproefresultaten rekening gehouden worden 
met het type buigproef, 3 of 4-punts, de afstand van de 
steunpunten (vergelijkbaar met proefstuklengte trekproef zie 
§3.2), en de invloed van het niet zuiver elastisch materiaal 
gedrag. 

6.1.5 Hechttreksterkte 

De resultaten van de twee soorten proeven, waarmee de hecht
treksterkte is bepaald, zijn duidelijk verschillend. De 
kruisproef resulteert in een lage waarde met een geringe 
spreiding ten opzichte van de trekproef, welke in een hogere 
waarde resulteert maar met een hoge spreiding. Voor het 
vervaardigen van de kruisproefstukken zijn diverse hulpstukken 
ontwikkeld. Het gebruik hiervan kan de vorm van het proefstuk 
verbeteren en de gelijkvormigheid verhogen. Het verplaatsen 
van de verse proefstukken moet worden voorkomen. 

6.1.6 Schuifproef 

Het streven om een eenvoudig uitvoerbare schuifproef te 
ontwikkelen, waarmee de maximaal opneembare schuifspanning in 
hèt hechtvlak bepaald kan worden, is geslaagd. De proef heeft 
als beperking dat de verhouding tussen de in het hechtvlak 
aanwezige normaalspanning en schuifspanning ( 1:1 ) vastligt. 
Het is interessant te bestuderen of deze proef aan te passen 
is waardoor ook een waarde bij een andere verhouding ( 1:2 ) 
meetbaar is. De stap naar schuifproeven, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van twee-assige belasting, is alleen nodig indien 
nader onderzoek verricht wordt naar het verband tussen de 
maximale schuifspanning en de aanwezige normaalspanning. 

De keuze voor rubber, als uitvulling van het ongelijkmatige 
oppervlak van het proefstuk, blijkt onjuist. De grote vervor
ming van het rubber wekt trekkrachten op in de steen waardoor 
deze bezwijkt, en maakt het mogelijk dat het hulpstuk verdraait 
ten opzichte van het proefstuk. De schuifproef kan verbeterd 
worden door de proefstukken te slijpen of gebruik te maken 
van een hardere uitvulling bv. board. 
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6.2 Proefresultaten 

De variatie in de proefresultaten zijn klein voor de druk
proeven, var=s/fm = 3 à 8%, en veel groter voor de trekpreven, 
12 à 30%. 

Relaties tussen de gemeten parameters leggen is opgrond van 
dit onderzoek is niet mogelijk. Wel worden elders veronder
stelde verhoudingen bevestigd dan wel ontkend. 

De druksterkte wordt omgerekend naar de sterkte zonder de 
invloed van de plaatwrijving, de waarschijnlijke éénassige 
sterkte. De omrekeningsfaktor wordt bepaald op basis van de 
slankheid van het proefstuk. Hoe groot de slankheid van een 
proefstuk met een rechthoekige doorsnede is, moet nader 
onderzocht worden. 
De druksterkte van het metselwerk is groter dan op basis van 
de komponentsterkten verwacht werd. Deze konstatering is 
voornamelijk gebaseerd op de teerlingsterkte, omdat de slank
heid van de wandproefstukken niet vast ligt. 

De stijfheid van het metselwerk is 30% kleiner dan op basis 
van de komponentstijfheden verwacht werd. Voor de lagere 
stijfheid van het metselwerk, zijn een aantal mogelijke 
oorzaken vermeld. Een eenduidige oorzaak voor het verschil is 
echter niet gevonden. 
Ook de stijfheid moet worden gekorrigeerd naar de stijfheid 
bij ideaal éénassige belasting. Dit kan met behulp van uit de 
spanningvervormingsrelaties afgeleide formules. De schuif
spanningsvervorming wordt hierbij verwaarloosd, waar door de 
vervorming gelijkmatig is over de proefstukhoogte. Deze aanname 
resulteerd in een onjuiste korrektie van de dwarskontraktie
koëfficiënt. 

Het is daarom nodig de proeven numeriek te simuleren, vanwege 
de tijd is dit voor dit onderzoek slechts incidenteel uit
gevoerd. 

De vertikale scheurvorming in het metselwerk, wordt niet 
veroorzaakt doordat de één-assige treksterkte wordt over
schreden. Maar ontstaat door de kombinatie van trekspanning, 
als gevolg van verschillen in dwarsvervorming tussen de steen 
en de voeg, en de drukspanning door de uitwendige ~elasting. 
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6.3 Totale onderzoek 

Het onderzoek geeft een kompleet beeld van de waarden voor de 
mechanische en vormparameters van onderzochte metselwerk. 
Deze getallen krijgen vooral waarde, doordat de wijze waarop 
de meting verricht is, omschreven is. Tevens is beschouwd in 
hoeverre de praktische uitvoering aansluit op de thèoretisch 
gewenste situatie. 

De gevonden waarden van de parameters zijn een goed uitgangs-
en referentiepunt voor experimenteel- en numeriekonderzoek. 

Daarbij moet de betrekkelijkheid van proefresultaten worden 
ingezien, deze zijn altijd gebonden aan het beproefde materiaal 
en de beproevingsmethode. 

De aanpak van dit onderzoek: waarbij proeven numeriek gesimu
leerd worden is een zeer goede methode van onderzoek. De 
meetresultaten krijgen meer waarde doordat het theoretisch 
verloop van spanningen en vervormingen uit de numerieke 
simulatie bekend is. 
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6.4 Numeriek onderzoek 

De mogelijkheden van het eindige elementenpaket Diana zijn 
groot. De simulatie van proeven vereist inzicht in de effek
ten van modellerings beslissingen: benutten van symetrie, 
element type, kracht inleiding en opleggingen. Drie-dimesionale 
simulaties kosten veel invoer en reken tijd, er wordt daarom 
gewerkt met een vlakkespannings- en vlakvervormingsmodel 
daarnaast is een axiaalsymetrisch model mogelijk. Voor het 
simuleren van bijvoorbeeld kubusdrukproeven zou het handig 
zijn indien een model gebruikt kon worden waarbij de geometrie 
van een kubus gekoppelt is aan axiaalsymetrische materiaal
eigenschappen. 

Om tot een juiste simulering te komen is een herhaalde uitvoe
ring van de simulering nodig, omdat het resultaat de invoer 
(stijfheden) beïnvloed (zie diagram 1 §1.8). 

ln een aantal gevallen blijkt een analytische aanpak via 
mathematische afleidingen meer inzicht te geven in de invloed 
van bijvoorbeeld een modelkeuze. 

Het hechtvlak is niet modeleerbaar in DIANA, hiervoor moeten 
handigheidjes verzonnen worden. 
Het orthotrope materiaalmodel is niet geheel op te nemen 
doordat het bezwijkkriterium al in Diana vast ligt. Er is een 
keuze mogelijk uit een aantal modellen waarvan Mohr-Coulomb 
en Drucker-Prager het beste aan sluiten op het gedrag van 
steenachtige materialen. 
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1 Vervolg onderzoek 

Om een volledig materiaalmodel te krijgen moet de invloed van 
elke parameter op het gedrag van het metselwerk bekend zijn. 
Een vervolgonderzoek waarin de parameters één voor één 
gevarieerd worden kan een volledig model opleveren. 

Maar één parameter veranderen is niet mogelijk; door een 
andere steen toe te passen veranderen de parameters van: de 
trek- en druksterkte van de steen, de vorm en de hechting. En 
indien meerdere parameters worden gevarieerd ontstaat een 
stelsel van vergelijkingen dat slechts oplosbaar is als de 
parameters onafhankelijk zijn. De parameters zijn echter 
afhankelijk; een voorbeeld hiervan is dat de invloed van de 
steentreksterkte gering is zolang deze groter is dan de 
hechttreksterkte. Het probleem is dan slechts op te lossen 
als ook de afhankelijkheidsrelaties bekend zijn. 

Vervolgonderzoek is toch zeer nuttig omdat het absoluut 
oplossen niet nodig is om tot een werkbaar model te komen. 
Hiervoor zullen dan, zoals voor bijna elk model, aannamen en 
generalisaties noodzakelijk zijn. 

7.1 Vervolg experimenteel onderzoek 

In de eerste plaats is het echter nodig te weten in hoeverre 
de resultaten van de uitgevoerde proeven reproduceerbaar 
zijn. Dit zal voornamelijk afhangen van de variatie en invloed 
van de uitvoeringsparameters. Voorstelbaar is een onderzoek, 
waarin de proevenserie wordt uitgevoerd op dezelfde steen in 
kombinatie met een aantal mortelsoorten, waarbij één mortel 
gelijk is aan de mortel uit dit onderzoek. Uit de proeven, 
waarmee dezelfde parameter wordt bepaald, kan een keuze worden 
gemaakt voor één van beide proeven. Dus trek- of splijtproef, 
metselwerktrekproef of kruisproef. Tevens kan de seriegrootte 
van de proeven beperkt worden tot 6 stuks. De meting van de 
vervormingen kan hierbij beperkt worden tot de vervorming in 
de krachtrichting. 
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In kombinatie hiermee, of in een zelfstandig onderzoek, kan 
gezocht worden naar de reden voor de lage stijfheid van het 
metselwerk. De vervormingen in de proeven zijn eenvoudiger te 
vergelijken als de meetwijze en de proefstukafmeting gelijk 
zijn. Voorgesteld wordt, de rekken op elk proefstuk te bepalen 
met een kombinatie van rekstrookjes en induktieve opnemers 
waarvan de meetlengte konstant is. Voor de proefstu~afmeting 
kan worden gekozen een kubus met ribben van 100mm. Van deze 
kubus kan de materiaal samenstelling gewijzigd worden. Als 
varianten zijn mogelijk: een stapel van drie stenen elk 33mm 
dik, een mortelkubus, een teerling van 2*45rnrn steen en één 
voeg van 10mm, een teerling met een dikkere voeg 15 + 2*42½rnrn, 
een kubus met twee voegen 2*10 + 52 + 2*14 . 

Ook een onderzoek waarin een relatie wordt gelegd tussen de 
wanddrukproef, welke is overgenomen uit de EC6, en de kolorn
drukproef, omschreven in de TGB-steen NEN3853, is van belang. 
De in nederland aanwezige kennis van deze kolomdrukpoeven kan 
hierdoor gerelateerd worden aan dit onderzoek en elders in 
Europa ontwikkelde kennis. 
Deze kolomproeven kunnen tevens een aanzet vormen voor een 
onderzoek naar de verschillen tussen steens (b=210mm) en 
halfsteens (b=l00mrn) metselwerk. 

7.2 Vervolg numeriek onderzoek 

Met de waarden van de parameters uit het onderzoek is het 
mogelijk te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is: de sterkte 
en de scheurvorming van de wandproefstukken te voorspellen 
met behulp van een niet-lineaire Diana simulatie. Hierbij kan 
gevariëerd worden met het te gebruiken bezwijkmodel. De van 
de theorie afwijkende stijfheid van het metselwerk is hierbij 
wel een extra komplikatie. 
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! Proef■ateriaal 

1.1 Steen 

Steenfabriek: De Vijf Eijken Gilze-Rijen 
Type: Brons Hardgrauw 

Kenmerken 
Gebruiksklasse: B3 
Afmetingen: Waalformaat 210 x 100 x 52mm 
Proces: Vormbak 
Kleur: Rood (Brons) 
Oppervlak: Bezand, verdiept merk "VE" in bovenvlak 

Klei 
Herkomst: 70\ plaatselijk, 30% Duitse import 
IJzer-Kalkverhouding: 0.8 
Humusgehalte: 0.06% 
Vochtgehalte: 30% 

Bakproces 
Droogtijd: 24h 
Baktijd: 10-12h 
Baktemperatuur: 10752C 
Droogkrirnp: 6% 
Bakkrimp: 1% 



1.2 Mortel 

Herkomst: Beatrix mortelcentrale 
Type: 1:1:5 (volumedelen) 
Klasse: MlO 

Cement 
Type: PC - A 
Herkomst: ENCI 
Referentie-sterkte: 46 N/mrn2 

2 

Specifiek oppervlak: 320 m2/kg 
Stortgewicht: = 1250 kg/rn3 => 2 rnassadelen 

Kalk 
Type: schelpkalk 
Herkomst: branderij Harlingen 
Specifiek oppervlak: 700 à 900 m2/kg 
Stortgewicht: = 600 kg/m 3 => ½ massadeel 

Toeslag: Zand en Kalksteenmeel 
Herkomst: rivierzand en gemalen kalksteen uit Limburg 
Zeefresten zand cumulatief [\ V/V]: 
C4 = O C2.8 = 2 2mm = 6 
500µm = 49 250µm = 86 125µm = 99 
Zeefresten kalksteenmeel cumulatief [\ V/V]: 
125µm = 0 32µm = 50 
Specifiek oppervlak kalksteen: 500 m2/kg 
Stortgewicht: 1500kg/m3 => 12 massadelen 

Water 
Massadeel: 14\ van droge mengsel 

Hulpstof 
Naam: "beamix komponent 1" 

1mm = 20 
63µm = 99.5 

Type: tenside, oppervlakte aktieve stof, lagere waterspanning 
Hoeveelheid: 150 %0 
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~ Ollschriiving proeven 

2.1 Algemeen 

Elke proef wordt aangeduid met een letter en de proefstukken 
met een volgnummer. Elke proef is, tenzij anders is~ vermeld, 
uitgevoerd op een serie van tien proefstukken. 
Voor de methode van beproeven is over het algemeen uitgegaan 
van de NEN-norm en de Eurocode. 
De proefstukken bevonden zich tot kort voor de beproeving1 in 
een ruimte waarin de luchttemperatuur op 20°C en de relatieve 
luchtvochtigheid op 60% werd gehouden. Door een defekt is 
tijdens de verharding van een aantal proefstukken de lucht
temperatuur gedurende één week ±30°C geweest. Op het tijd
schema is te zien voor welke proeven dit geldt. 

2.2 Steen 

2.2.1 Afmetingen A 

In NEN 2871 art 6.1.1 is beschreven 
op welke wijze de afmetingen van 
bakstenen bepaald moeten worden (zie 
bijlage II). De hierin gebruikte 
meetschuif was niet voorhanden en is 
vertaald in een opstelling (fig.1), 
waarmee op de zelfde wijze de afme
tingen kunnen worden bepaald, namelijk 
tussen twee parallelle lijnen. Deze 
wijze van meten resulteert in een 
grote waarde voor de afmetingen. In 
tegenstelling tot de norm zijn alle 
maten in twee loodrecht op elkaar 
staande richtingen bepaald zoals 
overigens wel in DIN105 staat. 

~1 

fig.1 

Ook is de kromming van het ondervlak bepaald door de dikte 
van de steen op de hoeken te bepalen en deze te vergelijken 
met de hoogte van de hoekpunten als de steen op een plat 
vlak ligt. De beschreven meting tussen twee parallelle vlakken 
is niet uitgevoerd. 

1 de tijd nodig om het proefstuk in de bank te zetten en 
de meetapparatuur in te stellen, dit varieerde van 5rnin tot 3h. 



2.2.2 Trekproef C 

De steen is in lengterichting op 
trek belast (fig.2). 

4 

De kracht grijpt aan beide zijden 
aan via een op de steen gelijmd 
stalen hulpstuk (§3.3.1). 
Van de steen zijn de kopkanten haaks 
afgezaagd, om de verlijming te 
verbeteren. De proefstuklengte wordt 
daardoor 200mm. Een aantal proef
stukken bevond zich bij het lijmen 
in horizontale positie: de overige 
proefstukken in vertikale positie. 
Het laatste beviel het beste, omdat 
hierbij de lijm niet uit de 
(horizontale) voeg loopt. Het 
positioneren van het hulpstuk ten 
opzichte van de steen is uitsluitend 
op het oog uitgevoerd, door de positie 
van de hulpstukrand ten opzichte 
van de steen, aan beide zijden te 
vergelijken. fig.2 

De proef is vervormingsgestuurd uitgevoerd in de l00kN trek
druk bank. Om te zorgen dat de klernbekken zich vastklemmen 
wordt de proef gestart met een vervormingsnelheid van 2,5mm/min 
= 41,7µm/s. Bij een kracht van l00N wordt dit verminderd tot 
0,5mm/min = 8,3µm/s. Op het moment dat een kracht van 5kN is 
bereikt wordt stapsgewijs de snelheid verder verminderd tot 
0,lmm/min = 1,7µm/s. Deze snelheid wordt gehandhaafd tot het 
moment van bezwijken bij 7 à 8kN. De proefduur bedroeg ±15rnin. 

Tijdens de proef wordt geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht: 
-de bankvervorming: 
-de vervorming van de steen met vier op de steen gelijmde 
induktieve verplaatsingsopnerners(ivo) en twee meetbeugels(mb). 
Voor de proefstukken: 
Cl-5 elke zijde in de lengte richting, 4x ivo 1=160mm. 
C6-10 voor en achter in de lengte richting, 2x ivo 1=160mm, 

boven en onder in de breedte richting, 2x ivo 1=80mrn. 
C9-10 voor en achter in de lengte richting, 2x ivo 1=160mrn, 

boven en onder in de breedte richting, 2x ivo 1=80rnm, 
voor en achter in de dikte richting, 2x mb 1=52rnm. 
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2.2.3 Drukproef D 

De steen is in dikte richting op druk belast (fig.3). 

De kracht wordt door de belasting
platen van de bank direkt op de steen 
uitgeoefend. Het onder- en bovenvlak 
van alle stenen zijn geslepen. De 
eisen van NEN 2871 art 5.1.2 (bijlage 
II) zijn hierbij gehanteerd: 
-vlakheid: afwijking< 0,05mm bij 
meting over diagonaal: 
-evenwijdigheid: dikteverschil < 
0,2mm bij meting op de hoeken. 

Beproefd zijn stapels van vijf en 
drie stenen en enkele stenen. 
De dikte van een steen bedroeg na het 
slijpen 45,5±0,lmm. 
De stenen zijn met de bovenkant naar 
boven gestapeld. Met behulp van een 
winkelhaak en de onderste belasting-
plaat is gestreefd naar een vertikale 
stapel stenen. 

Overzicht proefstukhoogten: 
proefnr. stapel hoogte 
Dl-6 5 stenen 228 
D7-11 3 stenen 137 
D12-19 1 steen 46 

h/b 
2,3 
1,4 
0,5 

fig.3 

De proef is vervormingsgestuurd uitgevoerd in de 2,5MN bank. 
De vervormingssnelheid bedroeg voor: 
D1-15 50mm/6h = 2,3µm/s. 
D16-19 50mm/26min = 32µrn/s. 
De tweede vervorrningssnelheid is een vertaling van de in NEN 
2871 art 5.14.2 vermelde spanningssnelheid van 0,6±0,2 N/mrn 3 s. 
De proefduur bedroeg 13 minuten respektievelijk 1 minuut. 

Tijdens de proef werden elektronisch geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht: 
-de bankvervorrning: 
-de rek van de steen met behulp van rekstrookjes, gelijmd op 
de voor- en achterkant van de middelste steen in de stapel, 
zowel in dikte- als lengterichting. 
Bij de proefstukken Dll,14,16,17,18 zijn geen rekstrookjes 
aangebracht en werd de steenvervorming dus niet geregistreerd. 
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2.2.4 Splijtproef G 

De steen is in dikterichting op 
druk belast door een lijnbelasting 
over de breedte van de steen (fig.4). 

De kracht wordt door stalen staven 
met een diameter van 30mm (§3.3.2) 
direkt op de steen uitgeoefend; 
hierbij is NEN 2871 art 5.2.3 
(bijlage II) gevolgd. Het onder
en bovenvlak van alle stenen zijn 
geslepen gelijk aan de drukproef. fig.4 

De proef is vervormingsgestuurd uitgevoerd in de lOOkN bank. 
De vervormingssnelheid bedroeg voor: 
Gl-4 0,5mm/min = 8,33µm/s tot bezwijken; 
G5-10 0,5mm/min = 8,33µm/s tot lOkN, 

0,2mm/min = 3,33µm/s tot bezwijken. 
De proefduur bedraagt in beide gevallen 2 à 3 min. 

Tijdens de proef werden genoteerd: 
-de maximale kracht; 
-de bankvervorming (eind-beginstand); 
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2.2.5 Hallergetal- en massameting H,M 

In NEN 2871 art 6.5 (bijlage II) is beschreven op welke wijze 
de specifieke wateropzuiging, veelal hallergetal genoemd, van 
een steen bepaald moet worden. 

De opstelling zoals die voor deze proef gebruikt is (fig.5), 
bestaat uit een waterbak die kontinu overloopt. In de bak 
zijn op 5mm onder de waterspiegel drie steunpunten aanwezig. 

De proef is uitgevoerd met stenen in de kondities: 
-droog: 2*24h in oven T=105°c, volgens NEN2871.4: 
-geklimatiseerd 20°c 60%: 
-5min water; 
-lOmin water. 

De 5 minuten in water gedompelde stenen z1Jn daarna 24 uur in 
een afgesloten plastikzak bewaard, zodat het water zich in de 
steen kan verdelen. Dit geldt ook voor de 10 minuten gedompelde 
stenen. 
Per konditie is één serie stenen beproefd, waarbij de helft 
van de serie met de bovenkant in het water gelegd is en de 
andere helft met de onderkant. 

Tijdens de proef werd genoteerd: 
-de massa voor en na de wateropzuiging, met behulp van een 
digitale precisieweger. 
Voor de oppervlakte van de steen werd een gemiddelde van 
2,05dm 2 aangehouden, bepaald uit de eerste serie stenen. 
Van stenen in de konditie nat (3*24h in water) is de massa 
boven en onder water bepaald. 

1 .,. -, 
-; .,,,,, -- ......... 

fig.5 
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2.3 Mortel 

2.3.1 Vervaardiging proefstukken 

De proefstukken voor de drie proefseries op mortel-zijn in twee 
fasen vervaardigd. 

De kubussen werden in een houten mal gestort (5 stuks per 
mal); de prisma's werden gestort in stalen mallen die genor
meerd zijn in NEN 3835 art 9.1.1.1. Voor de verdichting was 
geen schoktafel aanwezig, de mortel is verdicht door de mallen 
aan iedere kant 5 maal een paar cm op te tillen en weer te 
laten vallen. 
Het opzetstuk voor de prismamal werd als onhandig ervaren en 
daarom niet gebruikt. De mallen zijn met normale bekistingsolie 
behandeld, waarna deze in twee lagen zijn gevuld en verdicht. 

De mallen werden in een vochtige omgeving geplaatst en na 
2 à 3 dagen ontkist, waarna de proefstukken tot 7 dagen na het 
storten in een vochtige (RV=95%) ruimte bewaard werden. 
Vervolgens verhardden de proefstukken bij T=20°C en RV=60% 
(bijlage II). 

De nagestreefde ouderdom van het proefstuk op het moment van 
beproeven was 28 dagen (§5 Tijdschema). 
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2.3.2 Kubusdrukproef K 

Een kubus met een ribbe van 100mm wordt dwars op de stort
richting op druk belast (fig.6). 
De kracht wordt door de belastingplaten van de bank direct op 
de kubus uitgeoefend. ~ 

De proef is vervormingsgestuurd uitgevoerd in de 2,5MN bank. 
De vervorrningssnelheid bedroeg voor: 
Kl-4 K6-10 50mm/6h = 2,3µm/s: 
K5 50mm/45min = 18,5µm/s. 
Met de tweede snelheid wordt de in EC6 (bijlage II) vermelde 
spanningsnelheid van 0,02±0,1N/rnm 2 s benaderd. 
De proeftijd bedroeg 6 à 7min. respektievelijk 50s. 

Tijdens de proef werden elektronisch geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht: 
-de bankvervorming: 
-de rek in de mortel met behulp van rekstrookjes, gelijmd op 
de voor-, achter- en onderzijde zowel in de krachtrichting 
als dwars hierop. 

fig.6 



10 

2.3.3 Splijtproef L 

Een prisma 40rnm*40mm*l60mm is in 
breedterichting op druk belast door 
een lijnlast over de dikte van het 
prisma (fig.7). 

De kracht wordt door stalen staven 
met een diameter van 30mm direct op 
de mortel uitgeoefend (§3.3.2). 

De proef is vervorrningsgestuurd 
uitgevoerd in de lOOkN bank. De 
vervorrningsnelheid bedroeg 
1,0rnm/min = 16,7µrn/s. fig.7 

Tijdens de eerste helft van de proeven werd de maximale kracht 
genoteerd. Tijdens de tweede helft werden de uitgeoefende 
kracht en de bankvervorming elektronisch geregistreerd. 

NB 
De vervormingssnelheid moet niet lager gekozen worden. De staaf 
wordt dan langzaam in het "zachte" morteloppervlak geduwd. Het 
bezwijken treedt dan op bij een lage kracht en zonder dat 
opgehoopte energie vrijkomt, dat wil zeggen geen abrupte breuk. 
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2.3.4 Trekproef M 

Een mortelprisma 40mm*40mm*l60mm is in de 
lengterichting op trek belast (fig.8). 

De kracht grijpt aan via een op de mortel 
gelijmd stalen hulpstuk (§3.3.1). De kopzijden 
van het prisma zijn geschuurd, om zo het hierop 
aanwezige knobbeltje te verwijderen. Het lijmen 
is horizontaal uitgevoerd zodat met behulp van 
klossen de positie ten opzichte van het 
hulpstuk vast ligt en er slechts in één richting 
op het oog gericht behoeft te worden (let op, 
dat de uitlopende lijm de klossen niet aan het 
prisma vastlijmt). 

De proef is vervormingsgestuurd uitgevoerd in 
de l00kN bank. Om de klembekken te laten grijpen 
wordt de proef gestart met een snelheid van 
2,5mm/min = 41,7µm/s. Bij een kracht van l00N 
wordt dit verminderd tot 0,5mm/min = 8,3µm/s. 

Tijdens de proef worden elektronisch geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht: 
-de bankvervorming; 

fig.8 

-de rek in de mortel met op de voor- en achterkant van het 
prisma gelijmde rekstrookjes in de dikterichting, en induktieve 
verplaatsingsopnerners (1=80mm) in de lengterichting. 

2.3.5 Konsistentie- en luchtgehaltemeting N 

Deze zijn volgens NEN 3534 art 6.1 en art 6.4 (bijlage II) 
uitgevoerd. Bij de luchtgehaltemeting bedroeg de inhoud van 
het rneetvat echter 5 in plaats van 1 liter. 
De konsistentie meting is uitgevoerd op mengsels met 14%, 15%, 
15½% water. 
De voor de konsistentiemeting benodigde is op de TUE (nog) 
niet aanwezig, deze proef is bij Bearnix uitgevoerd. 



12 

2.4 Metselwerk 

2.4.1 Vervaardigen proefstukken 

Voor de stenen is bij het metselen een hallergetal van 15 
nagestreefd [25]. Hiervoor zijn de stenen 7½min in _water 
gedompeld en vervolgens minimaal 12h in plastik za~ken bewaard. 
Om te bereiken dat het vocht gelijkmatig over het steenvolume 
is vedeeld bij de verwerking. De dompeltijd is bepaald uit de 
resultaten van proef H. 
Los zand werd voor het dompelen met een handstoffer van de 
stenen geveegd. 

De lagenmaat voor het metselwerk is 62mm, onstaan uit de 
nominale steendikte (proef A) en een 10mm dikke voeg. 

De proefstukken voor de proeven R, Sen T zijn gemetseld tegen 
een vertikaal gestelde plank van 114mm hoog, zodat een proef
stuk wordt verkregen dat aan één zijde vlak is en de juiste 
hoogte heeft. De wandjes voor proef W zijn tussen profielen 
aan de draad gemetseld. Ook de kruisstukken zijn in tweede 
instantie aan de draad gemetseld. In eerste instantie waren 
deze met behulp van twee klossen van 62mm hoogte gemetseld. 
Waarbij op deze klossen de bovenste steen kwam te rusten als 
deze vergenoeg in de mortel werd gedrukt. Bij deze proefstukken 
bleken de stenen echter bij beproeving vrijwel los op elkaar 
te liggen. De oorzaak hiervan kan zijn: 
- de mortelkrimp in het halfuur dat de klossen aanwezig waren 
- de trillingen door het verwijderen van de klossen (§4.3.5). 
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2.4.2 Trekproef R 

Een prisma van 114mm*l00mm*52rnm wordt 
in de hoogte richting op trek belast. 
Het prisma bestaat uit twee op elkaar 
gemetselde steenmootjes met een 
gezaagde lengte van 52mm (fig.9). 

De kracht grijpt aan via een op de 
steen gelijmd stalen hulpstuk (§3.3.1). 
De maat van het proefstuk is op het 
hulpstuk afgestemd. De verlijming vond 
in vertikale positie plaats. 

De proef is vervormingsgestuurd uit
gevoerd in de l00kN trek-druk bank. 
Om de klembekken te laten grijpen wordt 
de proef gestart met een vervormings
snelheid van 1,5rnm/min = 25,0µrn/s. 
Bij een kracht van 200N wordt dit 
verminderd tot 0,5mm/min = 8,33µm/s. 

Tijdens de proef werden elektronisch geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht; 
-de bankvervorming; 

fig.9 

-de rek van het proefstuk in hoogte richting met behulp van 
induktieve verplaatsingsopnemers, deze zijn op de twee gezaagde 
zijden van het proefstuk gelijmd, en hebben een lengte van 65mm 
waarvan 10mm voeg en 2*27mm steen. 
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2.4.3 Schuifproef S 

Een proefstuk van 114mm*100mm*114mm 
is in diagonale richting (hoogte, 
lengte} op druk belast. De teerling 
bestaat uit twee op elkaar gemet
selde steenmoten met een gezaagde 
lengte van 114mm (fig.10). 

De kracht grijpt over de volle 
proefstukbreedte aan via een stalen 
hulpstuk dat bekleed is met 
rubber. ( § 3. 3. 3) 

De proef is vervormingsgestuurd 
uitgevoerd op de lOOkN trek-druk 
bank. 
De vervormingsnelheid bedroeg voor proef: 
S1-3 0,5mm/min = 8,3µm/s tot breuk; 
S4 0,5mm/min = 8,3µm/s tot 45kN en 

0,2mm/min = 3,3µm/s tot breuk; 
S5-10 1,5mm/min = 25 µm/s tot 20kN en 

0,5mm/min = 8,3µm/s tot 40kN en 
O,lmm/min = 1,7µm/s.tot breuk. 

NB 

fig.10 

Het grootste deel van de vervorming komt voor rekening van het 
rubber. Bij breuk komt de elastische energie uit het rubber 
en de steen vrij, wat een knal veroorzaakt. De vervormings
snelheid is hierom zover mogelijk verminderd. 

Tijdens de proef werden elektonisch geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht; 
-de bankvervorming; 
-de vervorming van het proefstuk met vier induktieve 
verplaatsingsopnemers (1=80mm); deze zijn gelijmd op de 
voor- en achterkant van het proefstuk in de krachtrichting 
en dwars hierop. 
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2.4.4 Teerlingdrukproef T 

Een teerling (=stenen kubus) van 
108mm*l00mm*l00mm is in hoogte 
richting op druk belast. De teerling 
bestaat uit twee op elkaar gemet
selde steenmoten met een gezaagde 
lengte van 100mm (fig.11). 

De kracht wordt door de belastings
platen direkt op het proefstuk 
uitgeoefend. Het onder- en bovenvlak 
van de proefstukken zijn geslepen. 
De hoogte van het ongeslepen 
proefstuk bedroeg 52+12+52mm = 
116mm. 

De proef is vervormingsgestuurd 
uitgevoerd op de 2,5MN drukbank. 
De vervormingsnelheid bedroeg 
50mm/6h = 2,3µm/s. 

Tijdens de proef werden elektronisch geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht: 
-de bankvervorming: 

fig.11 

-de rek van het proefstuk in de hoogte richting met behulp van 
induktieve verplaatsingsopnemers: deze zijn gelijmd op alle 
vier de zijden van het proefstuk, en hebben met een lengte 
van 65mm waarvan 12mm voeg en ongeveer 2*26mm steen. 
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2.4.5 Wanddrukproef W 

Een ffletselwerkwand van 430mrn*100mm*464rnm is in hoogte richting 
op druk belast (fig.12). De wand bestaat uit zeven lagen 
(7*62mrn) en is twee strekken lang (4k-v). Aan de onder- en 
bovenkant van de wand is een staalplaat van 10mm dik gemetseld. 

De kracht grijpt via de belastingsplaten van de bank aan op de 
stalen platen van het proefstuk. Bij Wl was tussen de bovenste 
belastingplaat en het proefstuk een rubberlaag aanwezig. 

De proef is vervormingsgestuurd uitgevoerd op de 2,5MN druk
bank. De vervormingsnelheid bedroeg 50mm/6h = 2,3µm/s. 
De proefduur was bij deze snelheid 15min. 

Tijdens de proef werden elektronisch geregistreerd: 
-de door de bank uitgeoefende kracht: 
-de bankvervorming: 
-de vervorming van het proefstuk in hoogte- lengte- en breedte-
richting met behulp van induktieve verplaatsingsopnemers (ivo) 
en meetbeugels (mb). 

voor en achter in de hoogte 4x ivo 1=360mm, 
4x ivo l= 65mm. 

voor en achter in de lengte 4x ivo 1=160mm, 
4x mb 1=135mm. 

links en rechts in de breedte 6x mb l=lOOrnrn. 

fig.12 
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2.4.6 Kruisproef X 

De kruisproef is de in NEN 3835 art 9.2 als hechtsterktemeting 
omschreven proef. De stenen van het kruisstuk worden door 
drukken in de dikterichting van elkaar gedrukt. Het kruisstuk 
bestaat uit twee kruislings over elkaar gemetselde $tenen 
(fig.13). 

De kracht grijpt op de naast de voeg uit stekende delen aan via 
een stalen U-vormig hulpstuk (§3.3.4). 

De proef is vervormingsgestuurd uitgevoerd in de lOOkN trek
drukbank. 
De vervormingsnelheid bedroeg voor: 
-Cl,2 O,lmm/min = 1,7µm/s: 
-C3-10 0,5mm/min = 8,3µm/s. 

Tijdens de proef werd genoteerd: 
-de maximaal door de bank uitgeoefende kracht. 

fig.13 
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~ Belastingshulp111iddelen 

3.1 lOOkN trek-drukbank 

De voor vele proeven gebruikte lOOkN bank (fig.14) is 
elektrisch aangedreven en heeft een bereik van -lOO~N tot 
+lOOkN (lOton). 
Merk: Schenck TREBEL 
Type: RM 100 

De bediening van de bank gebeurt met een regelkast waarmee de 
kracht of de vervorming gestuurd kan worden. De gebruikte 
vervormingssturing is regelbaar tot een minimum van 0,1 mm/min. 

De bank is uitgerust met: 
-diverse klembekken voor trekproeven 
-twee soorten drukplaten met blokkeerbaar kogelscharnier; 
-liggervormige traverse elementen met stelbare rollen voor 
buigproeven. 

3.2 2,5MN drukbank 

De voor de drukproeven gebruikte 2,5MN bank (fig.15) is 
elektrisch-hydraulisch aangedreven en heeft als uiterste 
kracht -2500kN (250ton). 
Merk: Schenck TREBEL 
Type: RBU 2500 

De bediening van de bank gebeurt met een regelkast waarmee de 
kracht of de vervorming gestuurd kan worden. Om met een geringe 
vervormingssnelheid in te kunnen stellen is een externe 
generator gebruikt, waarmee het mogelijk is 50mm bankvervorming 
te laten optreden in een instelbare tijdsduur van maximaal 
999h. 

De bank is uitgerust met: 
-vlakke belastingsplaten van 320x520mm waarvan de bovenste 
met een bolscharnier. 
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Elektromechanischer Helastungsrahmen 

Typ R ME 

A " Querhaupc 

B = Falcschüru 

C = Verkleidungsbl~ch 

D = Säule 

E = Kugelumlaufspind~l 

F .. Obo:rer Prüfrau:n 

G = Traverse 

H = Uncerer Prüfraum 

J ;:: Sockel und Arb-::iLstisch 

K : Tachogc:neracor 

L = Scheibenläufermocor 

M = Untersetzungsgecri~b~ 

N = Anschlag für Endschalcc:?r 

0 : Kraftaufnehmer 
p = Mechanisches Keil:ipannzc::ug RSL 

Belastur.gsranmen Rl'!E ,n Standardausstdttung. --

Figuur 14 lOOkN bank 
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3.3 Hulpstukken 

3.3.1 Trekproeven 

21 

Voor de trekproeven zijn 5 paar n-vormige hulpstukken gelast. 
De vervaardigde hulpstukken zijn ontworpen voor de ~teentrek
proef. Het lijmoppervlak is afgestemd op de kopkant' van de 
steen, de hulpstukken zijn ook gebruikt voor de mortel- eh 
metselwerktrekproef. 

De hulpstukken worden hergebruikt door de lijm te laten 
verbranden in een oven bij ±250°C en daarna schoon te stralen . 

. 

1 proefstuk 

lijm 

n-vormig hulpstuk 

kogelscharnier 

~20mm 

vul ringen 

klembekken 
/ 

n 
Figuur 16 Hulpstukken trekproef 
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3.3.2 Splijtproeven 

Voor de splijtproef zijn splijtwiggen nodig met een afrondings
straal van 15mm. Hiervoor is aan de bovenzijde een bij de 
bank behorende oplegrol voor buigproeven gebruikt. Aan de 
onderzijde is het bevestigen van dit hulpstuk in het midden 
van de bank niet mogelijk. Hier is gebruik gemaakt·van een op 
een plaat gelaste staaf. 

---· ---·--

••·--+--+---r•r '. ,.:. f ,C t '.1 }: 

\ 

Figuur 17 Hulpstukken splijtproef 



23 

3.3.3 Schuifproef 

voor de schuifproef zijn twee hulpstukken gemaakt om het 
proefstuk diagonaal te kunnen belasten. 
Het rubber was alleen in het midden met wat lijm vast geplakt. 

Figuur 18 Hulpstuk schuifproef. 
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3.3.4 Kruisproef 

Voor de kruisproef zijn hulpstukken gemaakt volgens NEN 3835 
art 9.2.1. De verbreding van het onderste hulpstuk is aanwezig 
om de bovenste op te richten. 
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Figuur 19 Hulpstukken kruisproef 
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! Meetwiize 

4.1 Kracht 

De kracht die op het proefstuk wordt uitgeoefend wordt voor 
alle proeven gemeten met de in de gebruikte bank aanwezige 
krachtmeetdoos. 

4.2 Vervorming 

De bankvervorming is de door de induktieve opnemer in de 
bank gemeten verplaatsing. Deze verplaatsing is een sommatie 
van de vervormingen in het proefstuk, in de bank en alles wat 
daar tussen zit. 

De vervormingen van een proefstuk z1Jn op verschillende 
manieren gemeten. De gebruikte apparatuur is te verdelen in 
twee groepen: induktiemeters en toepassing van rekstrookjes. 
De induktiemeters bestaan uit twee delen: 
-een bus met daarin een spoel die opgenomen is in een 
stroomkring: 
-een plunjer die door een verandering in afstand tussen de 
meetpunten zich in de bus verplaatst. 
Door de verplaatsing van de plunjer verandert het magnetisch 
veld in de bus. Dit is elektronisch meetbaar. 
Induktieve verplaatsingsopnemers zijn er in verschillende 
uitvoeringen zowel met losse- en vaste plunjers. 

gebruikt zijn: 
-Sangamo SM3 (losse plunjer) (fig.20): 
-Hottinger Baldwin Messtechniek WlOTK (vaste plunjer). 

Rekstrookjes bestaan uit een dun laagje kunststof met daarin 
een slingerend metaaldraadje. Een lengteverandering van het 
strookje betekent een verandering in de weerstand van het 
draadje. De rekstrookjes kunnen direkt op het proefstuk worden 
geplakt. 
Door een rekstrookje op beide zijden van een metalen beugel 
te lijmen kan de buiging van de beugel worden gemeten. De zo 
verkregen meetbeugel is een op de TUE veel gebruikte 
verplaatsingsmeter (fig.21). 

Gebruikt zijn: 
Tokyo Sokki Kenkyujo pl20-ll 
en meetbeugels met aan twee zijden een rekstrookje van 10mm 
lang (PL 10-11). 
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De elektronische meetwijze van beide systemen maakt de regi
stratie van meetwaarden eenvoudiger. Het behulp van een 
versteker en een data-logger worden de meetwaarden met een 
bepaald tijdsinterval opgeslagen in een personal-computer. 
Gewerkt is met interval tijden van 2 tot 8 seconden. 

Door ijking (kalibratie) van de meters is het ■ogelijk de meet
waarden te vertalen naar verplaatsingen. Hieruit kunnen indien 
de oorspronkelijke meetlengten bekend zijn de rekken bepaald 
worden. Bij de op het proefstuk geplakte rekstrookjes is de 
meetlengte reeds verwerkt in de ijkwaarde. 

Bij dit onderzoek is veel gewerkt met op het proefstuk gelijmde 
messing blokjes als vaste punten voor de meters. Voor de 
meetlengte is hierbij aangehouden de afstand tussen de middel
punten van de blokjes. 

fig.20 

fig.21 
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2 Tijschema 

Pl..ANKm:. ( revisie) EXPDUJIDlIID.i CJIDamE< ~ 

x = aktie, n = nattere uortel (gegevens niet verwerkt) 
<-> ideale verhard.ingstijd 28 dagen 

1 datun DSandagl27/2 16/3 113/3 120/3 127/3 13/4 110/4 117/4 124/4 11/5 18/5 115/5 122/5 129/5 1 
1 week nr. 19 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 1 
1 dag lm:Ndvlodwvlm:Mivlnr:Mivlm:MivllRM:lvlnr.n.milm:Mivlm:Mivllll:Mivllll:Mivladwdvlm:lwdv Ddwdvl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < 30oC> 1 1 
rnlN 1 1 1 1 v I v 1 1 1 1 vv 1 1vc 1 1 
levering 17121 1 1 1 VI VI 1 1 1 VVI jvo 1 1 
selectie I x 1 1 1 v I v 1 1 1 1 vv 1 1v1 1 
afnetingen I x xj 1 1 VIP vl 1 1 1 VVI jvl 1 
zuiging I x 1 1 1 v I A v 1 1 1 1 vv 1 1v0 1 
slijPffi I IXX 1 1 v I S v 1 1 1 1 vv I lvq 1 
lijnen 1 1 x I x I v I E v 1 1 1 1 vv 1 1vu 1 

drukken 1 1 1 1 v I N v 1 1 xx 1 1 vv I lvi 1 
trekken 1 1 IX x I v I v 1 1 1 1 vv I lvu 1 
splijten l 1 1 1 v I v 1 1 x 1 1 vv I lvm 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
li-mrEL 1 1 1 1 VI V 1 1 1 1 VVI IV 1 

1 1 IX v I v 1 1 1 1 vv I IV 1 1 levering 
1 crncistentie 
I luchtgehal te 
1 prisna stort 
1 lijnen 
1 drukken 
1 trekken 
1 splijten 
1 ,~ 
1 stenen zagen 
1 kruis nets. 
1 trekst nets. 1 
1 teerling nets 1 
1 schuif st nets 1 
1 schijf ~ts. 1 
! lijnen I 
1 kruisproef 1 
1 trekken 1 

1 1 1 n v I v I x 1 1 1 vv 1 1v 1 

1 1 1 n v I v lx 1 1 1 vv I IV 1 
1 1 1 n<--x<--x<->--> > jv 1 
1 1 1 v I v 1 1 1 n x I vv 1 1v 1 
1 1 1 v I v 1 1 1 n lx vv I IV x 1 
1 1 1 v I v 1 1 1 n I x vv 1 1v x 1 
1 1 1 v I v 1 1 1 n lx vv I IV x 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 V I V 1 1 1 1 VV I IV 1 
1 1 1x v I v I xx 1 1 1 vv 1 1v 1 
1 1 1 x<--=--=--=---=----> 1 1 x< 
1 1 1 n< x<--> > 1 
1 1 1 VI X< > 1 VV 1 
1 1 1 VI VI X< > 1 
1 1 1 VI vl lx<-x<---->--> 

xvv-Jx 
vvj 

1 1 1 vl vl I In 
1 1 1 vl vj I lx 
1 1 1 vl vl 1 1 n 1 vv1xx 

x1x vvl 

1 

. 1 
) 1 

1 
1 
1 
1 

1 
xl 

1 
1 1 drukken teer 11 

1 sdruiven 1 
1 sdrijf drukken 1 

1 1 1 VI VI 1 1 
1 1 1 vl VI 1 1 
1 1 1 vl vj 1 1 

1 vvj 
1 vvl 

1 1 1 : 
1 XXXI XXX 1 . 



INHOUD 
Bijlage II NORMEN 

1 NEN2489 •Hetselbaksteen" 
art 7.l+toel.: steenafmetingen 

2 NEN2871ontw. •beproevingsmethoden voor 
steenachtige bouw■aterialen• 
art 4: conditionering proefstukken 
art 5.1: druksterkte steen 
art 5.2: splijttreksterkte steen 
art 6.5: hallergetal steen 

3 NEN3534ontw. •hulpstoffen voor ■ortel 
en beton onderzoeksmethoden" 
art 6: vervaardiging mortelproefstukken 
art 6.1: consistentie mortel 
art 6.4: luchtgehalte mortel 

4 NEN3835 " ■etselmortels voor ■etselwerk 
van stenen of blokken van baksteen, 
kalkzandsteen, beton en gasbeton" 

5 

art 9.1: buigtrek- en druksterkte mortel 
art 9.2: hechtsterkte mortel-steen 

NEN 3853 "tgb-steen" 
art 3.1: sterkte & stijfheid metselwerk 

6 ISO/TC 179.3 p4 may87: 
"masonry ■ethods of test" EC6 
art 3: druksterkte steen 
art 4: druksterkte metselwerk 
art 6: druk- en buigsterkte mortel 
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NEN2489 •Hetselbaksteen" 
art 7.l+toel.: steenafrnetingen 
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1 O• oi.1oe no,m ,_ 520 w1rm11aa1 1100, • lorm111n 01 g,1n1rn .oor Clt gem,aae,01 
lfl"l"\t11ngen 1rtri o• •onerin~ i,1rogriuw tn btp1410t voo• na,a•,t an J1-..r11cr1 
M.lt11r,ng■ r,. Q,i 01 g1m,001,at ,1tme11ng1n 1tw•nr10,w 11.,n,1 rlHl g101., moe:. 
11n. ,, 1n , .. i.ir, woor ""•row,,..,.., ...,,., woo,g~:.c.,,,e .. en Ot g.-rr, . .JJII" ,.lt 11me1,ngen w•n 
1i1cnu. !) 111n11n w11aen r•111r:i, 1 ,111 11.:i1111n1"1,e1 011,cn""'"'" •00' 0,1 .. ,neen 
ptn, 1 l.,111 01 01p111ng O'Tllrtn1 01 1011•110111 10,.r1nl1H "01go• 011 11,, gocoe 
pan,1 m■ 1 1,,1,nu 1n11,e 1,11ttcn111trt "o,o, 1t111..,r1n9 ,n .,nm1r1.1ng •w•m wan 
ne1r ten "'" 0111 w111cn111e,, 101v111,g 101 f'III 91,eurae mon11e, win~ 111nen 
0.hOOIOI ~ 

In Ot n"v•t norm 1qn 01 1fm11,ng1n 0n1tP"11n111,11 we"l'\IUI van at georw"HIH• 
N llte t•'-'''•" 2 en J; ,1 at 11te1.p,~, 101 at me.,, ..-e,1nrwwuoroe "m.,,ng ..-1n 
12~ th,U opge"oe,o .,, 11 a• un, op 1tn on,ecn11 goeo• of,,., • .,.,.,, o.uer11 tJ..;.•lwv~ tlll 01gr,p ,gr1n•m111n (illDli.,111 ,,.. u.-erHn111mm1t'IQ mei ~E ~ 

0. 111nd1,,cm111 •• dt meelt gew1nar1 mui \'In 01 H•n1n wan"'' OHCttrenen 
01 form.i,i a,1 li,iu1n 01 lil'•n•m•ter 11g1 
Voon1 -.oro, w1r•t1tn onoe1 a, werunot m111 01 111no11rom111 win Ge ,11,r. 
pit..a 01 611n~u,a "oego1rit ,ca 10 mm, 

c. 01 norm • .,, a, mog, .. 1an,,a open om ooi woo, ae hoola9,010en A en 8 Oc• 
gt•tn11 Qllf\1111 Il .i1 111n Il" 1v1n1u111 iromnt,0 ,n 1enÇ,111,,hllrlQ•n -.,n ;'Ic 

11"n lO, - G'I 

d \"oor "torm•11n wo,g1n1 f101,1oopg1w1 · iu.1nn1n oo• voor 01 QIDh11Ut.llHtn A 

en 8 oe•91wr1n11 g11n.,1n woroen 9111110 11n ot .,,.,oe "''" '-ri- _,,~ ~ t'lè'I 

geen wan be,1ng ll"' z11n b11 .,,,..,.ra,ng ,n 1111ut met111..-1tr0tnae1· *••'•n ""'" 
&opa.t ,,wen "oor1.1;;m•"' en 1n a.m, .. c n-,uurp1r,,1n1tri 
Voor 111no11•a wro,1 511no,.,a ..,.,, 111na.,ro o,, en a.t111no,.,o f~ 10,m.1111 
wo,gen oe ijlltnzen 1eeo1 w1f 01 ••llgtil■ •O• .... ,o.n ..-oo, Oc .i111r,o.111 1 i,Jm.1,:,, • 
en o~ 

1 Bq 01 .,,.,111eu1ng "''" Ot 111na1,,am111n hetltirn at wo1g1na1 o .. ,, .. eg,nger, ge 
gc.•otn 
ln oa owO• norm N S1C ..,,, et .,,,no"'o,ng lwi.ur, O• 9a,m1aae,ae 11o1cr,,.er,lijlf c:n 
•OrteCIII 1111n ,,. ,..,,,cn, .. rnJc 10,m,1cn 1rnnc 1, ;ct.••"erCI tiç- ••n lllVoJl.-vcg ••"• 
u o mm 1,mme11 .wng11 • } .a 0, •• 01• • •owçi1 
Om Ot .. ~g.J,a.rr f'T,cc:t ,n .;;>"'t''t'Cf'Jol~m•n,r . .; :., c•r.ngt"' mtt Ot 1'11.,•0•~e ..,.,r 
•■r1.,nga.p11a1,11 11 ,n 01111 "'""'*' ny1m h - ; ei. bc'--4••.J •"'"' een wuc:y ••,., .,,. 
10mm 
Voo, 1t1na11tO .-11, 111no,,,o •HP'II en 11t1na,.,o a.,10,,,.,,, "'"'"r"ou• ,.,,., 
owa, .Je 11.o~penm,1r "'"11.cr.oe 1.i1Pc01t • 11ecr-t>•irc..:1c · .-uc~ ... ; ·.1,1 ,...,m 
DtO•!•~I. 'llw:lcwr"'t 0,1 ,r, O ■ 11o:111n.J••'O ,n4trn j. ]lC mm en:;, 1C,C mm 

t 0. 111noa1100,.-11m11en woor Ou• lo1m,1en worot" me1 ee"' :,n1-.org ,.,,.. """tn 
een,.:• 10 mm JOOin,w ,.,.,19t-:.ltl,C ;:i.1 ••~cMf"ilcr'l Wl"lllll..l,,ae, Ç•uc"W .r, nei 
mog..,11,11 1v1tetm met M • 1UCi mm 111 .-o,gt 

M•ttn ,n mm 

to,mu1 l ,. ! Q,klt ... ~~,.. ....... .,. 
1,n, .. ot,; 111Wtta.tMOt' J,flt' 

1111na,,,a wtc,.,"0'"'"'••'1 "° 10 50 !2 11g,er, • 100mm a. 
1 "'· 

11t1na111,C1 .... ,110,m••i 
1 

50 10 t>O ·5 .• ,.,~(l .. Jüu mm • J M 
111ano11.,C1 C1110flT,.II • ó5 10 75 :• i•w•" • )UV mm• j M, 

1 

g ~., ,,e, oog oc ae oep1"ng1r, ter. 1,n,,e,., wan moo1,11••'t m••ti::cora,n,111, \.oer 
1,CM1rt•n en W1naen 1~65 , ,, wooru.ig1,op1n Ot. Ot 1a .,.,,...,.cn1è'" 1oe1.01T111of•.ie 
m1ru.1a11g. 0001 ,n Ot nc,rm ter lorm,.1 .::>t. 11 'ltmer, ""•• .,,.,n Jf •'<T1tt.r,1,1cn 
Ot ,r!tllrr.m1ng neoo.n .,,,., OI ,n1t111n1,c, 0111 IJl .:,..,ern••O o.., 0,1 : ■ ,,e,n • ..i .. ,,e,c,, 
10••• o■ no,m,11 J~.- u~ Mc.aw,.,11 1.uo,o,n•,•• 
"•t H,a,, QHt•10t omirtnf 1. - 2 D. •• e"1rtteri:.. .,,,n 1010,u ng op 011 si,no••rC 
F~Horm1•1 
voo, "'1 1t•noaa,a FS·torm,11 ge,ot 

I,. • 2lO mm. b. • 110 mm "oe, • 10 mm 

AoQPenm••1 t..,.,.,.noe DfM01e1 • 110 mm• 10 'Tim • 120 mm 
2.5 • ~C)l>er,mAII f1 1.op • • 1 or,tkl■ lC>v'' • '] ~ • 120 mm• JO(i mm• 3M 
"-1QMn 01 h0t1Jonlttt mu11p1Ql"IW■ n "''" J M m.:iwt,q& m•••t W ■ lllfllll"I O•: h■ I 
moow,1,r onrww,,pen ae woo11.•w• •0•01 wegtw ■ r 

~•nn,ut twr•1atn1H a,a1e1 • 57 ,nm • 10 mm • 67 mm 
l • 11g,1nm•a1 • J • 67 -nm~ :oo mm• 2 ,-,. ,.,.en,.:..,c rT'l••liP'0"91"'1 wl" 2 '-"· 

11 .... ,, •en 1111/f m111 win ig,r,a,n,_ ,n Cl 1tm11in11en w•n me11•e•tilll•it1n1n ,.,.11 r,,tl 
11 on1a4imen 
Me, n•m• wrorQt l"11trt1,1 geo1cn1 aan wer1tn.:1ef'I ,n d10og· tn oau,r.mp o,e 1,,. 
f'le1tn1 111n 1•n htl 11r1m,~~. p,ocr, 
M1•1oti01 u, ""''' ••~ 01e, ... ,.. O• 1011,t ;>100..,u,. ,.,neer-, oear,Jf n,c1 t· ,,en 
Il ..-o,.Joen "nae g111r,1rr,1111en -'•t .-oor .,,noaa10 weent .1.no •• ,a "'••, a.111" 
a,.,o a1i.• of 11ano111,10 fS 10,ma•I ,neen w•n 01 m••I•••••cn wti,gcn1 ••0•1; .;,,ri 
\'Uu,g■Kt"•w■n 

Mtr w1Uono•""8 win het 111no•110 F~ form111 ,, nt1 ..,oor n4nae,iioOOt1t!,nacn IOt' 
e-auan om "oo, 0•.&.111e, .. n mei n,11 g1no,m•,,.,.,,a. 11rnc1,nw•~ at o.:i"m,,.g 
ll itiOlw,un ••• 1111J0•01 g■ ,e..-cr, ,n Wt,e• J •cn1e1 .,,10,.,,.,.,. 11 10nil•• Oe ,,.,,..,~c 
QtrlQ "11anaaa,o . ,na1e". O• tlme1,n1i1•n L.~. B. en O~ n1eI mwe, 1r.,,.1 1 l.■ r1 ,..n 011 
1n &aC., 2 lile&lwtn 11.nou,oma&tn a•n 

:r: J ... \'001 01 ••r-ig1• 
J .... VOO/ o• Dl•c,Ote 
z !t._, woc.,r ae o,n. 

0.11 proowa11n ••• ,,an L ... B, en 0- mo111n worotn opgegewrn 0001 ce ie· 
wer1nc1er 111n in lat,e, ;: 11 lllTltn mtt 1not•t :,roo1o11!1,., m,1 ''*'rl■ noc m•1en 
lb" en1e11n1er f1cne1, po,ewzt 11enen fu1op,1orl'f'lillln 11r,ppcn rn1 ,. onoc1 
Oe ifl'l'\ .. nK~Dl,lw111'-• n011m•r .1,11m•1•n ..,u,g■""• t10,,••M.oL--t;••• .,.t,,a.,.tll 
Woo1 OI oepa11ng ••" Ot maa1a11a1• ge,a1 rtel e•11e,oa ,n 1•0.• ~• 1en ••r-i11•n .,,,, 
form11•n wo1gen1 ,.0, ••a•o'-'"'"• 
a. 01t 1111111 n11t ne1 gr..,1 ,an 0tir1n ne1 Nn prOOwll mtt n111•genorm,11 ... ,0, 
tn1ano1tr1n11ta. 

1 0, ,n 110e. 2 "oor formaten ..,01gen1 l1br,e•~opg, .. , .. opg.inO,Tll!n g,erum•1el" 
ga,oeri .-oo, proawritn twf ten 1ar.g1• ""'" lOC mm eet' t.•na1e .,,,.. 1:'~ mm c-n 
Hn a,rit .. ,n 125 IT':m • 
\'oo, p,oow.,,n m11 i-,011,e 1tmt11ngen 10111 0') o:ouen g10rw,1.t•'ll un htl 
-•nH+,lk , .. n ,1,,1,m.,, IO•e1,1n11 ■,. ""'' ,nOl!IC l;)ICna,.T .• {ff' Il' n•ntt'rin 
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1 NEN2489 •Metselbaksteen• 
art 7.l+toel.: steenaf■etingen 

7.1 Afmetingen en 1O1er1ntie1 

Atrnec,ngen en t0ler1nt•H woroen g911hen ,n 111>111 2. 

T~ 2 - Afmetingen van me1M1bau1"n 

M•l•n 1n mm 

,,.I\M\,uf\ WQOI i..u."9 -·---11111·1 ,. "· ~ o.•J ffl&MW-

1 • 111 

aanouro 1 210 201-2:2 ,0.213 106-21• 
.etftttOfffiUI • 100 111-101 17-102 17•10l 

tl .0 • •1 ... , » 42 

1&•r\011rG 1 210 :io.212 :X.213 --21• 
••1uo,m111 0 100 ... 101 17-102 il-103 

0 !i,O "51 411- SI ... !w 

11Una...,o 1 210 201·212 20.213 --21• 
O,tàfo,mut 0 100 1111·101 17-102 ll-10.:. 

0 ,s ... ó6 àJ ... U 67 

111t1011rG 1 230 228 232 226-2ll 22S-2J.O 
FS-lo,mul 0 110 ,a. 1\l 1C,7- l 1i 101 1'3 

0 S7 »W ss- !,e u- u 

L. z 2 - 3 .. 
1 L. L. - • Lo - S 

to,m11.en. 
wo-91n1 .. , , . ,. : 1 ,. : ! ,. J 3 fab,, • ._,. 
OP9lw■ 

- t 
tl o. o. J 1 o. - 2 o. • 2 

'I Z• oot; 10e1ct11,n9 

---·----oee 
•lift 10 ""''' 

2.20 
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iO 

220 
110 

tiO 

220 
110 

'J'S 

2.0 
120 
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"" - 1') 

,. • 10 

D- • 10 
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Fig.., ... r 2 - W1JZI "an me11n 

7 1. 1 A•nv11lltna, wp•1,n9en 

ln taD•I 21 Z•Jn voon, opgenomen 01 unvyllenoe w0,11ngeri 1 en 2. a,e UNiU wan toeo~ 11sn 
voor 111n1n "'•" noo1ogro1p C ho11...,.u1tend woor1om1nc ,n 01 muwaa..e 1. 1,e 11.oe1 ll 
Deze 1anwull1no1 t>ep111n;en &wnnen 1w1n1en, .. an 1oep1u,n; woro1n werua.rc woor 111nen win CII 
tu>olo;roepen A 1n 8. 1,1 4.1.2 ,ub o tin ••Ie m••t1.1•u.1n1. OOCJ"I wltl,h.ii.no ,no,en Cht 1n 01 lOO~ 
vare1n1om,1 ,, w•'11i1t1e;o 

A•nv11llent1• o.p,i,ng 1: 

De uomh110 ,n 01 "ng11,ld'lt,nlil ,c, - 01 mag n,11 groter 111n o.an wnge;even 1n uoe1 2•. 

A•nv11ll.,,o• O.p•ung 1. 
Voo, 10rm1t1n vo1g1n, f1b, .. iM)pg1v1 •oroen DOweno,,n &an uni.en van oe wemovo,nv t.w.SMn dl 
91m1O0110e ,tNn"ngt• en oe gem,001101 M11no,11O11 ,n t&WJ 2• ;r1nz1n gegnen ..-oor 01 toe,w~
,e waa,oe wan 

1,- - n t>,-
n - 1 

wa1,1n· 

,_ 11 CM g1nuoo1101 1te1n11ngt1 1n mm; 
c..- ,, 01 g1m1ao11oe ltHnb,11011. 1n mm; 
n 11 "" g1n111 getai • 2 1woor 01 mN111 gangw,e 11Nntorm1t1n g110T n • 21 

lr:: - nb= 
n - 1 

Taoel 2• - AanwwllenOe Depahngen 
Maten 1n mm 

Ml'wwl.enGe oe~ung 1 
MUIUAI.M ..._.,"'"""' 1.,omMMJ 

"' . .,, 
1 1 

• u 

Ml ' 

"fhrwuef\Qe ~•tfti 2 
...,..,,1c.,1 •••'ra. .. an 

.'C::: - "OC: ., - , 
10 : l 

10: • 

10 : 6 

• 
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" De ouo. MWm N 120 ~ vOCN • fonn11en ae grenien vOOt de 9em,ooe1C11 
afmeting•" .,.,. dl '°"•""9 l'\1,og,111• '" ClilpHWII •00' "-'"'' '" uc.tu•fl 
10f'Uf1"9en. UI oe gem,001101 1tm1u"9efl -.,n,,a,g u.,ne, ,,~ 91011, moe,. 
ten llfl dan voor l'\1ra9r1u• •11 woo191a,cl'\r1v1n De g1m,ooe.011fmtt1ng1n vlf'i 
.-,ig S 11ene,n wero1n tu1rb11 111 r1p1111nt101f DeKftOVwG woor o" win Nn 
""'' Lhl OI bePlll"Q omu1n1 Ge IDel6afUfl 1011t1nUfl wo19a. CMII "" 90101 
"'"'' m11 11e<:f'IU 1nae11 wtllChtellrt •oor 1"--1mn; 1n Nnm1ra.,n9 ..-,m, wan
,_, "" wan ON■ w11Kl'l ... 1r1 toh6'hQ 10f ._ .. 9Neuroe m0ftll1r watl ti 111n1n 
llellOOICM 

In oa 11.-w .. "°"" ait" OI 1fmtl"'91n on1ft\1n.,.h1• g1m11tt vin dl "o,..,~IH• 
• ti• &aO•"•" 1 .,. ll. 11 • MNa.o,oet un dl l'nN' werantwOOfae o""'•~O 1111n 
121 IIW'8 ~.,-cl lfl .. - Una 00 een OfttKfUI eoeG· of tfuwr■ n Noerst 

.,_ ~ Jt#'V', het o.e:r,o .. 9renllft111n ·• 990tw1C1 ,n o,,,,e,Nl\l,&1mm1ng l'f'Mll ~Eft.i 

De Uf\da1tGff\Mt 11 de mNII gawenlll fflN1 wan•...,_,. YW\ ,_ Oltloetflfftn
• formuL att t..i ... n oe gr1n11n111n hft 
Voo,u •Ot'OI _,..iun onoe, oe werunoe mut. dl ..,,...,dfftMI' v~ dl UMn 
P'u,I oe aa..noura woego,iU 1c.a 10 IT\ffl1 

&. Dl "°"" &&11 Gil m09eh1U'l1t0 open om OOi voo, da hoofdgroepen A en I oe, . 
... ,nat grenun ta a11uen "n evenlu9tli trom,...o 1n 61"91.a,cnungen ,...n o, -n Id, - "'· •·Il-..,.,__ .......... , __ pt_" liunnen - ,,_ dl gaDtwoiMIUHn A 

_,, ....,_.,.. .. N9f'\ woroen ...- un CII wWOI wan '-,.--"~ r-f\M: . 
... " • .,. ... I\Q Uli 11,n bt1 ..,..,lln,g lf'I 11/liM ,ne\MI...-Nnelen ••• ,." OOI 
UON ~gen •OOUDl'fttn en 1n ll'nlilt ,,u,n,1rp,en1n11n 
Voor 111noaard vecf'lt·, 1taN11ard •111 111noa1,o o,i- en M6n011rd F!.-fo,m,11 
W01gen G1 Qllf\Uft t..01 w1f 01 .,..,._QIMIICM •1t11Nn wOOr CM 111no,1ram.11n la 

... o •. 
•· 111 OI v...,..Ung ven oe IIM'Oalrdfflal-" Mbben oe vCMQ•nGe ov1rw1g1ng1n Qt· 

plden 
11'1 oe owoe no,ffl N 520 •H dt werhowd1ng lwi,Mn OI ,-,,u~• 1tNn611ng11 1r1 
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NEN2871ontw. •beproevings■ethoden voor steenachtige 
bouw■aterialen• art 4: conditionering proefstukken 

li. 1 Coriditi• "boog" 

Onder de conditie "droog" vordt Yer1t&all de conditie die vordt bereikt 
door de con,ta.nte auaa te drogec bij een te111peratuur Yan 100 à 
105 °c vaa.rbij de relatie•e Tochtigheid van de lucht in de droogstoor 
ten hoogste 2S •&€ bedragen. Dit betekent dat voor de circulatJe 
lucht nn ca. 20 °c 111et eec relatieve vochtigheid van ca. 75S (kuer
lûi■ut) kan vorden gebruikt. De constante ••••a md ia bereikt al1 
tijden• het droogprocea bij drie achtereenvolgende wegingec 111et inter
vallen van 24 uur, het 111u11verlie1 tu11en telkens tvee opeenvolgende 
vegingen IIÜnder dan 0,5~van de totlLle massa bedraagt. 
Due wegingen 11>0eten worden uitgevoerd :r.onder een anoelingsr,eriode 
in echte te neitec, 

li.2 Ccmàitie "nat" 

Onder de condï°tie "nat" vordt ventu.n de conditie die vordt bereikt 
c!oor proehtuk>.en gedurende twee et:.ILlen onder vater va.n ka=erter",,:,e
ratwr te bevaren. 

i.. 3 CCMaitie "vaci.üm v,naàigd" 

Ocder de co:-,d.itie "vacuü:. veriad.igd" wordt veTEtae.n de conditie die 
vordt bereikt door de proef1tuld1e0 onder vacu:im te ver~ad.igen met 
veter. 
Droog tiertoe het proefstuk tot constante 111assa. 
Plaats hft proefEtuk in een va:uü:nvat ec verlaag dauin de druk tot 
200 + 10 Pa (ca. 1,5 + 0,5 Torr). 1 ) 
Laat-gekookt drin►.vetèr in het vacu:im toe teNijl dit vacuüm behouden 
blijft. 

Laat, iodre het waternineu ter, :inste 20 me boven het proefstUY. Î6 
gere:z.en, lu:ht van atmosferische drull toe. 

Laat het proefEtu>. onder water en vacht ten ~inste 1 uur voordet voor 
het eente ëe lt&Ha vor~t bepae.Jd. J'laah het :proefstu>-. na eH.e be
:paling var: de z:.assa VHr or,der vater. De cor,ditie ve:\J:il:. ver:z.adigd 
i, b;rtitt va:-,:-,ffT twee crvclgende b<ielir.gen van de m~ssa van het 
e:ezrent, met een tuuentijd van 2~ uur, niet meer dan 0,5'%,versct,il
len, 

Op,crkirie 

Voor proces- C,Q, proouktieccntrole kan met een eer.voudiger 
verh·i,ize weden volEtaan. De proefEtu>-.>.en worden d&.'l get,eel 
onder drir.r..-ater van ka::ertc::p~ratuur gepJaetst in een kocr.
l<etel. liet ~·ater vordt vervolgens in ca. 0,5 U"1' tot >.oJ<.en 
gelracht en ged-...rcnde 5 uren op ► ooJ<ter;peratuur [eh:uden. 
Daarna vor~t t,et [eheel a!'gel·.oeld tot >.amerte:::peratu·..::r en 
worden de proef,tuJ,J<.en nog ten iz:.inEte 20 uur in dit water 
be•·aard, 

• 
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art 5.1: druksterkte steen 

5 Bepaling van de 111echani~che eigenschappen 
5,1 Dri,ksterkt, 

5, 1. 1 T'roefstMk 

Ooal"hanblijk ,,._n hPt fontut vordt de dru>.rt.erkt.e "an •teenacht.ige 
e:ementen bepaa.ld door het gphele element tot breuk te bela.sten, 
najat het &o nodig i• voorbeverkt volgens de onder ~.t.2. beschreven 
•t'thode, h de hoogte ·van het 'IIOorbtver~.tE proer&tul< a.indcr da.n,J,5 1m11 

of (h/2>) airidrr 4&ri 0,11 4&D aon nn p:r-oer■tuk vorOen auerignttld 
l&it tvee or meer, op elka.a.r ge1ta.pelde, 10 riodig voorbe-verkte, 
eluenten tot een hoogte/breedte verhoudirig (h/b) wordt ·nrkregen 
'f'aD teD lllD•te 0 0 8, 

roeHchting 

De a.haetineen, aet riue de verhoudirig hoogte/breedte 
va.ri het proefstull hebben mede in'llloed op de verkregen 
aterktecijfer&, In de deabetreffude materiaalnormen 
(NEN 2~89, NEN 3836 en NEN 7027) ka.n na.der vorden bepaa.ld 
of en &o ja op veli.e vij:r.e een herleiding kui geschieden. 

I>e d.rw<'llla.J,J,.en va.n het proefstuk mceen, afgezien van holten welke 
inherent :r.ijn aan de aard van het :&ttr&a.1 1 over de lengte van de 
diasvne.len ge:t.f.'ten geen a.:f'vijkinsen va.n het platte vlak va.n meer 
dan 0,05 m 'llertonen; de hocgtevtrschillen tussen de opstaande rib
ben mogen niet :eer dan 0,2 me bedragen. 

Ze nodit mogen, teneinde aan de bcven!ta.ande eis te voldoen, de druk
Yla.J,J,.en vi.n het proefstuk cachinaa.l verder. geslepen (in het algei:>een 
onder toe'llcesins van water). Ala dru1':vla.kl<en worden die vla.k.ken van 
het proefstuk aansehouden ~aarop in de constructie de groctate druk
krachten werden uitgeoefend, 

De gestelde ei1 voer vlakheid geldt voor het door de slijpschijf be
werkte oppervla.k. Bij caterialen met een open structuur, waarbij 
tu~~en de eeèond~n korrel& srctere holten voorkmen, :eet vcr~en 
i;eLl epen tet en, represer:'.a'.i ef op:.,ervlak wordt verkregen. Bevu1t 
bij de fabric&EE aa~,E;üracr.te cpn.ir.een en sa.ten in het opj:ervla.k 
(bij vocrèec:d perfcn'.ie1, zr.erkteker.e e.d.) mcsec niet vcrden "·eg
ge$lepen of opgevuld, 
Voor 111.1::eneestelde prcefstulv.en moeten de afionderlijke elementen 
gehHl cvneen~.c::.stis t.et voorgaande vcrden bet,an~eld; %ij worden 
dr..arna :r.o nauvxeurig zr.oeelijk op elr.aar gestapeld tot een proef
&tuk van de gevenste afl:,etir.gen i& verkregen. 

~rking 
De bedeelde a:f'vijkingen van het platte vlak kunnen vorder. 
gemeten met behulp van een haarliniee.l en een voelerca.at. 

5,1,3· Bcproevir~einstallatie 

Er d.i ent gebruik te ver den ,::ezr.ae.r.t van een drukba.r.ll met 2 &tal en 
dru),platen, ... -.,..rv1on ten minste Hn drulcplaa.t instelbaar i& door dre.ai
ing o: een kogelgevricht, 

De in1telbare drw,plant moet %onder merkba.re vrijvine roda.nig kunnen 
worden celeid, dat het daaipunt van het kogelgevricht zich slechte 
ka.n ~er,,lattsen voleens een en dezelfde loodlijn uit dat draaipunt 
op het m.idden van het drukvlak va.n de andere plaat (re1p. voli;en1 
de verbindingslijn tussen de draaipunten van beide koselgevrichten), 

,I>e kracht op de dnl):platen moet vorden uitgeoefend V0lgen1 deie 
loodlijn (reep, verbiridingalijn). De drukvl&),.J\en van de drukplaten 
aogen niet •eer d&n 0,05 ma: •an e~n plat vla.Il a1Vijken. 

De at.ijn.êid va.ri de drukplaten wordt voldoende geacht al ■ de dikte 
V&D de 4r..kplaat (or in het geval van meerdere drullplattn ~ elkaar; 
de a0111 ván de dikten der op elkaar geplaatste 4r..kplaten) ln de iijn 
YAn de uitgeoefende kracht, du1 inclu,ief het bolle gedeelte van het 
kogelgevricbt, aeer bedraagt d&D de helft van de groot1te hori:r.ontale 
&tmetins van het proefstuk, 
De uitgeoefende kra.chten ~eet.en, Yoor:r.cver die krachten groter &ijn 
4a.n 10J van brt 1chaa.lbereik, aet een na.u.·keurigheid van! 1J kunnen 
vorden ILfgeleren. 
De nauvkeurigheid en de goede werking dienen ten minste om de twee 
jaa.r te werden gecontroleerd deer een bevoesde insta.ntie, ten 
b~ijie waarvan een certificaat moet %ijn afgegeven. 

• 
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Op,,ierking 
De voor proce1-, c.q. prod-..l<tcontrole beschikbare apparatuur 
11>oet de llracbten, voortover de1e groter zijn dan 101 van het 
1chaa.H,errlk, ►-u."'~H :eten met een r.awkeurigheid van!. 3J, 
In geval van ge&ehillen is be;:,roevir,g met een inatallatie 
11>et een nauvkPi..righeid van ♦ 1J maatgevend, 

Bèproeving 

~. 1.1.. 1 Ofpen,Zakte van het d.r.,lcvlalc 

De cppenlal;te van hf't d.rw:vl&k van het proefstult ter bf'paling van 
de druJ..sterHe vordt berekend als het produr.t van de lengte en de 
breedte, bepaald volgens 6.1.1 
:Bij gesta.relde proefstw.r.en (zie 5,2.2)· is de Ueinste doorsnede van 
bet prisca cutgevecd. 

5.1.i..2 Uitvoering 

Plaats t,t-t proef&tul< :r.odL",Î[ op de onderste drur.rlut van de t,eproe
vincsir,ste.llatie, dat de z:~·au-.q::ur.ten van de druhl1,Uen liE;gen in 
de middt-lloodlijn van dczt- flaat. Tijden~ de proef ll>&f geen drul!ver
delende lu.g vorden gelrui ►.t. 
Voer de belasting o.r =~t een tc11:ro van 0,6 • 0,2 Y.I=' per secor.de 
(• 6 !. 2 ►.tf/cm 2 per aeccnde) totdet brei:J,. optreedt. Het instellen 
van hEt bcpronincste::,;,o dient te geHhiedcn bjj belastingen bneden 
!,OJ van ·de vervact.te lreu,.be;asting. 

BHe~.,n de druhttrr.te va_., t,et prorfEtur. uit de hoocstr belutine die 
is opcctreder. (niet uit de t>elutint vu.rbij de ec·r&te sch~ur c,r,tstaet 
or vurlij gedl'eltn, ,·an hl't froefstul! afFrrir,ten) en uit de opper
vlute Z x b van hl't drur.vla.J\ (zie 6.1.1). Het eevonden resultaat 
vordt afcerond or het dichtsbijg~Jcrrn veelvoud van het efror,dir,.;s
interval, vaertij de bovengrl"nS voor het afrond:ngEÎr.tcrval vordt 
guhld op 1J •an de bcrekrnde u..iUot'lft (z.le 1;01 10L7 blad é'.1), 

• 
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art 5.2: splijttreksterkte steen 

5.2.2 

. 
ne ■plijtproer 111oet vori5e11 wtgevoeri5 i5oor mii515el van een lijnbelutina 
loodrectt op de lengte-u T&ll het proefatuk en aangrijpend op die 
vlalûten van het proef1tuk va&rop, indien verwerkt in de co111truetie, 
de groot ■te krachten verken (dit iijn de dn.lkvluken). 
Bij elementen vaarin bevu1t bij de fabricage aangebrachte openingen 
en gaten voorkomen, 111oet de lijnbelasting op de Ueinste door1ne6e 
worden aangetracht. Indien hierbij de arstL~d van de lijnlast tot de 
rand van het proefstuk evenvijdig aan de lijnlast minder bedraagt 
dan de halve hoogte van het element , 111oet de hoogte, b.v. door 
1agen, vorden gecorrigeerd, iodat h • 2 R (tie fig. 1), 

Veel al tal >.w-.nen vorder, volsta&n 111et de afftand R tot de rand van 
hPt f-rc.cfstuJ,. 1odan:ig te >.ieien dat R • 0,5 Hel· 

Vocn.·a.rdP ÎE echtu di,t de lijnl:.elast:ine F over de >.h:inste 1111ter:iaal
docrLnedc .,-ordt aE.ntetracht. 

lnd:en dl' dru}v:a~..ken (zie 5,3,1) or.vo)doende vlal<. zijn oic een goede 
Il rachtover"t.ru,fi T,f: op het prot fstur. te beni ken, 111oeten deze vl&l-..ken 
vordt:n f:E&lt·ptn cvenenJ-.oc:stig 5,2.2. 

Ret Leproevingsarparaat l!>Cet ZlJn uit[erust met tvee evenvijdig aan 
en bo,..en eH.ar.r [q:-l&atEtt: stalen rol:en, 11.et een diu.tter van 30 mn:, 
or 111et at&le11 atr:ippen, afgeroni5 met een straal van 15 -· De eon
atructie van de rolopleggingen 1110et voldoeni5e stijf iijn teneinde het 
doorbuigen van de rollen tijdens de proef te voorkomen. !~n van de 
tvee rellen moet draaitaar iiJn om iijn lern:;te-as en kanteltaar in~~ 
richting loodrecht op de le~gte-L!!, zodat een_goede krach~•Y![~!t~~g 
op het element vordt verkregen, Het hart van de beide rollen en het 
h~ van de beproevingsste:pel, plunjer of cilinder 1110eten in iin lijn 
liggen. 
~ uitgeoefende kracMen moeten, voorzover die >.rachter. f;roter zi.in 
dan 10% van het schaalbereik, k=nen vcrden gemeten met een o~nau~keu:rig
heii5 ''" ten hoogste U. · 

"· De nauvkeu:righeid en de goede ..,,rking van de berroevingdnsteJ..latie 
dienen tu, zr.inste 011: de twee jaar te \lorden gecontroleerd door en be
TOegde inst.L";t':ie, ten bevijze waa.rv&n eer. c,ertificaat znoet vor~en 
afgegeven. 

5,2.~ Bepr~cvine 

5.2.L.1 Ofpcn,,Zakte van het spZi:tvZak 

Bereker. de o;:perv~ar.te ,·an het ;,ToefEtw. ter bepaling van de rplijt
treksttrkte uit de breedte en de hootte, Lepaald voltens 6.1.1. 

5.2.L.2 Uitvoering 

Plaats het "roefstul< tusEen de.beven- en onderrol, :oda~it dat het 
aplijtvla>. 1ich tussen de st.aler, Tollen bev-indt. Oefen via de rollen 
een >.recht op het ;,roefrtuk uit, die iodanit geleidelijk toeneemt, 
dan de bc;,roevi"Gsduu:r ca. 1 à 3 minuten bedraagt., 
Tijdens de proef mag ,,en dn.l<verdelende lae,a vorden gebruikt. 

5. 2, L. 3 Bcrel:cning van de epZi.ittrekstcrkte va,i het element 

Bereken de srlijttreksterkte volten, de formule: 

waarin: 

l, 

il de splijttre►.stcrkte, in ll/111111 1
, 

ia de splijtkracht, dit ie de grootste )Jac,ht die tijdens 
d.ie proef is opeet.reden, in N; 

i ■ de breedb ·n.ri het rrorfstul< ee111eten TOlg('ne 6. 1. 1 • in lllll>; 

~ ia de hoogte van het fTOefstuk gemeten volgens 6.1.1, in mm. 
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art 6.5: hallergetal steen 

Deie grootheid vordt aebruilrt ter beoordeling van de ververkbaarbeid 
Tan eeD element; 

Definitie 

Onder de 1pecifieke vateropzuiging (Wk) vordt versta.an het quotirnt 
van het oppervlak van i~n zijde van een element en de hoeveelheid 
vater die door dit element vordt opgezogen, indien het gehele o~per
vlak van deze lijde gedurende 60 1econden, tot een diepte van 5 .:!. 5 1111 

ic leiding.·ater van ._amertemperatu\U' vordt gedompeld. 

Vitv~ri"f'lf? van de proef 

Breng het element onder dezelfde vochtige omstandigheden vaarin het 
lal° vorden verwerkt. Vu•.·ijder door boutelec de loue delen en bepaal 
daarca de mas&a van het element. 
Breng verv::,lgens het elez:,ent met het gehele or,pervlak van een :r.ijde, 
waarop na ververking de grootEte krachten vorden u.itgeoefecd en vaar
tegen zich dan de ~etselmc,rtel bevindt, tot een diepte van 5 .! 5 mm 

· in drinltvater van ka:iertell:peratu\U', vu.rbij er zorg voor moet vorden 
gedra,;en dat a..n deze vocrva.&rden vcrdt volda..n gl!'durer,de de totale 
dulll' van de indoinpelicg. 
Jee: na 60 &econden het ele~nt uit het vater en ontdoe het van het 
aan de oppervlakte hechtende vater; bepaal vervclgens de ~•ssatoenell:.icg 
(6m) cp 1 g nauvkelll'ig. 
Bereken het oprervla,),. ve..~ het platte v1û., va&rmede het e:~=ent zich 
onder vater bevor.d, ic dtt2 uit de lengte en de breedte, bt;~ald volgecs 
5.2.4. 1 en figuur 2. 

De 

lr'k 

van 

spe ei fi ete vateropzuig~ng Wk is dan: 

• ..!!!_ in g/(im2 , min), afgerond op het dichtstbij~le~•t veelvoud 
z "b 

vijf. 

Opr,,cr"ineen 
Zen b, beraaJd vcltens fig. 2, vertEtenvocrdigen hEt bruto 
oprervlal<; eventuele aar;.·e.ire, be;.-ust bij_ de fabricage aan
getn,ct,te cprr.ir,tE'r,, ga'..er. of perforaties vorden niet e.fgetror.ken. 
De na,i.-),eurii;Leid ve..~ het bEproevingtresultaat. bedrr.a.tt c:a. 
3 g/(dtt' ,min), 

• 
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3 NEN3534ontw. •hulpstoffen voor 110rtel en beton 
onderzoeks■etboden• art6: vervaardiging mortelproefstukken 
art 6.1: consistentie mortel 

6 

6. 1 

6. 1.1 

Proeven op 1110rtel (H. tabel 3 1n NEIi 3533) 

Voor de uftvoeriag van de •echanische proeven op •ortelspecies en 
•ortel (resp. de proeven Hl t.•. Ml) in tabel 3 nn NEIi 3533) 
gelden - voor &over het de proeven gnerkt •et a betreft - de 
volgende liepalingen. 
De ■ortelspecies ■oeten wrden vervaardi&d volgens XEII 3072. 1) 
Ten1ij de fabrfunt van de hulpstof nadruklelijk ander• voor-
1chrijft -t bij het lierelden van •ortelspecfe •t vloeibare of 
oplosbare hulpstof. de hulpstof in een deel van het eerst toe te 
voeaen wter wrden opaenaaen. 

ln de ruisten warin de proefstukken worden vervaardigd •oet -
tenlij bij de proefonischrijviag anders il 'liepaald - een tapera
tuur van 20 ! 2 •c heersen, ter..-ijl de relatieve vochtigheid ten 
•inste 65 l ■oet aljn. 
Ook de t•peratuur van de uterialen voor• ■ortelspecle, de 
gereedsrhappen en de apparatuur •oet bij het begin van de proef 
20 + 2 •c djn • 
. Er aoet leidint-ter worden gebruikt. 
De proefstukken &oeten, b.v. door •iddel van kunststoffolie. 
1odanfg worden afgedekt dat verduping wordt ver.eden en tot aan 
het tijdstip waarop de &allen worden verwijderd 1n een rui■ te 
geplaatst •t een ta:peratuur van 20 ♦ 1 •c en een relatieve voch-
titheid van ten ■lnste 90 Z, -
De pro~f,tulken moeten worden ontvoni:d nadat de •ortel1pecie 
voldoende 11 verhard. In het algemeen dient dit de dag na 
vervaardigen plaats te vinden, 
De uit de von,, gen011>en proefstu~ken, die op een later tijdstip dan 
24 uur wordt>n beproefd, •oeten - tot aan de dag van beproeven -
nchtopstund werden bew~ard in ■et kalk verudigd stilstaand wter 
met een temt'peratuur van 20 !. 0,5 •c. 

8e2alin'-._van de consfstentie bij &elfde wattrl.!_halte (Hl) 2 ) 

lieg! nsel 

De conshtentle wordt bepaald ■et behulp van een schudtafel, 
Het ,..,ergthalte van de referentle1T.ortel1pecle wordt ook toeiepast 
voor de •ortehperh ... t hulpstof, 
De conshtentie wordt zowel onmiddtllijk na bertidfng van de 
eortel,prcle al1 30 trJnuten hferna vast~esteld, 

1) Zal t.1.t. "->rdl'n veroani;en door Prn Euro~•e nors, 
2) Crba5c<rd op DIN J0b0, 

6,1,2 Toe1tellen en hulpeiddelen 

6. 1,2. 1 Schudtafel 

ten 11ehudtafel, afgebPeld in figuur 1, be1ta1nde uit een 11etalen 
ge1tel, 1eplaat1t op een horl1ontaal vaat vlak, Dit ge1tel draagt 
een tafel van 1taal of gletljr.er, De&e tafel un door •lddel van 
een door een k• bewogen verticale ■ tift over een hoogte van 
10 + 1 • wrden opgetild; zij un door het eigen aewicht daarna 
ter~vallen, In het •idden van de tafel 11 een cirkel aekra ■ t ■et 
een aiddellijn van 100 •• 
De wtalen tafel 11 afaedekt ■et een ronde dikke gluen plaat ~t 
een •lddellljn van 300 •• die aan de &ijunt ■et kl-en op de 
■etalen tafel wordt va1tgeut. 
De aana van het bewegbare gedeelte van het toestel, waaronder 
wordt ver1taan de •etalen tafel en de glazen plaat, de verticale 
stift en de klemmen, bedraagt 3200 i 33~0 g. 

• 
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Figuur 1 - Schudtafel aet 5tamper volgens DIN 10&0 

6.J.2.2 Ctetvora 

Een •talen &ietvora (&ie ff.&uur J), die de vora heeft van een 
rechte af1ek.notte kegel aet •en hoogte van 60 - en aet een cirk.el
vorai& bove~ en arondvlalt, warvan de binnenmiddellijnen 
rupectievelijlt 70 en 100 - bedragen. De &1etvorm aoet voorden 
&ijn van een aor1rand, die tevens dient voor het optillen. 

6.J.2.3 Trechter 

Een conische aelalen trechter (zie figuur J) -teen hoogte van 
30 - en een bove1Dlddellijn van 110 -• die paaund op de gietvon11 
un 110rden 1eplaat1t. 

Een houten 1tuper (zie figuur 1) van ca. 200 - lengte aet een 
cilindrisch ondereinde voorzien van een aetalen achoen en die een 
totale ussa beeft van ca. 250 I• 

6. J.2.5 ~ 

6. J.3 

ten rechte a;cherplulntige stalen lintaal. 

Werltvtju 

Plaats de g!etvora •t trechter aidden op de glazen plaat. 
Vul de gletvon, aet de aortelspecie - &O spoedig aogelijk na de 
aarm.aa\ hiervan - in drie lqen en stap elke laag aan aet JO 
11 agen. 
Verwijder de trechter en strijk aet de liniaal door een ugende 
~wegin& de bo,·enkant van de ■orullpecie 1n de &ietvora vlak af. 
Houd &•durende deze handeling de &ietvora aet de hand vast, s.odat 
hij niet lan bewegen. 
Vees na JO 1 15 1 het wter w1, dat eventueel onder uit de 
gietvora 11 &elopen. 
Licht de gietvorm daarna voorzichti& verticaal mhoog en laat de 
tafel 15 her valhn •et een frtquentie van lln val per •• 
Keet daarna van de aldus verkregen lu:,ek de a1ddellijn in - in twee 
onderlin& loodrechte richtinten en noteer het gu1ddelde hiervan, 
afierond in •· 
Herhaal de bepaling aet een andere charge aortel1pecfe, 
~anneer de genoteerde waarden van de verse ■ortelspecte aeer dan 
10 - verschillen aoet de bepaling wt-rden huhaald totdat in twee 
opHnvolgtnde btpal1ngen ■ !nder dan JO - vrnch1l wordt 
verkregen. 

A.ls coni!stent!e ~rdt be,chouwd het gen,lddelde resultaat van twe • 
opHnvoltende bepal!ngen. 

R-rportnr de ron&htt'ntle (fn 111,-.) van zowl de Teferenthiiortel-
1pec!e als de ~ortelspecle ~•t hulpstof direct en 30 ~1nuten na 
aanmaak. Druk de WRarden na 30 11'.lnuten ult 1n pcrcentar,e van die, 
wclu direct 1111 a~,...,..,1,. werdrn verkregen. 

• 
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art 6.4 luchtgehalte ■ortel 

6.4 le.,2al1n'-van het lucht1ehalte bij zelfde conshuntie (M4) 

le&inul 

Een vat, aevwd aet aortelapecie, 1K>rdt in verbindlna &•bracht aet 
een vat IM&rin overdruk 11 aangebracht. 
De druk in dit vat daalt dan ten1evol1e van de aanwe&l&held van 
lucht in de ■ortelapecle. 
De&e druk.daling 1• een "at v00r het vol-e aan luchtbelletje& la 
de ■ortehpecie (wt vao lo:,le). 

6.4.2 Toeatellen en hulpaiddelen 

6.4.2.1 Lucht■eter 

E«n lucht■ eter, beataande uJt aan aeetvat ■-taan inhoud van 1 1, 
■et daarop een "n-etar 1) die aen directe aanvij&lng aeeft van 
het lucht&ehalte van de ■ortelapec1e. De verhoudin& ■1ddell1jn/ 
hooate van het vat ■oet li&&en tu11en 1:1 an 1:1,~. 

Een staaper vol1en1 6.1.2.4. 

6.4.2.3 lli.!!!! 

6.4.3 

Ien rechte acherpuntlae atalen liniaal. 

Wtrkvi jze 

Yul het aeetvat - in drie l&&en - Mt de ■ortelapec1e en ataap alu 
la&& aan ■et 10 slagen. 
Strijk ■et de liniaal d00r een u,ende bewegin& de bovenunt van de 
~ortel,pecie in het ■eetvat vlak af. 
Ie pu 1 het luc htaehal u ln de ■ortelspeci.e overeenk0■ 1tl1 de 
gebruikuanliiJ1lng van het toeaepaate toeatel. 
l.llppoueer het lurhtgehalte - afaerond op een O,~ 1: - van scwel de 
referentleaortelspecie al1 van de ■ortelapecie ■et hulpstof. 

1) aegelutl&• ijking van de ■ana■eter volgena gebruikaaanvtj&in& 
h noodukel ijk. lij controle ■et vater dient het apparaat een 
resultaat te aev«n dat bij O .~ - 10 % lurht ten hoogste O ,2 l in 
ab ■ olute "arde onjuhl 11. 



11 

NEN3835 
blokken 
art 9.1: 

•■etsel■ortels voor ■etselwerk van 
van baksteen, 
buigt rek-

kalkzandsteen, beton 
en druksterkte ■ortel 

stenen of 
en gasbeton• 

t.1 lep1llng vin de bul11trehterkte en de drukaterkte 

1 1. 1 To.11•//en en ftulpmiddel•n 
t 1 1. 1 App1r1t1111r o,oor 1h vervur/1,ging v,n 1h pro•l1111Uen 

De epp1ratuu, be1t11t uil een vorm mat op1et1h.1l., Nn achokt1fel en 1f11rijlr.m1llen. 
0. "orm moet rijn ve~11rd1gd vlr'I 11111 mat"" hardheid wan ten minste •oo HV (• •o HRCJ en moet 
3 vaHen bevitten De vorm moet gem1kk1l11k uitne1mb11r 1i1n. moet 1,.m"1r 11n1luit1nd op"" gepohJI· 
Ie stalen grondplaat rus11n en moet ct.1r0p worden v11tg1kl1md. 
Voor Hn printipe,5eh1ts 1i1 figuur 2. 

0. binnenmaten van de,, v1U.1n moeten bij ••n ni11Jwl vorm als volgit rijn; 
le"ll'• 180 :! 0,C mm, 
► .. dte CO:! 0,1mm, 
diepte CO :t 0,1mm. 

01' wanden Vlf"I de vl1kkt..n moeten een dikte hebben ven ten minste 10 mm [Ik van de tegenover 1llr.11r 
st11nde l1n&1e winden m1&1 niet meer dan 0,01 mm van ••l'I p!1t vlak afwijken De hoek die dt wanden met 
de g'ondplaat malen moet 90 :! O.S• bedragen Vormen, ~11rb11 de m11t- en st1nd1fwij~ingen door 1f1lij· 
ting z:;n gestege,n tot het dubMle win de m1aim11I 1oel1a1b1re afwijkingen voor nieuwe vormen, moeten 
worden verv•ngen. 

Maten in mm 

C .. .... 

... 

Op de vorm .__,o,dt een mt1at,n op1e1s,uk gep'aa1sT met tef"I hoogte \llf"\ 40 m,..,_ dat d"f ..,,Htn hHh vin 
dta'tde a~.,,et·,,gef"l als de v1kll!''"' \Il" de ..,orm {11e f•;uur 3) Oe ~ander, moeten ve"1•t11t 111"" en mogen 
,-,,1 meer dan 1 mm O'-f' df' b,nr,en111del'I van de ..,orm heen 11•l1n 
Ot 1fst'•Jk1'T'allen moetfn z, 1n g,mu1k1 ven pl111s111 1 vlf"\ voldoer,de dikte en met afmetingen zoals aan
gtt;e..-ttn in figuur 3 

Meten In mm 

C ... , 

1 ..,1 

"'1 

grot, 1!,1t,j,m1I 

60 

~ 39 no~: .µ 

1t lng 
nóti guchud 

fi11uur 3 - A!strijám1llen 

klt,nf 1h1rij~m1I 

60 

:~ ... , 
39 0~ 
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Ot •chok11ffl, 1it f,g1,11,.H •. d,,,..t 1, btst11" uil eer, mtt1lrn ondtrstt!, gtpl11111 op eer. hori1ont11! vlak, 
w11r0p "" 11ftl Vin s1111 of git't111er. 
Dur tafe,t m~, doo, middt' vl'i l'tn door een ka'Tl bt-wo;rri ttf"ltr11I gepl11a1e verti::.elt 1111,n stift over 
"" hoogte van 10 ! 2 mm l,..,nnen worden opgetild omvtn..olgrr,s door de eigen massa terug te vallen. 

De,e •chot11fe' ""'ordi algtl'T"lt'tn gtbr..,irt v001 hel brp1lt" \ilr, de 1,preidma11 var, mo'1r! en i1 d1ri voor• 
''""' VI!":. ef'n r,l11t•" pl111 Dut grau•n pt111 d•rnt "'oo, ht1 "'"'d1chlpn van dt p1oefs.tuU.rn tr worden 
"""""'' 1Jdtrd In pl1111 d11"11n mort de mal voor dr prMf1t-.1U.rn op dr 11fr' wo,dtn v111geldemd 

Hrt gtbrui• van 1ndr111pp1,1tuur vo01 dt vf1d,c~ting van dt pro.fstuUen i1 t0f'l11tb•1• WIP'\nee, daar
mf't ;•'•1•_..,,,,d,, ,,.,1.11t1ter, wo•deri brt-i1eld In gt1t•1r ~•n gt,c:hilltr-i te hier Z1Jn ,,,uitaten behaald fflet 
p·otf1oh, • ._ .. ,.. d,t J1Jf'I vtrd1ct-:t mrt bf'hulp van Or •chok11ftl ma11gtliff'nd • 

c:::===:::::::::ii;::::::::=====~-1 
-- i 

• , , .2 o,,.,,ç,e,. 

1 ~, 
~'/ 

De d•..ikpers moet gesc,-.,k, 1i1n cm d11•mee, 1f~a"'ke'•1k 1,11"1 de te bepalen eigenschaç. krachten uit te 
oe!1n,,, en te meten als 11ngtgtven ,n t1be! S 
0. b::.,vengrenz,,, vin het meelbtre,k d•ll"lll"I d11•b•1 IOdan,g tt worden ge•ozel"I dat de be,....,ijkbelasl,ng 
l,gt boven 10 % v•n de bo.,-engrens 

: e Wtnsch1p die 
rr,oel worden be· 

lpHld 
maa.imu~ be,,,k I re!a1,e.,-e on• 

n1..1w~eur,ght;d 
te,.. hoogs1e 

10 
100 

,,. 
3 
3 

O. bef•st1ng moei ronder ,cnoHen en mei re.i,•taa, tempo koJr,"'t'"' worden aar,.gebracht 

9 1 1 3 u.,,_sr,ng 11oor dt btpa!i"nQ van dt b1.J.'Qtrtlsterlre 

\loo• dt bepa' ,.,g 'w'I"' dt bu ;it•f'•~1e•.,te moel de d•ukpe•, 'ft'0 1 de'" u<!ge•ust mt'. twee in eer- !iorizo"'ltaal 
via• gere;e--, c,1,,,dr1sc"'e ,taie,-.. ,ette~ w11._,,., dt 1',aP"ld 11..Uf'". de 1utn 100 ot 106,7 mf"T" bf"dr11g, en 
ee"'I oe,dr s11ten rol. geiegt""I op ge!, 1•e 1ts.1a"'ld \/In de twte eridt•e rollen. 
De l:!t'ltQtl'"loe-nde twet: ro:ien d,troifl'"l ai, opte;~•r"IQ voor hel proe'stuk. me: de derde rol moet op het 
P'Of'st..ik de k,1:fït worden 1,;itgeoefe...,d De m,dde!',1,.· \lll"'l de rollt'i d•t"'lt 10 rr,m te bedragen en zij mo• 
gfl'"l ,.,,et mee, dan 0, 1 mrr, \/In een rec.Mt !1Jr- ,,-.,.. 1len De h1rd.._f',d mof\ te'"' m1n,1t ge 1 

1k 11J,.. Il"" 60 HRC 
Ef"'I "•"' de t""ee oplt,grollen ,,, dt derde ro' ,,....oe1en o!'T' een as. lood 1 ecli1 op h1t.1n e,gf ... as. eri e .... enw11d1g 
., .... =•e -.,a,n het proefs?uk h '"ltelb.aa, 1i1n tel"l e,nde ttri ge 1.i•e • ,,,1i1"'e•de~1ng oç. het p,oe's11t.1k mog,1.jk te 
m1lif'r"\ 
Ot t-1r11,J" "'•"· de Mrde rol moet figgel"I in hel \lllk dat tevens de v.-e,k!,in van de d~~~cihnde, bt-vat 

9 1 1 • 1,..1.1,~ sr,ng voor de Wp,:;ng vin de dr1.,1t.s,,,kre 

Voo• de bepa!1ri.; "'"' ~ drt.Jkst,rkte moet de c.1,...:kpe·s worden 1.1itge•us1 met'""'"' platen va,., wolframcar
b,de o' ... an staa' met een ,-..ardht,d lf"l"i te"' m1n1tt 6:>C· f-lV (• SS HRCl, ten minlte 10 mm d,à en ttn minste 
•on-,..., l•ng er: met een b,epdte van AO ~ 0, 1 mm. 
0. ,~ale" pl•ten moge"' n;e~ mee, d•n 0,01 mm "•ne-en plat vl1k ah.-. 1Jk.rn. Dt plate,.., moete" zonder merk
bare ~•ij-..ing 10 worder- geleid. dl! '"'un 1,ef'1ic.11t ptOJf'Ct,e, ll""l"'vlllen Een"'•"' de platen moet in •lle 
ricrt ngen bf'WPt'gbaa, 1iJn, opdat e•ii -..olled,ge a1Mrak,~g \I•"' de platen met de dri..1k.vlaHen v•n het 
p,oe,,~ul. mogthJk is. 

9 1 2 l'rM'sruU~n 
9 121 ~~,., 

Voor de bepal,ng var-. bw•gt,ek.ste•ktt en drr..1k,1e•kte 1=jn d1ie p•oefstw• ~en nod,g. met dien ver,tande dat 
de bepaling van de drr..1ks.tt"r1f' mot, Ylf'Orden uitge.,-oerd op 6 hll\11 proefstuHen 
w, ... ..,,,, be,dt pige~s.chappe" moet,.., ww-orde,., btpaa 1d d•""l •i het toeges.taa!"'t daarvoor Hn se,ie "'andue 
P'Of' 1S'..ik.ken 1t 51tbrwilen Df' volgorde va.., de be~al,nQen dient d1n als volg1 te ZiJn 
boJ•gt·tkste•k.te, cfrulsterlr:te. 

9 1.2.1 S;HC•P~re1d,,,g .,, mome~t v•n ver-,,11rd1Q:ng .,,,,,, dt prot's~1.1Uen 

tn hef gpva' va"' keuring var-, voor \lfl'Wf~k.ng gf''tdf' 1pec,e d,enen de p 1 0efstoJkler, te worden vervt_er
O,gd uit spec•t ,..,n het monster al1 bedoeld in 8 1.1. 
fn ..,,r geval iwen geschikthe;dso"dtrzoeà 'w'ol;•"'• 8, of ondtr1oe• •Is bedoeld in••, d••"•n de proef• 
ah..-Uen t• wordtn vervaard,gC u,t 5pf'C•f c! e Qua ,,...,f'ns1,11,n; ,o....,et als qui grondsio~,., geheel over• 
eer-,lo,,,t met d,e w11"\loor het onde,rzoe• moet wo•den 1,,1itgf'woerd. 
Dcsf'•1ng van dt ,pec,ebestandsdPtel"I d•t-nt te gf'sch,edtn .,-olge,ns 7 7 1. 
Dt t-:"e~e-,1t-1,.,d 11~maal~a1e, d,e"t, 'w'00' 1,,d,t1onee' lt 1,t......,e'kf'""' mortf'l, zo te """ordpn ;tko1en dat de 
•· ·t- 1d-n1at. bf'ç.aii!d 'IIOIQf''"IS. 9 3 •· 17~_ ! 1(1 ~ bedraag1 'I Dt ge'T\etpl"I sp1t,dm111 moet ""orden ver
meld 
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Mengl"9 dient Ie gnchieden met de hand of met Nn apecie of betonmolen, 1odani; dat Nn homogeen 
mengMI onta1Ht. 

Voo• wat balrefl h-1 moment ven vervHrdigen van de proefstulhn wordt onderw:heid gemaakt lu&Mn 
,nor,el, wurHn -1 en wurNn Il"" binding1venragendt hulp,tof ia toegevoegd. 
tn;•vel var\ rno"el1, ronder verlr•;11 moeten dr p,~f11uUen direlr1 na a1nm11l worden varvaard19d. 
ln~val van mor,el• rnet Mn ver1rager gelden dt volgende momenten: 
- YOOr proe,ven in ""9t lade,, vin p,odulcti•eonhole of ges.chik1heid1ol"lderioek · 1 h N aanmeet; 
- proeven in het leder van afnameleuring tuuen 2 en 20 h na Hnmaal mu, In ell geval binnen Cle 

overunlomendt ve,.....ningatijd. 

11.2.3 VervNrdiging van de p,wfstuUen ,.. 
.. ,trijl dt vorm hcht met dunne minerale 01;. dit ;een invloed mag uitoefenen op dt verharding varmet 
p,oefatul en aluil dt nacSen tuaaen dt vorm en de ;•0ndplu1 Hn dt buitenrijdt af, bi1v. met Nn mengsel 
van 3 delen paraff,ne en I deel hera. 
lrt llfn behoeve van verdichting van de specie met behulp van dt achoklafel, de vorm met durop hel 
Ol)llftstul vas1 op de achot1afel. Bren; in til val door gebruil te malen van een lepel met belende in
houd. Nn lug monei,pecie van ongeveer 320 Il 
Srrijl delf 1aa, gelijl mei behulp ••n de grolt 1f,t1ijlrnal BewH; delf mal twrernul heen en weer, 
wH•bij de uitllelende delen steunen op de bc•enl1nt vin het 0p1ttllul laat de schoktafel 15 leer 
schollen. 
811 hel gebruil van hulpatoffen dient dt •trdichtin;. 10 nod,g in afwijking hiervan. Ie worden ungepaat 
Hn de verwerkbaarheid van de specie. 
Breng vervolgen, een tweed• laag monel,pecie van delflfdt hoeveelheid in dt vaHen Strijl deze laag 
gel.jl met dt kleine af&trijlmal. 
Verdichl deu twHde lug met de achoklafel op dt1tlfde wijre el• hierboven i• ungeghen en nHm 
hi•'"'' de vorm van dt 1,chok11fel. 
(en andpre wijr• v•'"· verdichte" is 10f'111tb11, wanneer ki" worden ••nge100nd d11 d1e•mee gelijkw11r• 
dige ,,.,uftate,., worde" behaald. In;•~·•' vin ;e,chiller, echter zijn dt re,uh1ten bf,h111d met proets1uk· 
ten die zijn verdicht volgeris dt h1f'rvoor omschrf'v-en methode m11tgevend 
Verw.·i1de1 het op,etstu• en strij• dt ov-erm111 1pec,t mtl een 1chtrpl1nt1ge, rechte l,ne11? 1t Houd de 
line11! d11"01J biJf\l ver1ic.111 er, ~weeg hf'm, met eer'\ 11gf'ndf bfoNeging, dw1r1 op dt lt"'1Qle11chting v•n 
de proefat"H•n. languam in d• lengtericht,ng 
Strijk vervolgt•1' hel oppervlak van de p1oef,1uHen mr1 d• vlak gehouden lineu! •oorzieht;g glad. 

De-k de vorm 1od1n;g af del verdampin; ~orch vermf'dtri el"\ pla1t1 dtlf \l'trvolgen1 ir: een ruimte mei een 
temper1tuu, van 70 ~ 2 •c en••"' reletif'~f vocht1gt-ieid van 1er, m1n11e ~ 'M.. 
Nef'm d11•b,~ de proefs!..tU.er, n••t tt'dtr dan 2• h n1 het vullen uit dt vorm er, be-waar de.7f 11nslt.1i1end 
onde• de,e!fd• t0nd11;,. 101 7 dagen na het vullen. 

fn 1fwij•ing hiervan moettn p, .--•fstul•tn vt'rv11rd1gcf met 11"1miniumcement 18 uur na he: vullen uit de 
~orm "'·orde ... gf'f\Omtn Hel uit de vorm nemen dient met de grootste "'oorz,chtigl';t ,d tt ge,ch,eden. 
Ne dt ptriodt .... " 7 dagen b•J ,o : 2 ·c fl'\ ftn rt:1tif've voch:,-t-..,C Vll"I 9!> '-i of hogf'r, d•e--ie" de proef. 
lh;U.tr, ••"'•'..iit,ru:, ged..i,e-ndt ,, d1g,n 1, wordtn be,~·111C1 b1J 20:. 2 -C e,r. e-e-n ,,.i,1,e,vt voch1,ghe1d 

"•n E~: I& % 
Voo• tt"T'ltnt 1..,cti1k1lk~o'1f'!J rn1g due l111ste ?f''•Odt wo,dtn we,rltngd 101 m••'"'••· 63 dlgtn, de to
lilt vf'•h1 1 d:"'g,pe·,odr ~·ord1 daarmtt voer dut rno..,tl• geb 11cht op 70 dagen 

In hrt ••dtr v,,.. bedr1JfJCon1rolt ken voor nitl•luchlla!lho.Jdtr-idf monrl1, in 11'.-.,·iJl,n, van hf'I bovtn• 
111aridt 111'1"0' drn 10egrst,1P"'I dat dt p1ot's1 .•. dr..ltn ged..i 'f r,dt dt gehtlt verh1 1d ng,pt>r ;cdt wo,den 1nge· 
p~kl in pl,1sl1c folie Ot e1,er, me1 bf1,,Hlng 101 dt rtletiew-t vocht,ght1d z,Jn ,n dat geval n,e, vin 1oep11,. 
1 1ng 

9 1 .3 Bv;p1,••s1erl..1r. ~,,w,jr~ 

Piul! hel proffilul.1,g?•"d op ••n ,and• 1i1vlollen Op dt hNPf Oplrg•oll•n (,,. 9 1 1.31 m01 d• ltnplP·H 
lood 1 •ct--i1 or df 1ur'""\ \."I"' dut rollen Oefen me1 de df'dt- 10! ff'P"'I ._r,cht u11 o~ ~,, p•ot 1'1,1..i• ,,., laat df'lf 
gple 1dtl 1J• 10fflPme"' m~t etr. te"'Tlpci van ~O ! 10 N's. tol breu• optrredt Lee?. de- ma•imale bel1•11ng btJ 
br1wiJken af 

9 1 .J 1 Brrt>lrnin; pr, vr,1l•g 

Be1t-LPn dt- t,uig!•rhtp,.1e vlf\ PU rrot'f!>tu~ mPt df formule 

f. • _! FI 
2 bh' 

w111in 

f" i1 df' buig!1e~f.tr••tc. in N 1mm'. 
f •• df 1fgplc1f'n me,imumN"leit,ng. In N, 
I tl, dt 1•,1end ho t-1 ven dt f'r,lt'p•ollen, in mm, 
b i, dc- t.utrdtf van ht't b1eu•v11•, in mm; 
t, i• dr hoc.git ,an h~I l/leuhlal. in mm 

Vermeld als tie buig1reh1erl1a van de monel hel rekenkundig gein;ddelde va" de re1ul1a1en •en drie 
proelsluklen. In Nlmm•. efgerond op 0,01 N/mm'. 

11 ·• Drulstertte. -rlw,ï•• 
PIHII Hn van d• helften van hel proefstuk. ligge"d op Nn van de rijelollen, op de onderplut van tie 
dr,Ape,1 mei de 1ang11e ,;jde ve" de proelatu~helft loodrethl op de leng1erich1,n11 ••n de onderplHI. 
Onderwerp der• helft door tu111nk0mst van de pla1en Hn Hn kracht wurb11d11pann,n11 mei gemiddeld 
0,1 11:'mm• per a toeneernl t01dat hel proef11uk word! •e•bri,zeld. 
Tot onge•H• de helft ••n de Ie verwachten d•uhpanning ia Nn snellere toenem;ng loelaatbHr. 
De l)'oef mag n;e1 kone, duren dan 10 1 •oor de IHgate bel11trngen. 
LN• de maaimale belas1ing b;1 berw;jken al. 

I. 1 • 1 S.r•lening en v1rsl1g 
8e,f'len "001 elke beJ .g de dru•11erkta met de formule· 

r, • F ·n 
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art 9.2: hechtsterkte mortel-steen 
12 8,p1ling •1n de hechtaterkte 

1.2 1 Toel!ellen en hvlpm;ddelen 

Dt P'Oeven dienen tl worden uitgevoerd mei be"ulp van een d•ukpe,s overttl"llOl'T'tSl•g 9 1 1 2 ;eliJk 11n 
d,1 voor voor de bep1!1ng v1n dl bu,guek..11erk11 ,,, twee lr1,,,1iH!1ngs ltn opzic.h11 vin til.air gepl111111 U
\'0r~r11ge stalen hulpstukken (zit f,g..iur 5), waarmee de 11tnen van de proe'srul van,,._,,, ....,o,den ge
drukt 

M11en in mm 

10 

150 

130 --=-~ 10 

~ 

t:=====::::::::1.:.-:.-:• _._ 

~ 
LJ4 F 

D,e u '!'·"den \.ilri de hulps!.JHt" ""11,met de kracht op dP propfsruHen w.01d1 ove•gebr1cht dienen over 
de b·t-edte Ie z11ri 1fgt-,ond {111 f,guur S) 

1.2.2 f'roef11vU1n 
Voor elke bep1l,ng ••n de hechmerlr1e moeien minimul 10 proefstuHen wordtn beproefd. 
Dr pr~hlullen d•t"tn te bestal"'I u,1 twee lrui,el1n;, op eli.111 ;e~etselde 1tenen met ttr'I voeg van 
10 ~ 1 mm d1tte Voor 10g,e!"\■■mdt lijrnm0'1el1 moe1 de v0f'gd•k1e worden a1neepa1,t e1n h•t p,1ktiJkge
bruik. 
BiJ g•br1,,1it \'In bah,1ener, met êln bezand vl1Jvlak dient ttn 0nbez1nd vlip,l1k zich aan Dl boveruijde vin 

dP "'o•g 1, ~vinden en.,,., ben"'d v!1Jvl1l 111" de 0nderzi1de en.ian. 
Voo, df verv11rd,ging ven dt 5PtC•f ,,e 9 ,.,.2. rnt1 dier, v1~11ndt d11 de hoeveelheid 11nm11kw11er 
1od1nig d,en1 IP worcft'"I geloze" Cai b1rinen de gre~zen ...,.,n 9, .'2.2 de 1,prf'idm11f ..,ende 1pecîe overNn• 
•omt me1 d•t VII"\ de •~cif 1011, dit in df prak1•J• zal worden loegepa,11. 
Sren; rovH! ~cit 11n op de Or\dt"ste 11e,,..,_ dat het mog•l1Ji i, "'•erin de tweedt 1tfft'I Ie vlijen tot een 
voegbreeehe ontst111 var, 10 : 2 mm en aan dt vier tiJdtn ..,,n het hechtvl1l •en 1pecieba1*d ontstaat 
Verwiid•• deu sp,ciobu•don, roda">ig dat het hechtvl1l hot nono kru, .. nd opp,rvlak roveel mogeliJl 
benederl 
Na het met,elen ._.,,.. de P'Of'fstuU.en d,enen de,e ged'-'r•ndp 78 d1ge..., ,e worden bto~a1rd in Hn ge-vent1• 
letrde ruimte b,j ,o:. 1 -C en ee-r-, rela1iev1 voct'lt,ghe-id van 6!> :t i %. 
iranspor1 van de proefr,..,H,n dient 10veel mogelijk te worden bepe-rtt 
Omdat df kwa1t1e1t er-, dt conditie VII": de 11enen van g,oot btl■ n; ziJn voor dt bf'proevingsresult11en, 
Cf,en,n den 11 worder, gekozen o ... ereenkoms,,; dt desbetreffende pra~i.che toepassing 
Aa"be-vt!ingen woor dt cond1t1es van df' 11enen biJ Yf'f"W'f'rk,n; worden gegrven in NPR 3834 

1.2.3 Wertw,ite 
Pl111' dt U-vormig• hulpstuHon op het proolstul. zo goed mogtlijk symmetrisch ten opzichte ven dt 
Jengtt--ass.e~ der beidt stenen. 
PIHts hot goh,.: 10 good mc,gel,jk tt">tr,sch op de onderst• plHt v1n de drukbank. 
Brei'\; ;,ie,deliJl dt btl1s1inw op het proefsti.Jl 11n.1od1nig dal dt 1,.,k1,p1nning toe"\eernt met e-entempo 
vin c.1 0,01 N'mm' pe-1 1econc:fe Wennee, deze w;jze van bfol1sten 1ou leiden tot een bf'proe-vinpsduur 
"'" mtndf'' O•"' 1C I dient f'Vf'nwe! een zodanig, 11np1uin; van het tempo plaan tt vinden dat b~twij• 
••n niet pl11a vindt binnen 10 1. 

9 2 ~ Br•ebnir,g en t1ersl•g 
Btrtken do huhtsttrti, ven ell prMhtuk mot do formule· 

,. - i;;-h, 

waarin: 

'• 15 de herhtsttrll'le. in Nlmm'; 
F is de breukbelastóng. in N; 
b\ en ~ 1ij~e breechen "'an de ee-r1tf re-spectitve-'ii• de tweedt steen. in mm. 

Geel el• dt hochute•lr1• vin do mor1ol het rekonkund,g gemiddoldo vin Clt ruult•ten bfhuld met de 
10 proellluHen. 
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art 3.1: sterkte & stijfheid metselwerk breukmethode 
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179.3 p4 ■ay87: 
druksterkte 

•■asonry ■ethods 

steen 
of test• 

The fficthod or $amrlint and nufflbcr of sp•ci~cns shell be $latPd in the 
test report and shall b< thos~n so that: 

b) thr nu..-bn of sp<ei••t·n! shall be at host ten. l! 1hr cocU,dcnt 
of var iat ,en!. ii r,ot f)<"•ttr th.an ~ ~--, the :,ur.~cr 0{ spcclnicns 
ffilY be reduced to sl• . 

l) For the pyrposcs of th1s tl~u•c th< comprcssjv~ 1trtntth is taLcn 
to be the av,ororc valuc of tt11• Hll·Ht,lli,. of tl><· crccir-cns tcstt-d. 

U•• tt'st &p•c i•tns. 1•wirltd in accordanc.t ,,dlh ).1. \'h•rjf cc~,r•tt ••sonry 
~nJtl othtr th•n autocl•vtd b!oc.k~ •t• &>.in& te1i1d, ansutt th•t thry •r• 
at J.,ut 21 d•Y• cld î•ll 11n1t1 .in tht> .,,.y thty •r• tobt leid .tn vork 
erid 1,tat• 1h11 duu.liori Ht t..1,e tti;t report. ter cert•ih for•s of 
co~1truct1on, it ~ill b• nec•ss.ari to t•~t th♦ un1ts )n •Ott tha~ one 
cr1f'rit•t1on 

WCT[ ~ Unlts wt.e~ ih tl,t- norul aar,ncr art undittltood to be 1•.Jd 
~1lh th1t1r b(-C f•~--~ hwtl2ori•l as ahowh in fl&ute ). 

f-h.:rf' tt,,t th1t c:'1u•ct.1c-r', of •r; ~a,t:.ori cd lo,1d lf'\ th<' tcstH,t, r.~c!-~nc 
,s. \t,f' s•.,it ,t$ tl-iat 1r. ~sr Do riot fdl f:oc.s c,: p11rfcr1tlcr,s. ,-.crrt 
.,•,rt- tht'>· 1,;t-.,ld b• f1)l<t ir: \;S-t f)c, f!Ot f1)l thr ht,))c,-..•s if"l hc-:Jo"" 
\.!nll.l (f'\.'f'n d thir) .,o..,.JC: b~ f1ll ♦ d ln uu·). 

:, 2 2 J Cross .,.,_.l) M•h \.l rtr o-c~,vre!U'tnts of lht 

~i,..<r.11cit·s. cf th" c;nn:s r:ari •t«-• \o tht nt•1tit l INT at tl1t- top, •nddh 
•"d tint Off cf 1h.- l,;f lt Vt,t" t!,t; ~--.H, ot t.ht5,f' t.h1rc "tli1Hffl'>('f'.ll to 
c:alct.ilttt: tL< h)•du! aa.a 

l} ;1 :!. cb..i~r .Jf'r)1,·:. to o1I) typ1•~ of 11t.1so•,ry ur.11, 1~rlorl1nr, tht.,:1• 
V, i,;q'{1 1o.itt ,1 C!l'-Jdrd J<"if•t, tt,·.t l!., th, i.•r bt'\\,'{('I, \ht' 1\.Jll C\flf'~ 

1•f i-, .. , :H , ~ ,,,. ) 1.1 !, è ,r 1 l,1 C'lvc-, _, l J a1,•.t 

EC6 

r 

' 
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3.4 Test procedure 

"'ipe the be•ring sur!•ces of the testing onacliine clean and reono\'e any 
loose &rit !rom the bed !•ces of the specimen. Align the specimen 
care!ul)y ~ith the centr• of lh• ball-s•ated platen. As the l•tter is 
brought to ben on the spHimcn, guid~ the n,ov•ble porlion 1ently by h•nd 
so th•t • uniform seating is obtained. Do not use •ny pat~ing m•terial. 

Apply load to the sp.cimcn in tht Same dinction as in service, •·ithout 
shock, and increase it continuously. lnit,ally, use any convenJent r•te 
of loading but, ~hen about half the expected m•xin,um load has been 
•rplled, adJust the rate so ]hu lo•è,ni; •·ill be cor,,pleted in• furthcr 
t1rnf' of bet,·cen l .and 2 m1n 1 . !1tcord tl,< n,axi111um fa1lint load 

3.S Calcul•tioo of results 

Calcclate the strength of each spttimen as follo~s. Divide the max1mu~ 
failing load for each sprtlmtn by its loaded area (see 3.2.2) anè express 
it in N/mm' to the n••rcst O,l N/mm'. 

Calculate the comprcsslv•· strrntth, of th1· uniu fb, tl:at is the 
avcrai;e Vf]ue of the streni;ths of the spccimc·ns tested, to the nearcst 
0,1 N/mm•~). 

)) "'Hh S0'1'1• src·cimc·ns th1· r<-<nd,·d J,,.,d m,y !luctuat• l,dorr m,,ximurr 
f ■ illnt lead is rcoch1·d This ,·,JI b, 11,èicat<d l,y a r<èuct,on H, ]oad a,, 
th~ sptc:~rn y1~ld$ fullo~·cd Ly an jf1rr,~~r toa nc~ ,.ai:mu~ as )0ad1nr 

is contlr:u~d. Thls t<'rr;iorar)' r<·èuctJor1 r .. 1y OCC\H S.,t'\"rr1) timrs br!or<' tht' 
spedmen finally hih. 

2 ) The cowprt-S!.Jvc str(•J•tth of thr Sf•t•(:IT,(•n~ l~ tht bc-~t uriL1.J:~ctJ 
e~t.irn.1tr of the truc- CC"..' Jf,1.-r., J.t n.i·.1n 

•t•ndard dc-v 1 .-1.1on :,nrl the 1Ul'1fH.j<•f'lt of v.>r.11\,\0n C•lculate the • 

of rcsult• to equivalent rcsults for air-cl.ried 3.6 Coovcpion 
speci.,.os J 

d•strl''•d in this stanèard gives the los•est value for 
The a,ethod of test ~ "' l f 
the compressive strength. To convtrt this value toa n~minal v~eue or 
the air-dried condition, the res~lts for fired clay units ••Y 
a,ultiplied by J.l and for all oth•r units by 1.2. 

3.7 Sbapc factor 

The ratio of the heii;ht of th~ spetim•n tested to the smal lest dimcnsi~n 
1 b · d (The smaller the ratio, te 

of the bed face affects the resu to taJnc . traint ) ln order 
1re1ter the enha~cement of strength due to platen res d h~"'ever the 
that the intrinsic strength of a,aterials to•)' be compare' .. 1 j 

• · ~ toa be used. Alternatively, • st1t1st1c• Y 
rul es glven 1n Annex A Y f •t by experiment. 
rig0r0us value to•Y b• obuined for an)' one type o unl d d 
In this case the details of the calculation shall be retor c · 

1) To be revic"ed in the JiiJ,t of calil,r~tion of the dcsigr, mcthods ln 
the standard. 

~NOT[ - Annex Aha~ still t~ be dra!tcd 
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art 4: druksterkte metselwerk 

4 Detcraioetioo of coapressivc strc~tb of ••sonz-1 

4.J I~troductioo 

The cherecteristlc co~pressive strength of masonry, fk, ~ay eithcr be 
derived !rom the ultiinate str<ngtli of a uorey h•ight muonry panel 
testtd to destruction or from th• compressive strength of small ~•sonry 
5pC'cimPns. 

4.2 Prcper1tio0 of speciecos 

Use the meterials, construction and bond corresponding to these to be 
used in practice. Rttord tht moisture content of the units et the tim• or 
h)·ing. Ootermine the coonprrssive strentth fb of • sample of structcul 
units using the test ~ethods given in •ection 3. Record the properties 
listed in clause 3.8. 

1.'here the streni;th of the masonr)· units •·ill chang• "'ith time, the 
compressive strenith test should be carried out on the s1me day as the 
masonry test. 

Use 111ortar consistint of weith•d a~ou~ts of matcrials on tht dry besis 
dettr~ined fro~ the volume proportions correspondint to the eppropriete 
desicnation. lf, as is usual, damp sand is uscd, an allowance is to be 
rr.ade for the moisture cor,tcnt. Tl,c amc-unt of •·attr uHd for th• first 
batch shall be that n••d•d !or ~orkaL,l1ty (proper to~sistency !or use) 
and this a.,.,ocr,t shall not be chani;•d for subsequcnt batchcs. Tak< u-,p)es 
or mcrtar !rom tht rri~int board to make mcrtor spccimens and determin• 
the bulk density and corrpr•ssive strehgth in 1ccordance with claus• 6. 
Carry out tests at various ai;rs so that thr time or ma1onry testint can 
be dftttll'inod, that is tlit ti••• at shich tl,e mortar strrnr.th rcachcs the 
••luos i;,ven in table 2. lf the masonry sprcimrns are tob< l<Sttd at a 
set tirr,c, cg. 26 d1ys, the s11<q;1l· cf the mMtar •·1]} be dcterm1nod at 
t l,J l ar.c 

1·11..Jc 2 - Cocoprcssivc Slrcr.,i:tL or etort.1r, r.,, 
at tbc ti•c of aasocu-1 tcsti~ 

tlor t ar class as r" in N/rm 1 Mix compositions 
dc f i n•d in JSO 0000: 
Part 1 

tl ). s 
'I 2 1, e to 3,e Low str<ngth mort1r 
~ 1, 3,9 to 7,5 as in UK 
11 6 7,6 to 15,0 l: 2: 9 = l, 5 N/mm 1 

Il 16 IS, l to 30,0 

~•• at least thr•e speciintns hawing the sizes given in table 3 and 
r:,ure 2, producing half-units by cuttint, sa~1n, or splittini; w11h 1n 

a~p:opriale splitting instrument. 

1'oblc 3 - Spccieco .si2.cs !or tcslinr. tbc cocoprcssi ve stru,,r.tL 
of a,asocu-1 

L• ng t h l Thickness t lie,ght h 

2 unu-hntths J unit-•·idth h/t ~ 3·,\ 

h/l 2? l 
h i 5 cotJrses 

t'• h/t st,culd not be greatcr than 15. 

4.2.3.2 Vsin1 storc1 bri1b1 .,.,JJ sp,·ci•cn.~. rrcpare thrce 
:identic!l p1nels l ,2 • to 1,8 "' 111 )ength and 2 ,4 • to ; , 7 m in 
htight 1 ~ith a e,ini•u"' cross-sectional area of 0,125 ~• . 
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Take appropriate Nasures to pr•vcnt th• t,st panel, fr0«1 dryin& out 
during th• first thrt• d1ys aft•r construction •·&· by cov•rin& them ~ith 
poly,thylen• sh,ets and then le1ve them uncovered in a l1boratory 
controlled environ111ent (15 •c to 25 •c, 60 1 r.h. ! 10 1) until tested 
wh•n they should be in an air dried condition. 

Usin, ~ort1r to fia to the upper Jo,din& surface of each specimen a st•el 
pl1te with an undersid• which has been mil led flat or a stiff loading 
Mam. Jf the plate or the lo1ding be1m is not appli•d at the s,me time as 
the speci-n is built but later, e ·& · only •·hen the sp•cim•n ü put into 
the testin& machine, the mortar us•d for this purpose shall re,ch at 
least the same strtn&th as the mortar in the m,sonry at the time the 
masonry is tested. Th• load distribution !aces sh1ll be parallel to one 
anoth•r and at right angles to th• main axis of th• specimen. lf rapid 
setting mixes are n••d•d for convrnient•, gypsum plaster may be us•d for 
lo•· strength ~asonry up to JO ~'/mm' and high aluminium cement/s1nd mixes 
for stronger m1sonry 1pocimens. 

Test the p1n•ls either at an •t• of 28 dl)'S or afat 7 dl)'S or more •hen 
a c,rtain specifi•d mortar strength hos been rc1chcd. Oeterff'inc the 
compr,ssive strength of the mortar ln 1ccor~ance ~ith clause 6 at thr 1gr 
at •hich the panels are tested 

Specimens shall be t••ted in an appropri,te testing machine regul1rly 
cal1brated to ensur• that it complics w1th the requirements given in 
tablt 4. 

l) Jn special c1srs, ~hrrr il ,s rrqclrrd to test poncls h1vint 
chn,rns.:ions outiidc t},rsl' Ju,-jt:;, tlir tcnC'1.i] pr.inc.q.,lcs Jadd dc,1,:n in thl!> 
procPdurt should l,r 1p;,),rd ~nd 1h, u.-tails sl.oulu br rcportrd 

Ta~Jc 4 - llcquireacou for tcsli~ eatL.:i LJCS (a,asoiuy spccio,ccs) 

~ja Xl ffllJff'I ptrff'issible tt1xj~um permissible ~!•ximun- pern-issible 
"~•tabi lity of forcos tntl n ~r ror of !or ces error of :UtO force 
•• per,ent.a&t of •• perc.ent1ge o! •• percentage of 
indic1ad force inditllrd force rr:.ax.irr.,.u,, force of ran~• 

l, 2 ! 2,0 ! 0,2 

The testing ,r,achin• shall b• equipped •·ith rig1d loadin& beams if these 
have not alrrady been fitted to the sp•ti.,,n (ur 4.2.1.3). The Uif{ness 
of the Joading bear shall en•ure as even a distributfyn of the loading 
acro•s thr cross section of the spec1mcn •• poss1ble 

j~ 
Up.,er compress J Vt' 

platen cf lesting 

rigurc 3 - Applicatioc of Jood 

4.2.6 Test procedure 

, , 'o" ' , 

4.2.6.1 rJ"ciDr tl,c spcci"cn iD tbc tc5tiDt ••cbiDc. [nsuu 
:hu th• sprc,,...cn and trslint mac),.nc are in full face contact at the 
lead application faces To ac!.ieve thiS wherc p111lhlisrr, or smoothncss 
of the specimrn is inadoquale, thin co•pensalin6 )1yrrs o! a suitablc 
~alerlal m1y be includod et as drscribrd in 4 2.4, providrd that these 
do not cause any und,sir1lile side effect• on the speti~cn such as tenLlle 
stresscs transverse to th• d,r~tl10n of the loading. 

l) The st,rtncss requitc-N·nt is c011sidrnd to l,r fulf,llcd lf l),.. lead 
dlslrJt,ut1on 1,!:o~·n .in IJf.111l') l~ po•,:,JLlc 

Place th,· ~pcciff>e11 centra!!)' so 1h>1 th<· Jo1,ri1ud,n1) ax,s of thr 
spccimr11 lies in th• 1xis of th~ tes\int macl;1nc 1J. 
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4.2.6.2 Loadin& Apply tho l01d uniform))' over the •·holt ■ ru 
of the top and bot10n of tho panel. Jncre•~• tho lood st,adily so that 
failuro is ro ■ ched a!tor 15 min to 30 m,n 2 J. The platons or cross 
hoads throu,h ~hich the lead is ■ ppli•d should bo rostrainod against 
rotation to product a Slat onded condition. 

4.2.6.3 Kcasurcac11ts. Record tho !0]10,·in&; 

a) tho sizo of th• l01d~d cross soction of the spocimcn; 

b) tht 1111ximum l01d (N); 

c) i! appropriaa, th• stress at •·hich visibh cracks occur 
(~/mm'). 

d) th• longth of timo !rom the start of l01di~t until tho maximum 
load is achievod. 

J) This is intondod to onsure that the col".prcss,v, lead is distribsttd 
evonly over the cross section under loodint. 

21 
The F•obable maximum lead, f 1110 x, can bo estimitcd fron the 

oquat ion; 

"l.c:rc 

,. 

4.2.7.1 Coaprr.<si>·r stronitb Ca)cuhtt the con,,ressive 
str~n,th of •1cl1 1nasonry spe-c),r,en, f 1 • ,, 1 , in 1'/mn- 1 u~1ng thr foll01..·.ing 
!orffiula · 

r.,.x 
,. 

Fffiax is th• '"j'imum lead (~) deter~,n•d in the course of 
testlng; 

A is the loaded cross secti~n of the 1111sonry sp•cimen (m,r') 

Calculate the 1H1n co~;:assive streni;th ! !or all specimens in t-/m"'', to 
tht nearest 0,l N/rn,r.'. 

!! tli<. ff'lc·zn c.o,..rr•ssive strenr,th cf th<- rr,asonry, f, ls to br convert<"d 
,nto I c!, !ic Hnt compressive streni;th. f', •hich is rclated to a u:ilt 
!ttE-T:[1,i, f'1:,, and• fflC'rt~r strent,th, f

1

ff,' dlfft:J<'nt frorr- thosr usf'd 
.n •G·•tion l, tho fol)o,·ing eqc.i,on ir.ay be used: 

ThJs ,r,c,y l>c ntc~ssar)', if tlic• cc"'p:<'!'S.:i,·,. strcr,[th cf 1.1nit!., f1,;, a~C c,! 
tf1• ~,ort ar. fn,' at th~ ti~c 0{ ~•~onry test int dtvi~tr fro~ the w,,n,~~~ 
rcr,r,ls!..ible 1t1C'.an va)ues for masonrr ur,lt!.. of the apprc-r:i1t• str•ntth 
class or !or fflortar of tht ar;,rcprlate ~ortar groups, and tht rnasonry 
cor.o;oassive streni;th valurs dcter,r,,nc-d in the tc-stlni; shall bt convc-rtod 
to ~•tch these ffliniir.u~ values. 

Con,·erslon of compnssivt Urtcni;th v.alues !or units shall only be 
undtrtakcn within ! 20 ?. 

4.2.f.2 Ch•r•ctcristic c-pro.<sivo s1rcn1tlJ Th,- chaucuristic 
c011tprossivt stren&th is taken to be 

-r' fk. 
l,2 

or fk s f'•in• whlchevtr is smaller 

f'ein r saai lost indlvidual value achitvtd in tests. 
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art 6: druk- en buigsterkte ~ortel 

6. 1 IDlroduclion 

This chuse s~cif,•s "ethod• fDr detor,r,inint the llexural and 
compr•ssivr stren11hs of aorlars. These OMlhods are not suitable for 
specj,r,ens of set aortar cut frOffl aasonry. 

The OMthod !or deter"ining the flexural strenglh of "ortars has been 
included for r•search purposes, bul only thr comprrssive strcngth is of 
i,nporlance for the purposes of desi1n. ~ 

6. 2 S&ap liQ& 

Obtain samples by taking unifor~ly distributed incr•,r,ents (preferably 
!rom mater,al in 111otion, provided this can be carried out in safety), and 
mixing them thoro~ghly to for,n a combined bulk sample. The number of 
incr•ments and si~e of bulk sample neces,ary depend on the quantity of 
the 111aterial and iU variabilily. The buH sample 11\a)' be {urthcr reduced 
by taking su!!icient scoops{ul !rom random positions throughout the mixed 
.,aterial. 

Hix the balch •·•ll before fillint thr ,noulds. Bccaus,, batch v,r,•tions in 
the morlar are hkely to btc much guater than testini; varjations, •·hen 
t•sting a sint,le sa.,,ple of mortar !rom site, specimens should be prepared 
!rorr, t~,ree separate batches (see 6.3.4 ). 

6.3 rrcparalioc a..cd storage of te•l spccieccs 

6.3.J Di•cn:siODS or speci•r.n:s 

The test spccitr-<ns shal l be eithu pris"'s J(,(I mrr " 40 mm " 40 ..., or cubes 
o! Slde 70,7 inrr or 100 ,nm, A .,,nirr,utr. o! thr.e prisms or s.ix cubes ~re 
r,q"ired. ror the compressive strtnt,th test, break lhc prisms in !:al! to 
provide six half prisms. 

l>.3.2 App1tr;11u.< 

6.J.2.l Steel •oulds h1v1nt thr~•· «>••porL•,r11ls •·nl, •·alh at 
hast 10 "'"' th1tk and rit,1d enourh lo p,,v,nt distort1on or darr,age to 
sp"cirr,c11s on rcmov,J. The ~urf.1cc of C'.1ch .int,·rn.J] focc sh1ll be at least 
!IV 400 Vickers hardness valu~ (JS(, 6~07). t~ch "'"uld shall have a ritid 
Laso phte firmly •ttacl,od to it tn ~•vo a •atn!Jtht joint •·11h the 
s,dcs o! the mould ~h•n greased 

A typical mculd d•~ign for prisffi spcciffien, is ~ho~n in Cigure 5. 

ihe assembled "'oulds shall corr.pl)' •~lh th• follo•·ing reqcium~nts:" 

f6o 

j 

Fipn 5 
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S1111ph thr 111ortar in accordanco ,·Hh 6.2. Propu• thao spoci,.•ns (or 
testing at each of t~o •tos, 7 days and 2! days being preferrod lf 
~pcci~cns are rPquir~d to dctrrminc tht agr of tcstin, m•sonry (4.2.2) 
•al• svff je ant for thot pur post. t:,~. the sprdmons as soon as 
practicabk afttr s,ixing bul not later than l h after the 1ddllio11 of 
~•t•r to thr mix, except in tho casr of retarded mixes. 

r,ll th• e,ould to about hal! hcight ,·ith 111ortar and compatt the Jai•er of 
111ortar by JIIM'ing it •·ith th• corrpacting bar (6.3.2.2) in a uniform 
~•nnrr ov~r the mort~r ~jth nritl1cr segr•g•tlon nor ~xcesslve laitance. 
The nu,r.b<r or stro~•s of tl,e compacting bar to produco this sp•cifad 
con~ition ~ill vary accordint to the consistency of the mortar but in no 
case givo fowcr than 25 stro•••· Overfill the 111ould w1th 111ore mortar and 
<Offlpact this layer as before. Strike o!f the surfaco plan• and lovel ~,th 
the top of the mould usint a pal•tte lo.nife (6.3.2.3) or a tro•·el. 

Placo the "'ould in a humidJt)' chamber or a plastic bog, seal and store 1t 
11 • temporatur• of 20 ! 2 "C, protecting 1t from drying for one to thrce 
days, drpcnd1n~ on the carly strcngth of the mortar. Thcn demould the 
1pccifflcns ~ithout da~,,~. mark tl1cm lor later idrntificatlon and transfer 
thew im~cd11tely to the •rrropri•te surrou~dings for subscqucnt curing. 
~rport thr age at d•mouldint 

~CT[ - ~hen te5tint retclor supplirs of mortar on site, brcausc 
l,otth variations orc lilo.c Jy to be ,,..uch treiter than testinr, 
~,riatlons, more lnfcrm3tlon ~j)] be tainrd by ltSLint one sprcimcn 
per botel, 11 ••<har,, {Jon, S<·ver~l b>tthes. 

6.3.5 Stcr~cc of IC51 ~prciaco~ 

6.3.5.l Ccnrr~J Two type~ or cur,~r, 110 sprcified a) hydroulic 
Cut rng (or "10rtan th.11 daivc tl.oir nrrntth ,,..oinly (re,,. h)·drHion o( 

cement (>te 6 J 5 2) and l,) ~,,st ,,ir cu,inr .. -,1Lout carbonat,on, for 
r~tordcd me>rtors (srr 6 J ~ J) 

6 3.5.2 Jlydr•ulic curint, J"nwrs~ \h<' :.p1..·t.ln11,:o:. ,n 
J 11nr-5,1turiatc-d 1,,·•Lcr At ~ Lrn1pcr1L~fl' of 20 = l •c •nJ li.1.·tp LIIL·nt llll'fl' 
until 2 "'in Leforo tcstint. The spccis,cns shall be supportcd so as to 
al low the ~atcr (ree •cccss to ell parts of coch face. 

r, 11 tht containers in ••hith the speciw,cns are to be cured to • 
sufficirnt dcpth to 1ubmcrg• lht spociw,cns and ~•intain at this levtl by 
lcpfing up 15 requircd. At least once a aonth, _c~pty and clean oul the 
c.ont,iner •nd renc-' the 1,,·•ter. Jn no init,ntc .unmer5e sp~c .11ncns 1riadc from 
aortars of d,Cforent types in tho saw,t ~,tor; 1pocimcn• madt !ro~ "'ortars 
of d1Cftrenl dcs,,n,tions of tho s1me type may, ho"ovcr, b• itrtnersod 
togetJ,er. 

6.J.5.3 Hoist •ir c1,1rioi. Store the spetiw,cns over .,,ter in a 
closed airtight container havint • volume not grcater than 0,015 m' at 1 

IP~per,:urt of 20 • 2 •c. Jw,•crso spctifficns in ~•ter Il 20 • 2 •c (or 4 h 
to 6 h i"""•d11trl)·-bcforo testing. 

6.S Dcter~icatioD of comprcssivc strc1>.gtb 

6. S. l. l l'r is•s 

6.S.J.l.l Test.int ••dinc of suiteble cepacity and sensitivity 
for tho test and capable o! applying the load at tho rate speci!itd in 
6.S.2.4. Tho machine sh1ll bo re,ularly calibratcd to ensuro th1t it 
compliu •·ith tho requiroll'ents in table ). Tho upper s,,chino platen shall 
be able to ali,n frcoly as contact is 111ade ••ith the speci.,.n but the 
platens shall bo restrained fro"' tiltin, .,ith respoct to one another 
durir,g loading. 

6.S.l.l.2 7\,o bc•rioi pl•tt:s ...,de or tungsten ~arbido or or 
stoel of surface hardncss at least 600 HV Vickcrs hardness valuc 
(1S0 6~07). The plates shall be 40,0..,, long• 40,0 ~ 0,1 ..., wide and 
10,0""" thiclo.. Tho dimensional toleranco for the "idth shall be band on 
the av,rago of {our symmctricolly plac•d meosurcments. The !latness 
tolerance for the width shall be bascd on the averege or tour 
sy-ctrically placed mcasuremcnts. The flatness tolcranco !or th• contact 
!aas shall be 0,01 mm. 
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6.S.J.J.) c-preuion Jii uud to hcilllat< the ICK ■ tion or 
the bear1n, platu. A suitable Ji& il sho,•n in rt,ure 1. The ban p11te 
or the Ji& shall be or hardentd and teapcred tool steel and the races 
shall have a fhtneu tolerance or 0,01 -- A device to prov1dc posith• 
centtrln& on the lover platen or the ltstln, a■ chine shall be providcd. 
The hardened and taapered 1ilver 1te1l pill1r1 shall be s~trically 
plac.ed about the centerin& device so that the &•Pin ont direction ia the 
n011inel width or the pri•• plus o,:, - and in the other direction is the 
n011inal width of the pri•• plus 0,1 •· The top face or the base platte 
shell bt Nrked with an •rrow in the direction of the 1re1ter dist,nc• 
btt1o·un the pillen to indic.,te the direc.tion of the lon& axh of the 
bur ini pletu. 

6.S.1.2 CMl>es 

6.S.1.2.l Testilil ••cliilie as ducribcd in 6.!>.1.1.l equipped 
1o·ith two ri&id bear.ini platen> aide of 1 111tcriel 1o·hic.h will not derou1 
irreversibly or weer eacessively when test.in& 11ortar spcci111ns. The 
surf•c• 1h1ll have, Viclers hardness valuc of at least 600 MV 
(ISO 6!>07). Platens 1hall be at least as lar&• ,s tht n0n1in1l si&t of the 
speciaen to 1o·hich the load h applitd. The !11tn1ss tolerance for the 
are, to be in contact with th• 1peci,oen 1h1ll be 0,03..,. (ut note 2 to 
).2.).2.1) and the sur{ace tcxture shall be 3,2 ~m R1 (1S0 468). 

6.S.2 f'rocedure 

6.S.2.1 Ccz,era]. Test the speci11en .i-ediately on removin& from 
the curin& water in which .it hu been atoud and whi.lt ati.11 in a 1o·et 
condition. Rcmovt any loost &rit or other material trom the 1idts or the 
speci-n as tast. Wipe the bearin& surraces of the testin& 11achin1 and, 
for pris•s, the bcarin& p]ates and ji&, with I clean cloth and place the 
speciaen in the aachir,e in such 1 111nner that the load is ,ppl itd to the 
cpposite sidu or the 1peü11cn ,s cc,st, that i5 not to the top and 
bottom. 

6.S.2.2 l'ris•:s. Arran&e tht prism so that the cast tnd is 16 11111 

!,om the nearer td&ts of the plat,ns or ~arin& pl,tes. 1{ the {r,cturc 
res1Jltin& fr0tr. the !lrxuul test .is such tt,at there is nol • Cllbc or 
sol.id ir,atcrial btt.·ccn the top and bottom plat~ns or bearin& plat os, 
~iscard the speci•en. Care!ully ali&n the specimen so that the load is 
bein& applied to the whole "idth of the !acts in contact with the 
plattns. ~'hen usin& the bcarin&: plates and jig, place one bearin&: plate 
en the upper 11Jr!ace o! the jig vith its ]on& axis parallel to the 
,ndic ■ tin& arro", ens1Jrin& th~t it makes clo~c contact over the ~hole 
•urracc. Place the ,pccimrn in the jig, bcl~••n the pillars, ~ith its 
Jong ,,.is porponditular to the arro" and place the othor bcarin& pl ■ tt on 
top of the ,peci11en par,llel to the Jo"cr bearing plat,. Carc!ully centre 
the ccompression jig ,ssembly on the lover platen of the testing machine. 

6.5.2.) C&J,e.•. Carcfully centrc the cuûc on th~ lo,·er pl11en. 
Do nol UH an)· packin& ether th ■ n au•iliery steel pl,tens ~t,·een the 
f,cc1, of tl1e spccl•en and the steel platen ol the tel.tin& Mchine. 

6.5.2., Loadilif. Apply the lo,d •·ithout shock and increue it 
continuously at• r,tç 1o·ithin the r,nge 0,03 N/(m,n'.s) to 0,1 N/(.,,.'.1) 
until !ailure occ.urs 1J. • 
••cord the NJ.imum lo,d applied, in N, durin& the test. 

6.S.:, CaicuJations. Tor prisms, c,lculate the strength ,,. the 
•••imum load c,rried by the 1,peciOM!n divided by the cros1.-section,l are~ 
or the 1.pecci11cn in ccont,ct with the platen or be,rin& plate. Tor cubt1., 
calcul,te the 1trength as the -■ ximum load c,rried by tht cube divided by 
the cro1.1-1ection1I are,. 

••cord the 1tren1th to the nearest 0,05 N/"""' for individu,! results and 
to the ne,rest 0,J ~,-• !or the cOfflpressive 1tren1th, th■ t is the -•n 
1trtn,1h of three Spt'Ci-ns. 
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