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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

1 Biaxiale drukproeven op baksteen metselwerk 

1.1 Inleiding 

Metselwerk is een composiet constructiemateriaal. Het bestaat uit twee 
componenten: steen en mortel. Het heeft hierdoor verschillende 
eigenschappen afhankelijk van de richting en is dus een anisotroop materiaal. 
Het is van belang om het gedrag van metselwerk te onderzoeken en te 
begrijpen. 

Metselwerk is één van de oudste constructie-materialen en heeft een 
mechanisch gedrag dat nog wordt onderzocht. In andere materialen zoals 
staal en beton zijn er meer onderzoeken verricht dan in metselwerk. De 
laatste jaren is men, zowel experimenteel als analytisch metselwerk aan het 
onderzoeken voor het ontwikkelen van een fundamentele bezwijktheorie. 
Door de komst van snelle computers en nieuwe rekenprogramma's is het 
mogelijk geworden om het bezwijken van metselwerk te onderzoeken. 

Zoals al eerder gezegd, is metselwerk een anisotroop materiaal met 
verschillende eigenschappen afhankelijk van de richting. Het bezwijken van 
metselwerk is een complex proces, dat te wijten is aan de sterke invloed van 
de mortelvoegen. 
De sterkte van metselwerk is niet alleen afhankelijk van de mortelvoegen 
maar ook van de oriëntatie van de lintvoegen ten opzichte van de 
hoofdspanningen. In het bijzonder bij optredende trekspanningen in de 
voegen door de lage afschuifsterkte van het materiaal. 

Mortel bestaat uit zand, cement, kalk en hulpstoffen. Samen met water vormt 
cement en kalk, de lijm (mortel), die de zandkorrels omhult en de bakstenen 
aan elkaar verbindt. Tevens vullen cement en kalk de holtes op in het door de 
zandkorrels gevormde skelet. 

Het korrelskelet van steen en mortel bestaat uit afgeronde zandkorrels aan 
elkaar gelijmd door een substantie. De interactie tussen steen en voeg werd 
op detailniveau en analytisch onderzocht door Beranek[aJ en Hobbelmanfal en 
numeriek door EikmanfbJ en RotsfcJ_ Een "bollenmodel" werd, voor brosse 
materialen, door Beranek en Hobbelman opgesteld. 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

= externe drukkracht 

D = interne drukkracht 

.f. = interne trekkracht 

Fig. 1: bollenmodel voor steenachtige materialen volgens Beranek en Hobbelmantdl 

Volgens dit "bollenmodel" leiden externe drukkrachten tot interne 
trekkrachten. Wanneer de "bollen" worden ingedrukt ontstaat drukkrachten bij 
de contactvlakken, maar in de richting loodrecht op de drukrichting ontstaat 
interne trekkracht. Door de interne trekkracht schuiven de "bollen" weg 
(bezwijken) en raken mekaar niet meer. Dit soort bezwijkmechanisme wordt 
splijt-trekbreuk genoemd. 

Uit deze theorie kan worden geconcludeerd dat de sterkte van gedrukt 
metselwerk, hoofdzakelijk wordt bepaald door de treksterkte van de steen, die 
niet in alle richtingen gelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de gelaagdheid, 
loodrecht op het vlijvlak van een strengperssteen. De treksterkte in de 
lengterichting van dit type steen is lager dan dat in de dikterichtingfel. 

Om het bezwijken van metselwerk te kunnen bepalen is een driedimensionaal 
bezwijkdiagram nodig, bestaande uit de hoofdspanningen cr1, cr2, en 0 de 
oriëntatie van de lintvoegen. Ook is het mogelijk om een bezwijkdiagram te 
bepalen gerelateerd aan de richting van de voegen, crn, crp en 't. Voor het 
resultaat van een biaxiaal bezwijkdiagram van metselwerk, moeten twee
assige proeven worden gedaan om de druk-druk, druk-trek, trek-druk en trek
trek hoofdspanningsgebieden (kwadranten) te kunnen bepalen. In de praktijk 
zijn de druk-trek en druk-druk gebieden kritisch, want ze zijn de meest 
voorkomende belastinggevallen voor metselwerk. 

1.2 Eerdere biaxiale onderzoeken 

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de oriëntatie van lintvoegen ten 
opzichte van belastingen, 8, invloed heeft op de sterkte van metselwerk. 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

Johnson en Thompson[fl hebben onderzoek gedaan op metselwerk "discs" 
(zie ook §3.4 ), die indirect op trek werden belast, onder variërende hoeken 
van de lintvoegen ten opzichte van de drukkracht. Gelijksoortige proeven zijn 
door Drysdale en Hamid[9l gedaan met betonsteenmetselwerk. De invloed van 
oriëntatie van de lintvoegen werd ook onderzocht in eerder gedane 
onderzoeken naar het gedrag van stabiliteitswanden. 

Weinig pogingen zijn gedaan om tot een algemeen bezwijkcriterium te komen. 
Dit komt doordat het moeilijk is om een representatieve twee-assige proef te 
ontwikkelen en door het grote aantal proeven die nodig zijn. Dit probleem 
werd kwalitatief onderzocht door Yokel and Fattal[hJ_ Onderzoek naar het 
definiëren van het bezwijkdiagram van metselwerk met trek en druk als 
hoofdspanningen is gedaan door Samarasinghe[i), Samarasinghe en HendryUI 
met een schaalverhouding van 1 :6. Het trek-gebied met trek als 
hoofdspanning is onderzocht door Page. Uit deze twee onderzoeken blijkt de 
vorm van het bezwijk-diagram afhankelijk te zijn van de oriëntatie van de 
lintvoegen en de relatie tussen de afschuifsterkte en de hechttreksterkte van 
de mortel. 

Page ontwikkelde een bezwijkdiagram voor metselwerk onder 2-assige druk 
belasting. Hieruit blijkt, dat bij proeven waarbij druk in één richting overheerst, 
de ligging van de lintvoegen ten opzichte van de hoofdkrachten grote invloed 
heeft op het bezwijken van het metselwerk. 

De proefopstelling van de in dit hoofdstuk besproken resultaten 
(proefopstelling van Page) wordt in hoofdstuk 3 "Proefopstellingen voor 
biaxiale drukproeven" behandeld. 

1.3 Bezwijkmechanismen 

Het bezwijkmechanisme van metselwerk is sterk afhankelijk van de 
verhouding van de verticale belasting (Fy) en de horizontale steundruk (Fx)
Uniaxiale drukproeven zijn drukproeven waarbij het metselwerkpaneel in één 
richting wordt belast, meestal de verticale richting. Biaxiale drukproeven zijn 
drukproeven op metselwerkpanelen in twee richtingen belast, verticaal en 
horizontaal. 

De resultaten die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn de resultaten van 
onderzoeken gedaan door Page[kl_ 

1.3.1 Uniaxiale (één-assige) proeven 

De uniaxiale drukproeven waren drukproeven waarbij de horizontale 
steundruk, Fx = 0. Bij deze drukproeven bezweken de proefstukken in het vlak 
loodrecht op de vrije zijde van het paneel (zie schets 1 ). 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

Schets 1 : bezwijken in het vlak loodrecht op de vrije zijde 

Afhankelijk van de oriëntatie van de lintvoegen ten opzichte van de 
optredende kracht bezweek het proefstuk door scheuren en afschuiven ter 
plaatse van de lintvoegen en/of stootvoegen; of met gecombineerde 
bezwijkmechanismen van de stenen en voegen (zie fig. 2P1). 

Bij uniaxiale drukproeven parallel aan de lintvoegen (F x = 0, e = 0°) bezweek 
het metselwerkpaneel aanvankelijk door het splijten van de verticale 
(lint)voegen. De ontstane "kolommen" waren in staat de kracht verder op te 
nemen en bezweken pas bij hogere belasting. Om consequent te blijven ten 
opzichte van de proeven met variërende hoeken, werd aangenomen dat de 
metselwerkpanelen waren bezweken bij het splijten van de lintvoegen. 
De initiële splijtbelasting van de metselwerkpanelen is te zien aan de 
plotselinge toename van de vervormingen in de dwarsrichting. 

1.3.2 Biaxiale (twee-assige) proeven 

De in §1.3.1 beschreven bezwijkmechanismen (zie schets 1) werden 
voorkomen door de aanwezigheid van de tweede horizontale drukkracht (Fx), 
voor de meeste Fylfx -verhoudingen. Het typische bezwijkmechanisme bij de 
biaxiale proeven was het plotseling ontstaan van scheuren in het hart 
(loodrecht op de dikte van de paneel), evenwijdig aan de vrije zijde van de 
panelen, ongeacht de ligging van de lintvoegen (zie fig. 2111). Het splijten 
gebeurde op een brosse manier en begon meestal ter plaatse van de belaste 
zijden en plantte zich voort naar binnen toe. 

De overgang tussen de bezwijkmechanismen: bezwijken bij voegen en 
zijdelingsszijdelingssplijten (zie fig. 2P1) gebeurde bij hoge cr1/cr2 = ± 10 
verhoudingen. 

Bij proeven met een combinatie van trek- en drukkrachten bezweken de 
panelen in vlakken loodrecht op de vrije zijde, evenwijdig aan de dikte van de 
metselwerkpanelen. Hier zijn de oriëntatie van de lintvoegen en de 
verhouding van de hoofdspanningen van invloed op het bezwijkmechanisme. 
Het bezwijken gebeurde onverwacht, hetzij door het scheuren van de voegen, 
hetzij door een gecombineerd bezwijkmechanisme van scheuren van de 
voegen en van de stenen. 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

In fig. 2111
: "bezwijkmechanisme van biaxiale drukproeven" zijn de 

verschillende bezwijkmechanismen die hierboven zijn besproken te zien. In 
de tabel zijn de verschillende ratio's horizontaal af te lezen en verticaal de 
oriëntatie van de lintvoegen ten opzichte van de verticale kracht (F1). In het 
figuur zijn de verschillende bezwijkmechanismen van proefstukpanelen te 
zien. Deze waren uniaxiaal belast op trek (2e kolom) en op druk (4e kolom) of 
biaxiaal verticaal belast op trek (F1) en horizontaal belast op druk (F2) (3e 
kolom). 

Angle Uniaxial tension Other ratios Uniaxial compression 
9 

ta, ta, 
o· Il -11~ -11~ 

i i 
V t 

22,5' ■ -■--■-
i i 
t,, t 

45' ■ -• --■-
i i Biaxial compression 

l!.- t 
67,5' Il -• --• -i i 

IÎI 
t 

90' -1111--1111-
i i t 

Fig. 2: bezwijkmechanisme van biaxiale drukproeven1'1. 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

1.4 Bezwijkdiagrammen 

Het bezwijken van metselwerk kan worden gepresenteerd door het 
hoofdspanningssysteem; (cr1, cr2 en 0) of door het lokale spanningssysteem, 
gerelateerd aan de lintvoegen; (crn, crp en -r). De bezwijkdiagrammen in de 
volgende paragrafen worden gepresenteerd door de 
hoofdspanningssystemen. 

1.4.1 Bezwijkdiagrammen in hoofdspanningssysteem 

Het omhullende in de kwadranten van trek-druk en druk-druk wordt gevormd 
door vloeiende lijnen door de resultaten van het experimenteel onderzoek. De 
omhullende in het kwadrant trek-trek is niet direct door lab-onderzoek 
verkregen daar de drukbank niet geschikt was voor twee-assige trekproeven. 
De trek-trek kwadrant is verkregen door alternatieve representatie van de 
bezwijkdiagrammen in het lokale spanningssysteem. De alternatieve 
representatie van de trek-trek kwadrant wordt in §1.4.2 behandeld. 

In fig. 3 t/m Jlkl zijn de bezwijk-omhullenden te zien van resultaten van 
proeven van verschillende cr1/cr2 verhoudingen onder variërende hoeken; 0 = 
22,5°; 45°; 67,5°; 90°, in het kwadrant druk-druk. Verder in het hoofdstuk (zie 
§1.4.1.1) worden een aantal bezwijkdiagrammen behandeld. 

1,6 ---,------------, 

1,4 

1,2 

E 1 
ü.. 
ë-. Ë 0,8 

-~ 0,6 

0,4 

0,2 

0 -!---r-----,-------..---l""'::::::::;:::::::;::::::___i 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 

sigma1/F'm 

1-+-Theta = O 1 

Fig. 3: bezwijken van metselwerk onder biaxiale druk, 0 = 0°lkl _ 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

1,6 ...---------------, 

1,4 

1,2 

E 1 
ü.. 
è-1 
"' 0,8 
E 
-~ 0,6 

0,4 

0,2 

0 --!-----,----li""'-..----,-----,--,---,-----,------4 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 

sigma1/F'm 

1- Theta = 22,5 I 

Fig. 4: bezwijken van metselwerk onder biaxiale druk, 8 = 22,5°lkl_ 

1,6 ...---------------, 

1,4 

1,2 

E 1 
ü.. 
è-1 
"' 0,8 
E 
-~ 0,6 

0,4 

0,2 
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 

sigma1/F'm 

Theta = 45 I 

Fig. 5: bezwijken van metselwerk onder biaxiale druk, 8 = 45olkl_ 
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1,8 ---.--------------, 

1,6 

1,4 

E 1,2 
ü. 1 ë;ï 
111 g, 0,8 
ïii 0,6 

0,4 

0,2 

O+---~----~---
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 

sigma1/F'm 

l ~ Theta = 67,5 j 

Fig. 6: bezwijken van metselwerk onder biaxiale druk, 0 = 67,5°[kJ_ 

1.6 ---.--------------, 

1.4 

1.2 

E 1 
Ll. 
~ 0.8 
E 
·î 0.6 

0.4 

0.2 

0 +--~----,--.:w;:---,-----l 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 

sigma1/F'm 

1,E-Theta = 90 1 

Fig. 7: bezwijken van metselwerk onder biaxiale druk, 0 = 90°[kJ_ 

Door alle diagrammen met elkaar te combineren ontstaat een 
driedimensionaal diagram in de termen, cr1, cr2 en 0 (zie FIG s[kl). 

De curven zijn dimensieloos gemaakt door de cr's te delen door f'm = 6,68 

N/mm2 
( f'm is een referentie-waarde voor het metselwerk volgens SAA 

brickwork code). f'm is de gemiddelde uniaxiale druksterkte van zes 

drukproeven, van metselwerkprisma's van vier stenen hoog in een 
halfsteensverband, die hetzelfde verhardingsproces hebben ondergaan als de 
(proefstuk) metselwerkpanelen. Zo wordt de variëteit van de resultaten en de 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

verschillen in sterkte als gevolg van de slankheid tussen penanten en wanden 
verrekend. 

-

/ 
y 

Fig. 8: bezwijkdiagram van metselwerk op biaxiale druk belastlkl . 

De projectie, van het driedimensionale diagram op het cr1-cr2 vlak is gegeven 
in fig. g!kl_ Voor de meeste cr1/cr2 verhoudingen heeft de oriëntatie van de 
voegen weinig invloed op het bezwijkmechanisme van het metselwerk. Dit 
werd al eerder in §1.3.2 besproken. Het bezwijken werd getypeerd als het 
scheuren in het hart evenwijdig aan de vrije zijde van het paneel. Daar dit 
type bezwijkmechanisme niet wordt beïnvloed door de voegen is het 
aannemelijk dat het morteltype en de hechtsterkte geen significante invloed 
zullen hebben op het bezwijkmechanisme bij de meeste cr1/cr2 verhoudingen. 
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E 

1.6 

1.4 
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sigma1/fm 

-+- Theta = 0 

--- Theta = 22,5 
Theta = 45 

-- Theta = 67,5 
---- Theta = 90 

fm =6,68 N/mm2 

Fig. 9: bezwijkdiagram van (traditioneel} metselwerk geprojecteerd op het cr1-cr2 vlaklkl_ 

De sterkte van de proefstukken wordt sterk beïnvloed door de oriëntatie van 
de lintvoegen wanneer één hoofdspanning domineert. Het bezwijken vindt 
plaats in vlak(ken) loodrecht op de vrije zijde van de paneel (evenwijdig aan 
de dikte). 
Bij het bezwijken, door afschuiven van de lintvoegen (cr2 = 0, 0 = 22,5°, zie 
§1.4.1.1: uitleg van bezwijkdiagrammen), neemt de sterkte van het paneel 
sterk af. Bij dit type bezwijkmechanisme gaat het om de interactie tussen de 
voegen en de stenen, hierdoor is het te verwachten dat het type mortel en het 
metselwerkverband een significante rol spelen. 

In de bezwijkdiagrammen, fig. glkl, is ook te zien dat de uniaxiale druksterkte 
van metselwerkpanelen, de biaxiale druksterkte van de metselwerkpanelen 
onderschat, ongeacht de oriëntatie van de lintvoegen. Verder geeft de 
minimale druksterkte, f'm (al f'm = 1 ), een conservatieve schatting van de 

biaxiale druksterkte voor de meeste cr1/cr2 verhoudingen. 

1.4.1.1 Uitleg van bezwijkdiagrammen 

Het is van belang te weten hoe men een bezwijkdiagram moet lezen en ook 
om te begrijpen wat er precies gebeurt. Daarom worden twee 
bezwijkdiagrammen behandeld; e = 0° ene= 22,5°. 
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1 Biaxiale drukproeven van baksteen metselwerk 

Diagram 1: 0 = 0° {zie fig. 3) 
De oriëntatie van de lintvoegen ten opzichte van de verticale belasting ( F1 = 
Fy) is, 0 = 0°. 

In het bezwijkdiagram (Fig. 3) is af te lezen dat de druksterkte van de panelen 
die uniaxiaal worden belast (de panelen worden in één richting, verticaal, op 
druk belast met F2 = 0) een druksterkte van cr' ::::: 4 (0,65 x 6,68) N/mm2 

hebben. Bij een aanwezige en toenemende F2 ( een biaxiale drukproef) wordt 
het paneel in twee richtingen belast en nemen de resultaten van de 
druksterkte toe, hoger dan de resultaten van de uniaxiale drukproeven en dus 
sterker. 

Als men bij 0 = 0° de resultaten van de twee uniaxiale drukproeven met elkaar 
vergelijkt, is het duidel~k dat de druksterktes cr2 ::::: 7,5 (1, 1 x 6,68) N/mm2 en cr1 
::::: 4 (0,65 x 6,68)N/mm met elkaar verschillen; dit verschil is te verklaren door 
de belastingrichting. 

Geval 1: Uniaxiaal belast, 0 = 0°, F2 = 0 en F1 neemt toe 
In dit geval werden de metselwerkpanelen verticaal belast door F1, evenwijdig 
aan de lintvoegen, dus de stootvoegen worden op druk belast (zie Fig. 10). Bij 
dit belastinggeval bezweken de panelen door het splijten van de lintvoegen. 
De stijfheid van de voegen is lager dan de stijfheid van de stenen, tijdens het 
belasten op druk werden de voegen harder ingedrukt dan de stenen. Als 
gevolg gaan de stenen en voegen schuiven doordat de hechtvlak tussen de 
voegen en stenen is bezweken. 

Fig. 10: metselwerkpaneel belast door F1 en F2 = 0 

Geval 2: Uniaxiaal belast, 0 = 0°, F1 = 0 en F2 neemt toe. 
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Als F1 = 0 hebben de panelen een druksterkte cr' == 7,5 (1, 1 x 6,68) N/mm2, 
deze is hoger dan de druksterkte bij geval 1. In dit geval werden de panelen 
horizontaal op druk belast. De lintvoegen staan loodrecht op de 
belastingrichting en werden ze op druk belast (zie Fig. 11 ). Hierdoor zijn de 
panelen sterker en bezweken door het splijten van de stenen en stootvoegen, 
evenwijdig aan de belastingrichting en loodrecht op de vrije zijde van de 
panelen. 

Fig. 11: metselwerkpaneel belast door F2 en F1 = 0 

Geval 3: Biaxiaal belast, 0 = 0°, F1 en F2 nemen toe 

Bij aanwezigheid van f 1 en F2 konden de bovengenoemde 
bezwijkmechanismen niet optreden. De druksterkte van de panelen is in dit 
geval hoger dan geval 1 en 2. Bij geval 3 bezweken de panelen in het hart, 
evenwijdig aan de vrije zijde van de panelen (zie fig. 12) dus loodrecht op de 
dikte van de panelen. Deze manier van bezwijken, splijten in de dikte richting, 
geldt voor cr1/cr2 == 1 en voor cr2/cr1 == 1. 
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t 
Fig. 12: metselwerkpaneel belast door F1 en F2 

Diagram 2 (zie fig. 4): 
Hier was de oriëntatie van de lintvoegen ten opzichte van de verticale 
hoofdspanning F1, 0 = 22,5°. 

Geval 1: Uniaxiaal belast, 0 = 22.5°, cr2 = 0 en cr1 neemt toe 
In dit diagram zijn de verschillen in de uniaxiale resultaten groter. Bij F2 = 0, 
worden de panelen verticaal belast en hadden de panelen een druksterkte cr' 
== 2,5 (0,4 x 6,68) N/mm2

, dit is de laagste druksterkte uit alle drukproeven. 
Dat de druksterkte zo laag is, kan aan de hand van een tekening worden 
uitgelegd (zie fig. 13). 

F,t 
Fig. 13: metselwerkpaneel belast door F1 en 0 = 22,5° 
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Door de verticale belasting ontstonden, onder een hoek van 22,5°, 
schuifspanningen in de lintvoegen waardoor het paneel op afschuiving langs 
de lintvoegen is bezweken. 

Door het ontbinden van de verticale kracht ziet men de verhoudingen van de 
ontbonden krachten; de afschuifkracht is groter dan de normaalkracht op de 
lintvoegen. 

Vergelijkt men de resultaten van een proef onder 0 = 22,5° met een proef 
onder 0 = 45° dan blijkt dat bij 0 = 22,5° het paneel bij een cr' == 2,5 (0,4 x 6,68) 
is bezweken N/mm2 en bij 0 = 45° het paneel pas bij cr' == 5,0 (0,75 x 6,68) 
N/mm2. De conclusie kan worden getrokken dat de oriëntatie, 0, van invloed is 
op de druksterkte. 

Geval 2: Uniaxiaal, 0 = 22,5°, F1 = 0 en F2 neemt toe 
In dit geval is de druksterkte van het paneel groter dan de druksterkte van de 
paneel die verticaal wordt belast, deze is gelijk aan cr' == 5,5 (0,85 x 6,68) 
N/mm2. Het paneel is ook door afschuiving bezweken, niet alleen bij de 
lintvoegen maar ook bij de stootvoegen. 

Geval 3: Biaxiaal, 0 = 22,5°, F1 en F2 nemen toe 
Bij biaxiale drukproeven, in twee richtingen belast door F1 en F2 namen de 
druksterktes van de panelen toe en werden de bovengenoemde 
bezwijkmechanismen voorkomen. De panelen bezweken in het hart, 
evenwijdig aan de vrije zijde van de panelen dus loodrecht op de dikte van de 
panelen. Het bezwijkmechanisme is gelijk aan het bezwijkmechanisme van 
geval 3: "biaxiaal belast, 0 = 0°, F1 en F2 nemen toe", ondanks de oriëntatie 
van de lintvoegen. 

1.4.1.2 Conclusie 

Er kan worden gesteld dat bij uniaxiale drukproeven, de oriëntatie van de 
lintvoegen ten opzichte van de hoofdkrachten, een siginificante invloed heeft 
op de druksterkte van de metselwerkpanelen. Dit is uit de bezwijkdiagrammen 
af te lezen. Men kan concluderen dat de resultaten van de uniaxiale proeven 
een conservatievere waarde voor de druksterkte van metselwerk geven dan 
de resultaten van de biaxiale drukproeven. 

Bij belastingsratio's van F1/F2 ==1 of andersom speelt de oriëntatie van de 
lintvoegen minder tot geen rol op de resultaten van de drukproeven. Verder is 
het zo dat bij alle belastingsratio's die buiten het ingesloten gebied (zie fig. 9, 
(gebied dat wordt ingesloten door de assen en de resultaten van de 
verschillende oriëntatie) vallen, deze altijd tot bezwijken zullen leiden. Voor dit 
onderzoek is het trek-trek kwadrant niet van belang. Belangrijk voor het 2D
onderzoek is de druk-druk kwadrant. 
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1.4.2 Bezwijkdiagrammen in lokaal spanningssysteem 

De bezwijkdiagrammen in de cr1, cr2 en 0 (hoofd)spanningssysteem zijn 
driedimensionaal, onregelmatig en open (zie fig. 8). Het is moeilijk om een 
algebraïsche analyse te maken van een bezwijkdiagram in het 
hoofdspanningssysteem. Dergelijke problemen kunnen worden 
vereenvoudigd door de bezwijkdiagrammen te transformeren tot een crn, crp en 
i- (lokaal)spanningssysteem. 

Metselwerk is, zoals al eerder beschreven, een composiet materiaal waarbij 
de mortel meestal flexibeler is dan de steen en zal niet-elastisch vervormen. 
De meeste niet-lineaire vervormingen van metselwerk gebeuren pas tot vlak 
voor het bezwijk. Het bezwijken zal gebeuren bij de mortelvoegen door een 
niet-elastische vervorming van de mortelvoeg zelf of door een afschuiving bij 
de aanhechting tussen steen en voeg. Het is dus niet alleen eenvoudiger om 
het diagram algebraïsch te analyseren in de crn, crp en i

(loklaal)spanningssysteem, maar ook logisch. 

Om de resultaten in het cr1, cr2, 0 (hoofd)spanningssysteem te transformeren 
naar het crn, crp en i- (lokaal)spanningssysteem, wordt gebruik gemaakt van de 
formules van de "Cirkel van Mohr": 

crn = (cr1 + cr2)/2,0 -((cr1 - cr2)/2,0))cos(20) (A) 
crp = (cr1 + cr2)/2,0 + ((cr1 - cr2)/2,0))cos(20) (B) 
i- = ((cr1 - cr2)/2,0))sin(20) (C) 

In het crn, crp en i- ( met eenheid in N/mm2) assenstelsel is het bezwijkdiagram 
een gesloten diagram. 
De experimentele en geïdealiseerde resultaten worden gegeven in fig . 14fll Op 
de x-as zijn de waarden van crn af te lezen en op de y-as de waarden van crp. 
Verder zijn de gesloten vormen de waarden van i-. Dus bij een combinatie van 
crn en crp kan men de waarde van i- af lezen. 

-~·-*H•~ 

,, 

Fig. 14: schuifspanningscontouren (-r) in crn-crp assenstelsel111
. 
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De relatie tussen fig. 9 en 14 is uit te leggen aan de hand van een 
berekening; met behulp van de formules (A), (8) en (C) kan een punt op het 
diagram van fig. 9 worden omgerekend tot een punt op het diagram van fig. 
14. Ook is het van belang te weten dat: 
<Jn is de spanning evenwijdig aan de lintvoegen 
crp is de spanning loodrecht op de lintvoegen 
i- is de schuifspanning 

Voorbeeld 1: 
We nemen als voorbeeld een punt op het diagram (zie fig. 9): 

• cr1/ f'n, = 0, 76 

• cr2/ f 'n, = 1 ,49 

• e = 90° 
• f'm = 6,68 N/mm2 

Hieruit volgt dat: 
• cr1 = 5,08 N/mm2 

• cr2 = 9,95 N/mm2 

Deze punten worden omgerekend met behulp van de formules (A), (8) en (C) 
tot: 

• <Jn = 5 08 N/mm2 

' 
• <Jp 

• 't 

= 9 95 N/mm2 

' 
= 0 N/mm2 

De resultaten zijn uit te leggen aan de hand van fig. 12. De oriëntatie van de 
lintvoegen ten opzichte van cr1, 9 = 90°. Dit betekent dat de lintvoegen 
verticaal staan. Omdat de lintvoegen verticaal staan zullen de spanningen 
gelijk zijn: 

• <J1 = <Jn 

• <J2 = <Jp 

i- = 0 N/mm2
, er is geen schuifspanning ter plaatse van de lintvoegen. 

Voorbeeld 2: 
Voor een verdere uitleg nemen we een ander punt op de grafiek, een punt 
met een lage waarde voor cr1 of cr2 (zie fig. 9). 

Bijv. punt: 
• <J1/ f'n. = 0,3 

• <J2/ f'm = 1 ,23 
• e = 22,5° 
• f' = 6 68 N/mm2 

m , 
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Hieruit volgt dat: 
• cr1 = 2,00 N/mm2 

• cr2 = 8,22 N/mm2 

Deze punten worden omgerekend met behulp van de formules (A), (8) en (C) 
tot: 

• 0-n = 7 31 N/mm2 

' 
• 0-p = 8 72 N/mm2 

' 
• 't = -2 20 N/mm2 

' 

De resultaten zijn uit te leggen aan de hand van fig. 13. De oriëntatie van de 
lintvoegen ten opzichte van cr1, e = 22,5°. Dit betekent dat de lintvoegen onder 
een hoek staan en dus is er schuifspanning in de voegen. 

Uit fig. 13 is af te lezen dat bij het ontbinden van de kracht, crn groot is en crp 

klein . Uit resultaten hierboven is 0-0 kleiner dan crp, dit heeft te maken met het 
feit dat er in voorbeeld 2 een horizontale kracht, cr2 aanwezig is en deze ook 
groot is. Deze kracht draagt bij aan de resultaten waardoor crp groot is. 

1.4.2.1 Alternatieve representatie van trek-trek kwadrant in cr1, cr2 en 8 

Zoals al eerder gezegd, is de omhullende in het trek-trek kwadrant niet direct 
door experimenten verkregen, maar door een alternatieve representatie van 
de bezwijkdiagrammen in het lokale spanningssysteem. 

In het 0-0 , crp en -r spanningssysteem zijn de omhullenden gesloten 
bezwijkdiagrammen. Hoewel er geen experimenten zijn gedaan naar de trek
trek kwadrant, bleek dat sommige experimentele resultaten ( cr1, cr2 en e 
resultaten) zich in de trek-trek kwadrant van het crn-crp spanningssysteem 
bevinden. Dit komt doordat bij uniaxiale drukproeven op panelen met 9 = 
22,5°, 45° en 67,5°, trekspanningen ontstonden loodrecht en evenwijdig aan 
de lintvoegen. 

Als de resultaten in de trek-trek kwadrant van de lokale spanningssystemen 
weer worden getransformeerd naar de hoofdspanningssysteem krijgt men de 
alternatieve representatie van de trek-trek kwadrant in het 
hoofdspanningssysteem. 

1.5 Conclusies 

Een serie proeven is gedaan, door Page, met halfsteens metselwerkpanelen. 
De biaxiale druk-druk en druk-trek proeven zijn gedaan op vierkante panelen 
met variaties in de oriëntatie van de lintvoegen ten opzichte van de krachten. 
Bij het verkleinen van het effect van insluiting en wrijving door de staalplaten 
werden borstels toegepast om zo een uniform biaxiaal spanningsveld in de 
proefstukken te krijgen. 
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Ondanks het feit dat proeven met één steen-mortel combinatie zijn gedaan, is 
men tot algemene conclusies gekomen over de invloeden van de steen- en 
mortelsterkte aan de hand van de verkregen bezwijkdiagrammen. 
Een goede benaderingsmethode is ontwikkeld om een bezwijkdiagram te 
verkrijgen uit een aantal één-assige en twee-assige proeven. 

Metselwerk vertoont verschillende eigenschappen afhankelijk van de 
oriëntatie van de lintvoegen. De bezwijkkracht en het bezwijkpatroon van 
metselwerk worden door de voegen bepaald. Om het bezwijken door biaxiale 
spanningen te kunnen definiëren is een driedimensionaal diagram nodig in 
een assenstelsel van het hoofdspanningssysteem, gerelateerd aan de ligging 
van de lintvoegen (cr1, cr2, 0) of door een assenstelsel van het lokale 
spanningssysteem, gerelateerd aan de lintvoegen zelf (crn, crp, -c). Met het 
bezwijkdiagram in crn, crp en -c-assenstelsel is het eenvoudiger om tot een 
geïdealiseerd diagram te komen. 

Voor de meeste cr1/cr2 verhoudingen had de oriëntatie van de lintvoegen 
weinig invloed op het bezwijkpatroon, het splijten vond plaats in het hart, 
evenwijdig aan de vrije zijden van het proefstuk. Wanneer een hoofdspanning 
domineert dan bezwijkt het proefstuk loodrecht op z'n vlak ( evenwijdig aan de 
dikte). In dit geval bezweek het proefstuk door scheuren en afschuiven in de 
voegen of door scheuren in steen en mortel en is de sterkte ook sterk 
afhankelijk van de oriëntatie van de lintvoegen. 

Vanuit deze twee verschillende bezwijkmechanismen volgt dat bij de meeste 
cr1/cr2 verhoudingen, de variatie in voegsterkte weinig invloed zal hebben op 
de biaxiale druksterkte. Bij een belastingsgeval van cr2 = 0 / cr1 = 0 spelen de 
eigenschappen van de voegen een significante rol. 

Voor de meeste hoofddrukspanningsverhoudingen geeft de uniaxiaal 
druksterkte van het paneel met 8 = 90° een conservatieve druksterkte voor de 
biaxiale druksterkte ongeacht de oriëntatie van de lintvoegen. 
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2 Invloedsfactoren bij drukproeven 

2.1 Inleiding 

De druksterkte van metselwerk is een dominante ontwerpparameter. 
Parameters zoals elasticiteitsmodulus worden hiervan afgeleid. De definitie 
van het begrip druksterkte is echter niet eenduidig. 

De uitkomst van een drukproef wordt mede bepaald door de dimensies van 
het proefstuk, de invloed van de absolute grootte van het proefstuk en de 
wijze en snelheid waarop de belasting uit de drukbank wordt overgedragen op 
het proefstuk. 

Om een goed inzicht in het begrip druksterkte te krijgen, is het van belang om 
de effecten van snelheid, vorm-, schaal- en randcondities (zie fig. 15[dl) op het 
gedrag van metselwerk te bepalen. 

+ + 

□ + C schaal □ t t t 
~ + + + 

~ 
$ ? "' 

□ [□ 1 

-"' 

~ vorm 2 
"O 

t t t 
+ + schaal u u vorm 

rand rand 
parameter 

t t 

Fig. 15: schaal-, vorm-, en randeffecten[dl_ 

2.2 Invloedsfactoren 

Bij een drukproef wordt op een prisma met een drukpers, kracht uitgeoefend 
via stalen platen. De daarbij spelende invloeden worden in drie groepen 
verdeeld: 

Beproevingsapparatuur 
Randcondities 
Proefstukken 
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2.2.1 Drukbank 

In de meeste gevallen zijn de gebruikte machines overgedimsioneerd omdat 
ze zijn ontworpen voor het beproeven van beton, dat veelal sterker is dan 
metselwerk. Maar de resultaten van apparatuur, van hetzelfde type maar met 
verschillende capaciteit, zijn vergelijkbaar. 

2.2.2 Randcondities 

Randcondities dat wil zeggen de manier waarop de lastinleiding, in het 
proefstuk, plaatsvindt. De kracht wordt via de stalen platen van de drukbank, 
het proefstuk ingeleid . Dit heeft veel invloed op het resultaat. Als een 
voorwerp wordt samengedrukt zal het zijdelings willen uitzetten, er treedt 
echter wrijving op tussen de stalen platen en het voorwerp, waarmee de 
belasting wordt aangebracht (zie fig. 161d1). Door deze wrijving wordt het 
zijdelings uitzetten van het materiaal bij het contactvlak verhinderd. 

Als de hoogte meer is dan ongeveer twee keer de breedte van het proefstuk, 
dan is de invloed van de drukplaten gering. Het gedrag stemt dan redelijk 
overeen met het gedrag van de steen en een gemetselde muur-fel. 

\ 
/ \ vervorming 

/ L. y 
.'!._ /_ - -- - _\ ___I!_ _, ______ \_ 

1,3~ 1,3 
1 <J, 0,96 

cr. ~ 

, ~ 0,17 

0,17 -------+------

1 = èènassige drukspanningstoestand 
3 = drieasstge drukspanningstoestand 

Fig. 16: Spanningsverdeling in een gedrukte kubus volgens Reinhardt[dl_ 

prisma, cilinder 

Uit onderzoek van Vonk en Van Geel blijkt dat de opsluitende werking door 
wrijving tussen de lastplaten en het proefstuk nagenoeg geheel teniet wordt 
gedaan met teflon. De gedrukte vlakken moeten dan wel voldoende glad zijn. 
Wordt een onbewerkte baksteen in een drukpers beproefd dan zullen slechts 
enkele raakpunten met de stalen drukplaat de drukkracht overdragen. Er 
treedt dan al een breuk op. Om de kracht gelijkmatig in te leiden en daardoor 
spanningsconcentratie te voorkomen, moet de steen vlak worden gemaakt!eJ_ 
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Het proefstuk kan worden vlakgeslepen of uitgevlakt ("gecapped") waarvoor 
mortel, gips of een ander soort verhardende pasta kan worden toegepast. Er 
moet worden opgelet dat de vlakken parallel zijn. Dit ter voorkoming van het 
excentrisch belasten van het proefstuk. 

Door bovengenoemde maatregelen kan de spanningssituatie in het proefstuk 
aanzienlijk worden beïnvloed waardoor het materiaal zwakker of sterker lijkt. 
Het is dus logisch om dezelfde lijmmortel ook als "capping" materiaal te 
gebruiken. 

Van belang is ook de stijfheid van de lastplaten. De stijfheid van de lastplaat 
moet voldoende zijn vandaar dat er eisen worden gesteld aan de afmetingen. 
Uit onderzoekm bleek dat de gemiddelde sterkte van gelijksoortige 
proefstukken bij een lastplaat van 76 mm dik 9% groter was dan met een 
plaat van 51 mm dik. 

2.2.3 Proefstukken 

Ten aanzien van het proefstuk zijn er twee belangrijke facetten te weten: 
A onvolkomenheden en het representatief zijn voor het te onderzoeken 

metselwerk. 
B de afmetingen van het proefstuk waarmee slankheid, vorm van de 

doorsnede en volume worden vastgelegd. 

2.2.3.1 Onvolkomenheden van het proefstuk 

Het gedrag van proefstukken hangt af van de gebruikte materialen en de 
manier waarop het materiaal wordt gemetseld; uitvoeringsparameters. We 
onderscheiden: 

Proefstuk-imperfecties, zoals niet evenwijdige, niet vlakke 
drukvlakken en kromme proefstukken. 
Materiaalimperfecties, zoals krimpscheuren, sterke en zwakke 
stenen in het proefstuk, verschil in sterkte van mortel in stoot-, 
respectievelijk lintvoegen en andere variaties van de 
materiaaleigenschappen over het proefstukvolume. 

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zijn moeilijk meetbare grootheden. De 
invloed van deze parameters op de eigenschappen van het metselwerk kan 
echter aanzienlijk zijn. Bijvoorbeeld: 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 voornamelijk 
bepaald door het klimaat: de temperatuur, luchtvochtigheid en de materialen. 
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Bij uitvoering moeten de uitvoeringsparameters zo constant mogelijk worden 
gehouden door: 

gebruik te maken van een klimaatkamer waarin de stenen 
opgeslagen en verwerkt worden en de verharding plaats vindt, 
dit is minder van belang voor lijmwerk. 
één metselaar de proefstukken te laten maken om de 
vakbekwaamheid en zorgvuldigheid waarmee het werk is 
uitgevoerd voor alle proefstukken constant te houden. 
instructies voor uitvoering, zoals het toepassen van een mal om 
de voegen even diep te krijgen 

Proefstuk-imperfecties mogen niet voorkomen, hoewel materiaalimperfecties 
inherent zijn aan het te onderzoeken materiaal. Proefstukken zullen zich door 
proefstuk en materiaalimperfecties altijd asymmetrisch gedragen zelfs als ze 
centrisch worden belast. 

Bij proeven om materiaaleigenschappen vast te stellen dient men bedacht te 
zijn op de invloed van de apparatuur en de invloed van anisotropie 
(gelaagdheid) van het materiaal, want daardoor kan het resultaat aanzienlijk 
beïnvloed worden. Niet goed reproduceerbare randvoorwaarden hebben 
grote invloed op de resultaten en de spreiding ervanlnl_ 

2.2.3.2 Proefafmetingen algemeen 

Van belang is de relatie tussen de proefstukafmetingen en de druksterkte bij 
stenen en metselwerk, omdat een breed scala van steenformaten in de 
praktijk beschikbaar is. Gemetselde proefstukken zullen verschillende 
afmetingen hebben omdat algemeen wordt aangenomen dat het proefstuk 
een representatief aantal lint- en stootvoegen moet hebben. De sterkte van 
een proefstuk met bepaalde afmetingen wordt geschaald naar de sterkte van 
een referentie proefstuk met een factor c (= aspect ratio correction factor), 
waarvoor geldt: 

f'c ;ref = C • f' X (D) 

Waarin: 
f'x is de druksterkte van het proefstuk met zekere afmetingen 

f' c;ref is de druksterkte die het referentieproefstuk zou hebben 

c is de aspect ratio correctie factor, 
zie Tabel 1 en fig. 17 

In de factor c worden niet altijd alle dimensie-invloeden meegenomen. Bij 
sommige methoden wordt alleen naar de invloed van de slankheid gekeken 
(tabel 1 ), andere methoden nemen ook de dikte en breedte in beschouwing 
(zoals Dutron). 
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b 11 ta e . f : aspect ratio correctie actoren voor druksterkte volqens Paqe [o] 

... 
h/t 0 0,4 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 

C 0 0,47 0,56 0,66 0,73 0,75 0,78 0,80 0,87 0,94 0,94 

Aspect ratio correctie factor 

1.2 .--------,----------------, 

0.8 

~ 
ti 0.6 
J! 

0.4 

0.2 

0 

0 2 3 

Fig. 17: aspect ratio correctie factor[dl 

Invloed slankheid 

hit 

-+- Page 

...... Krefeld 

Dutron t=200mm 
....,._ Dutron t=100mm 

-ll- EC6t=100mm 

-+- EC6 t=75mm 

-+- Kralj 

4 5 6 7 

De slankheid is de verhouding tussen de hoogte (h) en de kleinste 
dwarsafmeting, de "thickness" (t). De invloed van de slankheid op de sterkte 
wordt verrekend met de in §2.2.3.2 vernoemde formule (D) vermelde factor c, 
waarbij er impliciet van uit wordt gegaan dat de andere dimensies hetzelfde 
blijven. 

Correctiefactoren voor de slankheid worden in fig. 17 uitgezet tegen de 
slankheid hit voort= 100 mm. Omdat niet alle methoden hetzelfde 
slankheidsbereik hebben en de c-factor afhangt van het gebruikte referentie
proefstuk is hier de slankheid hit= 3 met een correctie-factor van 0,8 als 
referentiepunt gekozen. 

De invloed van de slankheid op de sterkte wordt mede beïnvloed door de 
interactie van het te beproeven materiaal met eventueel een capping of 
tussenlagen en de stalen lastplaat, hetgeen tot grote verschillen in de 
uitkomsten leidt. 

Bij slanke proefstukken wordt de invloed van de lastinleiding steeds kleiner, 
vandaar dat getracht moet worden het proefstuk zo slank mogelijk te maken 
met als bovengrens hit = 6 à 7 in verband met het voorkomen van knik. 
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Invloed doorsnedevorm 
De invloed van de afmetingen van de gedrukte doorsnede is belangrijk bij 
metselwerk want er zal vaak een rechthoekig stuk muur worden beproefd om 
zo de mogelijke invloed van stootvoegen mee te nemen. Bij rechthoekige 
doorsneden echter zal de sterkte van bredere proefstukken naar verwachting 
groter zijn. De breedte en dikte van het proefstuk moeten dus in de 
beschouwing worden betrokken zoals dat met de formule van Dutron en die 
van Khalaf wordt gedaan. 
Experimenteel1Pl werd een verhouding vastgesteld van 1, 11 tussen de sterkte 
van metselwerk proefstukken van één en twee steen breed . Theoretisch is de 
verhouding volgens Dutron 1, 10 en volgens Khalaf en Hendry 1 , 14. De 
formules van Dutron en Khalaf zijn bedoeld voor bijna vierkante doorsneden 
en niet om extreme verschillen in breedte en dikte te kwantificeren. 

De Belgische norm voor het metselwerk geeft de door Dutron, oorspronkelijk 
voor beton, voorgestelde formule: 

C f 'x 0 6 0,70 
D11lro11 =-, -= ' 5 + d h 

Waarin: 

kubus 

f c20 (1 + - ) • ( _ )1 ,25 

20 d 

f' x is de druksterkte verkregen met een proefstuk met 
afmetingen h en d 

f'c 2o is de druksterkte zoals verkregen zou worden met een 

met ribben van 20 cm van hetzelfde materiaal 
h is de hoogte van het proefstuk in cm 
d is het gemiddelde van de breedte en de dikte van het 

proefstuk in cm. 

In de formule van Dutron is naast het slankheidseffect (term !!__) ook het 
d 

volume-effect in de term ( 1 + !!_) te herkennen. 
20 

De resultaten van het onderzoek van Khalaf en Hendry leidden tot de formule: 

C = 0,533 • (1:- )°'37 

Waarin: 
A is de oppervlakte van de gedrukte doorsnede 

De ontwikkeling van een biaxiale drukproef voor lijmwerk 25 



2 Invloedsfactoren bij drukproeven 

Invloed van het volume 
De invloed van het volume van het prisma op de sterkte wordt vaak statistisch 
verklaard als gevolg van spreiding van de materiaaleigenschappen. Een 
zwakke plek treedt waarschijnlijk eerder op in een groter proefstuk, waardoor 
dit bij een lagere sterkte zal bezwijken. 

2.2.4 Conclusie 

De randconditie heeft invloed op het gedrag van het proefstuk. 
De stalen lastplaten moeten voldoende stijf zijn en er moet 
volledig contact zijn tussen plaat en het proefstuk, door het te 
slijpen of door uit te vlakken, "capping". Voor wrijving-reductie 
voldoet teflon. 
Om de invloed van verschillen in afmetingen voor proefstukken 
van 
hetzelfde materiaal te beoordelen, wordt meestal gekeken naar 
de slankheid, hit, gekoppeld aan een referentiesterkte. 
De sterkte neemt af als de slankheid groter is, elk materiaal 
heeft een andere interactie in het contactvlak met de lastplaat; 
vandaar de verschillen in correctie-factoren die in de literatuur 
worden gevonden. 
In de Nederlandse normen wordt voor kwaliteitscontrole voor 
elke 
steensoort en voor elk steenformaat een beproevingswijze met 
een proefstukdimensie vastgelegd waardoor de resultaten per 
soort vergelijkbaar blijven. Voor metselwerk wordt een 
voldoende slank proefstuk voorgeschreven. 
Voor de bepaling van de mechanische eigenschappen kan het 
beste een slank proefstuk worden gebruikt. Omdat de 
materialen nu eenmaal in bepaalde afmetingen worden 
vervaardigd, moeten soms concessies worden gedaan. Bij 
slanke proefstukken kan teflon worden gebruikt of stenen 
kunnen op elkaar worden gelijmd. 
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3 Proefopstellingen voor biaxiale drukproeven 

3.1 Inleiding 

Voor het ontwerpen van een proefopstelling is het nodig om eerdere 
proefopstellingen goed onder de loep te nemen. Door ze kritisch te 
analyseren kan worden achterhaald wat mis is gegaan en wat er moet worden 
aangepast om een zo goed mogelijke proefopstelling te verkrijgen. 

Eerder toegepaste proefopstellingen zijn: 
proefopstelling volgens Pagelk, 11 
proefopstelling volgens de Amerikaanse norm 
proefopstelling volgens Johnson en Thompson 
Proefopstelling volgens Van Mier-Vonk-Van Geel 

3.2 Proefopstelling biaxiaal onderzoek volgens PageCa, bJ 

De biaxiale proeven volgens de proefopstelling van Page werden gedaan met 
halfsteens bakstenen metselwerkpanelen, in verband gemetseld, met een 
afmeting van 360x360x100 mm. De stenen waren geperste bakstenen, de 
mengverhoudingen van de mortel is 1 :1 :6 (cement:kalk:zand) per volume. De 
panelen werden per paar vervaardigd. De eigenschappen van de stenen, 
mortel en metselwerk zijn bepaald volgens As1640 van de SM Brickwork 
Code[11 : 

Baksteen 
Gemiddelde druksterkte van halfsteens bakstenen (12 proeven) = 15,41 N/mm2 

Variatie coëfficiënt = 18% 
Uiterst minimale druksterkte C (experimenteel) = 11,82 N/mm2 

Hallergetal = 1309/25.000 mm2min 

Mortel 
Gemiddelde druksterkte van 70 mm prisma's (121 proeven) 
Variatie coëfficiënt 

Metselwerk 

= 5,55 N/mm2 

=8% 

Gemid. druksterkte X van zes proeven 
van vier hoge halfsteensverband penanten = 9,85 N/mm2 

Variatie coëfficiënt = 9% 
Bereik R = 2,48 N/mm2 

Uiterst minimale druksterkte f'm = 0, 75*( X -0,38R) (analytisch) = 6,68 N/mm2 

Om de effecten van vakmanschap te verminderen, werden de 
metselwerkpanelen vervaardigd door de stenen met behulp van stevige 
mallen horizontaal op een perspex ondergrond te plakken, om zo de 
constante voegdikte te waarborgen. Voor de goede oriëntatie van de 
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lintvoegen ten opzichte van de verticale as, werden de proefstukken (panelen) 
afzonderlijk in de gewenste vorm, afmeting en onder de goede hoek gezaagd. 
Door het hoge zuigvermogen van de stenen, werden ze eerst 
ondergedompeld en drooggelegd voordat de mortel werd gestort. De 
verharde panelen werden uit de mallen gehaald, het verharden duurde 27 
dagen voordat ze werden getest. 

Een biaxiale spanningssituatie werd bereikt door het orthogonaal belasten 
van de panelen met een hydraulische drukbank met een bepaalde 
belastingsratio (zie fig. 1 gfkl). Flexibele borstels werden toegepast om de 
wrijving tussen de staalplaat en het proefstuk te verkleinen. Voor de trek-druk 
proeven werden de trekborstels aan de einden van de panelen gelijmd met 
een epoxy-cement. 
Bij elke proef werden de vervormingen in twee richtingen gemeten met 
LVDT's aan beide kanten van het paneel. 

'B' 

- - - Strain measurement 

(a) 

Fixedjack 

Pump 
~ / To jack 'B' 

Reaction floor 

Movable jack 

Fig. 19181: Biaxiale proefopstelling volgens Page. 
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3.2.1 Materiaalparameters 

Metselwerk bestaat uit 2 componenten, de sterkte ervan wordt door de 
eigenschappen van de stenen en de mortel beïnvloed en door de interactie 
tussen deze twee materialen. 

Bij het belasten van metselwerk op druk ontstaan er interne trekkrachten 
(theorie van Beranek). Door het bollenmodel van steen en mortel zullen bij het 
extern belasten van het metselwerk op druk, interne trekkrachten ontstaan 
(zie fig. 1 ). Baksteen is een poreus materiaal met een lage treksterkte en zal 
door de ontstane treksterkte bezwijken. 

~IITITIDD 
baksteen 

mortel 

baksteen 

Fig. 19: ontstaan van spanningspieken 

il] = externe drukkracht 
V 
D = interne drukspanning 

"' = interne trekspanning 

Ook kunnen tijdens het verharden krimpscheuren ontstaan (zie fig. 19). Door 
het krimpen (loslaten) van de mortelvoegen is het netto-oppervlakte voor de 
overdracht van krachten kleiner dan de totale doorsnede met als gevolg dat er 
spanningspieken ontstaan waardoor de lage treksterkte wordt overschreden 
en tot bezwijken zal leiden. 

De verwachte invloeden van steen en mortel worden in de eerstvolgende 
subparagraaf behandeld. 

3.2.1.1 Steeneigenschappen 

Het bezwijkdiagram is verkregen uit biaxiale proeven op massieve panelen. 
De stenen waren vrijwel isotropisch (in alle richtingen gelijk); er waren 
verschillen te zien die het gevolg waren van het fabriceren. Verwacht wordt 
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dat de vorm van het bezwijkdiagram niet significant zal variëren voor 
massieve proefstukken. De grootte van het bezwijkdiagram is wel afhankelijk 
van de sterkte van de baksteen. Dit is in het bijzonder van belang, in het 
gebied waar het metselwerkpaneel ter plaatse van de stenen bezwijkt. 

Voor geperforeerde stenen, die duidelijke verschillen tonen afhankelijk van de 
richting, is het effect van de mate van perforatie van belang. Studies gedaan 
door Anderson en West bewijzen dat de druksterkte afhankelijk is van de 
vorm en het patroon van de perforaties. Verwacht wordt dat deze invloed van 
belang zal zijn bij het twee-assige drukgebied. Maar de vorm en het patroon 
van de perforaties zullen waarschijnlijk weinig invloed hebben op het 
bezwijken in het gebied dat wordt gedomineerd door het bezwijken ter plaats 
van de voegen. 

Bij de toekomstige biaxiale proeven wordt geen gebruik gemaakt van 
geperforeerde stenen en dus zijn de eigenschappen van geperforeerd steen 
niet van belang voor dit onderzoek. 

3.2.1.2 Morteleigenschappen 

De eigenschappen van de mortel zijn van belang bij het bezwijken ter plaatse 
van de voegen door afschuiven en splijten door trekspanning. In dit geval is 
niet de druksterkte van de mortel van belang maar de factoren die de 
hechtsterkte bepalen: zoals waterretentie-factor (het vasthouden van water) 
van de mortel, compatibele aanzuiging van steen en vakmanschap. Wel is het 
zo dat mortel met lage stijfheid de druksterkte van het metselwerk duidelijk zal 
verlagen. Dit is uit te leggen aan de hand van de formule voor de 
karakteristieke metselwerkdruksterkte volgens EC61q1: 

f ' _ K(f' )0,1 • (f' )o,3 
ck - c;steen; norm c;mortel voor traditioneel metselwerk 

voor lijmwerk f ' K(f · )o,s5 
ck - c;stee11 ;norm 

waarin: 
f' ck 
K 

i ;steen;norm 

met voegdikte < 3mm 

is de karakteristieke metselwerk-druksterkte, in N/mm2 

is een constante, afhankelijk van soort steen en 
soort mortel 
is de gemiddelde genormaliseerde steendruksterkte, 

in N/mm2 

is de gemiddelde druksterkte van de mortel, in N/mm2 

Het is te zien dat de druksterkte van metselwerk groter is als de druksterkte 
van de mortel groter is. Een twee keer zo sterke mortel levert "slechts" een 
toename van de metselwerk-druksterkte van 23%. 
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3.2.1.3 Lijmmortel 

Zoals de titel het al zegt wordt er onderzoek gedaan naar het biaxiaal gedrag 
van lijmwerk en is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan lijmmortel 
in het algemeen. 

De winst van het verlijmen zit vooral in de duurzaamheid en in de 
kleurintensieve uitstraling van de verlijmde gevel. Daarnaast biedt de 
geringere arbeidsbelasting tijdens het verwerken voordelen en kunnen door 
de hogere buigtreksterkte nieuwe vormgevingsaspecten geëxploreerd 
worden. 
De hoge duurzaamheid van de lijm is gebaseerd op zijn grote dichtheid en 
waterafstotend karakterrl. 

De verwerkte lijmmortel heeft na ca. 1,5 dag verharden een hechtsterkte 
welke overeenkomt met die van een 1 c : 1 k : 6z mortel na 28 dagen 
verharden. Om te voorkomen dat de relatief dunne lijmvoegen "verbranden" is 
aan de lijmmortel een watervasthoudend middel toegevoegdlrl . 

3.2.1.4 Randconditie 

Bij de biaxiale proeven gedaan door Page bezweken de proefstukken in het 
hart van de panelen, evenwijdig aan de vrije zijde van het proefstuk. Het 
bezwijkmechanisme begon aan de randen van het proefstuk; dit is een 
indicatie dat er nog rand-effecten aanwezig waren. Als de rand-effecten 
compleet werden geëlimineerd, dus een gelijke uniforme drukspanning werd 
bereikt, dan is het mogelijk dat het bezwijkmechanisme op willekeurige 
plaatsen begint en zich willekeurig verspreidt. 

3.3 Proefopstelling volgens Amerikaanse normen 

Bij deze opstelling wordt ook gebruik gemaakt van vierkante panelen zoals bij 
Page. Deze panelen worden op hun hoeken in de drukbank geplaatst en 
belast (zie fig . 20a). Met deze manier van beproeven is het zo dat de 
proefstukken alleen verticaal worden belast, zodat dit een uniaxiaal 
proefopstelling is. Wel is het zo dat meer naar het midden toe een biaxiale 
spanningssituatie ontstaat (fig. 20b), bij Page is het zo dat de biaxiale 
spanningssituatie al bij de kracht-inleiding ontstaat. Voordeel bij deze 
opstelling is dat de rand-effecten worden geëlimineerd door de relatief kleine 
contactvlakken. Nadeel is wel dat interne trekspanningen in de panelen 
ontstaan waardoor de panelen eerder door splijten zullen bezwijken. 
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Î Î 
a: Amerikaanse opstelling b: het splijten 

Fig. 20: a) Schema Amerikaanse proefopstelling, b) het splijten van een proefstuk 

Het splijten gebeurt door trekspanning die ontstaat tijdens de drukproef. De 
drukbelasting is een geconcentreerde puntlast die via stalen schoenen op de 
hoek van het proefstuk aanrijpt. Als de kracht zich naar het hart van het 
proefstuk verspreidt, lopen de krachten meer naar buiten toe. Hierdoor 
ontstaan interne trekspanningen, die splijten tot gevolg hebben (zie fig. 20b). 

3.4 Proefopstelling van Johnson en Thompson 

De proefopstelling van Johnson en Thompson berust op hetzelfde principe als 
de proefopstelling volgens Amerikaanse normen (zie fig . 21 ). Met als enig 
verschil dat de proefstukken geen vierkante panelen zijn maar cirkelvormige 
panelen (discs). 
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t 
Opstelling Johnson en Thompson 

Fig. 21: schema opstelling Johnson en Thompson 

3.5 Proefopstelling volgens Van Mier-Vonk-Van Geel 

De oorspronkelijke proefopstelling is een 3D-opstelling ontworpen door Van 
Mier. De proefopstelling werd ontworpen voor het onderzoeken van het 
triaxiale gedrag van betonnen kubussen. De kubussen hadden een afmeting 
van 150x150x150 mm. Later werd de opstelling gebruikt en vereenvoudigd tot 
een 2D-opstelling door Ng'andu & Vermeltfoort, 2001/2002 (zie fig. 22). 
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Fig. 22: 2D-opstelling van Van Mier-Vonk-Van Geel 

Nadeel van deze opstelling is dat de proefstukafmetingen beperkt zijn. Tijdens 
vooronderzoeken gedaan door B. 'Ng andu, is gebleken dat tijdens het 
beproeven de lastplaten ten opzichte van elkaar gaan roteren waardoor de 
proefstukken excentrisch worden belast151 (zie fig. 23). 
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Fig. 23: rotatie van lastplaten 

Uit de grafiek is de verticale spanning en rotatie tegen het aantal metingen 
uitgezet. Terwijl de verticale spanning toeneemt, neemt de rotatie tussen de 
lastplaten (in de verticale richting) toe. De lastplaten roteren ten opzichte van 
elkaar. Bij verdere toename van de verticale spanning neemt de rotatie weer 
af. 

Dit kan te maken hebben met het feit dat het materiaal, metselwerk, niet 
homogeen is. Homogene materialen zijn materialen die overal dezelfde 
eigenschap hebben en overal hetzelfde zullen reageren. De rotatie van de 
lastplaten zal verwaarloosbaar klein zijn. 

Bij niet-homogene materialen is het mogelijk dat het proefstuk ergens een 
zwakke plek heeft waardoor deze anders reageert dan de rest van het 
proefstuk. Bij een zwakke plek kan het proefstuk harder vervormen en de 
lastplaat sneller zakken. Hierdoor kan de lastplaat gaan verdraaien, waardoor 
het proefstuk excentrisch wordt belast. 
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4 Eindig Elementen Model (E.E.M.) voor biaxiale proeven 

4.1 Inleiding 

Voor het onderzoeken van het biaxiale gedrag van lijmwerk wordt een 2D
drukproefopstelling ontwikkeld. De proefopstelling wordt vertaald naar 
numerieke modellen. Daar waar nodig, zal de opstelling worden aangepast en 
weer worden gesimuleerd om tot een goede proefopstelling te komen. 
Hierdoor is het van belang om, in fase 2, E.E.M. te bestuderen. 

Met het eindige elementen pakket worden de biaxiale drukproeven 
gesimuleerd in twee-dimensionale modellen. Hierdoor is het van belang om 
een globale introductie te geven van de eindige elementen methode met 
aandacht voor lineair en niet-lineair gedrag. 

4.2 Model 

In een eindig elementen model wordt een constructie verdeeld in een aantal 
elementen met bepaalde eigenschappen. De elementen worden op hun beurt 
verdeeld in knopen. Deze methode past goed bij metselwerk omdat de 
elementen in werkelijkheid al de vorm van stenen of blokken hebben. Het 
gedrag van elementen wordt beschreven met verplaatsingen en krachten in 
knopen. Verder worden de externe belastingen en opleggingen 
(randvoorwaarden) toegevoegd en wordt voor het gehele systeem een set 
van evenwichts- en compatibiliteitsvergelijkingen opgesteld. 

4.3 Materiaalmodellen 

Het toekennen van materiaalmodellen aan de elementen van metselwerk is 
een probleem. Bij zeer lage spanningsniveaus kan met een lineair-elastisch 
model worden volstaan, maar in het algemeen zijn niet-lineaire modellen 
benodigd die scheurvorming, afschuiving of verbrijzeling simuleren. Het niet
lineair gedrag van steenachtige materialen als metselwerk kenmerkt zich door 
"softening" (zie fig. 24IPI). 
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Een materiaal als staal vloeit bij een constante spanning. Plasticiteits
modellen zijn beschikbaar om dit taaie gedrag te beschrijven. Een ander 
extreem is de klasse van zeer brosse materialen, zoals glas. Glas zal 
onmiddellijk breken zodra een scheurtje optreedt. Dit brosse gedrag wordt 
beschreven aan de hand van lineair-elastische breukmechanica. Het gedrag 
van stenen, mortel, hechtvlakken en metselwerk wordt gezien als een 
tussenvorm tussen beide extremen. De spanning neemt eerst toe tot een 
maximum om dan geleidelijk af te nemen bij toenemende vervorming. Dit 
quasi-brosse gedrag treedt op zowel bij trek, druk als afschuiving en wordt 
aangeduid met "softening" 

Softening wordt veroorzaakt doordat de zwakste schakels in het heterogene 
materiaal geleidelijk breken, waarna de onstane micro-scheuren zich 
uiteindelijk aaneenrijgen tot een macro-scheur of afschuifvlak. 

4.3.1 Materiaaleigenschappen bij niet-lineair materiaalgedrag 

Bij aanvang van een niet-lineaire berekening zijn de spanningsniveaus relatief 
laag en met een lineair-elastisch model kan worden volstaan. Bij een lineair 
materiaalgedrag zijn de volgende materiaaleigenschappen van belang: 

E, de elasticiteitsmodulus 
v, de dwarscontractiecoëfficiënt 
G, de glijdingsmodulus, er geldt een normaal verband tussen de 
glijdingsmodulus en elasticiteitsmodulus: 
G = E/(2(1 +v) 
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5 Conclusie 

Uit voorafgaande literatuuronderzoek is er een algemene doelstelling voor 
afstudeer-opdracht geformuleerd. 

5.1 Afstudeeropdracht 

De afstudeeropdracht is het onderzoek naar het biaxiaal gedrag van lijmwerk. 
Het onderzoeken van de sterkte van lijmwerk met open stootvoegen, in 
meerdere richtingen, 8, biaxiaal belast (zie fig. 24). 

Fx 

Fig. 24: schema van proef. 

Een groot aantal onderzoeken, gedaan door Page en zijn collega's, was nodig 
om een biaxiaal bezwijkdiagram te bepalen. Doordat dit voor een 
afstudeeropdracht niet haalbaar is, wordt er onderzoek gedaan naar één punt 
op het bezwijkdiagram. 

Het onderzoek omvat, zoals al eerder beschreven, het analyseren van de 
invloed van lijmmortel op de sterkte van bakstenen metselwerkpanelen. 
Volgens eerdere onderzoeken blijkt, volgens fig. g[kl, dat bij een cr1/ f'm = 

±1,25 en cr2/ / 1

111 
= ±1,25, de variërende hoeken, 8, weinig tot geen invloed 

hebben op de sterkte van traditionele bakstenen metselwerkpanelen. Dit zou 
een goede belastingsratio zijn om te onderzoeken of dit ook het geval zal zijn 
bij gelijmde bakstenen metselwerkpanelen, onder variërende hoeken, 8, van 
lintvoegen. 
Verwacht wordt dat de gelijmde metselwerkpanelen zich hetzelfde gaan 
gedragen als de traditionele metselwerk panelen. Door de invloed van de 
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lijmmortel zal zeer waarschijnlijk de sterkte van de bakstenen panelen groter 
zijn. 

Het onderzoek gedaan door Page en zijn collega's concentreert zich meer op 
metselwerkpanelen met gevulde stootvoegen. Dit afstudeeronderzoek zal ook 
de invloed van open stootvoegen op de druksterkte van het lijmwerk bij de 
aangenomen belastingsratio van cr1/ f'm : cr2/ f'm = 1: 1 analyseren. 

Verwacht wordt dat open stootvoegen een negatieve invloed zullen hebben 
op de druksterkte van het lijmwerk. 

Met een 3D-eindige elementenpakket worden proeven gesimuleerd. De 
gevonden resultaten (experimenteel en analytisch) worden geanalyseerd en 
met elkaar vergeleken. Waar mogelijk worden conclusies getrokken. 

5.2 Doelstelling 

Doelstelling van dit onderzoek is het bepalen van: 
• De materiaal-eigenschappen van lijmwerk zoals druksterkte en E

modulus 
• Het bezwijkpatroon van lijmwerk 
• De invloed van de oriëntatie van de lintvoegen ten opzichte van de 

verticale last 
• De invloed van open stootvoegen op de sterkte van het lijmwerk 

5.3 Motivatie 

De motivatie om biaxiaal gedrag van lijmwerk te onderzoeken komt uit het feit 
dat in de praktijk lijmwerk steeds meer begint op te komen. En tijdens de 
bouw worden bij lijmwerk de stootvoegen niet gevuld voor een snellere 
verwerking. En metselwerk wordt in het algemeen biaxiaal belast door bijv. 
windbelasting en eigen gewicht. Ook bij openingen in gevels komen er 
biaxiale belastingssituaties voor. 

5.4 Onderzoeksparameters 

Bij een biaxiale drukproef zijn, de drukkrachten (Fx en Fy) en de hoek, 9, van 
de lintvoegen niet de enige onderzoeksparameters. Andere mogelijke 
onderzoeksparameters zijn: 

een vervormings- of krachtgestuurde proef 
en zoals al eerder gezegd een proef met open of gevulde 
stootvoegen. 
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Drukkrachten Fl!: en Flr'. 
Voor de drukkracht Fx en Fy zijn er twee situaties mogelijk. 

Situatie 1: 
Fy is de variabele last en Fx is constant gedurende de proef, dus Fx geeft 
alleen horizontale steun. Tijdens de proef zal Fy toenemen, hierdoor zal het 
proefstuk zijdelings willen uitzetten. Het zijdelings willen uitzetten wordt door 
de horizontale druk Fx verhinderd. Dit heeft tot gevolg dat interne trekkrachten 
die in het proefstuk ontstaan, door de Fx wordt tegen gewerkt. Bij deze situatie 
zal de verhouding cryfox groter worden, door het toenemen van Fy en het 
nagenoeg gelijk blijven van Fx (het verschil zal verwaarloosbaar klein zijn). 
Met zo'n verhouding zal de invloed van de variërende hoeken groot zijn (zie 
Fig 9). 

Situatie 2: 
Fx en Fy zijn tijdens de proef gelijke krachten, cryfox == 1. Zoals al eerder 
behandeld in hoofdstuk 1 zal bij zo'n verhouding de invloed van de variërende 
hoeken minimaal zijn. 

Situatie 2 is de verhouding die in dit onderzoek zal worden onderzocht. 
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Vervormingsgestuurde proef 

De proeven worden op de verplaatsing van de drukbank gestuurd. Dat wil 
zeggen de vervorming neemt in de tijd lineair toe. Door de vervorming als 
stuurparameter te gebruiken is het mogelijk om bij een plotselinge terugval 
van het draagvermogen, het proefstuk toch nog verder te beproeven (zie fig. 
25). Dit maakt het mogelijk het na-kritische gedrag te beoordelen. Met na
kritische gedrag wordt bedoeld het gedrag van het proefstuk nadat de 
maximale last is opgetreden. 

<JI <J2 / bezwijkpunt 

1
e2

1 

1 
tl 

1 1 

1 1 

crî 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

E 

Fig. 25: schema van een cr-E diagram van een vervormingsgestuurde proef 

Krachtgestuurde proef 
Bij een krachtgestuurde proef worden de proeven op de kracht van de 
drukbank gestuurd. Dus de kracht neemt in de tijd lineair toe, hierdoor is het 
alleen mogelijk om tot aan de maximale optredende last, van proefstukken, te 
beproeven. 
Door de (lineaire) toename van de drukkracht zal de plotselinge terugval van 
het draagvermogen niet worden geregistreerd (zie fig. 26). Met andere 
woorden neemt de kracht in de tijd lineair toe, dan is het alleen mogelijk om 
het gedrag van het proefstuk tot bezwijken te registreren. 

- - - - - - - - - - t;1 - G2- -E2? 
- - - - - - - - - - - ,,,._\ 

bezwijkpunt 

E1 
E 

Fig. 26: schema van een cr-E diagram van een krachtgestuurde proef 
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Open of gevulde stootvoegen 
Uit onderzoeken gedaan door de "British Ceramic Research Association" en 
de "Building Development Laboratories of Australia" is gebleken dat bij 
uniaxiaal belaste wanden met open stootvoegen, de open stootvoegen geen 
significante invloed hebben op de sterkte van wandenftl_ Verwacht wordt dat 
dit wel het geval zal zijn bij biaxiaal belaste wandpanelen waarbij de oriëntatie 
van de lintvoegen een hoek< 90° maakt met de verticale drukkracht, Fy. 

5.4 2D proefopstelling 

Voor het onderzoeken van het gedrag van lijmwerk moet er een biaxiale 
drukproefopstelling worden ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van de 
proefopstelling dienen de opstelling van Page en de opstelling van Van Mier
Vonk-Van Geel als voorbeeld. 

Volgens de proefopstelling van Page werden de drukproeven op 
krachtgestuurd. De in de nog te ontwerpen 2D-opstelling worden de proeven 
mogelijk vervormingsgestuurd uitgevoerd afhankelijk van wat wordt 
onderzocht. Hierdoor kan er bij een plotselinge terugval van het 
draagvermogen toch nog verder worden beproefd. 

Er dient rekening te worden gehouden met de lastplaten. De lastplaten dienen 
"oneindig" stijf te zijn om de vervormingen tijdens de proef niet te 
beïnvloeden. In de literatuur wordt geadviseerd om een minimale dikte, d > 76 
mm, voor de lastplaten aan te houden. 

5.5 Proefstukken 

5.5.1 Materialen 

De benodigde materialen voor het vervaardigen van de lijmwerkpanelen 
worden in fase 2 bepaald, tijdens het ontwerpen van de proefopstelling. 

5.5.2 Variërende hoeken van lijmwerkpanelen 

De variërende hoeken van de lijmwerkpanelen worden verkregen door de 
lijmwerkpanelen onder de bedoelde hoek van de lintvoegen uit te zagen. Wel 
moet het zodanig worden uitgezaagd dat er geen steenresten in het paneel 
voorkomen. Zo'n reststuk van een steen kan de resultaten van een proef 
nadelig beïnvloeden. Hoe de panelen moeten worden uitgezaagd wordt aan 
de hand van tekeningen duidelijk gemaakt. Deze tekeningen worden in de 
fase van het laboratoriumonderzoek gemaakt. 
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5.5.3 Invloeden van proefstukafmetingen 

Zoals al in eerdere hoofdstukken is gebleken zijn de afmetingen van 
proefstukken belangrijk. Bij veel methoden om het effect door verschillen in 
afmetingen te verrekenen wordt gewerkt met de kleinste doorsnedemaat (t = 
dikte). Hoe de breedte van het proefstuk, met een aantal stootvoegen, het 
mechanisch gedrag beïnvloedt wordt daarmee niet duidelijk. NEN 6790 en 
EC6 schrijven gemetselde proefstukken voor, omdat daarmee onder andere 
de invloed van stootvoegen in de resultaten tot uiting komt. Bij aanwezigheid 
van veel stootvoegen krijgt men een beter beeld van het biaxiaal gedrag van 
een lijmwerkwand. 

Bij het onderling vergelijken van de resultaten van de nog uit te voeren 
proeven krijgt men niet met de invloeden van proefafmetingen te maken, want 
de afmetingen zijn gelijk. Dus het is niet nodig om een correctiefactor toe te 
passen want de slankheid, doorsnede, afmetingen en materiaal van de 
proefstukken zullen hetzelfde zijn. 

Pas bij het vergelijken van de gevonden resultaten met resultaten van andere 
onderzoeken heeft men met invloeden van proefstukafmetingen te maken. 
Men heeft dan met verschillende afmetingen en met verschillende materialen 
te maken. 
In de literatuur wordt het referentie-proefstuk met de slankheid hit= 3 en een 
correctie-factor c van 0,8 als referentiepunt aangehouden, deze referentie 
wordt ook door Page aangehouden[cJ. 
Dus de sterkte van een proefstuk met bepaalde afmeting wordt geschaald 
naar de sterkte van een referentie-proefstuk, "aspect ratio correctie factor" 
(zie verder §2.2.3.2) 

5.5.4 Afmeting van proefstukken 

De afmetingen van de proefstukken zijn afhankelijk van de soort steen die 
wordt toegepast. In de bouw worden stenen zoals baksteen en kalkzandsteen 
toegepast. De dikte van baksteen is, t = 100 mm en de dikte van 
kalkzandsteen is variabel. Voor de afmetingen van het proefstuk wordt er uit 
gegaan van een maat: ± 630x630xt (t = afhankelijk van de soort steen dat 
wordt toegepast). 

Verder moet er rekening worden gehouden met de slankheidsfactor hit, in de 
literatuur wordt geadviseerd hit< 6; dit zal ook invloed hebben op de precieze 
afmetingen van het proefstuk. 

Om vervormingen te kunnen meten worden er minimaal twee L VDT's in 
orthogonale richtingen gelijmd. De LVDT's worden zodanig geplaatst om de 
vervormingen over stootvoegen en de vervormingen over meerdere 
lintvoegen te kunnen meten. Ze worden in het hart van de proefstukken 
bevestigd, want hier zullen de spanningen gelijkmatig verdeeld zijn. 
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5.6 Capping 

Als "capping" wordt getracht hetzelfde materiaal toe te passen dat voor de 
voegen wordt toegepast, dus dezelfde lijmmortel. Het is van belang dat de 
"capping" glad en de vlakken parallel zijn, om zo spanningsconcentratie en 
excentriciteiten te voorkomen. 

5. 7 Randconditie 

Bij de proefopstelling van Page werd gebruik gemaakt van borstels om zo de 
rand-effecten tijdens de proeven te verminderen. Het toepassen van borstels 
is uitvoeringstechnisch niet mogelijk door de hoge kosten voor het 
vervaardigen van de borstels. Hierdoor wordt er in plaats van borstels, teflon 
toegepast. 

Het verschil tussen borstels en teflon: 
Bij borstels worden de rand-effecten verminderd tot op het moment dat de 
maximale sterkte is bereikt daarna zullen de rand-effecten toenemen, terwijl 
teflon pas gaat werken als de wrijving is overschreden. De maximale 
weerstand wordt bereikt door het schuiven van het proefstuk ten opzichte van 
de lastplaten en dus door het scheuren van het proefstuk. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat teflon voor het bereiken van de maximale weerstand rand
effecten zal hebben, daarna zal het rand-effect verwaarloosbaar klein zijn. 

5.8 Metingen 

Tijdens de proeven worden metingen gedaan met behulp van L VDT's, deze 
meetinstrumenten meten in principe alleen voltages die later worden 
omgerekend tot verplaatsingen. Deze gegevens worden later verwerkt tot 
grafieken waaruit de druksterkte, de E-modulus bepaald kunnen worden. 

De volgende metingen worden met behulp van L VDT's gedaan: 
• vervormingen van het proefstuk over de lintvoegen 
• vervormingen van het proefstuk over de stootvoegen 

Verder zullen de krachten, in de x- en y-richting worden gemonitord. 
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5.9 Bezwijkmodellen 

Zoals al eerder uitgelegd, zijn er verschillende bezwijkmodellen mogelijk voor 
het bezwijken van metselwerk. 
Bij uniaxiale drukproeven: 
Model 1: Het splijten van lintvoegen en/of stootvoegen in recht- of een 

stappatroon. 
Model 2: Het bezwijken van de steen en losraken (splijten) van de steen 

en mortel. 
Model 3: Een combinatie van de andere twee modellen. 

Bij biaxiale drukproeven: 
Model 4: het bezwijken gebeurt in het hart en evenwijdig aan de vrije zijde 

van de panelen. 
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