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Notaties 

NOTATIES 
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kracht in verticale (y) richting 
kracht in horizontale (x) richting 
hoofdspanning in verticale (y) richting 
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lokale spanning evenwijdig aan de lintvoegen 
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1 Inleiding 

1 Inleiding 

Dit rapport behandelt numeriek onderzoek naar spanningsverdeling in 
proefstuk en lastplaten. Met behulp van de verkregen resultaten wordt 
getracht een koppeling te maken tussen het numeriek onderzoek en de 
resultaten van het laboratoriumonderzoek. 

Het rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 is de inleiding. 

Hoofdstuk 2: Introductie E.E.M., geeft een globale introductie van de Eindig 
Elementen Methode (E.E.M.). 

Hoofdstuk 3: Controle berekening van de lastplaten. 
In dit hoofdstuk worden de lastplaten, die in de 2D-proefopstelling worden 
toegepast, gecontroleerd op maximale drukspanning in de lastplaat en de 
vervorming van de lastplaat tijdens het belasten. 

Hoofdstuk 4: Spanningsbeschouwing en buiging van de lijmwerkpanelen. 
Zoals de titel zegt worden spanningsbeschouwingen gedaan van de 
lijmwerkpanelen. De resultaten van het numeriek onderzoek worden met de 
resultaten van het laboratoriumonderzoek vergeleken. 

In hoofdstuk 5, Aanbeveling, worden aanbevelingen gedaan voor eventueel 
vervolg-onderzoek. 

In hoofdstuk 6, Conclusie, wordt een conclusie getrokken uit de analyse die in 
de voorgaande hoofdstukken is uitgevoerd. 
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2 Introductie E.E.M. 

2 Introductie E.E.M. 

Voor het onderzoeken van het biaxiaal gedrag van lijmwerk wordt een 2D
drukproefopstelling ontwikkeld. De proefopstelling en het lijmwerkpaneel 
worden vertaald naar numerieke modellen. Deze worden in het rekenpakket 
ESA-primawin gesimuleerd. Hierdoor is het van belang om E.E.M. te 
bestuderen. 

Met het E.E.M. wordt de biaxiale drukproef-opstelling en het lijmwerkpaneel 
gesimuleerd met 2-dimensionale modellen. Hierdoor is het van belang om 
een globale introductie te geven van de E.E.M. met aandacht voor lineair en 
niet-lineair gedrag. 

2.1 Model 

In een E.E.M 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. 

2.2 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 scheur-vorming, afschuiving of verbrijzeling simuleren. Het niet
lineair gedrag van steenachtige materialen als metselwerk kenmerkt zich door 
"softening" (zie fig. 1 ). 
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2 Introductie E.E.M. 
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Een materiaal als staal vloeit bij een constante spanning (A). Plasticiteits
modellen zijn beschikbaar om dit taaie gedrag te beschrijven. Een ander 
extreem is de klasse van zeer brosse materialen, zoals glas (B). 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 bij zowel 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. 

2.2.1 Materiaaleigenschappen bij niet-lineair materiaalgedrag 

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

E, de elasticiteitsmodulus 
v, de dwarscontractiecoëfficiënt 
G, de glijdingsmodulus, er geldt een lineair verband tussen de 
glijdingsmodulus en elasticiteitsmodulus: 

G= E 
2(1 + v) 
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3 Controle berekening van lastplaten 

3 Controle berekening van lastplaten 

Fig. 2 is een getekend ontwerp van de 2D-proefopstelling die wordt toegepast 
voor het beproeven van de lijmwerkpanelen. Voor de 2D-proefopstelling 
werden lastplaten ontworpen met een afmeting van 630x100x100 mm. Deze 
lastplaten worden gecontroleerd op spanningen in de lastplaten en de 
doorbuiging in de lastplaat tijdens een proef. 

HEB300 
HEB300 HEB300 

HEB300 
HEB300 

HEB300 
HEB300 HEBX>O 

HEB3'l0 

Fig. 2: 2D-proefopstelling 

3.1 Ontwerp van de lastplaat 

Om een goed ontwerp van de proefopstelling te kunnen maken moet het 
effect van de belasting van de vijzel op de lastplaat worden bekeken. Het 
streven is dat de spanning in de lastplaten lager dan 50 N/mm2 blijft tijdens 
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3 Controle berekening van lastplaten 

het beproeven. Verder moeten vervormingen over de hele lastplaat zo gering 
mogelijk zijn, zoveel mogelijk overal gelijk, om een gelijk verdeelde last op het 
proefstuk te verkrijgen. In werkelijkheid zal dit niet het geval zijn, door de 
spreiding van de materiaaleigenschappen over het proefstukvolume. Met 
behulp van E.E.M-pakket van ESA-primawin wordt de lastplaat gesimuleerd 
en zonodig aangepast om een lage spanning (<50 N/mm2

) en kleine 
vervormingen in de lastplaat tijdens de proeven te krijgen. 

Schema 1: 
Voor de simulatie van de lastplaat, wordt deze geschematiseerd als een 
"ligger" op twee steunpunten, belast met een gelijkmatig verdeelde q-last (zie 
fig. 3). De twee steunpunten zijn in werkelijkheid de twee vijzels, die de kracht 
op het proefstuk gaan inleiden. 

mrmrr~·mrrîn1TI1~mrn11r, 
C:~~:J 
Fig. 3: schema 1 van lastplaat 

De q-last moet een gelijkmatig verdeelde spanning, cr = 20 N/mm2 (aanname), 
leveren in het proefstuk. De q-last is gelijk aan q = 20 x 100 (t) = 2000 N/mm 
= 2000 kN/m. 

In ESA Primawin wordt de lastplaat als een schijf met een dikte= 100 mm, 
met 28 knopen geschematiseerd. Verder wordt er een netverfijning met een 
gemiddelde afmeting van 10 mm toegepast. 
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3 Controle berekening van lastplaten 

Fig. 4: resultaat doorbuiging van lastplaat 

Uy [mm] ... 

• fo.ooo 
l-0.022 

□~ 
□ I-0.065 

□ 1-0086 

□ j-0.îos . f-0.,29 
. f-ö.151 . f-ä.172 -~ . j-0.215 
• 1·0 237 

• l·0.258 

roTso" 
1 Herreken 

Auto 
----... 1 

Uit de resultaten van de berekening (zie fig. 4) is af te lezen dat de 
doorbuiging over de hele lastplaat een verschil van: 0,28 (uiteinden)- 0,065 
(midden)= 0,258 mm heeft. Dit verschil is te groot. De vervormingen in de 
lastplaten kunnen tot spanningspieken in het lijmwerkpaneel leiden. Door de 
lastplaat dikker te maken, schuiven met de vijzels of verspreiden van krachten 
kan de vervorming in de lastplaat worden verminderd. 

... 1 sigy [MPa] ... -~ 
• 1·24.188 

□ 1-48 376 

□ 1-72. 564 

□ 1-96.752 

□ 1-1 20940 

• 1·1451 28 

• 1·169.316 

• 1·193.504 

• 1·217.692 

• 1·241880 

• 1·266.068 

• 1·290.256 

~ 
1 Herreken 

Auto 

• 
Fig. 5: resultaat spanning in lastplaat 

Numeriek onderzoek voor 2D-drukproeven 8 



3 Controle berekening van lastplaten 

In fig. 5 is af te lezen dat de spanning in de lastplaat bij de opleggingen is 
gelijk aan: er=± 314 Mpa en over de rest van de lastplaat is gelijk aan: cry = 
24,188 Mpa. 

Schema 2: 

-Timmwmmrrnmmrrmrrr=c 
1r ----------7, 
j . 2 a~dopleggi:ng~ ---~Jr L. , tllllil.lllltli , ,- ,- , , tllllil.ltlf[Jf , ' " 

Fig. 6: Schema 2 van lastplaat 

Doordat de vijzels als oplegpunten worden geschematiseerd is de 
reactiekracht in 1 punt (t.p.v. de vijzels) geconcentreerd en is de spanning 
derhalve groot. Om de spanning te verlagen wordt de vijzel, in plaats van als 
één steunpunt, als een gedeeltelijke q-last geschematiseerd (zie fig. 6). In 
schema 2 wordt dit als een randoplegging geschematiseerd, deze 
randoplegging is ongeveer gelijk aan de diameter van de vijzels, d = 80 mm. 

Fig. 7: resultaat spanningen in lastplaat 

... ! sigy IMPa] ... 

• [M?G 
~ 

□ 1-16 734 

□ 1-25101 

□ 1-33 468 
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• ' ·50.202 

• ' ·58.569 

• ' ·66 936 

• ' ·75.303 

- 1-83.670 

• 1·92 037 

• ' ·100404 
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1 Herreken 

Auto 

Volgens fig. 7 is de spanning rond de opleggingen nog te groot, cry = 108, 77 
N/mm2

, maar ter plaatse van het proefstuk is het cry = 33,47 N/mm2
. 
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3 Controle berekening van lastplaten 

Schema 3: 

Volgens de resultaten van de berekening van schema 2 is de spanning nog te 
hoog. Om deze verder te verlagen wordt de "reactiekracht" verder verdeeld 
door een verdeelplaat toe te passen (zie fig. 8). Voor de afmetingen van de 
verdeelplaat wordt een aanname gedaan van b x d = 150 x 15. 

... 1 sigy [MPa] ... -~ 
• 1·16915 

□ 1-33.030 

□ 1-50.745 

□ l-67.660 

□ 1-84575 

• 1·101490 

• 1·118.405 

• 1·135320 

• 1·152.234 

• 1·169149 

• 1·186.064 

• 1·202.979 

fT,sF4 
1 Herreken 

Auto 
Fig. 9: resultaat spanningen in verdeelplaat en lastplaat 

Volgens fig. 9 is de spanning in de lastplaat afgenomen maar nog steeds is 
de spanning te hoog rond de opleggingen. In de verdeelplaat is cry = 101,5 
N/mm2

. 
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3 Controle berekening van lastplaten 

Schema 4: 

Voor een verdere verdeling van de reactiekrachten wordt de verdeelplaat 
vergroot (zie fig. 10) naar een plaat afmeting b x d = 210 x 15. Met de 
gekozen oplossing wordt de reactiekracht zodanig verdeeld dat er een min of 
meer een constante spanning in de plaat ontstaat, cry = -33,038 N/mm2 (zie 
fig. 11 ). Verder is de spanning (t.p.v. opleggingen) ook lager met een piek cr = 
66,075 N/mm2

. 

Fig. 11 : resultaat spanningen in lastplaat 

... 1 sigy [MPa] ... -~ . [o.ooo 
□ f-îï.ITT3"" 
□ 1-22025 

□ l-31030 
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• ' ·55.063 

• 1·66075 

• 1·77.088 

• ' ·88.101 

· 1·99.113 

• 1·110.126 

• 1·121138 

f-i32.151 
1 Herreken 

Auto 

Volgens fig. 12 is het verschil van de doorbuiging in het plaat Uy = 0,076 -
0,006 = 0,07 mm. Deze is kleiner dan de doorbuiging van de lastplaat in 
schema 1. 
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3 Controle berekening van lastplaten 

Fig. 12: resultaat doorbuiging in lastplaat 

Schema 5: 

Uy [mm] ... 

• fo.ooo 
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□f-o.öi2 
□ j-0.ms 
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□~ 
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. [-0.04, 
• '·0.047 

. f-o.053 . f-o.ö59 . f.o.065 -~ ~ 
1 Herreken 

Auto 

In schema 5 wordt gekeken of bij het verdikken van de verdeelplaat het 
verschil van de doorbuiging verder afneemt, en of ook de piek van cr = 66,075 
N/mm2 verder te verlagen is. De verdeelplaat wordt verdikt tot een afmeting = 
210 x 25 mm. 

Fig. 13: resultaat vervorming lastplaat 
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3 Controle berekening van lastplaten 

Fig. 14: resultaat spanningen in lastplaat 

• j sigy [MPa] • . jo.132 
~ 

□ 1-15.671 

□ 1-23.506 

□ l-31.342 

□ 1-39.m 

• ' ·47.012 
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• ' ·62.683 
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• ' ·78.354 

• ' ·86189 

• ' ·94025 
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1 Herreken 

In dit geval is het verschil van Uy = 0,067 - 0,005 = 0,062 mm (zie fig. 13), en 
de piekspanning is: crmax < 50 N/mm2 (zie fig. 14 ). 

Verder is gekeken of het verplaatsen van de verdeelplaten nog een positieve 
invloed had op de vervorming van de lastplaat. Dit bleek echter niet het geval. 

3.2 Resumé 

In tabel 1 wordt de resultaten van de verschillende schema's weergegeven. 

Tabel 1: resultaten van schema's 

S 
1
hema cry tegen proefstuk O'y; max in plaat .ó.Uy 

[N/mm2
] [N/mm2

] [mm] 

1 
24,20 (treksp. 

314,44 0,28-0,065 = 
aanweziQ) 0,258 

2 41,84 108,77 -
3 33,83 67,66 -
4 33,04 66,07 

0,076-0,06 = 
0,07 

5 23,51 54,85 
0,067-0,005 = 

0,062 

Schema 5 werd gekozen met een lastblaok van 630x100x100 mm en twee 
verdeelplaten van 210x100x25 mm. 
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3 Controle berekening van lastplaten 

3.3 Controle lastplaat met een vijzel 

Aan het eind van het lab-onderzoek werd de proefopstelling aangepast om 
proeve~ met een andere belastingsratio dan 1 : 1 uit te voeren. Aanpassen 
van de belastingsratio is mogelijk door: 

in plaats van twee vijzels één vijzel toepassen 
in plaats van 500 kN vijzels, kleinere vijzels toepassen 
een serie vijzels "met de hand" bedienen. 

Bij het ontwerpen van de proefopstelling was de doorbuiging en de spanning 
in de lastplaat van belang. Gecontroleerd wordt of bij het toepassen van één 
vijzel in plaats van twee vijzels nog steeds aan de eisen voor de doorbuiging 
en de spanning wordt voldaan. De belasting op de lastplaat is hetzelfde 
gehouden, q = 2000 kN/m. 

Fig. 15: resultaat vervorming in lastplaat 

Uy [mm] • 

□ l-0.136 

□ l-0.203 

□ l-0. 271 
□ 1-o.339 

• l·0.407 

• l·0.474 

• l·0.542 

· l·0.610 

• l·0.678 

• l·0.746 

· l·0.81 3 

l-0.001 

1 Herreken 

In fig. 1
1
5 wordt de vervorming van de lastplaat weergegeven. De lastplaat 

buigt oro het eind Uy = 0,881 mm door, dit is te veel in vergelijking met de 
vervorming van de lastplaat belast met twee vijzels. 

Voor wat betreft de spanning in de lastplaat voldoet deze ook niet aan de 
eisen. IDe spanning in de lastplaat bij de last-inleiding is hoger dan de 
maximJle gewenste spanning cry =::;;50 N/mm2 (zie fig . 16). 
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3 Contro~e berekening van lastplaten 

' .... •••• •••• • •••• • ~ 
••• • •• ..... ·••··· •••••••••••• •••••••••••••• -· ........... --• !!Ie!. 

Fig. 16: resultaat spanningen in lastplaat 
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• 1·176790 
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1 Herreken 

Auto 

Daarom is in de laatste fase van het lab-onderzoek gekozen voor het 
toepassen van kleinere vijzels. Bij het toepassen van kleinere vijzels zal de 
doorbuiging en de spanning in de lastplaten kleiner zijn dan de doorbuiging en 
de spanning in lastplaten belast door 2x 500 kN vijzels. Gekozen is voor 
vijzels vbn 200 kN elk. De belastingsratio is in dit geval 2/5 : 1. 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

4.1 Modellering 

De lijmw
I
erkpanelen worden gemodelleerd om de spanningsverdeling in de 

lijmwerkpanelen te bepalen. Ze worden daarvoor in een aantal elementen 
verdeeld. In dit geval zijn de elementen baksteen en mortelvoeg 
gemodelleerd met kwadratische elementen. Een voordeel van deze 
modellening is dat aan elk element één materiaaleigenschap wordt toegekend. 

Het element baksteen wordt geschematiseerd als één element, verdeeld in 
acht knopen. (zie fig. 17). Op elke hoek een knoop en daar waar de 
stootvoegen moeten aanknopen, komen de vier andere knopen. 

L 
X 

Fig. 17: element baksteen 

t' +--. Îxy 

L □--k U, 

Voor het element mortelvoeg zijn er twee mogelijkheden, stootvoeg en de 
lintvoeg. Het stootvoeg element bestaat uit vier knopen (zie fig. 18) die 
aansluiten aan de knopen van het element baksteen. Het lintvoeg element 
bestaat uit het aantal knopen van het baksteen element en het stootvoeg 
element (zie fig. 19), met andere woorden, de lagen bestaande uit elementen 
baksteen en elementen stootvoegen worden gekoppeld door het element 
lintvoeg. 

L 
X 
u 

Fig. 18: element stootvoeg 

î(jy 
+ ~., 

L □---k U, 
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4 Spanni~gsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 
1 

I :: I+tl+I :: I 

L 
X 

u 
I :: :: :: I r u. 

Fig. 19: element lintvoeg 

Het gedrag van de elementen wordt beschreven met verplaatsingen (u) en 
spanningen (cr) in de knopen. 

Hechtvlakken, de contactvlakken tussen van stenen en mortelvoegen, zijn 
niet afzonderlijk gemodelleerd. Dus de voeg is een optelsom van "hechtvlak
mortel-hechtvlak". 

Voor de materiaaleigenschappen van het steen element en voeg element 
1 

worden I e volgende waarden aangehouden: 

Baksteen: Rijswaard rode vormbaksteen (RW)lbl 
f'c•steen = 22 N/mm2 

• 2 

Lijmmortel: 

f1u = 2,47 N/mm 
p = 1630 kg/m3 

afmeting: 206 x 96 x 50 
Esteen = 4000 N/mm2 

Ankerplast lijmmortel PVM, categorie 1A!cJ 
f fl = 5,88 N/mm2 

f'c = 25,2 N/mm2 

p = 1815 kg/m3 

Emortel = 834 7 N/mm2 (zie bijlage) 
voegdikte = 4 mm 

4.2 Spanningsbeschouwingen 

Voor het !numeriek onderzoek worden een aantal spanningsbeschouwingen 
uitgevoerd: 

• in het lijmwerkpaneel met gevulde stootvoegen 
• in het lijmwerkpaneel met open stootvoegen 
• rondom de stootvoeg 
• ro~dom de lintvoeg (in de dikterichting van het lijmwerkpaneel) 

Ook wordt een analyse gedaan van het buigen van de lijmwerpanelen 
tijdens het belasten 

De gemiddelde druksterkte van het lijmwerk is, volgens de resultaten van de 
2D-proeven, f'c = 10,74 N/mm2

. Voorde spanningsbeschouwingen wordt deze 

Numeriek onderzoek voor 2D-drukproeven 17 



4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

spanning als belasting aangebracht. De lijmwerkpanelen worden, in de 
eerstvolgende paragrafen belast door vijzels met een belasting van F = (10,74 
N/mm2 x 630 mm x 100 mm)/ 2(aantal vijzels)= 338,3 kN per vijzel. Verdeeld 
over de vijzel breedte is Q = 338,3 kN / 80 x 10-3 = 4228 kN/m. 

Voor de volledige uitvoer wordt verwezen naar de bijlage. 

4.2.1 Spanningsverdeling in lijmwerk met gevulde stootvoegen 

In het numeriek onderzoek wordt gekeken of met de ontworpen 2D
proefopstelling de spanningen binnen het proefstuk nagenoeg gelijkmatig 
verdeeld zijn. 

De opstelling wordt in het rekenpakket ingevoerd als een lijmwerkpaneel dat 
wordt gesteund aan de onderkant en aan de rechterkant door steunplaten (zie 
fig. 20). Het lijmwerkpaneel wordt links en bovenin belast. De belasting wordt 
via de lastplaten in het lijmwerkpaneel ingeleid. Verder wordt een netverfijning 
met een gemiddelde afmeting van 10 mm toegepast. 

Er zijn wel een paar bezwaren voor de gekozen schematisering. Ten eerste 
zit het metselwerk vast aan de platen. Er is geen schuiflaag tussen het 
metselwerk en stalen platen geschematiseerd. Hierdoor ontstaat een 
opsluitende werking door wrijving tussen de stalen platen en het 
lijmwerkpaneel. De opsluitende werking wordt teniet gedaan in de uiteindelijke 
proefopstelling door het toepassen van dubbele Teflon sheets. Ten tweede, 
de lastplaten zitten tegen elkaar aan. Wat in werkelijkheid niet het geval is. Dit 
geeft een verstoring op de hoeken van het lijmwerkpaneel (zie fig. 21 en 22). 

Interessant voor het 2D-onderzoek is het hart van de lijmwerkpanelen. Uit de 
resultaten van het numeriek onderzoek blijkt dat de verstoring op de hoeken 
en de opsluitende werking weinig invloed hebben op de spanningsverdeling in 
het hart van het lijmwerkpaneel. 

lastplaat 

steunplaat ~-. -----------

Fig. 20: 2D-opstelling van lijmwerkpaneel (schematisch) 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Fig. 21 en 22 geven de spanningsverdelingen in de x en y-richting weer. Deze 
figuren tonen aan dat de spanningen in het lijmwerkpaneel nagenoeg 
gelijkmatig verdeeld zijn, want de gemiddelde spanning in het hart is: crgemid . = 
2,89 N/mm2

. 

verstoring 

Fig. 21 : resultaat spanningen in de x-richting (gevulde stootvoegen) 

verstoring 

Fig. 22: resultaat spanningen in de y-richting (gevulde stootvoegen) 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

In deze analyse is alleen het lijmwerkpaneel van belang. De lastplaten en 
steunplaten worden in deze analyse niet meegenomen, waardoor alleen de 
spanningsverdeling in het lijmwerkpaneel is afgebeeld. 
Verder is het zo dat de 2D-opstelling nagenoeg symmetrisch is. Trek een 
denkbebldige lijn in de diagonale richting dan zijn ze nagenoeg spiegelbeeld 
van elkaar. En de spanningsverdeling bij de aansluiting van het 
lijmwerkpaneel op de lastplaat komt overeen met de spanningsverdeling 
volgens ReinhardtldJ_ 

Fig. 23 en 24 geven de vervormingen in de x en y-richting weer. Tabel 2 
geven de resultaten van lijmwerkpaneel met gevulde stootvoegen weer. 

Fig. 23: vervorming in de x-richting (gevulde stootvoegen) 

Fig. 24: vervorming in de y-richting (gevulde stootvoegen) 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Tabel 2: resultaten van lïmwer aneel met evulde stootvoegen 

O'gemid. LiUgemid. E-mod. 
N/mm2 [mm] [N/mm2

] 

X-ric 10,74 0,327 20692 
Y-r· 10,74 0,353 19168 
Dia 10,74 0,481 19872 

4.2.2 Spanningsverdeling in lijmwerk met open stootvoegen 

Eenzelfde spanningsbeschouwing als voor de gesloten stootvoegen in de 
vorige paragraaf wordt uitgevoerd voor een lijmwerkpaneel met open 
stootvoegen. Fig. 25 en 26 geven de spanningsverdeling in het 
lijmwerkpaneel met open stootvoegen weer. De resultaten van het 
lijmwerkpaneel tonen een ander beeld dan bij het lijmwerkpaneel met gevulde 
stootvoegen. 

Fig. 25: resultaat spanningen in de x-richting (open stootvoegen) 
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4 Span~ingsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Fig. 26: resultaat spanningen in de y-richting (open stootvoegen) 
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In dit geval is de spanningsverdeling in de x-richting geen spiegelbeeld van 
die in de y-richting, doordat het lijmwerkpaneel open stootvoegen heeft. In de 
y-richting worden de lintvoegen belast, terwijl in x-richting de open 
stootvoegen worden belast. 

In de y-richting is de spanning nagenoeg gelijkmatig verdeeld. De gemiddelde 
spanning cry ::::::2,89 N/mm2

. Voor de x-richting is het gemiddelde moeilijker te 
bepalen doordat de spanningsverdeling grilliger is dan de spanningsverdeling 
in de y-richting. 

Fig. 27 en 28 geven de vervormingen in de x en y-richting weer. Tabel 3 
geven de resultaten van lijmwerkpaneel met gevulde stootvoegen weer. 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Fig. 27: vervorming in de x-richting (open stootvoegen) 

Fig. 28: vervorming in de y-richting (open stootvoegen) 

Tabel 3: resultaten van lïmwer aneel met o en stootvoegen 

O'gemid. LiUgemid. E-mod. 
N/mm2 [mm] [N/mm2

] 

X-ric 10,74 0,353 19332 
Y-r· 10,74 0,36 18795 
Dia 1 0, 7 4 0, 50 1911 7 
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4 Spann'ingsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

4.2.3 Piekspanningen rondom stootvoeg 

De spanningsbeschouwingen in de vorige paragrafen geven de 
spanningsverdeling in het gehele lijmwerkpaneel weer. Om een idee te krijgen 
van wat er precies gebeurt ter plaatse van de stootvoegen wordt het gebied 
rondom een stootvoeg onderzocht. 

Voor deze analyse wordt ingezoomd op een stootvoeg van de 
lijmwerkpanelen die zijn aangehouden in § 3.2.1 en § 3.2.2. Er wordt naar een 
stootvoeg in het midden van het lijmwerkpaneel gekeken, daar waar de 
spanningsverdeling zo goed als homogeen is(zie fig. 29). 

-_, 
il 1 

--■-Il 1 -
Fig. 29: inzoomen op stootvoeg 

Geval 1: gevulde stootvoeg 
Fig. 30 en 31 geven de resultaten van een lijmwerkpaneel met gevulde 
stootvoegen weer. Uit de figuren is te zien dat er alleen drukspanningen 
ontstaan. In tabel 4 wordt de spanningen in de verschillende elementen 
weergegeven. 

Steen Stootvoe 
5,19 2,89 
2,89 5,19 

De gemiddelde druksterkte van de steen is, f c = 22 N/mm2 en de gemiddelde 
druksterkte van de lijmmortel is, f c = 25 N/mm2

. In dit geval zal het 
lijmwerkpaneel gaan bezwijken bij het overschrijden van de druksterkte van 
de steen. 
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1 - ..!. 1 sigx [MPa] 

Baksteen . [o.ooo 
CTx = 2,89 N/mm2 

Lintvoeg [T.î54 

I CTx = 5, 19 N/mm2 □ 1-2308 

□~ ~ 

□~ 
□f-5.769 

Baksteen 
. f-6.923 

CTx = 2,89 N/mm2 ~ Stootvoeg -~ - crx = 2,89 N/mm2 - . 1-9231 
• ' ·10.385 -~ • ' ·12.692 

• ' ·13846 

\ 1 
Baksteen Lintvoeg l-15.ooo 

crx = 2,89 N/mm2 
crx = 5, 19 N/mm2 

1 Herreken 

• Auto 
,- ' Fig. 30: resultaat spanningen rondom gevulde stootvoeg in de x-richting, overal drukspanning 

-
Baksteen 
cry = 2,89 N/mm2 

Lintvoeg 

/ crv = 5, 19 N/mm2 

,,. 

B~ksteen 
Stootvoeg 

cry = 2,89 N/mm2 ~ ... 
crv = 2,89 N/mm2 

1 

Baksteen \ Lintvoeg 
cry = 2,89 N/mm2 

crv = 5, 19 N/mm2 

.=.. 1 SI 

• lll 
□ 
□ 
D 
□ • • ,- • • • • • 

gy [MPa] • 

[o.ooo 
jT,54 
IT.§oa 
l-3.462 

~ 
(-5.769 
j-6.923 

~ 
~ 
1-10 385 

l-11530 

1-1 2 692 

l-13.846 

1-15.000 

1 
Herreken 

•. Auto 
Fig. 31: resultaat spanningen rondom gevulde stootvoeg in de y-richting, overal drukspanning 

Geval 2: open stootvoeg 
Fig. 32 en 33 tonen de resultaten van een lijmwerkpaneel met open 
stootvoegen. Ook in dit geval ontstaan alleen drukspanningen rondom de 
stootvoeg. Wel is het zo dat bij de aansluiting van de stootvoeg op de lintvoeg 
piekspa~ningen ontstaan, crx ::::::-12,12 N/mm2 en cry ::::::-6,35 N/mm2

• Ook in dit 
geval zal het lijmwerkpaneel gaan bezwijken door overschrijding van de 
druksterkte en de breuk zal in het gebied van de spanningspieken ontstaan. 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

In tabel 5 worden de drukspanningen in de verschillende elementen 
weergegeven. 

1 Steen Pieks 
N/mm2 2,89 5, 19 12, 12 

cr N/mm2 2,89 2,89 6,35 

,=a:;:::==========;-~--~ =--===c==-====r,m.~- 1 sii;ix [MPa] • 
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2 . 10.000 
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Fig. 32: resultaat spanningen rondom open stootvoeg in de x-richting, overal drukspanning 
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Fig. 33: r~sultaat spanningen rondom open stootvoeg in de y-richting, overal drukspanning 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

4.2.4 Spanningen en buiging in dikte-richting van lijmwerkpaneel 

Tijdens de proeven in het laboratorium is gebleken dat de lijmwerkpanelen 
doorbogen. Het buigen wordt veroorzaakt door de excentriciteit in dikte
richting die is ontstaan ten gevolge van het lijmen van de stenen. Door de 
lijmtechniek zijn de lintvoegen minder goed gevuld (zie fig. 34), hierdoor wordt 
het lijmwerkpaneel excentrisch belast. Als gevolg van de excentriciteit ( e) 
ontstaat een moment ( M=Fxe) dat buiging in het lijmwerkpaneel veroorzaakt. 
Met behulp van ESA-primawin is geprobeerd om het buigen van de 
lijmwerkpanelen te simuleren. Ook wordt een analyse gedaan over de invloed 
van het minder goed gevuld zijn van de stootvoegen op de lijmwerkpaneel. 

ACHTER 

F 

F 

AANVANG 
PROEF 

VOOR ACHTER 

F 

TIJDENS 
PROEF 

~M=Fxe 

VOOR 

Fig. 34: schematisering van het doorbuigen van een element als gevolg van excentriciteit 

Uit metingen die bij de aanvang van de proeven in het laboratorium zijn 
gedaan is gebleken dat de diepte van de lintvoegen varieerde. Daarom zijn 
voor de simulatie drie gevallen in vulgradatie aangehouden. 
Geval 1: de lintvoegen zijn goed gevuld ( 100% ). 
Geval 2: de lintvoegen zijn voor 85% gevuld. 
Geval 3: de lintvoegen zijn voor 70% gevuld. 

Verder is van de werkelijke hoogte van de lijmwerkpanelen uitgegaan, 12 
lagen hoog. De lijmwerkpanelen worden door twee lastplaten belast. De 
randcondities in dit geval zijn (zie Fig. 35) dat aan de onderkant de steunplaat 
verticaal wordt gesteund en dat bovenin de lastplaat horizontaal wordt 
gesteund, zodat daar de lastplaat verticaal kan verplaatsen. Door de gekozen 
randconditie wordt de rotatie onderin verhinderd. 
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Fig. 35: randcondities 

De doorsnede van het lijmwerkpaneel wordt in ESA-primawin ingevoerd als 
een schijf met een d = 100 mm. De gemiddelde druksterkte van het lijmwerk, 
f c = 10,74 N/mm2 wordt als belasting aangebracht. Voor het belasten van het 
lijmwerkpaneel wordt een q-last aangehouden van q = 10,74 x 100 = 1074 
N/mm = 1074 kN/m. 

Er wordt op een lintvoeg ingezoomd om te onderzoeken wat ter plaatse van 
de lintvoegen gebeurt tijdens het op druk belasten van de lijmwerkpanelen 
(zie fig. 36). 

inzoomen 

Fig. 36: inzoomen op lintvoeg 

Geval 1 
In geval 1 zijn de lintvoegen 100% gevuld. Doordat de lintvoegen goed gevuld 
zijn wordt het lijmwerkpaneel volledig centrisch belast. Het lijmwerkpaneel zal 
niet buigen maar wordt door de drukbelasting ingedrukt. 
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Fig. 37: vervorming in x-richting, lintvoegen 100% gevuld 

Fig. 37 geeft de vervorming in de x-richting weer. In het hart van het 
lijmwerkpaneel gebeurt weinig maar naar buiten toe wordt de vervorming 
groter, j e verdikking is, 6ux = 0,021 x 2 = 0,042 mm. 
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Fig. 38: vervorming in y-richting, lintvoegen 100% gevuld 

Fig. 38 geeft de vervorming in y-richting weer. Uit de figuur is te zien dat het 
lijmwerkpaneel korter wordt, de verkorting is, 6uy = -1,67 mm. In dit geval is 
de rek, f: = 2,65 %0 

De eers~volgende figuren, fig. 39 en 40, geven de spanningsverdeling in het 
lijmwerkpaneel weer. Fig. 39 toont de spanningsverdeling in de y-richting. Uit 
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de figuur is te zien dat alleen drukspanning optreedt, het gemiddelde cry = 
9,81 N/mm2

. De E-modulus in de y-richting van 100% gevulde stootvoegen is, 
E-mod. = 10,74/2,65 %0 = 4053 N/mm2 
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Fig. 39: spanningen in y-richting, lintvoegen 100% gevuld 

- 1 1-,1,.,,,.k,.,... 
Fig. 40: spanningen in x-richting, lintvoegen 100% gevuld 

De spanningsverdeling in de x-richting wordt in fig. 40 weergegeven. Volgens 
het figuur is er alleen drukspanningen aanwezig. Maar wordt er op een 
lintvoeg ingezoomd (zie fig. 41 ) dan is te zien dat er in de lintvoeg 
trekspanning aanwezig is. In de y-richting is het duidelijk te zien dat er alleen 
drukspanningen optreden (zie fig. 42) 
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De inte~actie tussen steen en voeg wordt met behulp van de theorie van 
HallerfeJ uitgelegd. Deze theorie is gebaseerd op de elasticiteitstheorie. 
Wanneer metselwerk op druk wordt belast, zal er bij het grensvlak van steen 
en mortel trekspanningen in de dwarsrichting ontstaan. In het ene materiaal 
ontstaan trekspanningen en in de andere drukspanningen afhankelijk van hun 
E-modulus. In dit geval is Esteen > Emortel, dit betekent dat er drukspanningen 
ontstaan in de steen en trekspanningen in de mortel. Fig 41 komt overeen 
met de theorie van Haller. 
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Fig. 41: spanningen in x-richting ingezoomd op lintvoeg, lintvoeg 100% gevuld in steen druk, 
in voeg trek 
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Fig. 42: spanningen in y-richting ingezoomd op lintvoeg, lintvoeg 100% gevuld, overal druk 

Baksteen kan wel druk, f c = 22 N/mm2 maar weinig trek, ftu = 2,47 N/mm2 

opnemen. Zoals hiervoor is aangetoond ontstaan, tijdens het belasten op 
druk, trekspanningen bij het grensvlak tussen de steen en mortel , loodrecht 
op de druk-richting, de x-richting. Het lijmwerk heeft een lage treksterkte, het 
zal bezwijken door het overschrijden van de treksterkte van de steen. 

Geval 2 
In geval 2 zijn de lintvoegen voor 85% gevuld. Het goed gevulde gedeelte van 
de lintvoegen is aan de linkerkant en het minder goed gevulde gedeelte is aan 
de rechterkant ingevoerd in ESA-primawin. Doordat de lintvoegen minder 
goed gevuld zijn wordt het lijmwerkpaneel excentrisch belast. Het 
lijmwerkpaneel zal gaan buigen en zal een minder homogene 
spanningsverdeling tonen dan het lijmwerkpaneel van geval 1 . 

Fig. 43 toont de vervorming in de x-richting. Volgens de figuur schuift het 
midden van het lijmwerk naar links, Ux = (-) 0, 11 mm. Het lijmwerkpaneel buigt 
door het minder goed gevuld zijn van de lintvoegen. De verplaatsing in de y
richting, /jJJY = (-) 1,87 mm, wordt in fig.40 weergegeven. 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Ux [mm) • 
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I-0.107 

1 Herreken 

- Auln 
Fig. 43: vervorming in x-richting, lintvoeg 85% gevuld 
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· l·l .291 

• 1·1.435 
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Fig. 44: vervorming in y-richting, lintvoeg 85% gevuld 

Fig. 45 en 46 geven de spanningsverdeling in de x en in de y-richting weer. In 
vergelijking met de spanningsverdeling van geval 1, is de spanningsverdeling 
minder homogeen. De E-modulus bij 85% gevulde lintvoegen is gelijk aan, E
modulus = 3618 N/mm2

. 
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4 Spanni~gsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 
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Fig. 45: spanningen in y-richting, lintvoeg 85% gevuld, spanningsverdeling minder homogeen 
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Fig. 46: spanningen in x-richting, lintvoeg 85% gevuld, spanningsverdeling minder homogeen 

Fig. 4 7 laat zien dat zowel in de lintvoeg als in de steen drukspanningen 
aanwezig zijn . Aan het begin van de lintvoeg ontstaat een spanningspiek 
zowel ir de lintvoeg als in de steen. De gemiddelde drukspanning in de steen 
en lintvoeg is, cry ::::::12,69 N/mm2

. De spanningspiek in de lintvoeg is, cry :::::: 
28,85 N/mm2

. 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Baksteen 
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Fig. 47: spanningen in y-richting ingezoomd op lintvoeg, lintvoeg 85% gevuld, piekspanning 
aan het begin van de mortelvoeg 

In fig. 48 is dezelfde lintvoeg te zien maar met de spanningen in de x-richting. 
Door de piekspanning (drukspanning) in de y-richting ontstaat trekspanningen 
in de steen in de x-richting. Zoals al eerder besproken kan steen geen 
trekspanningen opnemen en zal deze bezwijken door overschrijding van de 
treksterkte. 

Uit de resultaten van het laboratoriumonderzoek blijkt dat niet alleen stenen 
afspleten maar dat het lijmwerkpaneel als geheel is gaan splijten in de 
dikterichting. Dit kan worden verklaard met behulp van de eerder genoemde 
theorie van Haller. Door het drukken op het lijmwerkpaneel ontstaan ook 
trekspanningen in de lintvoegen (in de x-richting, zie fig. 48). Steen gaat 
splijten door overschrijding van de treksterkte. De trekspanning ontstaat in 
alle lintvoegen waardoor schijven van het lijmwerkpaneel loskomen en dus 
het lijmwerkpaneel bezwijkt. 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Baksteen 
cry = 1 , 77 N/mm2 

(druksp.) 

Trekspanning in 
lintvoeg 

CJy = 1, 
(treksp. 
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Fig. 48: spanningen in x-richting ingezoomd op lintvoeg, lintvoeg 85% gevuld trekspanning in 
steen en lintvoeg 

Geval 3, 
In geval 3 zijn de lintvoegen 70% gevuld, dit betekent dat de lintvoegen nog 
minder gevuld zijn. Hierdoor zal de excentriciteit op het lijmwerkpaneel groter 
zijn, het zal tot grotere doorbuiging en hogere spanningen in het 
lijmwerkpaneel leiden. Fig. 49 tot en met 55 tonen de resultaten voor geval 3. 
De E-modulus bij 70% gevulde lintvoegen is, E-mod. = 4310 N/mm2 

Fig. 49: vervorming in x-richting, lintvoeg 70% gevuld 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Fig. 50: vervorming in y-richting, lintvoeg 70% gevuld 
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Fig. 51 : spanningen in x-richting, lintvoeg 70% gevuld, spanningsverdeling niet homogeen 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 
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Fig . 52: spanningen in y-richting, lintvoeg 70% gevuld, spanningsverdeling niet homogeen 
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Fig. 53: spanningen in y-richting ingezoomd op lintvoeg, lintvoeg 70% gevuld (piekspanning 
aan het begin van de mortelvoeg) 
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4 Spanningsbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Baksteen 
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Fig. 54: spanningen in y-richting ingezoomd op lintvoeg, lintvoeg 70% gevuld, trekspanning in 
steen en lintvoeg 
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Fig. 55: vervorming in y-richting ingezoomd op lintvoeg, lintvoeg 70% gevuld 

In tabe,I 6 is te zien dat de vulgradatie van de lintvoegen van invloed is op het 
gedrag van het lijmwerkpaneel. Hoe minder goed gevuld de lintvoegen zijn 
hoe hoger de piekspanningen zijn en hoe eerder het lijmwerkpaneel zal 
bezwijken. 

Tabel 6: resultaten geval 1, 2 en 3 
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4 Spannin~sbeschouwing en buiging van lijmwerkpanelen 

Belasting 
' CTx = Ux Uy (j y 

(pieksp.) (treksp.) E-mod 
CTgemid. [mm] [mm] 

[N/mmf] [N/mm2
] [N/mm2

] '' 

Geval 1 10,74 0,021 1,67 - - 4053 

Geval 2 10,74 0,107 1,87 12,69 1,50 3618 

Geval 3 j 10,74 0,225 2,24 28,85 2,25 3020 
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5 Aanbeveling 

5 Aanbeveling 

Het minder goed gevuld zijn van de lintvoegen is van invloed op de sterkte 
van het lijmwerk. Uit de simulatie van de vulgradatie van de lintvoegen blijkt 
dat zorgvuldigheid bij het vervaardigen van de proefstukken noodzakelijk is. 
Meer aandacht moet worden besteed aan het lijmen van de proefstukken en 
de diepte van de lintvoegen moeten worden gecontroleerd. Dit is nodig om 
"identieke" proefstukken te vervaardigen, om zo de spreiding van resultaten te 
verkleinen. 
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6 Conclusie 

6 Conclusie 

Uit de controle berekeningen van de lastplaten blijkt dat een lastplaat met een 
d = 100 mm kan worden toegepast indien verdeelplaten tussen de lastplaat 
en de vijzels wordt gelegd. Verder blijkt dat de maximale vervorming, 11y = 
0,062 mm, in de lasplaat verwaarloosbaar is en dat de maximale spanning 
kleiner is dan 50 N/mm2

. 

De ontworpen 2D-proefopstelling geeft een nagenoeg gelijkmatig verdeelde 
spanning in het lijmwerkpaneel. In het geval van lijmwerk met open 
stootvoegen is de spanningsverdeling minder homogeen als gevolg van de 
open stootvoegen. 

Op stootvoeg-nivo bleek, dat bij het biaxiaal belasten van een lijmwerkpaneel, 
alleen drukspanningen ontstaan rondom de stootvoeg (geval 2, § 4.2.3), 
zowel in de x als in de y-richting. Maar wordt de invloed van de vulgradatie 
van de lintvoegen meegenomen in de spanningsbeschouwing dan blijkt dat er 
trekspanningen ontstaan aan het begin van de lintvoeg (geval 2 en 3, § 4.2.4). 

Door het op druk belasten (in de y-richting) van het lijmwerkpaneel ontstaan 
trekspanningen in de richting loodrecht op de drukrichting, de x-richting (zie§ 
4.2.4). Baksteen kan drukspanningen opnemen maar weinig tot geen 
trekspanningen. Hierdoor zal het lijmwerkpaneel bij het belasten op druk 
bezwijken door het overschrijden van de treksterkte van de baksteen. Steen 
splijt dan in de dikte-richting. Dit is in overeenstemming met de gevonden 
bezwijkpatronen bij het laboratoriumonderzoek. Bij alle proeven zijn de 
lijmwerkpanelen bezweken door splijten in de dikte-richting, dit 
bezwijkmechanisme wordt trek-splijtbreuk genoemd. 

Uit de resultaten van het laboratoriumonderzoek blijkt dat de lijmwerkpanelen 
doorbogen. Uit de simulaties in ESA-primawin blijkt dat de vulgradatie van 
invloed is het gedrag van het lijmwerkpaneel. Hoe minder goed gevuld de 
lintvoegen zijn, hoe groter de excentriciteit is en dus de buiging in het 
lijmwerkpaneel. 
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