
 

Werkrapport numeriek onderzoek spouwmuur in metselwerk

Citation for published version (APA):
Pluijm, van der, R. (1994). Werkrapport numeriek onderzoek spouwmuur in metselwerk. Civieltechnisch
Centrum Uitvoering Research en Regelgeving.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/8aaa0030-6667-4a42-b9af-a4bf5f2b27f3


•• • • • • • 

TNO-rapport 

94-CON-R1290 WERKRAPPORT NUMERIEK ONDERZOEK 
SPOUWMUUR IN METSELWERK 

TNO Bouw 

Lange Kleiweg 5, Rijswijk 
Postbus 49 
2600 AA Delft 

Datum 
oktober 1994 
PMR 

Telefoon 01 5 284 20 00 
Fax 015 284 39 90 
Telex 38270 

Auteur(s) 

Aile rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, foto
kopie, microfilm of op welke andere 
wijze dan ook, zonder voorafgaande 
toestemming van TNO. 

lndien dit rapport in opdracht werd 
uitgebracht, wordt voor de rechten en 
verplichtingen van opdrachtgever en 
opdrachtnemer verwezen naar de 
Algemene Voorwaarden voor onder
zoeksopdrachten aan TNO, dan wei 
de betreftende terzake tussen de 
partijen gesloten overeenkomst. 
Het ter inzage geven van het 
TNO-rapport aan direct belang
hebbenden is toegestaan. 

© TNO 
The rna: 
WP-onderwerp: 

Sterkteberekening 
221 

Opdrachtgevers: 
CUR 
Postbus 420 
2800 AK Gouda 

Projectnaam: 
Projectno: 
Auteur(s): 

Spouwcase 
3.21.4.5197 
ir. R. van der Pluijm 

Biz.: 34 
Tabellen: 
Figuren: 
Bijlagen: 

27 
1 

Trefwoorden: spouwmuur, scheur, softening, metselwerk, wind, modellering, eindige-
elementen Nederlandse Organisatie voor toegepast

TNO Bouw verricht onderzoek en geeft advies over 
bouwvraagstukken, voornamelijk in opdracht van onder meer 
de overheid, grote en kleine ondernemingen in de bouw, 
toeleveringsbedrijven en branche-instellingen. 

natuurwetenschappelijk onderzoek TNO 

Op opdrachten aan TNO zijn van toepassing de Algemene 
Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, 
zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de 
Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage. 



TNO-Rapport 

94-CON-R1290 27110/94 

INHOUDSOPGA VE 

1. INLEIDING 

2. CONSTRUCTIE 

3. MATERIAALGEDRAG 

4. WINDBELASTING 

5. EINDIG ELEMENTEN-MODELLERING 
5.1 GEOMETRIE EN RANDVOORW AARDEN 

5.2 ELEMENTTYPEN 

5.3 MATERIAALGEDRAG 

5.4 BELASTING 

6. BEREKENING 

7. SPOUWBREEDTE EN ANKERBELASTING 

8. CONCLUSIES 

LITERATUUR 

Biz. 

2 

3 

5 

6 

10 

11 
11 

12 

13 

14 

16 

28 

31 

32 



TNO-Rapport Biz. 

94-CON-R1290 27110/94 

1. INLEIDING 

De spouwmuur is een treffend voorbeeld van een constructie waarvoor geen aansluiting 
tussen de theorie en de praktijk bestaat. 

3 

Volgens de in Nederland vigerende bouwvoorschriften kunnen spouwmuren wel worden 
gedimensioneerd, maar het is algemeen bekend dat de daarbij gehanteerde materiaalsterkten 
te hoog zijn. Bovendien wordt de in rekening te brengen windbelasting kunstmatig verlaagd. 
Het moeten toepassen van een dergelijk bouwvoorschrift is uitermate onbevredigend. 
Hierdoor wordt onze spouwmuurconstructie intemationaal niet geaccepteerd, waardoor de 
huidige concept-versie van de Eurocode 6 'Common Unified Rules for Masonry Structures' 
(die te zijner tijd het nationale rekenvoorschrift zal vervangen) onvoldoende aanknopingspun
ten biedt om de Nederlandse spouwmuurconstructie te dimensioneren. In EC6 is op buiging 
belast metselwerk dat zijn draagkracht ontleent aan de buigtreksterkte een controversieel 
item. In de huidige concept-versie van EC6 (art. 4.6) wordt dan ook gemeld: 
'Precise methods for the design of masonry walls subjected predominantly to lateral wind 
loads are not available.' 
De spouwmuurproblematiek wordt allangere tijd erkend. Voor de SBR-comrnissie B38 en 
S 10 is reeds onderzoek naar het gedrag van spouwmuren verricht, zowel analytisch, numeriek 
als experimenteel. In die onderzoeken is bij de numerieke modellen gebruikt gemaakt van 
lineair elastisch materiaalgedrag. Voor metselwerk dat de belasting in een richting afdraagt, is 
dit geen probleem daar met het bereiken van de buigtreksterkte de maximale capaciteit wordt 
bereikt en geen herverdeling mogelijk is. Voor gevels is dit niet het geval. Door de kennis die 
in het CUR-onderzoek is verworven, kunnen dergelijke berekeningen nu ook niet-lineair 
worden uitgevoerd waardoor herverdeling mogelijk is en de werkelijke capaciteit beter 
benaderd kan worden. 
Concreet kunnen de volgende doelstellingen van deze case-studie geformuleerd worden: 
• het bepalen van de toename van de capaciteit van de spouwmuur als het materiaal niet

lineair wordt gemodelleerd; 
• het vaststellen of er uitgaande van de niet-lineaire modellering voor het beschouwde geval 

nog wei een verschil tussen theorie en praktijk is; 
• de mogelijkheden en beperkingen van het huidige (DIANA)gereedschap voor 

spouwmuren te inventariseren. 
De in figuur 1 aangeven spouwmuur is geanalyseerd. Zij is geschematiseerd conform door 
Beranek en Van der Pluijm ontwikkelde modellen [ 1, 2]. In deze nauw bij de praktijk 
aansluitende schematiseringen worden de spouwbladen van de constructie plaatvorrnig 
beschouwd. Het bijzondere van de modellen is de wijze waarop de randvoorwaarden (de 
aansluiting aan de rest van de constructie) zijn beschreven. Deze houden rekening met het 
effect dat het eigen gewicht een gunstig werkend moment op de onderzijde van de 
spouwbladen uitoefent, als de muren op hun punt gaan staan door de windbelasting. 
Bovendien kunnen zich inklemkrachten en -momenten langs verticale randen ontwikkelen. 
Ten gevolge van die gunstig werkende momenten komen de berekende buigtrekspanningen 
20 tot 40 % lager uit bij spouwmuren met een lengte I hoogte verhouding van 2. 
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A 

Figuur 1 Aanzicht gevel van de te analyseren spouwmuur 

Experimentele verificatie van de modellen voor penanten die de belasting in een richting 
konden afdragen [1], heeft aangetoond dat deze modellen goed functioneren. De 
beschouwde spouwmuur A is een modeme arbeidsextensieve gevel, waarin voor het grote 
raam een grote opening is toegepast, die tot aan de bovenzijde doorloopt. Na het optrekken 
van het binnenblad wordt het kozijn gemonteerd. Het kozijn dat wordt toegepast, loopt ook 
door tot aan de bovenzijde van de gevel. 

In de rest van deze rapportage zal eerst worden ingegaan op de opbouw van de constructie. In 
hoofdstuk 3 zal het materiaalgedrag van metselwerk onder buiging worden besproken en in 
hoofdstuk 4 zal de aard van de windbelasting worden toegelicht. De eindige 
elementenmethode-modellering van de constructie zal in hoofdstuk 5 worden besproken en 
de resultaten van de berekening zjjn in hoofdstuk 6 geanalyseerd. Alvorens de conclusies te 
presenteren wordt de invloed van de spouwbreedte op de krachtswerking in de spouwankers 
besproken. 
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2. CONSTRUCTIE 

Uitgangspunt voor de berekening van spouwmuurconstructie A is de navolgende 
omschrijving van de constructie. Deze omschrijving is gebaseerd op een 
praktijkinventarisatie, uitgevoerd in het kader van het SBR SlO onderzoek. De geschetste 
constructie is nog steeds actueel. 

De spouwmuur is onderdeel van een 
rijtjeswoning met een beukmaat van 
5,4 men een verdiepingshoogte van 
2,7 m. De spouwmuur bestaat uit een 
buitenblad 100 mm dik, een spouw 
van 100 mm waarin zich isolate 
bevindt een binnenblad van 100 mm. 
Het gemetselde buitenblad op de 
eerste verdieping is in verticale 
richting doorlopend gemetseld. Aan de 
linkerzijde van buitenaf gezien, is een 
doorlopende verticale dillatatievoeg 

buitenblac(l 

Figuur 2 

·\ binnenblad 

Doorsnede spouwmuur 

aanwezig. Aan de rechterzijde loopt het blad door naar de volgende woning. Aan de 
bovenzijde is het blad, afgezien van spouwankers, vrij van de rest van de constructie. Het 
buitenblad is met het binnenblad verbonden met spouwankers 04 mm. Er zijn 4 ankers per 
m2 toegepast. Het binnenblad is tussen de woningscheidende betonnen bouwmuren 
geplaatst. Aan de onderzijde rust het op de betonnen vloer. Aan de bovenzijde is het blad 
met veerankers aan de bovenliggende vloer bevestigd. In de spouwmuur is een groot raam 
opgenomen. Het raamkozijn is een montagekozijn, dat na het optrekken van het binnenblad 
in een keer in de uitgespaarde opening die tot aan de bovenzijde van de gevel doorloopt, 
wordt geplaatst en met enkele houtdraadbouten in pluggen aan het blad wordt bevestigd. 
Het kozijn loopt door tot de onderzijde van de bovenliggende vloer en wordt daaraan 
vastgemaakt. 
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3. MATERIAALGEDRAG 

Buigstijfbeid en momentcapacatiteit zijn de belangrijkste eigenschappen voor door wind 
belaste gevels. De momentcapactiteit wordt bepaald door het metselwerkverband, de 
hechtsterkte en de steentreksterkte. In de praktijk wordt voor de eenvoud de 
buigtreksterkte als rekengrootheid gehanteerd. Zoals bekend is de buigtreksterkte geen 
materiaaleigenschap maar een constructie-eigenschap. Bij slanke spouwmuren (bladen 
100mm dik) wordt meestal verondersteld dat de buigtreksterkte 1,5 maal de hecht- of 
treksterkte bedraagt. De genoemde factor 1,5 is theoretisch niet onderbouwd, maar wordt 
bij proeven globaal wel gevonden. Zolang de geometrie van het proefstuk waarmee de 
buigtreksterkte wordt bepaald niet teveel afwijkt van het te dimensioneren 
constructie(onderdeel), is er geen bezwaar om de buigtreksterkte als rekengrootheid te 
gebruiken. Het verschil tussen treksterkte en buigtreksterkte wordt bepaald door de 
elasticiteitsmodu1us, het verloop van de dalende talc na het bereik:en van de treksterkte en de 
hoogte van de doorsnede. Deze grootheden bepalen of er na bereiken van de treksterkte in 
de uiterste vezel nog een toename van het buigend moment mogelijk is. 

Het composietmateriaal metselwerk kenmerkt zich door horizontale lintvoegen. Per laag 
verspringen de stenen ten opzichte van elkaar. De wijze waarop de stenen ten opzichte van 
elkaar verspringen wordt aangeduid met het verband waarin wordt gemetseld. Het 
halfsteens, klezoren en wild verband zijn de bekendste steenverbanden. Uiteraard zijn 
andere variaties ook mogelijk (zie Figuur 3). 

Halfsteensverband Lopend klezorenverband Vrij- of wildverband 

Figuur 3 Overzicht steenverbanden 

Door het verspringen van de stenen gedraagt metselwerk bij buiging loodrecht op de 
lintvoeg (Figuur 4a) zich anders dan bij buiging evenwijdig aan de lintvoeg (Figuur 4b). Met 
buiging loodrecht op de lintvoeg wordt de krachtswerking bedoeld waarbij loodrecht op het 
vlak: van de lintvoeg trek- en drukspanningen ontstaan ten gevolge van een buigend 
moment. Met buiging evenwijdig aan de lintvoeg wordt de krachtswerking bedoeld waarbij 
trek- en drukspanningen met een richting evenwijdig aan de lintvoeg ontstaan ten gevolge 
van een buigend moment 1 

1 In de engelstalige literatuur worden de richtingen perpendicular en bed/para/ell veelaJ gebruikt om de 
scheurrichting aan te duiden. Dit is loodrecht op de hier beschouwde richtingen voor loodrecht en 
evenwijdig. 
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a b 

Figuur 4 Buigspanningen in spouwbladen ten gevolge van windbelasting 
a) buiging loodrecht op de lintvoeg 

b) buiging evenwijdig aan de lintvoeg 

In het composiet metselwerk zijn twee richtingen (evenwijdig aan en loodrecht op de 
lintvoeg) te onderscheiden waarin de sterkte en stijtheidseigenschappen verschillen. Wordt 
een onderscheid tussen elke steen en voeg afzonderlijk gemaakt, dan verschillen de 
materiaaleigenschappen van plaats tot plaats in grootte en richting. 

Waalformaat metselwerk bestaat voor 20% uit voeg en voor 80% uit steen, wanneer de 
richting loodrecht op de lintvoeg wordt beschouwd. In de richting evenwijdig aan de 
lintvoeg worden stenen in een verticale snede voornamelijk op buiging belast. Het aandeel 
voeg is in deze richting aanzienlijk geringer namelijk 5 %. 
De mortel is minder stijf dan de steen. Uit proeven op de losse componenten steen en 
mortel (verhardt in een prisma-mal) blijkt dit niet, maar uit de experimenten die door CUR 
B50 zijn uitgevoerd [3], blijkt dat de voeg inderdaad minder stijf is. In dat onderzoek zijn 
stenen en mortels met lage en hoge sterkten en E-moduli gebruikt. Uit het onderzoek blijkt 
de steen waartussen de mortel verhardt, een grote invloed te hebben op de eigenschappen 
van de voeg. Het is duidelijk dat door de invloed van de voegen bij buiging loodrecht op de 
lintvoeg, het metselwerk in deze richting minder stijf is dan bij buiging evenwijdig aan de 
lintvoeg. In ontwerp NEN 6790 TGB 1990 'Steenconstructies, Basiseisen en 
bepalingsmethoden' wordt aangenomen dat de stijfheid evenwijdig aan de lintvoeg E11 2 
maal groter is dan de stijtheid loodrecht op de lintvoeg E1 . Sahlin [4] leidt uit enkele 
aangehaalde proefresultaten een factor 1,75 af. 
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De buigtreksterkte loodrecht op de lintvoeg fm.L en evenwijdig aan de lintvoeg fm11 

verschillen ook sterk van elkaar. 
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Bij buiging loodrecht op de lintvoeg zal bezwijken ofwel optreden in de lintvoeg in de 
mortel of in het hechtvlak tussen de steen en de mortel. De buigtreksterkte loodrecht op de 
lintvoeg heeft een sterke relatie met de steendruksterkte. Sahlin verklaart deze 
afhankelijkheid vanuit het absorptievermogen van de steen. Simpel gesteld, heeft een hard 
gebakken (sterke en stijve) steen minder absorptievermogen dan een zacht gebakken 
(zwakke en slappe) steen. Wanneer beide type stenen met dezelfde mortel worden verwerkt 
dan leidt de steen met een laag absorptievermogen tot een hoge buigtreksterkte omdat er uit 
het hechtvlak tussen mortel en steen tijdens het verharden weinig water wordt onttrokken, 
waardoor de mortel de kans krijgt om goed te verharden en te hechten. De bevindingen in 
[3] sluiten hierbij aan. 
Bij buiging evenwijdig aan de lintvoeg kunnen in principe twee vormen van bezwijken 
optreden (zie Figuur 5): 
- een scheur die door stootvoegen en stenen heen loopt, 
- een vertande scheur die door stoot- en lintvoegen loopt. 

Figuur 5 Mogelijke bezwijkvormen bij buiging evenwijdig aan de lintvoeg 

De eerstgenoemde wijze van bezwijken zal optreden bij relatief lage steensterkten ten 
opzichte van de hechtsterkte. 
Bij het tweede mechanisme bezwijken de lintvoegen door een (wring)schuifspanning. De 
belangrijkste invloed op de buigtreksterkte bij deze vorm van bezwijken is de absorptie van 
de steen, de morteldruksterkte en het steenverband. 

Worden beide buigtreksterkten bepaald aan gelijksoortige proefstukken dan bedraagt de 
verhouding fm11 I fm.L = 2 a 4. In NEN 6790 wordt aangehouden dat de buigtreksterkte 
evenwijdig aan de lintvoeg twee maal zo groot is als de buigtreksterkte loodrecht op de 
lintvoeg. 

Binnenbladen van gemetselde spouwmuren bestaan veelal uit gelijmde kalkzandsteen. De 
lijm is dan cementgebonden en de voegen zijn ongeveer 3 mm dik. Door het gebruik van 
blokken en elementen is het aantal voegen minder dan bij het gebruik van waalformaat
stenen. Hierdoor zijn dergelijke bladen wat de stijfheid betreft, meer isotroop dan 
orthotroop. 
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De sterkte loodrecht op de lintvoegen komt onder normale omstandigheden overeen met 
die van traditioneel metselwerk. Hierdoor is de verhouding tussen de buigtreksterkte 
loodrecht op de lintvoeg en evenwijdig aan de lintvoeg niet veel anders dan bij traditioneel 
metselwerk. 
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4. WINDBELASTING 

Windbelastingen zijn relatief kort van duur. Daarom spelen tijdsafhankelijke effecten zoals 
kruip geen rol bij op buiging belaste gevels. 
Aangezien de te verwachten extreme uurgemiddelde windsnelheid en de vlagerigheid van 
de wind worden bepaald door de ruwheid van het aardoppervlak en de ligging ten opzichte 
van de banen van veel voorkomende depressies, is in de NEN 6702: 1990 onderscheid 
gemaakt ten aanzien van de ligging in Nederland (gebied I, II en Ill) en in het bebouwd of 
onbebouwd zijn van de omgeving van een bouwwerk. 

De belasting die door de wind wordt veroorzaakt, vinden we door de stuwdruk van de wind Pw 
te vermenigvuldigen met een windvormfactor. De windvormfactor van een object geeft aan 
welke belasting de stuwdruk van de wind daar werkelijk veroorzaakt. Voor gestroornlijnde 
objecten is de vormfactor relatief laag (bijvoorbeeld een auto (cw-waarde), vliegtuigvleugel). 
Windvormfactoren kunnen worden bepaald door middel van metingen in een windtunnel. 

Voor eenvoudige gebouwen met een rechthoekige plattegrond bedraagt de windvormfactor aan 
de loefzijde (naar de wind toe gekeerd) +0,8. Aan de lijzijde (van de wind afgekeerd) bedraagt 
deze -0,4. Als de windvormfactor positief is dan geeft dat aan dat de belasting naar de gevel is 
toegericht (druk), de negatieve windvormfactor is van de gevel af gericht (zuiging). Verder zal 
in een gebouw een geringe onder- of overdruk kunnen ontstaan, afhankelijk van de grootte en 
de verdeling van openingen tussen de ingesloten lucht en de buitenlucht. Volgens NEN 
6702:1990 moet gerekend worden op een overdrukfactor van +0,3 of een onderdrukfactor -0,3. 

De gevel aan de loefzijde zal dus rekenkundig een drukverschil ondervinden van Pw(0,8 + 0,3) 
= 1,1 Pw (naar binnen gericht); de gevel aan de lijzijde ten hoogste Pw(0,4 + 0,3) = 0,7 Pw (naar 
buiten gericht). 

De vlagerigheid van de wind is afhankelijk van de hoogte boven het maaiveld. Windvlagen 
hebben maar een beperkte ruimtelijke samenhang. Hierdoor zullen grote bouwwerken niet over 
het volle oppervlak door de ontwerp-windvlaag worden getroffen. Daarom is in NEN 
6702:1990 een reductie van de windbelasting gegeven voor grote bouwwerken, met hoogte en 
breedte groter dan 11 m. Deze reductie geldt uitsluitend voor de bepaling van de windbelasting 
op het gebouw als geheel en dus niet voor onderdelen zoals gevels etc. 

De stuwdruk op een gevel tussen de 6 en 9 m hoogte in bebouwd gebied I , bedraagt volgens 
NEN 6702: 

Pw= 630N/m2 

Bij de dimensionering moet deze belasting nog vermenigvuldigd worden met de 
windvormfactoren en een belastingfactor "(r. 
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5. EINDIG ELEMENTEN-MODELLERING 

Ten gevolge van windbelasting ontstaan buigende momenten. Ook zijn normaalkracbten 
aanwezig ten gevolge van bet eigen gewicbt. Additionele normaalkracbten ontstaan langs 
de randen van bet binnenblad bij de bouwmuren waar bet blad zicb tegen af kan zetten als 
gevolg van vervorming. 
Een modellering waarbij onderscbeid tussen stenen en voegen wordt gemaakt en waarbij 
normaalkracbten en buiging moet kunnen worden opgenomen, is niet met scbaalelementen 
uit te voeren omdat de vorm van de elementen dan buiten de mogelijkheden van dit type 
element valt. Een volledig 3-D modellering met volume-elementen zou derbalve 
noodzakelijk zijn. De benodigde rekentijd voor een volledige 3-D berekening is te groot. In 
de modellering zal geen onderscbeid tussen stenen en voegen worden gemaakt, zodat 
volstaan kan worden met een modellering met scbaal-elementen. 

5.1 GEOMETRlE EN RANDVOORW AARDEN 

Het binnenblad (kalkzandsteen) kan zicb als gevolg van doorbuiging inklemmen tussen de 
bouwmuren en aan de onderzijde op zijn punt gaan staan. Dit effect wordt gemodelleerd 
met niet-lineaire veren (zie Figuur 6). Deze niet-lineaire veren zijn zo gemodelleerd dat zij 
praktiscb aileen druk kunnen opnemen. 
De getekende aansluiting tussen de veren en blad met de oneindig stijve staaf is 

Figuur 6 

blad 

El=co 

Aansluiting tussen binnenspouwblad en bouwmuren c.q. vloer met 
niet-lineaire veren. 

gerealiseerd met tyings: dit zijn afhankelijkheidsrelaties tussen vrijbeidsgraden. 
De kozijnbouten worden lijnvorrnig gemodelleerd. Het glas is scbarnierend met bet kozijn 
verbonden. Het tot aan de bovenzijde van de gevel doorlopende raam is aan de onderzijde 
scbarnierend met bet binnenblad verbonden en aan de bovenzijde opgelegd op de 
bovenliggende vloer. De twee verticale randen zijn op grond van de praktijkuitvoering vrij 
gebouden. Dit is discutabel. Er zou ook verondersteld kunnen worden dat de belasting 
langs de verticale randen wordt afgevoerd. Het buitenblad is aan de linkerzijde 
( dilatatievoeg) en aan de bovenkant vrij gebouden en aan de recbterzijde is de rotatie om de 
verticaal verhinderd (doorlopend blad naar de volgende woning). Aan de onderzijde van 
bet buitenblad is een inklemrning gemodelleerd. Een en ander is in Figuur 7 scbematiscb 
weergegeven. 
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l:imerblad 

l:l.JitertliCKJ 

Schematisering spouwmuur A 

De spouwankers tussen de bladen kunnen scharnierend dan wei ingeklemd worden 
gemodelleerd. Uit onderzoek in [1] is gebleken dat ingeklemde ankers pas bij zeer grote 
vervormingen een merkbaar (positief) aandeel in de krachtswerking hebben. Verder is de 
lengte die voor het anker bij een inklemming moet worden aangehouden niet duidelijk. Dit 
komt vooral door de geometrie van de traditionele voeg die niet over de gehele lintvoeg 
100 mrn breed is en vooral aan de vuile zijde sterk kan varieren. De ankers zijn 
scharnierend tussen de beide bladen geplaatst. De lengte van de ankers bedraagt 200mrn: 
dit is de hart op hart afstand van de rniddenvlakken van de beide spouwbladen. De 
gebruikte elementen-mesh van het binnenblad inclusief raam is weergegeven in de 
onderstaande figuur. De elementen-mesh van het buitenblad komt overeen met die van het 
binnenblad afgezien van de raampartij . Het raam is met de gestippelde lijn geaccentueerd. 

5.2 ELEMENTIYPEN 

Het gebruikte schaalelemenet type CQ40S is een continuumelement waarin 
isoparametrische kwadratische interpolatie wordt toegpast (zie Figuur 9). De rekken 
loodrecht op het vlak zijn gebaseerd op de stekelhypothese. Deze elementen zijn 
gei"ntegreerd met een 3x3 schema in het vlak en 5 integratiepunten loodrecht op het vlak. 
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Voor de veren zijn translatieveren met 1 vrijheidsgraad (type SP 1 TR) gebruikt. 
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Figuur 9 Gebruikte schaalelement voor spouwbladen. 

Het kozijnhout is met CL18B balkelementen geschematiseerd. Dit zijn elementen die 
naadloos aansluiten op de gebruikte schaalelementen. 

5.3 MA TERIAALGEDRAG 

13 

Het materiaal is op compositeniveau geschematiseerd. Er is van isotroop materiaalgedrag 
uitgegaan met Ebinnenblad = 7500 N/mm2 en Ebuitenblad = 5000 N/mm2

. In het SBR-onderzoek 
is aangetoond dat het veronderstellen van isotroop gedrag weinig ( enkele procenten) 
invloed heeft op de (lin.e1astische) krachtsverdeling. In DIANA is het wel mogelijk om 
orthotroop gedrag te modelleren, maar niet in combinatie met scheurvorming. 
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Om scheurvorming in metselwerk op composietniveau adequaat te modelleren zou er een 
criterium beschikbaar moeten zijn waarbij rekening wordt gehouden met de richting waarin 
de scheur optreedt zodat het verschil in buigtreksterkte loodrecht op en evenwijdig aan de 
lintvoeg (zie hoofdstuk 3) kan worden gemodelleerd. Een dergelijk model is echter niet 
beschikbaar. Er zal worden uitgegaan van een uniforme hechttreksterkte = 0,2 N/mm2

. 

Voor de dalende tak na het bereiken van de treksterkte kan volgens [3] de relatie van 
Hordijk en Reinhardt worden aangehouden. 
Voor de breukenergie Gf is overeenkomstig de bevindingen in [3] 10 J/m aangehouden. 

De genoemde waarden voor de hechtsterkte, breukenergie en elasticiteitsmodulus leidt 
voor een spouwbladdikte = 100 mm grofweg tot een buigtreksterkte = 0,3 N/mm2

. Dit is 
een gerniddelde waarde die bij zorgvuldig metselen goed is te realiseren. 
In de berekening zal worden uitgegaan van de gemiddelde waarde voor de hechtsterkte. Dit 
is vreemd genoeg in overeenstemrning met NEN 6790. Daar wordt verondersteld dat de 
representatieve buigtreksterkte gelijk is aan 1 ,5 maal de gemiddelde hechtsterkte bepaald 
met de kruispoef. Vanuit de doelstelling van dit onderzoek zou het meer voor de hand 
liggen om uit te gaan van ondergrens voor de sterkte. Hiervan is afgezien vanwege de 
volgende redenen: 
• het is niet mogelijk is om de hogere buigtreksterkte evenwijdig aan de lintvoeg te 

modelleren; 
• de berekening dient zoveel mogelijk een reeele indruk van de werkelijke sterkte te 

geven; 
• uit [5] komen aanwijzingen naar voren dat de gemiddelde sterkte meer representatief is 

dan de karakteristieke buigtreksterkte. 

Omdat op voorhand niet duidelijk is, hoe de krachtsverdeling over de spouwankers er in 
bezwijkstadium uit zal zien, is voor de spouwankers ideaal elasto-plastisch gedrag 
gemodelleerd met een vloeigrens van 425 N/mm2

. Als vloeicriterium is het 
plasticiteitscriterium van Von Mises aangehouden. Bij drukblasting dient ook de kniklast te 
worden beschouwd. Uitgaande van een tweezijdig ingeklemd anker met een lengte van 125 

n2EI l 
mm geldt: fk = - 2- met lk =-

lk 2 
De kinkspanning bedraagt dan 529 N/mm2

. Dit is niet maatgevend. 
Voor de veren aan de onderzijde van het binnenblad (zie ook Figuur 6) is elastisch niet
lineair gedrag gebruikt. De veerstijfheid bedraagt 1 N/mm onder trek en 108 N/mm onder 
druk (zie ook Figuur 6). Hiermee wordt in feite een contactprobleem beschreven. 

5.4 BELASTING 

De windbelasting grijpt aan op het buitenblad en het raam. Achteraf was het logischer 
geweest om de belasting ook op het binenblad te Iaten aangrijpen volgens de 
windvormfactoren zoals die in hoofdstuk 4 zijn vermeld. Nu moet aile belasting via de 
ankers naar het binnenblad worden geleid. Gezien het geringe spanningsniveau dat achteraf 
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in de ankers in het bezwijkstadium (maximaal63 N/mm2 trek en 122 N/mm2 druk) is 
geconstateerd, lijkt dit geen bezwaar. Het eigen gewicht van de bladen is met een 
belastingsfactor "(g = 0,9 vermenigvuldigd overeenkomstig NEN 6702. In de berekening is 
dit gerealiseerd door de zwaartekrachtversnelling te reduceren. In de berekening is de 
winddruk belastings-gestuurd aangebracht. Sturen op vervorming is niet mogelijk bij een 
opperv laktebelasting. 

In bijlage I is de invoerfile verkort weergegeven. 
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6. BEREKENING 

In Figuur 10 is het last-verplaatsingsdiagram weergeven. De verplaatsingen hebben 
betrekking op de knopen 328 en 1327 van het binnen- respectievelijk buitenblad. De 
positie van deze knopen is in Figuur 8 omcirkeld. 

C\J 

E 
---z 
~ 

" £ 
~ 

Cl. 

3.00 

B 

2.00 

1 . 0 0 r-----t'---1-----;:=±=======±======;-----J 

binnenblad 

- - - - · buitenblad 

0.00 .._ ___ ---~.. ____ _.__ ____ ......_ ___ __, 

0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 

doorbuiging [ mm] 
Figuur 10 Last-verplaatsingsdiagram voor spouwmuur A 
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Voor een vergelijking met het bezwijkstadium zal eerst worden ingegaan op de 
krachtsverdeling in de constructie in de (vrijwel) lineair elastische fase (punt A in Figuur 
10). In punt A van Figuur 10 bedraagt de totale windbelasting 500 N/m2

. In deze situatie 
zijn enkele integratiepunten aan de onderzijde van het buitenblad net gescheurd. Dat dit 
niet ook in het binnenblad gebeurt, komt doordat daar met de modellering van de niet
lineaire veren in feite al een scheur is gecreerd. 

In Figuur 11 zijn de oplegreacties langs de randen van het binnenblad weergegeven. 
Het 'gekartelde' verloop aan de onderzijde wordt veroorzaakt door het verschil in 
oplegracties tussen midden- en randknopen. Bij een gelijkmatige verdeelde belasting 
bedraagt deze verhouding: 
Fmiddenknoop: 2.Frandknoop = 2/3 : 1/3. 
Verder is te zien dat de oplegreacties onder de raamopening geringer zijn door de wijze 
waarop de belasting door het raam wordt opgenomen. De grote pieken langs de drie 
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overige randen worden veroorzaakt door de aanwezige spouwankers. De belasting uit het 
buitenblad wordt hier via de ankers op de oplegreacties van het binnenblad 
gesuperponeerd. 

·100 A A ~ A A 1\ 
·50 1\ I \; \! ........,. \ 1/ 1\1 \ I \ I \ 

1/ \ v '\ ~ ' V' " U\ 
0 

( \.--\/ 50 v 

v 
_... v 

r----.. r--...... 
f.-v 

< h 

v - -......... 

I < 
......... 

·100·50 0 50 50 0 ·50·100 

;:~ tH\tiHfH¢tJ*FHf~ 
Figuur 11 Oplegreacties in [N] ter plaatse van het binnenblad 

loodrecht op het vlak (lin. elastisch). 

Door de belasting van de randankers in rnindering te brengen op de oplegreacties, wordt 
een duidelijker beeld verkregen van de oplegreacties ten gevolge van de belasting die op 
het binnenblad werkt (zie Figuur 12). Dit beeld is veel meer in overeenstemmimg met 
hetgeen verwacht mag worden op grond van een plaat die wordt belast door een gelijmatig 
verdeelde belasting met inachtnerning van het genoemde verschil tussen rand- en 
rniddenknopen. De oplegreacties aan de rechterkant blijven een grillig beeld vertonen. 
Wanneer echter ook de puntlasten beschouwd worden die de spouwankers op het 
binnenblad uitoefenen, blijkt dat de oplegreacties hiermee in overeenstemming zijn (zie 
Figuur 13) 
De sommatie van deze aangepaste reacties bedraagt 46% van de totale belasting. Het 
buitenblad draagt 54% van de belasting aan de randen af. De belasting die het buitenblad 
draagt is aanzienlijk groter dan op grond van de stijfheden wordt verwacht, wanneer zou 
worden aangenomen dat de doorbuiging van beide bladen gelijk is. Dit wordt veroorzaakt 
door de verschillende randvoorwaarden die voor beide bladen zijn gemodelleerd. 
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Figuur 12 Oplegreacties in [N] ter plaatse van het binnenblad loodrecht 
op het vlak. verminderd met krachten uit spouwankers ter plaatse van de rand 
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Figuur 13 Spanningen in spouwankers (punt A Figuur 1 0) 
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Nu zal worden ingegaan op het bezwijkstadium (punt B in Figuur 1 0). Op basis van het 
horizontaallopen van het last-verplaatsingsdiagram is aangenomen dat het bezwijkstadum 
is bereikt. Er is niet getracht om met booglengtecontrole over de top been te sturen. 
De bezwijkbelasting bedraagt 2531 N/m2

. Dit betekent dat de windbelsting in gebied I 
onbebouwd, zoals genoemd in hoofdstuk 4, kan worden opgenomen met een overall 
veiligheidscoefficient = 3,6. Met Ym= 1,8 voor metselwerk volgens NEN 6790 is de 
maximaal mogelijke belastingsfactor Yr = 2. Dit is ten opzichte van de eis Yr = 1,3 ruim 
voldoende. 

In Figuur 14 en Figuur 15 zijn de totale respectievelijk incrementele verplaatsingen 
weergegeven. Uit de incrementele verplatsing valt te zien, dat de vervormingen aan de 
rechterzijde van de raamopening iets onder het midden van de opening sterk 
geconcentreerd toenemen. Dit geldt ook voor de linkerzijde van het raam aan de onderzijde 
van de opening, zij het in mindere mate. 
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Figuur 14 Totale verplaatsing in bezwijkstadium 

Figuur 15 Incrementele verplaatsingen in de laatste belastingstap 
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De scheurvonning in het bezwijkstadium is weergegeven in de volgende 4 figuren. 
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Figuur 16 Alle uitgesmeerde scheuren in het buitenblad aan de windzijde in het 
bezwijkstadium 
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Figuur 17 Aile uitgesmeerde scheuren in het buitenblad aan de binnenzijde in het 
bezwijkstadium 



TNO-Rapport Biz. 

94-CON-R1290 27110/94 22 

, ,, , ,, 
v / // / // / ~ 
~ ~ ~~ ~ /~ / ~ 
v /// / 
V// 

/ / // 

// // / / / // / // 
........ ""' ........ '""' ......... - "'"' / // / // / // / // / // / / ................ - ......... - ,,_,_,_,_,~/~/~/~/ 

, , """" "" ,, "" """", // / // / / / // / --,, , ,, , 

Figuur 18 Aile uitgesmeerde scheuren in het binnenblad aan de windzijde in het 
bezwijkstadium 
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Figuur 19 Alle uitgesmeerde scheuren in het binnenblad aan de binnenzijde in het 
bezwijkstadium 

Uit Figuur 17 en Figuur 19 en de incrementele vervormimg in de laatste stap (Figuur 15) is 
de bezwijkvorm enigzins zichtbaar. Een duidelijker beeld van de belangrijkste 
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scheurvorming wordt verkregen door de grotere scheurrekken in de open scheuren (waar 
prak:tisch geen spanning meer wordt overgedragen) sterk geaccentueerd weer te geven. 

Figuur 20 Rekken aan de binnenzijde in het buitenblad 
(in de rode gebieden bevinden zich open scheuren) 
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Figuur 21 Rekken aan de binnenzijde in het binnenblad 
(in de rode en lichtblauwe gebieden bevinden zich open scheuren) 
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Wanneer in het midden van de rode en lichtblauwe 'vlekken' in de twee voorgaande 
figuren lijnen worden gedacht, valt een bezwijkpatroon waar te nemen dat veellijkt op een 
vloeilijnenpatroon. In het binnenblad lopen vanaf de rechterzijde van de raamopening twee 
scheuren naar de rechter onder- en bovenhoek van het blad. Links van de raamopening 
lopen ook twee scheuren. In het buitenblad is de scheur in de linker bovenhoek rninder 
duidelijk en is rechts de onderste diagonale scheur veel rninder ontwikkeld. Dit laatste 
wordt mede veroorzaakt door de horizontale scheur aan de onderzijde van het blad. Het 
buitenblad is hier aan de onderrand geheel doorgescheurd. Deze scheurvorming die reeds 
aan de buitenzijde in punt A van Figuur 10 was begonnen, is door het buitenblad heen 
gedrongen. 

Om de mate van herverdeling aanschouwelijk te maken is in Figuur 22 de belasting die 
door de randankers en door de overige ankers wordt overgedragen, gedeeld door de totale 
belasting (Prelatier) uitgezet tegen de windbelasting. Deze relatieve belasting die de rnidden
ankers (ankers die zich niet op de rand bevinden) van het buitenblad overdragen op het 
binnenblad, geeft een goed beed van de herverdeling van belasting tussen de beide 
spouwbladen. Duidelijk is waar te nemen dat het buitenblad steeds minder belasting 
doorgeeft, totdat daar op het laatst de draagcapacietit is bereikt en weer meer belasting naar 
het binnenblad overgedragen gaat worden. Uit het horizontale verloop van het last-
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verplaatsingsdiagram in Figuur 10 blijkt dat dit niet meer mogelijk is en de maxi male 
draagkracht is bereikt. 

In de volgende twee figuren zijn de oplegreacties en spanningen in de spouwankers in 
bezwijkstadium weergegeven. 

·500 0 0 -500 

::: EEH+f f I f HH~ I H-F1 
Figuur 23 Oplegreacties in [N] ter plaatse van het binnenblad loodrecht 
op het vlak verminderd met krachten uit spouwankers ter plaatse van de rand 
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Figuur 24 Spanningen in spouwankers in bezwijkstadium (punt B Figuur 1 0) 
<>max = 63 N/mrn2 (getrokken ~), <J min = -122 N/mrn2 (gestippelde M 
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Zeer opvallend is dat de oplegreacties aan de onderzijde van het binnenblad ten opzichte 
van punt A in het last-verplaatsingsdiagram vrijwel tot nul zijn gereduceerd. Deze 
oplegreacties worden nu als het ware door de onderste rij spouwankers opgenomen. De 
spouwankers in de onderste rij worden nu allen op trek belast in tegenstelling tot situatie A 
in het last-verplaastingsdiagram (zie ook Figuur 13). Bovendien is de verhouding tussen de 
maximale trek- en drukspanning nu 1,8 maal groter dan in punt A. 
De sommatie van de reacties bedraagt 31% van de totale belasting. Het buitenblad draagt in 
het bezwijkstadium 69% van de belasting aan de randen af. Voor de krachtsverdeling 
tussen de beide spouwbladen in het bezwijkstadium spelen de lineair elastische stijfbeden 
geen rol. 
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7. SPOUWBREEDTE EN ANKERBELASTING 

In de berekening is uitgegaan van een spouwbreedte van 100 mm. In de praktijk worden 
steeds vaker grotere spouwbreedten gerealiseerd, meestal omdat de dikte van de isolatielaag 
groter wordt De implicatie voor de spouwankers is niet duidelijk. In dit hoofdstuk zal 
onder andere aan de hand van de berekeningsresultaten k:walitatief op dit probleem worden 
ingegaan. 

In de berekening zijn de spouwankers gemodelleerd als pendels. In §5.1 is aangegeven dat 
dit gebeurd is omdat de vrije ankerlengte in werkelijkheid niet duidelijk is. Of er sprake kan 
zijn van inklem~ingen hangt ook af van het type anker. In gelijmde kalkzandsteenbladen 
worden ankers toegepast die bestaan uit een in de spouw rood gevouwen RVS-strip (zie 
Figuur 25). Gezien de geometrie van het anker ter plaatse van de aans1uiting met het 

4.5 

Figuur 25 Prikanker voor gelijmd ka1kzandsteen 

kalkzandsteen blad (het platte gedeelte van het anker), zal daar geen sprake zijn van een 
inklemming. In de aansluiting met het buitenblad zal waarschijnlijk wel een inklemming 
optreden, maar er is onzekerheid waar de inklemming precies wordt gerealiseerd. Het al of 
niet aanwezig zijn van inklemmingen speelt op twee manieren een rol: 
• de kniklengte en daarmee de opneembare drukbelasting door de anlrers hangt mede af 

van de mate van inklemming en 
• ingeklemde ankers kunnen een positief aandeelleveren in de opneembare windbelasting. 

Eerst zal worden ingegaan op de invloed van de kniklengte op de door de ankers 
overdraagbare belasting. In Figuur 26 is de invloed van de spouwbreedte op de 
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Figuur 26 Knikspanning van massive ankers 04 mm als functie van de spouwbreedte 
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kinkspanning weergegeven voor diverse inklemmingssiuaties voor een massief anker 
04 mm. Bij een kinklengte lk = 1 I 1 is er sprake van scharnierende opleggingen, bij 
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1k = 1 I 2 van een tweezi jdig volledig ingeklemd anker en bij lk = 1 I 1.4 is er sprake van een 
aan een zijde ingeklemd en aan de andere zijde schamierend opge1egd anker. 
A1s een prikanker wordt toegepast is de knikkracht die over kan worden gebracht 
overeenkomstig Figuur 26 met 1k = 1 I 1.4 of lk = 1. Dat de knikkracht niet verschi1t van 
een massief anker, komt doordat het traagheidsmoment praktisch ge1ijk is aan die van het 
massieve ank.er. De aanwezigheid van een ho1 in een anker om water af te voeren, za1 de 
knikkracht ongunstig belnv1oeden. 
In de berekening werd in het bezwijkstadium een maxima1e drukspanning van 122 Nlmm2 

in de ankers gevonden voor een massief anker. Deze waarde is een overschatting, omdat in 
werkelijkheid een gedeelte van de windbelasting a1s zuiging aangrijpt op het binnenblad en 
niet via de ankers behoeft te worden overgedragen. De mate van overschatting is niet goed 
vast te stellen, omdat vooral de ankers aan de rechter rand van de spouwmuur waar de 
grootste drukkrachten werden gevonden, als oplegging voor het buitenb1ad fungeren. 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de gevonden waarden rea1istisch zijn voor de 
randankers. 
lndien veronderste1d wordt dat de ankers nooit maatgevend mogen worden, blijkt de 
drukspanning van 122 Nlmrn2 een prob1eem te zijn als er sprake is van een aan beide zijde 
scharnierende oplegging (lk = 1) en de spouwbreedte groter wordt dan ±125 mrn. 
Bovendien za1 a1tijd rekening moeten worden gehouden met een ankerlengte die groter is 
dan de nominale spouwbreedte, bijvoorbeeld 15 tot 20 mrn groter. 
Hier tegenover staat dat voor gebied I onbebouwd minder be1asting dan de vastgeste1de 
bezwijkbelasting opgenomen hoeft te worden. Ten opzichte van de in rekening te brengen 
belasting- en materiaalfactor bedraagt deze grofweg 80% van de berekende 
bezwijkspanning, zodat de maxim ale ankerspanning ongeveer 100 Nlmm2 bedraagt. V anuit 
de lineair e1astische fase in de berekening (punt A in Figuur 1 0) was reeds duide1ijk waar 
de zwaarst be1aste ankers zich bevinden. Door de herverdeling die p1aats vindt, worden 
deze ankers in het beschouwde geva1 in het bezwijkstadium ruim 35 % zwaarder be1ast dan 
op grond van de 1ineair e1astisch berekening verwacht zou worden. 
Door met de genoemde onzekerheden rekening te houden, kan met behulp van de lineair 
elastische krachtsverde1ing afgeschat worden of het nodig is om op bepaalde plaatsen extra 
ankers op te nemen. Voor de standaard spouwbreedte van 100 mrn is dit voor de 
beschouwde constructie nooit nodig. 

Zoa1s al bij de modellering in §5.1 is gesteld, is het aandeel van spouwankers in de 
windbelasting die opgenomen kan worden, verwaarloosbaar. Deze uitspraak is gebaseerd 
op [ 1]. In [ 1] is voor een spouwmuur die de windbe1asting aileen in vertic ale richting 
afdraagt met de volgende uitgangspunten: 
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• spouwbreedte 100 mm, 
• volledige ingelemde ankers 4 04 rnrnlm2

, 

• een dominante scheur, 
• oneindig stijfe spouwmuurdelen waardoor de 

afschuifverplaatsing bij de inklemmingen van de 
ank:ers het grootst zijn (zie Figuur 27), 

bepaald wat de bijdrage van de ankers kan zijn. Bij 
een doorbuiging van 10 mm bedraagt de 
windbelasting die door de krachtswerking in de 
ankers kan worden opgenomen ongeveer 30 N/m2

. 

Bij de hier gehaalde doorbuiging in bezwijkstadium 
van 1 , 7 mm is het ankeraandeel in de to tale 
bezwijkbelasting volledig te verwaarlozen. 
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Figuur 27 Vervorming van een 
ingeklemd spouwanker 
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8. CONCLUSIES 

Spouwmuur A heeft mede door de raammodellering een meer dan voldoende sterkte om de 
grootste windbelasting tot 9 m hoven maaiveld op te nemen, zonder dat de windbelasting 
kunstmatig hoeft te worden gereduceerd met een modelfactor. 

De waarde voor de breukenergie Gr kan volgens [3] sterk varieren. Het is niet goed 
mogelijk om de invloed van een lagere Gr op de bezwijkbelasting te voorspellen. Hiervoor 
zijn verdere berekeningen noodzakelijk. 

Er kon aileen een isotrope sterkte worden gemodelleerd. Gezien de richting van de 
belangrijkste scheuren (een niet al te grote hoek met de lintvoeg), wordt vermoed dat de in 
werkelijkheid grotere sterkte evenwijdig aan de lintvoeg niet veel invloed op de 
bezwijkbelasting zal hebben. 

In bezwijkstadium buigt het kozijnhout in het model verder door dan de randen van de 
raamopening. Er zou ook verondersteld kunnen worden dat het kozijn langs de verticale 
randen vast klemt en daar belasting op het binnenblad gaat overdragen. De maximaal 
opneembare windbelasting is dan vermoedelijk wat lager. 

Bij grote spouwbreedten kan knik van de ankers een rol gaan spelen. V anuit de lineair 
elastische krachtsverdeling is ruw in te schatten welke ankers problematisch zijn. Het 
simpelweg delen van de totale windbelasting door het aantal aankers kan tot een grote 
onderschatting van de ankerbelasting leiden. 

Na het ontstaan van de eerste scheur blijkt er nog een zeer grote reserve aanwezig te zijn. 
Hieruit blijkt de toegevoegde waarde van de niet-lineaire berekening. 
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, 1 spring 0.5 -O.le-5 0.5e4 O.le-5 0.50e8 
: kozijn 
4 young 10000.0 

poison 0.0 
densit 0.0 

:RAAM 
5 young 70000.0 

poison 0.2 
den sit 3000.0e-9 

: bet buitenblad 
6 young 5000.0 

poison 0.16 
densit l750.0e-9 
crack 1 
crkval 0.2 
tensio 5 
tenval 0.2 0.01 100.0 
taucri 1 
beta 0.1 

: spouw ankers 
7 young 210000. 

densit 0.0 
yield vmises 
y1dva1450.0 

: bovenraam lin el. 
8 young 4000.0 

poison 0.16 
densit 500.0e-9 

'geomet' 
:bet binnen+buitenblad (cq40s) 

1 thick 100.0 
flat 
xaxis 1.0 0.0 0.0 

: de veren links 
2 axis -1.0 0.0 0.0 

: de veren rechts 
3 axis 1.0 0 .0 0.0 

:de veren onder 
4 axis 0.0 -1.0 0.0 

: kozijn-x 
5 yaxis 0.0 1.0 0.0 

zaxis 0.0 0.0 1.0 
rectan 110.0 55.0 

: kozijn-y 
6 yaxis 0.0 0.0 1.0 

zaxis 1.0 0.0 0.0 
rectan 110.0 55.0 

: raam 
7 thick 5.0 

flat 
xaxis 1.0 0.0 0.0 

: · spouw ankers 
8 crosse 12.56 
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'data' 
: bet binnenblad 
: 1 ngaus 2 2 3 

1 ngaus 3 3 5 
'direct' 

1 1.0 0.0 0.0 

4 0.0 -1.0 0.0 
'support' 
: de bovenrij 
I 505-541 I 

tr 3 
: de onderrij 
I 1-37 I 

tr 3 
: de linkerrij 
I 38-486(56) 57-449(56) I 

tr 3 
: de rechterrij 
I 56-504(56) 93-485(56) I 

tr 3 
: buitenblad 
: onderrij 
I 1000-1036 I 

tr 3 ro l tr 2 
: links 
:I 1000-1504(56) 1037-1485(56) I 

ro 2 
: rechts 
I 1036-1540(56) 1055-1503(56) I 

ro 2 
1000 tr 1 
1oads' 
case 1 
: de windbelasting 
elemen 
I buitenblad raam bovenraam I 

face 
direct 3 
force -1 OOO.Oe-6 

case2 
: bet eigen gewicht van bet blad 
weight 
: I binnenblad buitenblad I 
4 8.829 
comb in 
1 1 1.0 
2 2 1.0 
3 1 1.0 2 1.0 

'end' 
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1.34 




