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VOORWOORD 

De vakgroep Konstruktief ontwerpen (BKO) van de faculteit Bouwkunde 
organiseert jaarlijks op de Technische Universiteit te Eindhoven 
een Researchdag. Tijdens deze dag worden door de onderzoekers zelf 
de lopende onderzoeken binnen de vakgroep BKO nader toegelicht. om 
het andere jaar is deze dag gericht op bestaande en mogelijk nieuwe 
externe contacten van de vakgroep, waarbij kennisoverdracht een 
belangrijke plaats inneemt. Dit jaar is weer zo'n externe Research
dag, waarbij deze keer is gekozen voor een uitgebreidere aanpak, 
ender andere door het samenstellen van deze syllabus. · 

De vakgroep BKO heeft als doel het verrichten van fundamenteel en 
toepassingsgericht onderzoek van bouwkonstrukties met betrekking 
tot: 

het ontwerpen en optimaliseren van bestaande konstruktietech
nieken; 
het ontwerpen en beproeven van nieuwe konstrukties (elementen, 
componenten, systemen) gebaseerd op nieuwe materialen en 
materiaaltoepassingen; 
het ontwikkelen van ontwerp- en rekenmethoden. 

Het een en ander geschiedt natuurlijk ook ten behoeve van een 
betere integratie met de andere bouwkundige disciplines. 
Het vakgroeponderzoek kan in het algemeen in de volgende drie 
categorieen worden onderscheiden: 

1. Theorievorming: onderzoek naar de eigenschappen, het gedrag 
e.d. van materialen en konstrukties en de daarop gebaseerde 
ontwikkeling van schematiseringen/modellen en berekeningsme
thoden. 

2. Toepassingskader: onderzoek, ontwikkeling, evaluatie en 
normalisatie van bestaande en nieuwe toepassingen: mogelijkhe
den, beperkingen, vO.orwaarden: bijv. de bouwtechniek en 
konstruktie van voegen, verbindingen, aansluitingen; in het 
algemeen de 'bouwknoop'-problematiek; 

3. Produkt-innovatie: gerichte ontwikkeling en beproeving van 
bouwdelen, -elementen, -componenten of -produkten. 

Tijdens de Researchdag 1992 kunnen niet alle lopende onderzoeken 
van de vakgroep aan de orde komen. Er is gekozen voor zes onderwer
pen waarvan hieronder een korte samenvatting zal worden gegeven. 

ir. O.A. Arce 
Co-Axial Connection of Tubes and Cylinders of TWo Materials by 
Gluing. 

With some frequency it is necessary in construction processes to 
axially connect tubular or cylindrical elements, or to connect this 
type of elements to receiving supports. It seems to be possible to 
perform such connection by gluing the surfaces in contact. 



ERRATA 

Co-Axial Connection of Tubes and Cylinders of Two Materials by 
Gluing. 
ir. O.A. Arce 

De formules ( 2) en ( 3) op pagina 7 van di t artikel moeten 
vervangen warden door de onderstaande formules. 

T = 3+2v V(z) 
N 8(1+V) Isq 

[r,/(r1 -I 61)Cosp-l:..(r1
3 -r61

3)[cos3 P+( 1
-

2v +2 l+2v )cosPsin2 P]] (2) 
3 . 3+2V 3+2V 

. n ( 1+2v) 1-2v . 3R)] sin., 1. +2-- - --sin., (3) 
3+2V 3+2V 

Het Gedrag van een Deuvelverbinding in een Rib van een 
Staalplaatbetonvloer. 
ir. P.G.F.J. van der Sanden 

Formule (4) op pagina 4 van dit artikel: 

moet zijn: 



Europese Rekenreqels voor Metselwerk: een ontwerpanalyse. 
inq. H.J. Vekemans 

Tabel 1 op pagina 10 en tabel 2 op pagina 11 van dit artikel 
moeten warden vervangen door de onderstaande tabellen. 

Tabel 1. Minimaal benodigde, karakteristieke druksterkte van 
het metselwerk, voor de diverse, berekende wanden. 

stabiliteitaw1nden bouwwanden mcbelwerk druksterkte • 
[N/mml] 

w1ndA wlndB w1ndC Wind D w111dB brakteristidt rctenwaarde 

NBN 6790 3,5 2,7 7,2 3,0 1,0 tot 10,0 0,6 tot 5,6 

BS 5628 6,8 5,0 10,4 3,7 0,4 1,4 tot 24,0 0,6 tot 9,6 

DIN 1053 3,8 3,0 7,4 2,1 0,7 1,5 tot 25,0 1,3 tot 17,5 

NBN B 24-301 7,0 5,2 10,7 4,0 1,6 tot 17,7 0,6 tot 7,1 

SIA In 3,6 3,0 8,3 3,3 4,0 tot 12,0 2,0 tot 6;0 

EC6 4,2 3,4 8,7 3,6 1,1 'onbcgrcrud' 'onbcgrcrud' 

Tabel 2. Minimaal benodigde, karakteristieke druksterkte van 
het metselwerk, voor de diverse, berekende wand en (in 
het geval van gelijke karakteristieke belastingen). 

stabilitei11W1nden bouww111den mcbelwerk druksterkte" 
[N/mm2] 

brakteristidt rc.kenwaarde w1ndA Wind B w1ndC w111dD wind B 

NBN 6790 3,5 2,7 7,2 3,0 1,0 tot 10,0 0,6 tot 5,6 

BS 5628 6,3 4,8 10,7 3,8 0,5 1,4 tot 24,0 0,6 tot 9,6 

DIN 1053 3,5 2,8 7,4 2,1 0,7 l,S tot 25,0 1,3 tot 17,5 

NBN B 24-301 6,6 5,0 10,2 3,9 1,6 tot 17,7 0,6 tot 7,1 

SIA 177 3,5 2,8 7,9 3,2 4,0 tot 12,0 2,0 tot 6,0 

BC6 4,2 3,4 8,7 3,6 1,1 'onbcgrcnsd' 'onbcgrcnsd' 



In the present paper an analytical approach to the calculation of 
stresses in such type of connections is presented, applied to the 
elastic region of the materials involved. 
Dynamic properties are also experimentally explored for the 
specific case of a wood-bamboo connection. 

ir. F. Schot / ir. E. Vianen 
De Sterkte en Stijfheid van Genagelde Staal-op-Houtverbindingen 

Voor het maken van lichte houten vakwerkspanten kunnen nagelplaten 
gebruikt worden voor de knoopverbindingen. Nagelplaten zijn dunne 
gegalvaniseerde stalen platen met daarin geponste gaten waar 
doorheen nagels geslagen kunnen worden. Het ontbreekt echter nog 
aan rekenregels voor deze verbindingen. 
Er is onderzoek verricht naar het bezwijk- en vervormingsgedrag van 
genagelde verbindingen. 
Uitgaande van de verschillende theorieen voor de hout-op-houtver
bindingen wordt een aanzet gegeven voor de bepaling van de sterkte 
en de stijfheid van genagelde staal-op-houtverbindingen. 

ir. P.G.F.J. van der Sanden 
Het Gedrag van een Deuvelverbinding in een Rib van een Staalplaat~ 
betonvloer 

In de Nederlandse bouwpraktijk wil men staalplaatbetonvloeren 
toepassen met grotere overspanningen (bijvoorbeeld tot 6 meter) . 
Het inzicht in het gedrag van een op afschuiving belaste deuvelver
binding (benodigde ribhoogte ca. 200 mm.) ontbreekt. Door het 
ontwikkelen van zowel een numeriek als een analytisch model, en 
deze modellen met experimenten te verifieren wordt het inzicht in 
dit gedrag vergroot. Met behulp van het uiteindelijke model kunnen 
dan ontwerpregels worden gemaakt, die een eerste stap kunnen zijn 
naar de beoogde toepassing van hogere ribhoogten en dus van nieuwe 
typen van staalplaatbetonvloeren met grotere overspanningen. 

ir. A.Th. Vermeltfoort 
Metselwerk Onder Druk. 

De mechanische eigenschappen van op druk belaste metselwerk 
proefstukken van verschillende breedten, met als doel te komen tot 
een standaard beproevingsmethode voor keuring van konstruktief 
metselwerk op bouwwerken. De resultaten kunnen ook gebruikt worden 
bij (computer)berekeningen. 



inq. H.J. Vekemans 
Metselwerk: Europese Rekenregels Vergeleken. 

Zes Europese metselwerk normen werden met elkaar vergeleken. De 
nadruk lag hierbij op het constructief ontwerpen van gemetselde 
draagconstructies. Hiervoor werden de berekeningsmethoden en -
regels onderzocht, alsmede de voor de berekening benodigde 
parameters. Een ontwerp van een zeven verdiepingen tellend 
woongebouw werd als rekenvoorbeeld gebruikt. De resultaten geven 
interessante verschillen en overeenkomsten te zien. Tevens blijkt 
uit een aantal normen dat er grensverleggende ontwikkelingen gaande 
zijn. 

ir. w.J.J. Huisman / ir. M.W.F. Vullinqs 
ALCO Dome: Ontwerp en realisatie. 

In het kader van het onderzoek op het gebied van lichte draagcon
structies is in samenwerking met Siemer B.V. een bijzondere koepel 
ontwikkeld, bestaande uit een stalen hoofddraagkonstruktie en een 
daar onder gespannen membraan. Het bijzondere van deze koepel 
betreft de volgende facetten: de staafkoepelgeometrie, de staaf
koepelknoop (Adjustable Lattice connector), de membraangeometrie 
bepaling en de snijpatronen en de montagemethode. De op het TUE
terrein gebouwde proefopstelling is qua grootte wat uit de hand 
gelopen (diameter grondcirkel 52 m en tophoogte 15 m) . 
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CO-AXIAL CONNECTION OF TUBES AND CYLINDERS 
OF TWO MATERIALS BY GLUING 

Oscar A. Arce M.Sc. 

ABSTRACT : Some information is given about a current 
research project on bamboo structures, and the critical 
problem of the connections in such constructions is 
highlighted. A joint system is presented. The results of 
both theoretical and experimental analysis are given. 

1. INTRODUCTION 

Bamboo is a natural product that grows wildly in most tropical 
and in some temperate countries. During thousands of years it has 
been used by · different cultures in many ways, including 
construction. 
So far this material has been employed with a hight relation 
between the amount of material employed and the amount of loads 
carried. In other words, stresses have been kept low by 
increasing the amount of elements present, as a general rule. In 
the poor rural areas of south-east asian countries, light 
construction is found, but again very little low is carried by 
this type of buildings. In most of the cases bamboo is supporting 
only itself, because even in the case of constructions on slopes 
or with an empty space underneath, they are used mainly as 
resting space by their occupants. No heavy furniture or 
appliances are normally located inside the building. 

Even though, it is well known that bamboo possesses a reasonably 
high tensile capacity, and its compressive capacity is not 
negligible . either. Since bamboo plantations grow so easily 
producing enormous amounts of biomass at very low cost, it is of 
interest to enhance the use of the material in construction 
projects, under more sophisticated conditions, and where the 
stress levels can be increased to levels of both maximum material 
potentials and safety. 

The major problem in order to achieve such condition, is the 
system to joint the elements of bamboo. 

Along time, the mairi solution has been to lash the elements 
together. Some impressive constructions can be achieved in this 
way. An example is shown in figure 1. 

I n modern construction practice, specially in the developed 
world, tube shaped elements like bamboo can be joined in many 
ways, normally using steel fittings specially design for that 
purpose. 
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Bamboo places peculiar challenges from the point of view of the 
connections, because of a number of reasons. The first and most 
obvious one is the actual shape of the culms. Bamboo canes are 
not round, thickness is not constant along the axis, and on top 
of it canes are tapered. Position of the nodes is variable and 
rather random, and it is different from one species to the other. 
On the light of these factors it is still very attractive to use 
steel fittings also in bamboo construction, since they can be 
flexible in sizes and shapes, and strong enough to transmit loads 
from element to element. 

But the obvious goal of the use of bamboo is to decrease the cost 
of construction projects in developing countries, and steel 
fittings can be very expensive there ( actually they are 
expensive every where), and some times even at all unavailable. 

A current research project at the Department of Structural Design 
of the Faculty of Architecture and Planning of the Eindhoven 
University of Technology explores the possibilities of bamboo as 
a structural material in developing countries. As part of the 
research, a system to connect bamboo canes has been proposed and 
studied both theoretically and experimentally. The system and the 
results of the analysis are summarized in the present paper. 

2.THE SYSTEM 

Besides understanding the limitations related to the shape, it 
is important to know what the mechanical properties of bamboo 
canes are. 

As a natural material bamboo is made up by a combination of 
fibres and a matrix. Fibres run longitudinally, and no rays exist 
in the radial direction as in the case of wood. So, tangential 
strength comes only from the benefits of the shape, and whatever 
little support from the matrix, lignin. 

Any intention to screw, nail or bolt bamboo would result in a 
wedge effect between the fibres, and would easily provoke their 
separation, and the resulting crack would grow longitudinally as 
a result of the wedge effect. The crack's growth will in any case 
mean that nails or similar fittings get loose after a short 
period of time. 

A further problem arises at the extreme of canes, since open ends 
are easily crushed by load concentrations, so this condition has 
to be avoided and considered while creating a connecting system. 

Specifications for the design of the connection can be summarized 
as ' avoid penetration by nails, screws or bolts, avoid open 
ends, account for the need of size adaptability, and make the 
best possible use of longitudinal fibres in the load transfer 
mechanism' . 

Besides, it is strongly desirable that the system allows to make 
the best possible use of bamboo, in the sense that maximum 
feasible stresses can actually occur in the structure. Simplicity 
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is also a must, since most of bamboo construction is primarily 
aimed to be done by self construction, with a low demand for 
training or skills. On the other hand, easy deterioration of 
connections occur because of the nature of the materials involved 
or because of the mechanical properties inherent to the system 
itself, and these type of situations must definitively be avoided 
because maintenance costs can be a long term negative fact. In 
other words, the system must be stable. Further, it is desirable 
that some how the system helps to establish modulation as a 
normal procedure in bamboo construction, not only because of the 
obvious positive impact on the construction process itself ( 
speeding up the process, allowing for site simplifications, 
allowing for the participation of unskilled labour, etc.), but 
because of the also positive impact that it may convey to the 
production attitude of people in developing countries. Finally, 
perhaps the two most important desirable characteristics. For the 
sake of engineering design and safety conditions, the strength 
of the connecting system must be at all predictable, and the 
system must have positive impact on the cost of the construction. 

During this research, commom joints were examined following the 
above summarized set of criteria. Judging those connections 
experience was gained, and it was then possible to make a few 
proposals, which were obviously equally judged. Finally, a 
decision was made upon the system illustrated in figure 2 and 
its apparent advantages lead to further study its properties. 

The connecting system 'consists of a cylindrical piece of wood 
that is glued to the inner side of the culm. The external wood 
connector can be shaped as needed accordingly to the specific 
demand of the structure, and it is assumed that wood engineers 
know how to handle the design problems associated with this type 
of problems. Fittings are available to produce strong and neat 
joints between wooden parts. 

The main principle behind the system is that it takes forces from 
the inside of bamboo, spreading contact stresses over enough area 
as to avoid damage to the culm. It is clear that the presence of 
the wood connector implies a dramatic change in the original 
mechanical characteristics of the section. Both the area and tpe 
moment of inertia are substantially increased, leading to lower 
levels of stresses, compared to bamboo in the vicinity of the 
connection, provided glue is strong enough to transfer the 
correspondent stresses. But this is easily achieved, since the 
normal relation between the thickness of bamboo and its diameter 
implies that the gluing surface is always located very close to 
the external boundary, meaning low shear, th6ugh high normal 
stresses, but it will be shown later that these ones are far less 
significative than shear in final bonding stresses. 

Two slots are needed to adapt a range of bamboo diameters to a 
single sized wood fitting. This does not completely solve the 
problem of size adaptability, but permits already a significant 
improvement in that sense. It has been so far observed in the 
laboratory that the length of the slots has to be at least in 
the order of one and a half times the diameter of bamboo, and 



-4-

this allows to adapt bamboo of up to ten mm larger diameters than 
that of the wood fitting. 

The making of the wood fittings is intended to be made in small 
wood workshops, and then be transported to the field. This part 
of the operation seems a bit troublesome, but the benefits that 
the system may produce are far more important than this apparent 
problem. For example, currently, each bamboo extreme needs to be 
tailored individually in the field, to match complex geometric 
conditions, because it is not easy to define intersection of 
cylindrical shapes for construction purposes. But besides, the 
fact that the elements are not round shaped makes the problem 
even more complicated. By the use of the proposed system no 
precision is needed on the elements of bamboo. Building 
dimensions can be precisely referred to the pieces of wood, and 
only roughly referred to the length of bamboo canes. Angle cuts 
are any longer needed, since they can be made on the extremes of 
the wood fittings. It can then be seen that the field process is 
largely simplified. It can also be foreseen that bamboo pieces 
are massively prepared accordingly to certain specifications, so 
that the field process is only a matter of assembling components 
following certain easy to follow rules. 

The availability of raw material for the making of the wood 
fittings can be also subject of some doubt. Since internal 
diameters of bamboo with some potential for construction purposes 
vary from forty to one hundred and twenty mm, branches and waste . 
wood from thinning of plantations can be employed. It has been 
found that quality of wood needs not to be high, soft wood would 
do. 

3.EXPERIMENTAL RESULTS 

Several experiments were undertook in order to observe the 
performance of bamboo wood glued phases . 

. In the first test, the intention was to determine the way 
several factors would affect the bonding strength of such phases. 
Factors subjected to analysis were : 

A: Glue type. 
B: Wood type. 
C: Bamboo density. 
D: Bamboo Thickness. 
E: Initial diameter of bamboo. 

The test was also aimed to determine a design bonding capacity 
for this type of phases. 

It was found that changes in non of the above listed factors 
affected significantly bonding capacity. Two types of glue were 
examined, PVAc, and Araldite1 • As indicated, no difference was 
found between the two correspondent strengths. This result is 

1Trade mark for N ( 3-dimethylaminopropyl) 1-3 propylenediamine 
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explained by the fact that failure occured always inside 
interfibre planes of bamboo. In other words, only a cheap wood 
type glue is needed because its capacity is already larger than 
the interfibre shear capacity of bamboo . For the same reason 
there is no gain when wood density is increased. What is more, 
it was observed that this may lead to negative effects, since 
normally an increment in density is accompanied by a reduction 
in roughness and to a less 'permeable' surface, and this acts 
against adequate bonding. 

Even though it was found that bamboo density has no influence on 
the bonding capacity, this fact has to be further studied, 
because only one species was available at the time of the 
experiment. In any case it seems reasonable to suppose that the 
finding is correct. It should be conditions at the internal 
surface and not density what matters. It is a fact that the 
amount of fibres decreases towards the inside of the culm wall, 
up to a ratio of zero at the very inner surface. So it is likely 
that whatever the real value once the surface is carefully 
cleaned, · there is little variation on this figure . between 
species. 

Using a criteria commonly employed in wood ( Huybers, 1990 ) it 
was found that the design value for bonding capacity in bamboo 
wood glued phases is 

fb - 1,62 N 
mm2 (1) 

A typical force deformation plot of phases loaded in direct shear 
is shown in figure 3. It can be observed that the path is 
reasonably proportional, and that failure occurs in a rather 
brittle way. The 95% confidence range for the mean maximum 

strength is 5.3-6.66 N/mm2 • Therefore, coming down to the value 

of ( 1) a factor of more than 3 has been employed, and this 
indicates that design values are far away from those risking a 
brittle failure. Later on, the safety of this figure will be 
checked against dynamic loadings. 

In the case of direct shear it was also . determined the strain 
distribution along the contact length. A result is shown in 
figure 4. It shows an increment of strain from the free end of 
the phases, that is, the opposite side to that where load is 
applied. The increment is more pronounced as the load is 
increased. The strains at the loaded extreme were not clearly 
determined since problems arose with the location of strain 
gauges in that vicinity. From the observation of this results it 
was decided that for the design calculations .it was sufficiently 
accurate to suppose a constant distribution of stresses along the 
length of glue ( in view of the design stress value ) . 

It was also of interest to observe the performance of glued 
phases under cyclic loadings. 
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Following the prescriptions of ISO ( Anonymous, 1983 ) specimens 
were cyclically loaded with a signal between 10-100% of the 
design load, with a period of 120 s. Figure 5 shows a typical 
load deformation plot. The initial goal of 20 cycles was easily 
overcome. After loading, specimens were unloaded and then 
reloaded till failure, and the sample of results statistically 
compared to those of a control group. The result showed no 
difference between the two groups. 

Under the same conditions a different group of specimens were 
loaded with a signal between 1-66% of the average maximum bonding 
capacity. A typical result is shown in figure 6. At this level 
of stresses there is indeed a deterioration of the final capacity 
of glue and of the stiffness of the connection. It will be of 
interest to determine a critical level of stresses, that is, that 
where the behaviour showed in figure 5 changes to that showed in 
figure 6, but such a thing lays beyond the scope of the present 
project. 

It was considered more interesting to observe the performance of 
this type of connection under the application of cycles of loads 
with a smaller period. This is of interest because it may 
eventually occur, provided bamboo proved to be a feasible 
structural material, that bamboo structures are built in areas 
of some seismic risk ( Arce, 1990 ) . The 'major difference 
introduced here is the period of the signal, since the speed of 
load as specified by ISO is very low compared to that of a real 
earthquake. 

Some preliminary calculations showed that bamboo connections may 
be subject to frequencies between 0,5 and 20 hertz, depending on 
the stiffness of the construction ( but, of course, this is not 
the only defining variable I ). Taking this into account it was 
initially decided to use the signals indicated in figure 7. The 
periods of each zone of amplitudes were defined after studying 
the registers of several earthquakes in different locations, 
ranging from soft to stiff soil conditions, as to cover the worse 
possible situation. Registers taken into account were 

1-MichoacAn, MAxico, September 19, 19~5 ( Sauterjl989). 
2-Imperial Valley, California, May 18, 1940 ( Sauter, opus 
cit). 
3-San Salvador, El Salvador, October 10, 1986 ( Sauter, opus 
cit ) . 
4-Santiago de Puriscal, Costa Rica, December 22, 1990 ( 
Anonymous,1991). 
5-Lim6n, Costa Rica, April 22, 1991 (Anonymous, 1991 ). 

Technical limitations impeded to accomplish this type of 
specified load conditions, and only the lower bound of the range 
of frequencies was covered. But at least for this condition, it 
was shown that the glued phases were able to sustain the load 
without any significant deterioration of the final capacity. 

The above results lead to the conclusion that the design level 
of stresses indicated in (1) is a conservative value for both 
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static and dynamic loads on glued phases of bamboo and wood. 

4.THEORETICAL RESULTS 

In order to develop a model for the calculation of the bonding 
stresses in the connection, a few assumptions were made, as 
follows : 

-Bernoulli's assumptions hold true. 
-Each material is homogenous .and isotropic. 
-There is no slipping in the interface. 
-Sections are perfectly circular. 
-There are no discontinuities in the glued surfaces. 
-The maximum strain capacity of bamboo is predictable. 
-The three materials behave proportionally in the range 
under analysis. 

Accordingly to figure 8, it was found that the value of shear 
forces to be taken by unit arcs of glue surface is 

T - 3+2v V(z) [r 2 (r .-r )cosp-l:.(r .3-r 3)[cos3P+( 1 - 2v +2 l+v )cos 
N 8 (l+v) I 9 1 9 . 3 1 e 3+2v 3+2v eq . 

(2) 

TT - 3 +v V(z) [r/(ri-re)sinp-l:.(r/-r~/)(cos2 PsinP(1+2 l+2v) 1 - 2v 
8 (l+v Ieq 3 3+2v 3+2v 

cosP(r/-r/) V(z) 

2 Iaq 

(3) 

(4) 

It can be shown by differentiation that equations (3) and (4) 

reach their maximum values at ~ - o and ~ - 1l 
2 

respectively. 

The maximum value of equation (4) also occur at ~ - o . In this 

way the first two 

( T ) 3+2v 
N max - 8 (l+v) 

and 

above equations can be written as 

V(z) [r 2(r .-r )-l:.(r 3_r 3)] I e 1 e 3 1 e 
eq (5) 
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( T ) 3+2v V(z) [r 2(r .-r )-_!__~(r 3_r 3)] 
T max - 8 + ( 1 + V } I 9 l. 

9 31 3 + 2 V i 9 

eq 

(6) 

For the two materials involved it can be assumed that JI - 0,3 • 

On the other hand the author has found that for Bambusa Blumeana 
from the Philippines and for Bambusa Guadua from Costa Rica 

t - 0,09 ~ . This allows to simplify the geometric components of 

the equations so that they can be put in a more handy way as 
follows 

-0, 04 V(z) 

(7) 

-0,23V(z) 

(8) 

and 

-0,65V(z) 

(9) 

Equation (9) is of special interest since the forces predicted 
there generate a couple at any segment of length 1

9 
in the 

connection. This couple must be balanced by a reaction in the 
glue, and if a linear distribution of stresses is assumed there, 
then, by limiting the amount of stresses to that of equation (1), 
it can be written that 

0,1815 

[o, 45- P~1 ] (10) 

This result can be called Glue Length Index, and equation (10) 
permits to plot the graph shown in figure 9, which simplifies the 
task of finding the length of glue needed in a specific case. 

Experiments were carried out to check the most important 
assumptions on which these theoretical approach was founded. Also 
a set of cantilever beams was tested in bending to check the 
level of accuracy of the predictions. The results show that the 
condition of failure or not failure in the connection was always 
correctly predicted by the theory. Even though it has not yet 
been tried to compare predicted level of stresses with those in 
an actual element, mainly because of the complexity of such a 
test an the limited time for the execution of the current phase 
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of the project. 

6.CONCLUSIONS 

It has been shown that the proposed connecting system is 
technically feasible. It is a strong and safe way of connecting ' 
bamboo elements and transferring the total capacity of one culm 
to the other. A simple design rule is made available to 
facilitate the calculations involved, under some basic 
assumptions. The impact of the system on the cost of the 
construction has not yet been completely evaluated, though it is 
believed that it would help to maximize the utilization of the 
material in the structure, to speed up construction processes, 
and to facilitate the site work. Further study is necessary, but 
in the current project at the TU Eindhoven this connection will 
accomplish its initial goal, allowing to undertake now the study 
of bamboo frames. This is necessary before going ahead with 
concentration on the connection itself, because the study of 
frames will permit a better understanding of the overall 
possibilities of bamboo as a structural material. 

F.,.,b 

V(z) 

LIST OF SYMBOLS 

Bending shear force on a unit strip on the gluing 

surface. 

Bamboo section moment of inertia. 

Equivalent moment of inertia of the composed section. 

Wood section modulus of inertia. 

Glue length in mm. 

Ratio of bamboo's Young's modulus and that of wood. 

External radius mm 

Gluing surface radius mm. 

External shear force ~/rrm~· 

Maximum admissible shear in bamboo. 

Poisson's modulus. 

Gluing surface normal shear force. 

Gluing surface tangential shear force. 

REFERENCES 

1. Anonymous, 1991. Segundo Reporte Preliminar de los 



-10-

Registros de las Aceleraciones Obtenidas Durante el 
Sismo del 22 de Diciembre de 1990. Laboratorio de 
Ingenieria Sismica de la Universidad de Costa Rica. 
Enero 25, 1991. 

2. Anonymous, 1991. Reporte Preliminar de los Registros 
de Aceleraciones Obtenidos Durante el Si~mo del 22 de 
Abril de 1991.Laboratorio de Ingenieria Sismica de la 
Universidad de Costa Rica. Abril 26, 1991. 

3. Anonymous, 1983. Timber Structures-Joints made with 
mechanical fasteners-General principles for the 
determination of strength and deformation 
characteristics, ISO 6891-1983(E). International 
Organization for Standarization. 

4. Arce, O.A., 1990. Current Bamboo Research at the 
Technische Universiteit Eindhoven. Joint Seminar 
University of Technology of Eindhoven-University of 
Technology of Wroclaw. Wroclaw, Poland, 
October 1990. 

5. Dunkelberg,K.,1985. IL31 Bambus-Bamboo. Mitteilungen 
des Instituts filr leichte Flachentragwerke (IL). 
Universitat Stuttgart. Leitung Frei Otto, Nr.31 

6. Huybers, P., 1990. Thin poles of roundwood for 
structural engineering applications in building. 
Structural Engineering Review, 2, 169-182. 

7. Sauter, F., 1989. Fundamentos de Ingenieria Sismica I. 
Introducci6n a la sismologia. Editorial Tecnol6gica de 
Costa Rica, Cartage, Costa Rica. 



-11-

Fig.1. A traditional bridge in ~hina, from ref.5. 

Fig.2. Connection of bamboo elements by glued wood fittings . 

. . 
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VERVORMINGSGEDRAG EN STERKTE VAN EEN GENAGELDE STAAL-OP-HOUT 
VERB IND ING 

Ir. F. Schot/ Ir. H.P.C.A. Vianen 

INLEIDING 

Voor bet maken van lichte houten vakwerkspanten kunnen knoop
verbindingen met behulp van stalen knoopplaten toegepast 
worden. Deze knoopplaten kunrten of zelf gemaakt worden of 
direct uit de materialenhandel worden betrokken. In dat laat
ste geval spreken we meestal van nagelplaten. 
Nagelplaten zijn dunne gegalvaniseerde stalen platen met 
daarin gaten geponst. Deze nagelplaten worden met speciale 
nagels aan beide zijden van de verbinding aangebracht. 
Op dit moment zijn verschillende merken nagelplaten 
handel die met behulp van bijgeleverde, geprofileerde 
moeten worden bevestigd. De plaatdikte varieert van 
(meestal met plooiverstevigingen) tot 2,0 mm. 

in de 
nag els 

0,9 mm 

Rekenregels zijn voor deze verbindingsmethode niet voorhanden. 
Volgens de TGB-hout; 1972 (NEN 3852) en de nieuwe TGB-hout; 
1991 (NEN 6760) kunnen alleen stalen knooppiaatverbindingen 
met een dikte van minstens 2 mm toegepast worden. Deze eis van 
2 mm wordt niet verder toegelicht. De handelsproducten van ± 
1,0 mm kunnen dus niet worden toegepast. 
Er is bij de vakgroep Konstruktief ontwerpen van de Faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, onderzoek 
verricht naar .het bezwijk- en vervorminggedrag van nagelplaat 
verbindingen. Uitgaande van de verschillende theorieen voor 
het bepalen van het vervormingsgedrag en de bezwijkbelasting 
van hout-op-hout verbindingen wordt een aanzet gegeven voor de 
bepaling van de sterkte en stijfheid van genagelde staal-op
hout verbindingen. 

PROBLEEMSTELLING 

Het bepalen van het vervormingsgedrag en de bezwijkbelasting 
van een genagelde staal-op-hout verbinding. 
Bij deze verbinding zijn twee elementen te onderscheiden nl. 
de staalplaat (nagelplaat) en de draadnagel. 
Het vervormingsgedrag en de bezwijkbelasting is van beide 
elementen afhankelijk. Het vervormingsgedrag en de bezwijkbe
lasting van de staalplaat wordt bel.nvloed door het krachten
spel op en de eigenschappen van de stalen knoopplaat. 
Er zijn verschillende bezwijkmechanismen voor de nagelplaat 
mogelijk. Deze mechanismen zijn afhankelijk van het krachten
spel in de plaat en de vorm en dikte van de plaat. Indien de 
staalplaat op druk en/of afschuiving belast wordt bestaat de 
mogelijkheid dat de staalplaat een vervorming loodrecht op het 
plaatvlak ondergaat. 
Het vervormingsgedrag en de bezwijkbelasting van de nagel is 
afhankelijk van de geometrie en de materiaaleigenschappen van 
het hout, de draadnagel, de staalplaat, de passing van de 
nagel in de gaten van de staalplaat en de aansluiting van de 
draadnagelkop aan de staalplaat. 
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DOELSTELLING 

Het ontwerpen van rekenregels voor de bepaling van het vervor
mingsgedrag en de bezwijkbelasting van genagelde staal-op-hout 
verbindingen. 
In dit onderzoek is het vervormingsgedrag en de bezwijkbelas
ting van een draagnagel (</J 3, 5 mm) in een op trek belaste 
staal-op-hout verbinding onderzocht. De invloed van de dikte 
van de staalplaat is ook in het onderzoek betrokken. 

SAMENVATTING EN RESULTATEN VAN BET ONDERZOEK 

Inleiding 
Voor het bepalen van het vervormingsgedrag en de bezwijkbelas
ting van een genagelde (staal-op-hout) verbinding vinden we in 
de literatuur een aantal benaderingsmethoden. · 
Deze benaderingsmethoden zijn te onderscheiden naar de toege
paste materiaalschematisering. 
We kennen vier schematiseringen voor de materiaaleigenschappen 
die hebben geleid tot een driedeling in de rekenmodellen. 

f,<Y 

a 

A. Llneafr-elastlsch. 

a""'•' - - .------
I 
I 

~o•I E 

B. Elastlsch-plastlsch. 

f,<r 

C. Visco-elastlsch. 

Figuur 1: overzicht materiaal schematiseringen 

f•IY ·+---------

fembt------

£ 

D. Star-plastlsch. 

Met de lineair-elastische schematisering kan er een betrouwba
re schatting gemaakt worden voor het begin van de last-ver
schui vingsrelatie, terwijl over de sterkte en de vervorming in 
de eindfase niets gezegd kan worden. De afleidingen gelden 
totdat de stuiksterkte van het hout of de vloeisterkte van het 
staal wordt bereikt. 
Met behulp van de visco-elastische schematisering voor het 
hout en de elastisch~plastische schematisering voor de nagel 
kunnen zowel de last-vervormingsrelaties worden bepaald als de 
bezwijkbelasting. Deze schematisering levert ingewikkelde 
vergelijkingen die alleen met behulp van numerieke computer
programmatuur op te lossen zijn. 
De star-plastische s~hematisering geeft alleen de voorspelling 
van de bezwijkbelasting van de verbinding en zegt niets over 
de vervorming. Deze schematisering heeft geleid tot de formu
les voor de berekening van de stalen staafvormige verbindings
middelen in de nieuwe TGB-hout; 1991 (NEN 6760). 
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Resultaten van het onderzoek 

Voor een op afschui ving belaste draadnagel in een genagelde 
staal-op-hout verbinding zijn twee modellen ontwikkeld. Bij de 
proeven hebben we geconstateerd dat de nagel geheel of gedeel
tel ij k wordt ingeklemd in de staalplaat. In de twee modellen 
wordt deze inklemming van de nagel als onbekende in de verge-
lijkingen meegenomen. De krachtsoverdracht via de staalplaat 
op een nagel wordt geconcentreerd gedacht op een klein opper
vlak direct achter de nagelkop, zie figuur 2. 

I I 

•.~..... ~ -

_ _ 1..,..,. ___ 1 ·- ~"''""•'··· 
F <1111 

_ ___ na el - ~~kl.,mmlng 
.l------• ____ __ .,,,.,. _____ , ;, __ -""J' 

Figuur 2: Schema van een nagel in een staal-op-hout verbin
ding. 

a: Model voor de last-vervormingsrelatie van de draadnagel. 

De draadnagel wordt ~ls een verend ondersteunde ligger gesche
matiseerd. 
Aan het uiteinde grijpt een kracht en een moment aan. 
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Figuur 3: Schema voor een elastisch ondersteunde ligger 
met verend ingeklemd uiteinde. 

De volgende relaties voor de verplaatsing en de hoekverdraai
ing van het nageleinde t.p.v. de verbinding met de staalplaat 
kunnen worden afgeleid. 

en 

hierin is 

is de mate van inklemming die door de staalplaat geleverd kan 
worden. • 
F = kracht in de nagel 
v = verplaatsing van de verbinding 
e hoekverdraaiing van de nagelkop 
E = Elasticiteitsmodulus van de draadnagel 
d = middellijn van de nagel 
k 0= beddingsconstante van het hout 

[N] 
(mm] 
[rad] 
[N/mm2 ] 

[mm] 
[N/mm3 ] 

De beddingsconstante k
0 

zal door middel van proeven bepaald 
moeten worden. Dit is echter niet eenvoudig omdat in de lite
ratuur veel verschillende bepalingsmethode beschreven worden. 
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Hierop zal later nog teruggekomen worden. 
De waarde van P zal ook d.m.v. proeven bepaald · moeten worden. 
Deze P is afhankelijk van de stij fheidsverhouding tussen de 
draadnagel en de staalplaat, van de passing van de steel van 
de nagel in het nagelgat en de afmeting en de vorm van de 
nagelkop. 

We hebben proeven gedaan op zowel genagelde hout-op~hout 
verbindingen als gertagelde staal-op-hout verbindingen. De 
hout-op-hout verbindingen diende als controle voor de experi
menteel bepaalde materiaaleigenschappen door de resultaten te 
toetsen aan . de in de literatuur beschreven modellen voor de 
berekening van het vervormingsgedrag en de bezwijkbelasting~ 
De verbindingsproefstukken zijn hieronder getekend. Getekend 
zijn stalen zijdelen die dikten hebben van 1, 2 of 3 mm. Voor 
de hout-op-hout verbindingsproeven hebben de · zijdelen een 
dikte van 25 mm. · 
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Figuur 4: Proefstuk voor de proevenseries Evenwijdig. 



- ·· r'l · I!~ . . ..j ... __ 3e_ ... .., ee_ ... __ 

- l----··- -·qi._ . -

II 
M 

_@t _ ___ q ·- - -

AANZICHT 

0 
m 

-6-

I 

- -1---
~ I 
-1--1 

I 

.. ~ t·~t;J --

. • .. . .... J..t.t1o_ut 

----·· 

I 

I 

. ____ - _-' ......... -·,.. _ ___ .....-.,_ : _~{ 
~~~~9~-- I 

_ ..r'd'-'-~~~._._!.. _ ,.. _ I 
L - - - _I 

·-.-----~ 

DODRBNECE 

Figuur 5: Geometrie van het nagelpatroon. 

Voor de berekening van de vervorming is de beddingsconstante k
0 

de belangrijkste materiaaleigenschap. Deze k0 heeft als dimen
sie (N/mm3 ] en kan bepaald warden uit het verloop van de 
spanningen en verplaatsingen van de stuikproef. 
Er moet bedacht warden dat: 
- De manier van belasten bij de stuikproef gelijk meet zijn 
aan d~ manier van belasten bij de verbindingsproef. Dus of in 
een keer belasten tot bezwijken of door na ± 40% van de be
zwijkwaarde te ontlasten tot 10% en dan belasten tot bezwijken 
(IS0-6891). 
- Bij de stuikproef de nagel zelf oak een vervorming ondergaat 
en deze vervorming meegenomen wordt bij de bepaling van de k 0 • 

Als bij de verbindingsproef voor het bepalen van de vervorming 
de theorie van de elastisch ondersteunde ligger toegepast 
wordt zit daarin oak nag een keer de vervorming van de nagel. 
Deze nagelvervorming wordt op deze manier dus dubbel geteld. 
Door de beddingsconstante nu oak te bepalen uit de gegevens 
van de stuikproef · m. b. v. de theorie van de elastisch onder
steunde ligger vermijden we de verdubbeling van de nagelver
vorming. 

Indien we de k 0 uit de stuikproef bepalen m.b.v. de theorie van 
de elastisch ondersteunde ligger vinden we ongeveer dezelfde 
waarde voor k 0 voor een stift (¢ 6,7 mm) als voor een nagel (¢ 
3,5 mm) bij dezelfde afmetingen van het proefstuk. 
Als we gebruik maken van deze k 0 en alleen de vervormingen 
bekijken van de eerste belastingtak (dus voordat het proefstuk 
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ontlast wordt) vinden we voor de hout-op-hout verbinding een 
aanvaardbare overeenstemming. Dit geldt zeker voor de proeven
serie Evenwijdig aan de vezel. 
In tabel 1 vindt u het resultaat voor de hout-op-hout verbin
ding. 

Serie F Vproe1 6F 6V proef V Kuenzi _yKuenzi-

bVDroer 

[ N] (mm) [ N] [mm) [mm] I r. I 

Evenwijdlg 100 0.030 

375 0.266 275 0.236 o .. us 99 
Loodrechl 100 0.032 

J.. 7-s 0 : 144 f15" 0 . 1I2. 0 .1{;0 14 3 

Tabel 1: Vergelijking tussen de gemeten en berekende verplaat
sing. 

Met deze waarde van k
0 

· kunnen we nu ook de staal-op-hout 
verbindingen gaan beoordelen. 
Tijdens de beproeving in het laboratorium hebben we zowel de 
verplaatsing van de verbinding als de hoekverdraaiing van de 
nagelkop gemeten. 
Uit de formules van blz. 4 kunnen we nu afleiden hoe groot de 
waarde van {j geweest zou moeten zijn. Dit is hieronder in 
tabel 2 weergegeven. 

Slaalplaal lloul %Fmn {J ull v proef {J ult 8 proef 

I mm Evenwijdig 530 N O.BD o .sg 
i 

Loodrecht 524 N o.66 o.6'f 

2mm Evenwljdig 584 N 0.8ft 0.55 

Loodrecht 624 N o.66 0. 71 

·Jmm Evenwijdig 646 N o.g6 o. 70 

Loodrecht 670 N 0 .80 0 .90 

Tabel 2: Bepaling van {j uit de proefstukken, bij 1/3 Fm~; per 
nagel. 

Doordat we de hoekverdraaiing van de nagel t.p.v. de kop 
gemeten hebben kunnen we d.m.v. onderstaand grafieken een 
indruk krijgen uit het verloop van de inklemming van de nagel 
in de staalplaat, zie fig. 6 en 7. 
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Figuur 6: Gemiddelde kracht- hoekverdraaiingsrelaties voor de 
staal~op-hout proeven, Evenwijdig. 
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Figuur 7: Gemiddelde kracht- hoekverdraaiingsrelaties voor de 
staal-op-hout proeven, Loodrecht 

In deze grafieken is te zien dat er in het begin van de proef 
slechts een klein verschil is tussen het verloop van de hoek
verdraaiing voor de 1, 2 of 3 mm dikke staalplaat. 
De ~'s die vermeld zijn in de laatste tabel zijn berekend bij 
een belasting die gelijk is aan 1/3 van de Fmu• Als we de ~'s 
gaan berekenen bij belastingen die veel kleiner zijn dan 1/3 
Fmu zullen we waarden krijgen die oplopen tot ± 1,6. Dit kan 
niet juist zijn, want volgens de theorie moet ~ 5 1 zijn. 
Dit houdt dus in dat het nog niet geheel duidelijk is hoe de 
waarde van k0 bepaald moet worden. Hiernaar zal nog verder 
onderzoek verricht moeten worden. 
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b: Model voor de bezwijkbelastinq van de draadnaqel. 

Het bezwijken van een genagelde staal-op-hout verbinding kan 
op 2 manieren plaatsvinden. Welke vorm van bezwijken plaats
vindt is afhankelijk van de aanwezige hechtlengte van de 
nagel. 
De volgende schematiseringen, overeenkomstig die van Meyer, 
kunnen worden aangehouden • 

. A. Bezwljkmechanlsme 1. 

F 

)( 

Lhac .. · 
. .. .. .. . ·- - ·- ·- .·--,-_____ ,.. ---

R. Rrmlikmrchan/Jme 11. 

Figuur 8: Bezwijkmechanismen voor een nagel in een staal-op
hout verbinding. 

Het moment op het uiteinde van de nagel wordt veroorzaakt door 
de inklemming van de nagel in de staalplaat. Dit moment wordt 
uitgedrukt in een percentage van het plastische moment dat in 
de nagel kan ontstaan. 
Voor dit ~odel geldt: 

De stuiksterkte is over de gehele lengte van de nagel 
aanwezig en is tegengesteld gericht aan de verplaatsing 
van de nagel. 
Het maximale buigend moment in de nagel is gelijk aan het 
plastisch moment ~1 • De nagel vervormt alleen t.p.v. een 
plastisch scharnier. 

De bezwijkbelasting voor bezwijkmechanisme I wordt: 

het bijbehorende maximale moment in de nagel wordt: 
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dit moment moet kleiner zijn dan ~t· 

Voor bezwijkmechanisme II wordt de bezwijkbelasting: 

Fmax=if2 (l+a) . MP1 • ftNnb. d 

de minimum hechtlengte benodigd voor het optreden van dit 
bezwijkmechanisme is: 

In de hiervoor gegeven formules is: 
Fmu = maximale kracht in de nagel 
Mmu = maximale moment in de nagel 
lh~ = hechtlengte van de draadnagel in het hout 
femb = stuiksterkte van het hout 
d = middellijn van de draadnagel 
~1 = plastisch moment van de d:taadnagel 

11 = Minlcl 

Mp1 

[N] 
[Nmm] 
[mm] 
[N/mm2 ] 

[mm] 
[Nmm] 

is de mate van ink lemming door de staalplaat, ui tgedrukt in 
het plastisch moment van de draadnagel. 

Is de hechtlengte kleiner dan lh~·min dan is over de gehele 
hechtlengte de stuikspanning gelijk 'aan femb en draait de nagel 
door het hout zonder dat het plastisch moment in de nagel 
optreedt. Dan is dus bezwijkmechanisme I maatgevend. 
De invloed van de inklemming van de nagel in de staalplaat op 
de bezwijkbelasting en de minimaal vereiste hechtlengte wordt 
in de volgende relaties weergegeven. 

Frx = Vl=a. , dus maximaal voor a. =1: Fa=t 

~~ ~~ 

lhec-mln·~ . .~ 

lhec;min;a=O 

2+J2c1+a.> 

2 +.f2 . 
maximaal voor a.=1: 

1,41 

:;: 1, 17 

De waarde van a. zal door middel van laboratoriumproeven moeten 
worden vastgesteld. Deze a. is afhankelijk van de stijfheids-
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verhouding tussen de draadnagel en de staalplaat, van de 
passing van de nagelsteel in het nagelgat en de afmetingen en 
vorm van de nagelkop. 
De verbindingsproefstukken zijn allen tot bezwijken belast. 
Als eerste zijn de resultaten van de . hout-op-hout proeven 
vergeleken met de resultaten van het rekenmodel. 
Het bezwijkmechanisme dat optreedt tijdens het bezwijken is 
•echanisme no. 3, zoals hieronder getekend in figuur 9. 

3 

Figuur 9: Bezwijkmechanisme 3 voor een hout-op-hout verbin
ding. 

De uitkomst van deze vergelijking vindt u in onderstaand 
overzicht. 
De bezwijkbelasting (model) is met onderstaande formule be
paald, deze formule geldt voor bezwijkmechanisme 3. Zie ook de 
NEN 6760 (TGB-1991), hoofdstuk 12.1.11 (formule 12.1.11.4): 

Hierin is: 
Fm~ = maximale kracht in de nagel 
fembt = stuiksterkte van houtdeel 1 
d = middellijn van de draadnagel 

3 = fernb:z 

fembl 

f\1= plastisch moment in de draadnagel 

[NJ 
[N/mm2 ] 

[mm) 

[Nmm) 
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.. 

rroevensrrle1 

Elgenschnp F.t nheid Evenwljdlg Loodrecht 

Nagel Middellijn d . mm 3.6 3.6 • 

Steellengte I mm 63 .0 63.0 

Plastisch moment Mr1 !'Imm 5900 5900 

Hout Dikte zijhout t mm 25 .0 25.0 

Hechtlengte lhcc mm 38.0 38 .0 

Stuihterkte zijhout 2 
f..mb 

N/mm1 35.5 35.S 

Stulhterkte middenhout 2 
f..mh 

N/mm' 35 .S 32 .6 

Sterkte Model Fmn: "' 1228 1202 - -
Mech . 3 3 

Pm cf r= mu: "' 1200 1400 

VC " 6 3 

Mech . 3 3 

Proef/Modcl lndc11: ~ 98 116 

1 A fstudcerprnjrct Vlanen 

l IJe ~tuihterkten 7.ljn exrerlment ecl hepaald 

Tabel 3: Vergelijking bezwijkbelasting hout-op-hout verbin
ding. 

Met deze waarde van de mechanische eigenschappen van de draad
nagel (~1 ) en het hout zoals d.m.v. laboratorium proeven 
bepaald vinden we dus een goede overeenkomst tussen de bere
kende en de gemeten bezwijklast. 
Deze mechanische eigenschappen van de draadnagel kunnen we nu 
dus ook gebruiken voor de 'toetsing' van het model voor de 
staal-op-hout verbindingen. 
Met deze toetsing kunnen we niet echt controleren of het model 
juist is maar we kunnen dit wel globaal controleren en tevens 
een indruk verkrijgen van de waarden van a. 
Met de bekende mechanische eigenschappen van hout en draadna
gel en de geometrie gegevens kan met het afgeleide model een 
voorspelling gemaakt worden voor de bezwijkbelasting. Doordat 
er voldoende hechtlengte aanwezig is is bezwijkmechanisme II 
maatgevend. 

We vinden met de bekende eigenschappen: 
Evenwijdig aan de vezel: 

11>,.c:mln = {13, 59 +9, 61. v'1 +a1 

en F•,P. = 1228./l+a 
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De uiterste waarden van a ingevuld levert: 
a = 0 lhec;min = 23, 2 mm en F 1228 N 
a = 1 lhec;min = 2 7 , 2 mm en F = 173 7 N 

Loodrecht op de vezel: 

lhsc;min = h4,18+10,03.v'I"+U} 

en F•.E = 1177./l+u 

De uiterste waarden van a ingevuld levert: 
a 0 lhec;min = 24,2 mm en F = 1177 N 
a = 1 lhec;min = 28, 4 mm en F = 1664 N . 

Uit bestudering van de opengewerkte proefstukken blijkt dat de 
nagels t.p.v. de 3 mm dikke staalplaat een plastische vervor
ming hebben ondergaan. In die nagel is dus een Mmax ~ l\i aanwe
z ig geweest. 

Als we de proefresultaten van de 3 mm staal-op-hout verbindin
gen vergelijken met de waarde voor a = 1 (theoretisch maximum) 
dan vinden we: 

en 

1937 
1737 

= 1, 11 

2010 
1664 

= 1, 21 

Deze a kan niet groter dan 1 Z1Jn. Het zou echter kunnen z1)n 
dat de femb of de l\i groter is dan in het laboratorium gemeten. 
Als we nu stellen dat de gevonden testresultaten voor de 3 mm 
dikke staalplaat representatief is voor a = 1 kunnen we de a's 
voor de 1 en 2 mm dikke staalplaten bepalen. 
Dus: 

F 3mm;E = Fa=l;E dan wordt F0t=-O;E = 1937. ~{i = 1370 N 

2010. ~{i = 1421 N 
2 
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Daarm.ee wordt: 

F1mm;E 

F<X.=o;E 

Fimm;L 

F<X.=o;L 

= 1,16-+ a= 0,35-+ Mmax. a Mp/ 2065 Nmm 

1, 11-+ a = O, 23 -+ Mmax 1360 Nmm 

Voor de 2 mm platen geldt: 
Evenwijdig: a= 0,63 en ~ax= 3720 Nmm en 
Loodrecht: a= 0,73 en ~ax= 4310 . Nmm. 

We kunnen voorzichtig concluderen dat de ontwikkelde rekenmo
dellen een goed beeld geven van de invloed van de staalplaat 
op de sterkte en stij fheid van de nagel in de staal-op-hout 
verbinding. Met de modellen is ook een voorspelling van de 
vervorming en de bezwijkkracht van de nagel te geven mits 

de mechanische eigenschappen op een juiste manier bepaald 
worden, 
de mate van inklemming van de nagel in de staalplaat 
bekend is. 

Het zal u duidelijk zijn dat er nog verder onderzoek verricht 
moet worden om tot volledige rekenregels te komen voor alle 
denkbare stalen knoopplaat verbindingen. 
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HET GEDRAG VAN EEN DEUVELVERBINDING IN EEN RIB 
VAN EEN STAALPLAATBETONVLOER. 

ir. P.G.F.J. van der Sanden. 

INLEIDING. 

In de Nederlandse bouwpraktijk warden naast prefab betonnen 
vloeren en in het werk gestorte betonvloeren ook staalplaatbe
tonvloeren toegepast. Echter in Nederland is het gebruik van 
deze staalplaatbetonvloeren ten opzichte van de Verenigde 
Staten en Engeland behoorlijk achtergebleven. Alvorens in te 
gaan op de oorzaken van dit achterblijven volgt eerst een be
schrijving van het vloerconstructiesysteem, waarbij staal
plaatbetonvloeren in combinatie met stalen liggers worden 
toegepast in de vorm van zogenaamde staalbetonliggers <.fig 1). 

Een staalplaatbetonvloer is een 
vloer, waarbij de geprofileerde 
staalplaat met de daarop gestorte 
betonvloer, na verharding, in 
constructief opzicht een geheel 
vormt. De geprofileerde staal
plaat heeft een tweetal functies, 
namelijk ten eerste het dienst 
doen als bekisting. Doordat de 
staalplaat geheel of gedeeltelijk 
schuifvast met het beton is ver
bonden functioneert de staalplaat 
tevens als wapening. Een tweetal 
profielvormen warden vaak toege
past, namelijk de zwaluwstaart
vorm en de trapeziumvorm. Voor 
een goede sarnenwerking tussen de 
staalplaat en het beton kan de 

Fig 1: Staalplaat
betonvloer. 

staalplaat uitgevoerd warden met verstijvingen en/of indeu
kingen. De hoogte van de in Nederland gebruikte geprofileerde 
staalplaat varieert van 50 tot 80 mm. De dikte van de tweezij
dig verzinkte plaat varieert van 0,70 tot 1,25 mm. De verbin
dingen tussen het beton en het staal zijn in een drietal klas
sen onder te verdelen (fig 2), namelijk ten eerste kopwerking 
(aanwezig bij zwaluwstaartvormen) waardoor het loskomen van de 
betonplaat van de staalplaat wordt voorkomen, ten tweede in
deukingen en ten derde eindverankeringen. 
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De eindverankering kan op verschillende manieren warden vorm
gegeven, waarvan de in Nederland veelvuldig toegepaste stift
deuvel (fig 2, rechtsonder) de belangrijkste is. 

Wanneer de staalplaatbe
tonvloer rust op een sta
len ligger en daarmee 
door middel van stalen 
deuvels, die in het werk 
door de staalplaat heen 
op de stalen ligger war
den gelast, is verbonden 
ontstaat een staalbeton-
1 igger, waarvan de boven
flens wordt gevormd door 
de staalplaatbetonvloer 
(fig 1). Deze combinatie 
van vloerplaat en ligger 
geef t een interessante 
opbouw voor een vloercon
structie, waarbij grote 
overspanningen mogelijk 
zijn zowel voor de vloer
plaat als voor de ligger. 
In de verbinding tussen 
de staalplaatbetonvloer 
en de stalen ligger (fig 

KOPWERKING 

I 

II 

EINDVERANKE~ 

£\lf{~>J 
Ill 

Fig 2: Samenwerking tussen het 
staal en het beton. 

3), duster plaatse van de vloerrib met de stalen 
wordt schuifkracht (S in fig 3) overgebracht, die 
uit de samenwerking in de staalbetonligger tussen 
plaat en de stalen ligger. 

deuvel, 
voortkomt 
de vloer-

Een van de redenen van het nog relatief weinig toepassen van 
staalplaatbetonvloeren in Nederland is dat de Nederlandse 
bouwpraktijk (architecten, constructeurs en aannemers) weinig 
tot geen ervaring heeft met de voordelen van de bij dit vloer
type gebruikte combinatie van staal en beton. Een tweede reden 
is dat de Nederlandse bouwpraktijk graag grate overspanningen 
(3,60 tot 7,20 m) toepast. Echter de daarvoor benodigde rib
hoogte (100 tot 200 mm) is groter dan de maximale ribhoogte 
(80 mm), waarvoor de Nederlandse en internationale regelgeving 
op basis van verricht onderzoek de toepassing van deze vloer 
in een staalbetonligger beperkt. De ontbrekende kennis van het 
gedrag bij grotere ribhoogten is een belemmering voor het toe
passen en ontwikkelen van nieuwe profielvormen (hogere platen 
en smallere ribben). De vraag is welke schuifkracht (S in fig 
3) de betonnen rib met stalen deuvel kan overbrengen, en hoe 
de bezwijksterkte afhangt van de geometrie van de rib en van 
de eigenschappen van de toegepaste materialen. 
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In het onlangs aan de TU-Eindhoven ge
starte onderzoek wordt daartoe het gedrag 
van de deuvelverbinding in de rib van een 
staalplaatbetonvloer onderzocht. Door een 
modelmatige beschrijving van het gedrag 
moet het mogelijk zijn om deuvelverbin
dingen bij grote ribhoogten (ha ~ 100 mm) 
te kunnen ontwerpen, om zodoende het toe
passingsgebied van staalplaatbetonvloeren 
aanzienlijk te vergroten. In het volgende 
hoof dstuk wordt de stand van zaken met 
betrekking tot de huidige regelgeving en 
het recent uitgevoerde onderzoek weerge
geven. 

1. HUIDIGE REGELGEVING. 

_.J 1~ 
I'!, ( ~. ~~-; /1.i 

rl ~ 
I I 

Fig 3: Krachten 
staalbetonligger. 

Bij het ontwerpen van een deuvelverbinding in een staalbeton
rib (rib van een staalplaatbetonvloer) wordt de karakteristie
ke sterkte gerelateerd aan de karakteristieke sterkte van die
zelfde verbinding in een massieve betonplaat. De rekenwaarde 
voor de sterkte van een stiftdeuvel in een massieve betonplaat 
(Sum) is volgens [RSBV 1990] met (1) en (3) te bepalen. Voor de 
gebruikte notaties zie fig 4. 

(1) 

a 0,2(h/d+l) s 1,0 ( 2) 

sums o, 7rr(d/2) 2 
fadl'Ym v (3) 

a: 
f I ck: 

E'b: 
'Ymv: 
fad: 

Fig 4: Notaties. 

reductiefactor, -
karakteristieke kubusdruksterkte, N/mm2 

elasticiteitsmodulus beton, N/mm2 

veiligheidsfactor = 1,25 
treksterkte van het deuvelmateriaal, N/mm2 

.EID..c-
. ..c 

.I!! 

Aan (1) en (3) liggen een tweetal bezwijkmechanismen ten 
grondslag. Bij (1) treedt er betonstuik op ter plaatse van de 
deuvelvoet (fig 5, boven), terwijl (3) het afschuiven van de 
deuvel (fig 5, ender) weergeeft. 
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De rekenwaarde voor de sterkte van een 
deuvelverbinding in een staalbetonrib kan 
berekend worden door de rekenwaarde van 
de sterkte volgens {l) te vermenigvuldi- ,._ ._ ____ __. 
gen met een reductiefactor. Bij loodrecht 
op de stalen ligger georienteerde ribben 
(fig 1 en 3) is deze reductiefactor (4) 
gelijk aan: 

bo d 
0,85-- (--1) $ 1,0 (4) 

ha.[r; ha 

In deze f ormule wordt het aantal 
deuvels in de dwarsdoorsnede met n 
aangegeven; de overige symbolen 
zijn in figuur 4 weergegeven. 

Bij de aldus bepaalde rekenwaarde 
voor de sterkte zijn een aantal 
kanttekeningen te maken. 

Een deuvelverbinding in een 
staalbetonrib kan naast de twee 
al eerder beschreven bezwijkme
chanismen nog volgens een vier
tal mogelijke andere me chanis
men bezwijken. 

Pons van de deuvel door de 
staalbetonrib (fig 6a). 
Afschuiven van een gedeelte 
van de staalbetonrib {fig 
6b) . 
Uit het beton trekke n van 
de deuvel tesamen met een 
omhullend beton-gedeelte 
("betonconus") (fig 6c). 
Optreden van scheuren over 
de hoogte van de betonplaat 
(f i g 6d) . 

Met behulp van de reductie-f ac
tor kan nooit elk mogelijk me
chanisme op afdoende wijze be
handeld worde n. 

Fig 5: Bezwijk
mechanismen. 

r~· 7,/ 1- ~//~I 
. /~JZM 
I _ __ / tt;{ __ J 
·--:r~------1 

(_ _ - --- . --- . - . ~ 
a. 

I --·r-1 L . ______ _ _ J 

b. 

/ 

! / 
l-- __ .=:::=' :::==::'.=::::: 
L:"r::_ . - - - - _J 

c. 

i_ !.::_ . - . - . _J 

d. 
Fig 6: Bezwijkmechanismen 

staalbetonrib . 
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De formules (1) tot en met (4) zijn volgens de Nederlandse 
en internationale voorschriften [RSBV 1990, Eurocode 4] 
slechts geldig in een beperkt toepassingsgebied (h

8 
~ 80 

mm), en gebaseerd op onderzoek uit de zeventiger jaren. 

De bezwijkkracht is te bepalen met 
behulp van afschuifproeven (fig 7). 
Door zowel de gemeten bezwijkkracht 
als de geconstateerde bezwijkvorm te 
vergelijken met de berekende bezwijk
kracht en de verwachte bezwijkvorm 
zijn een tweetal aspecten gebleken 
[Wijte, 1989]. 

Bij diverse afschuifproeven zijn 
er andere bezwijkmechanisme opge
treden dan met de formules (1) en 
(3) wordt beschreven. 
Getalsmatig blijkt uit een verge
lijking van vele experimenteel 
bepaalde bezwijkkrachten met de 
berekende bezwijkkrachten dat in 
50 % van de beschouwde gevallen 
in plaats van 5 % (karakteris
tiek) de gemeten bezwijkkracht 
kleiner is dan de berekende be
zwij kkracht (fig 8). 

125 

./ 
A/. 100 A 

A .. "A'/. . z A 
A A i ·= 75 g A A 

D rP A + 

0 1 ?o + A 

~ 0 + ... A~~ 0. 50 ~ 0.. 
A fl 0 Do 0 

/~·g 
D 
8 

25 

0 __.L......J_~~ 

0 25 50 75 100 125 

Peurooode [kl~) 
+ Roik. A . Roik 0 lto oeln D t lo...t<lno 

1- 111 · 11-~e ~i>-76 11-e3 

Tm r F/2 

Fig 7: 
Afschuifproef. 

Fig B: Vergelijking gemeten en 
berekende bezwijkkracht. 
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Fig 9: Betonconussen in bezweken afschuifproefstuk. 

Recent onderzoek [Wijte, 1989; Lloyd, 1991) heeft aangetoond 
dat bij deuvelverbindingen in staalbetonribben de bezwijkvorm 
"betonconus'' (fig 9) vaak maatgevend kan zijn. Bij de gew~nste 
vergroting van de ribhoogte zal deze bezwijkvorrn vaker maatge
vend blijken te zijn. H~t aan de TU-Eindhoven gestarte onder
zoek richt zich daarom in eerste instantie vooral op deze be
zwijkvorrn. In tegenstelling tot het direct concentreren van de 
aandacht op een bezwijkmechanisme, zoals bij vele onderzoeken 
op dit gebied gebeurt, is begonnen met een onderzoek naar het 
gedrag van de verbinding. Daarbij wordt niet alleen de be
zwijkkracht bepaald maar ook het kracht-verplaatsing-verband 
tot aan bezwijken. Met die kennis zal dan in aen later -stadium 
de aandacht vooral gecontreerd worden op het bezwijkmechanisme 
"betonconus". Aan de TU-Eindhoven is een eerste poging tot 
vorming van een model gedaan waarmee ook de vervorrningen van 
de verbindingen kunnen warden bepaald [Wijte, 1989]. In het 
volgende hoofdstuk wordt het model, dat uit deze poging is 
voortgekomen, nader toegelicht. 
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2. MODEL TU-EINDHOVEN VAN 1989 [WIJTE, 1989]. 

Volgens Wijte begint bezwijkmechanisme "betonconus" (fig 6c) 
met scheuren in de betonplaat (fig 6d). Met het model kan de 
scheurlast (kracht waarbij de eerste scheurvorming optreedt) 
en de daarbij behorende verplaatsing van de verbinding warden 
berekend. Hierbij wordt de geometrie van de dwarsdoorsnede van 
een staalbetonrib in een afschuifproefstuk geschernatiseerd tot 
een vlak raamwerkmodel (zie fig 10). 

,... . 
L--·-·- · - · J 

Fig 10: Model Wijte: krachtenspel (links), raamwerkmodel 
(midden), maatgevende doorsneden (rechts). 

In de doorsneden A en B (fig 10) wordt het moment berekend, 
rekening houdende met de buigvervorrningen van zowel de rib als 
de plaat en met de afschuifvervorrningen van de plaat. Uitgaan
de van een medewerkende breedte en de optredende maximale 
spanning die de betontreksterkte niet mag overschrijden, is 
voor de beide doorsneden A en B een scheurlast te berekenen. 
Uit een vergelijking van een 8-tal proefresultaten waarbij de 
scheurlast bekend is met de met het model berekende scheurlas
ten bleek het model niet nauwkeurig genoeg. Orn het model en de 
parameters die van invloed kunnen zijn te toetsen is door 
Wijte zowel een experirnenteel als een nurneriek onderzoek 
uitgevoerd. 

Orie van de 11 uitgevoerde experirnenten ZlJn uitgevoerd om het 
nurnerieke model (2-dimensionaal model, vlakke vervorrningstoe
stand, eindige-elementen-pakket DIANA) te verifi~ren. Als 
belangrijkste conclusie uit deze verificatie is naar voren 
gekornen dat er een rninirnale proefstukbreedte is, waarbij 
breder rnaken geen invloed heeft op de grootte van de scheur
last. uit de overige 8 door Wijte uitgevoerde afschuifproeven 
bleek onder andere dat de aanwezigheid van de staalplaat van 
wezenlijk belang is voor het gedrag van de gehele verbinding. 
Tevens concludeert Wijte dat voor het goed kunnen gebruiken 
van proefresultaten van andere onderzoeken het noodzakelijk is 
dat een standaardisatie komt in zowel de proefstukbreedte als 
de rnanier waarop deze proefstukken warden opgelegd. 
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Naar aanleiding van de resultaten van het numerieke model en 
de experimenten is het fysische model aangepast (medewerkende 
breedte, treksterkte beton, effectieve doorsnede betonrib, 
invloed schuifspanning op de maximale spanning) . Echter nog 
bleek het fysische model te resulteren in te onnauwkeurige 
resultaten. Conclusies trekkend uit zowel het beschikbare 
onderzoek als de regelgeving blijkt dat er nog te weinig 
kennis is over het gedrag in een deuvelverbinding in een 
staalbetonrib om de bezwijkkracht en het kracht~verplaatsing
verband bij een willekeurige geometrie (en dus bezwijkvorm) te 
kunnen bepalen. In het volgende hoofdstuk wordt weergegeven 
wat er inmiddels aan onderzoek is uitgevoerd om het gedrag in 
de deuvelverbinding beter te begrijpen. Tevens wordt daarna 
aangegeven hoe het onderzoek vervolgd zal worden. 

3. HUIDIGE ONDERZOEK. 

3.1. Onderzoek-programma. 

Het onderzoek is tweeledig en is begonnen met het bepalen van 
de spanningen en vervormingen met behulp van een 3-dimensio
naal eindige-elementen-model (fig 11). De met dit model ver
kregen resultaten zullen met experimenten geverifieerd worden. 
In een latere fase wordt het numerieke model uitgebreid met 
niet-lineair materiaalgedrag, waarvan de resultaten wederom 
experimenteel geverifieerd zullen worden. Met behulp van dit 
numerieke model kunnen daA verbindingen worden ontworpen, 
echter het is meer bedoeld als een hulpmiddel waarmee een 
eenvoudig hanteerbaar ingenieursmodel ontwikkeld kan worden. 
De experimentele verif icatie van het numerieke model gebeurt 
in eerste instantie met behulp van proef stukken vervaardigd 
uit een mateiiaal met een geringe spreiding in materiaaleigen-
schappen, zodat vooral de kwaliteit van het model eenduidig 
getoetst kan worden. 

3.2. Resultaten beginfase onderzoek. 

Met het door Wijte gemaakte raamwerkmodel kon een scheurlast 
worden bepaald waarbij ter plaatse van de overgang rib-plaat 
een scheur zou ontstaan. Deze scheur is volgens Wijte tevens 
het begin van het bezwijkmechanisme ''betonconus". Echter het 
model is 2-dimensionaal waarbij de 'lengte' van de rib ver
we rkt is door een medewerkende breedte in te voeren. De keu z e 
van deze breedte is arbitrair. 
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Fig 11: Eindige-elementen-model. 

Met het numerieke model (3-dimensionaal) kan onderzoek gedaan 
worden naar deze breedte en kan onderzocht worden waar de 
grootste trekspanriingen optreden. In eerste instantie is in 
het numerieke model de geometrie van de rib vereenvoudigd en 
uitgevoerd zonder de aanwezigheid van de staalplaat. In fig 11 
is het numerieke model afgebeeld. Dit model is representatief 
voor de helft van een staalbetonrib in een afschuifproefstuk 
en in een staalplaatbetonvloerconstructie. Voorlopige kwalita
tieve resultaten zijn te trekken uit de afgebeelde bereke
ningsresultaten. Onderstaand zijn deze resultaten opgesomd. 

De vervormde cohstructie geeft geen aanleiding om te 
veronderstellen dat de randvoorwaarden van het model niet 
overeenkomen met de randvoorwaarden, die in het afschuif
proefstuk optreden (fig 12, links). 
De deuvelkop is nauwelijks nodig om de trekkracht in de 
deuvel over te brengen op het omliggende beton, aangezien 
de spanningen in de deuvelsteel ter plaatse van de deuvel
kop nihil zijn (fig 12, rechts). 
Uit de verdeling van de oplegreactie (fig 13) in de beton
plaat blijkt dat de deuvelkracht gespreid wordt over een 
lengte die ongeveer gelijk is aan vier maal de hart-op
hart-afstand van de deuvels (L in figuur 4). Het i~ aanne
melijk dat bij niet-lineair materiaalgedrag deze medewer
kende breedte toeneemt. 
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Fig 12: Vervormd model bij een korte riblengte (links) en 
hoofdspanningen in het deuvelvlak. 

Uit de spanningsfiguren van het xy-vlak ter plaatse van de 
overgang rib-plaat blijkt inderdaad dat de trekspanningen 
maximaal zijn bij deze overgang (fig 14). Tevens blijkt 
dat de schuifspanningen yz niet te verwaarlozen zijn. 

Het onderzoek wordt voortgezet met 
e e n aantal aanpassingen aan het 
numerieke model. Deze aanpassingen 
zijn onderstaand weergegeven. 

De geometrie van het model zal 
dusdanig gewijzigd warden dat 
de staalbetonrib trapeziumvor
mig is. 
Daarna wordt het model zo ver
f ij nd dat de element-afmetingen 
ter plaatse van de kracht-in
leidings-zone (deuvel) kleiner 
zijn dan de deuveldiameter. Bij 
de uitvoering hie rvan zal ge
zocht warden naa r een manier 
die niet veel meer rekentijd en 
geheugencapaciteit vereist. 
De invloed van de staalplaat 
wordt in het model verwerkt. 
Het mode l wordt uitgebre id met 
niet-lineair- ela stisch ma teri
aalgedrag. 
Scheurvorming van het beton 
wordt gemodelleerd. 

Fig 13: Oplegreacties. 
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Tussendoor vindt een experimentele verif icatie van de gevonden 
resultaten plaats, waarna het model telkens bijgesteld kan 
worden. Het is de bedoeling om in eerste instantie de te 
gebruiken proefstukken te rnaken van een rnateriaal (in tegen
stelling tot beton) met eigenschappen die aan een kleine 
spreiding onderhevig zijn. 
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Fig 14: Spanningen t e r plaa t s e van de overgang rib-plaa t . 
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METSELWERK ONDER DRUK 

ir. A.Th. Vermeltfoort 

INLEIDING 

Metselwerk is een st~peling van stenen waarbij mortel gebruikt 
wordt om oneffenheden tussen de stenen op te vullen, en om ze 
aan elkaar te hechten. Een kenmerk van metselwerk is dat het 
goed drukkrachten en slecht trekkrachten op kan nemen. De voeg 
vormt een zwakke schakel omdat de hechting van de mortel aan 
de stenen vaak gering is. Daardoor is metselwerk met de op
komst van beton en staalkonstrukties als materiaal voor draag
konstrukties op het tweede plan geraakt. 
De laatste jaren wordt er hard aan gewerkt om. deze achterstand 
in te halen, o.a. door het door KNB ge1nitieerde BRIK onder
zoekproject. 

om een materiaal adequaat voor een konstruktie te kunnen 
gebruiken zijn ( reken- ) modellen no<lig om het gedrag van de 
belaste konstruktie te kunnen voorspellen. Hierbij is het 
gebruik van computersoftware onmisbaar. De eigenschappen vun 
het voor de konstruktie gebruikte materiaal moeten daarbij 
bekend zijn. 

In dit artikel warden de resultaten van proeven op relatief 
kleine elementen besproken, die uitgevoerd zijn om de mechani
sche eigenschappen van metselwerk onder drukbelasting te 
bepalen. De resultaten kunnen gebruikt warden om met computer
programma' s het gedrag van grotere elementen te berekenen. 
Later zullen grotere elementen beproefd warde n om de bereke
ningen te verifieren. Tevens warden de resultaten gebruikt bij 
de ontwikkeling van een eenvoudige proefopzet voor controle 
van de materiaaleigenschappen op de bouwplaats. 

1 MECHANICA VAN GEDRUKTE MATERIALEN 

Bij het samend~ukken van een materiaal zal dit van vorm veran
deren. Dit is reeds rand 1676 door Robert Hooke (1635 - 1702) 
ingezien [1]. Bekend is de naar hem vernoe mde wet die zegt dut 
er een lineair verband bestaat tussen de specifieke vervorming 
( de rek € ) van een materiaal en de op het materiaal werkende 
spanning ( a), zie fig.1. In formulevorm: a = Ex€, waarbij 
E de Elasticiteitsmodulus van het materiaal is. Hooke deed 
trekproeven op relatief lange staven, gemaakt van homogene 
materia len en daarbij h e erst er een lijnspannings toestand in 
het proefstuk. Bij steenachtige materialen is de spanning-rek 
relatie veel minder rechtlijnig, zie fig. 5. 

Vaste materialen zijn moeilijk s ame ndrukbaar. Een verlenging 
in de ene richting houdt bij gelijkblijvend volume een verkor
ting in de andere r ichting in. Simeon Denis Poisson ( 1 7 81-
1840 ) s telde vast <la t de verhouding tussen de r ek in d e e ne 
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richting en de rek in de richting daar loodrecht op, constan
tis. Voor een ideaal hornogeen rnateriaal als staal is deze 
verhouding gelijk aan 0,3, voor beton is deze waarde ongeveer 
0,2. Bij rnetselwerk is deze waarde afhankelijk van de eigen
schappen van de gebruikte stenen en mortel. 

Fig. 1. 

a 

6l = fh 
6l 
-l- = f, 
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a E * l 

J_:<YI 
l'il ' . I 

r 
l A 

l 

E elosticiteitsnoclulus 

De wet van Hooke 

2 STERKTE VAN STEEN. 

Bakstenen z ij n over het algemeen niet geheel vlak. Wordt een 
onbewerkte baksteen in een drukpers beproefd dan zullen 
slechts enkele raakpunten met de stalen drukplaat de druk
kracht overdragen. Er treedt dan al snel breuk op. om de 
kracht gelijkrnatig in te leiden, en daardoor spanningsconcen
traties te voorkomen, moet de steen vlak geslepen worden. Door 
slijpen wordt de tophuid van de steen weggehaald. Dit zal van 
invloed zijn op de gevonden resultaten. 
Bij een steen va n 50 mm dik, is de wrijvingsinvloed van de 
drukplaat groot, want de steen kan aan de randen niet uitwij
ken, waardoor de gewenste lijnvorrnige spanningstoestand niet 
kan ontstaan, . zie fig. 2. Bij hogere proefstukken wordt de 
wrijvingsinvloed minder en zal in het midden van het proefstuk 
e en lijnvormige spanningstoestand heersen. Bij op druk belaste 
proefs tukken mag het proefstuk ook weer niet te hoog zijn 
omdat dan knikeffecten een r ol gaan spe len. 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 don 
redelijk overeen met het gedrag van de steen in een gemetselde 
muur. Op de eigenschappen van de steen zelf te bepalen is er 
voor gekoz e n stapels van zeven, tweezijdig vlak, geslepen 
stene n op druk t e beproeven. De proefstukhoogte is dan onge
veer 320 mm. Bij het meten van de vervormingen in zo'n proef
stuk bleek de rek ( € } van een enkele steen achter te blijven 
bij die van het gehele proefstuk, en niet overeen te stemmen 
met de rek welke op basis van de metingen over de gehele 
hoogte van het proefstuk, verwacht mag worden. 
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\./rijvingskro.c ht en 

Fig. 2. Het gedrukte materiaal wil zijdelings uitwijken 

Om oak de rek van een enkele steen te kunnen bepalen zijn de 
geslepen stenen op elkaar gelijmd met een . dunne laag twee 
componenten lijm (fabrikaat Bolidt). De vervormingen gemeten 
aan deze proefstukken over twee naden en twee stenen en metin
gen aan een enkele steen ~ijn dan proportioneel met de meet
lengte. De invloed van de laag Bolidt op de sterkte is gering 
doordat de laag slechts O. 5 mm d~ik is. Daarom kan de met 
Bolidt gevonden druksterkte als representatief voor de steen
druksterkte beschouwd warden, zie tabel 1. 

Tabel 1. Druksterkte en E-moduli van stenen. 
Geslepen stenen met Bolidt 
op elkaar gelijmd. 
============================================== 
Steen sterkte E-modulus 
PO 10.00 -- . --
VB 14.20 6050 
SP 35.70 16400 
SH 63.00 -- . --

VB Vormbakstee n SP = Strengperssteen 
PO - Poriso SH = Harde strengperssteen 
--.-- = nag niet allemaal u1tgewerkt. 
=================================~==~========= 

3 STERKTE VAN VOEGMORTEL. 

Mortel bes ta at ui t zand, cement, kalk en hulpstoffen. Sa men 
met water vormt het cement en de kalk de lijm die de zandkor
rel s omhult en de s tenen aan elkaar verbindt. Oak vullen 
cement en kalk de holtes op in het door de zandkorrels gevorm
de skelet. Door C. Groot [ 3] wordt onderzoek gedaan naar de 
vochthuishouding in metselwerk, in h e t bi j zonder het vocht
transport tijdens de eerste mintiten nadat de stenen in kontnkt 
komcn me t d e mo rte I . De ~ ~ teen zu ig t in bepili..l lclc y c va l I C' ll 

zovee l water uit de morte l dat dez e niet v e rwerkt kan warden. 
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Dit effect is ook .aan metselaars bckcnd: te droge stcncn zijn 
moeilijk te verwerken, het mortelbed wat op de steen is uitge
spreid is niet meer samen te drukken. Ook bij geed verwerkbare 
mortel-steen combinaties kan overmatige vochtonttrekking uit 
de mortel plaatsvinden, waardoor deze niet optimaal kan ver
harden. Dit door Groot ontdekte effect is voor de hechttrek
sterkte zeer belangrijk. Bij op druk belaste voegen blijkt dit 
voor de druksterkte minder invloed te hebben. Doordat de 
contactlaag van de mortel met de steen niet optimaal is uitge
hard zal echter in deze laag meer vervorming optreden. 

Om de kwaliteit van mortel te controleren worden prisma's van 
4 x 4 x 16 cm vervaardigd en na een vastgestelde termi j n 
beproefd, zie tabel 2. De verhardingscondi ties van· de mortel 
in de stalen mallen iijn echter verschillend van die van de 
mortel tussen twee stenen. Proeven om de kwaliteit ( de 
"potentie" ) van mortel te bewaken, zijn dus niet bruikbaar om 
de eigenschappen van de voeg te bepalen. Deze eigenschappen 
moeten bepaald warden m.b.v. gemetselde proefstukken. 

Tabel 2 Druksterkte van mortels, stenen en gemetselde brede 
en smalle proefstukken. Elke waarde is het gemiddel-
de van drie proeven. Waarden in N/mm 2 

==========================================================~=== 

mortel 
c:k:z 

1:\:1\ 
1:\:1\ 
1:\:1\ 

1:~:4!2 
1:\:4\ 
1:\:4\ 
1:~:4~ 

1:\:9 
1:\:9 
1:\:9 

mo rt el 
sterkte 

47.89 
47.89 
41. 82 

12.54 
9.84 
9.84 

10.29 

3.33 
2.87 
2.87 

VB == Vormbaksteen 
PO == Poriso 
-- . -- == nog niet 

steen 
soort 

VB 
SP 
SH 

PO 
VB 
SP 
SH 

PO 
VB 
SP 

SP 
SH 

steen pr EN smal 
sterkte 430xl00 200xl00 

32 14.2 12.60 11.00 
66 35.8 36.30 31.40 

120 64.8 40.00 43.60 

10 10.0 5.10 3.20 
32 14.2 10.50 9.10 
66 35.8 16.04 16.00 

120 64.8 22.10 21. 00 

10 10.0 4.70 4.00 
32 14.2 7.20 6.70 
66 35.8 8.40 8.90 

= strengperssteen 
= Harde strengperssteen 

beproef d of uitgewerkt. 

prEN/ 
smal 

1.15 
1.16 
1. 09 

1. 59 
1.15 
0.98 
1. 05 

1.18 
1. 07 
0.94 

steensterkte bepaald aan steen van 50 mm dik vol gens NEN 
Mortelsterkte volgens NEN 3835; prismadruksterkte na 28 

3838 
dagen. 

============================================================== 

3.1 Mechanisch gedrag van mortel tussen stenen. 

Het korrelskelet bestaat uit afgeronde zandkorrels, aan elkaar 
gelijmd door de cement/kalk substantie. We gaan er even vanuit 
dat de stijfheid van de cement/kalk substantie gering is ten 
opzichte van de zandkorrels. Krachten die op het skelet worden 
uitgeoefend veroorzaken in de oplegvlakken horizontale reac
tiekrachten, die de steen op trek belasten, zie fig.3. De 
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optredende drukkrachten zijn goed opneembaar door de steen. De 
sterkte van gedrukt metselwerk wordt dus hoofdzakelijk bepaald 
door de treksterkte van de steen, die niet in alle richtingen 
gelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gelaagdheid lood
recht op het vlijvlak van een strengperssteen. De treksterkte 
in de lengterichting van dit type steen is lager dan die in de 
dikterichting. 

Fig. J. Krachten op het korrelskelet 

Om een indikatie te geven van de trekspanning in de steen, 
loodrecht op de drukrichting, werd door Haller een formule 
opgesteld waarin gebruik gemaakt wordt van de stijfheid ( E
moduli ) van de mortel en de steen en van het getal van Pois
son van beide materialen ( zie bijv. [ 2] pagina 50 waar deze 
formule beschreven wordt) . 

Volgens bovenstaande benaderingen is verklaarbaar dat metsel
werk onder druk bezwijkt, doordat de steen de optredende 
trekkrachten niet op kan nemen. 

4 VERVAARDIGING VAN DE PROEFSTUKKEN 

Het kleinste gemetselde proefstuk, waarin een lijnspannings
toestand kan ontstaan, bestaat uit 5 stenen met voegen van 15 
mm dik. Daarom is voor deze hoogte gekozen. De hoogte is dan 
nagenoeg gelijk aan die van de proefstukken gemaakt van gesle
pen stenen met Bolidt. Bijkomend voordeel van zo'n element is 
dat de stenen niet of nauwelijks bewerkt hoeven te worden. 
Voor het onderzoek naar de stijfheid [4,5] van steen, mortel 
en metselwerk, zijn proefstukken van 5 stenen hoog met vier 
voegen toegepast, waarbij de bovenste en onderste steen aan 
een zijde vlak geslepen zijn. Bij het onderzoek naar de in
vloed van de breedte van het proefstuk op de sterkte [6], zijn 
proefstukken van een steen breed gebruikt en tevens proef
stukken overeenkomstig norm prEN GGGG-1/1991 E (mei 1991). 
Laatstgenoemde proefstukken ZlJn twee stenen en een vocg 
breed, ( 4k - v == 430 mm ) gemetseld in halfsteens verband, 
met aan de boven en onderzijde een voeg, zie fig 4. Behoudens 
de druksterkte worden tje in de norm voorschreven vervormingen 
gemeten. 
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I 14 ·---- ,, 30 ----'"1 

Fig. 4. Vorm en afmeting van brede en smalle proefstukken. 

De in dit artikel besproken drukproeven ziJn in het van Mus
schenbroek laboratorium van de TU Eindhoven uitgevoerd. Alle 
proefstukken zijn in het laboratorium vervaardigd, bij een 
temperatuur van ±15 °C en een RV van 60 a 70 %. Er werd geva
rieerd met 3 mortelsamenstellingen en 4 steensoorten. De 
afmetingen van de stenen was gelijk aan 5 x 10 x 20 cm. 
Beproefd zijn porisostenen, vormbakstenen, en twee soorten 
strengpers-stenen met een verschillende hardheid. Series 
proefstukken van dezelfde combinatie steen en mortel ziJn 
tegelijk vervaardigd en beproefd. Bij het onderzoek naar de 
invloed van de breedte op de sterkte van het proefstuk is dan 
het enige verschil tussen de proefstukken van een serie, de 
breedte. Bij de mortels die hiervoor gebruikt zijn is geva
rieerd met het bindmiddelaandeel in de mengsels. De cement
kalk verhouding was steeds c:k = 1:~. Gebruikt zijn de volgen
de mengverhoudingen in volumedelen c:k:z : 1:~:1~ ; 1:~:4~ en 
1:~:9, zie tabel 1. Niet alle mogelijke steen/mortel combina
ties zijn getest. Zo is bijvoorbeeld de zwakste steen niet met 
de sterkste mortel gecombineerd en de sterkste steen niet met 
de zwakste mortel. 

5 STERKTE VAN METSELWERK 

De sterkte van metselw~rk wordt bepaald door de sterkte van de 
componenten en door de manier waarop deze verwerkt zijn. In de 
meeste normen en formules wordt gewerkt met de sterkte van de 
steen en de mortel. De steensterkte wordt daarbij bepaald met 
een enkele steen, de mortelsterkte wordt bepaald met drukproe
ven op prisma's. De invloed van de verwerking, de voegdikte en 
andere uitvoeringsfactoren worden daarbij niet in de beschou
wingen betrokken. Dit vormt mede de aanleiding om een 
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beproevingsmethode voor de bouwpraktijk te ontwikkelen, waar
mee de in berekeningen gebruikte sterkte-eigenschappen gecon
troleerd kunnen warden. 

5.1 Breed versus smal 

In tabel 1 is tevens de verhouding tussen de breuksterkte van 
de brede en de smalle proefstukken gegeven. Deze verhouding is 
gemiddeld 1, 10. Bij het berekenen van de breukspanning is de 
brute oppervlakte van de doorsnede genomen. In hoeverre de 
gevonden uitschieters toevallig zijn meet verder onderzoek 
uitwijzen. Hiervoor zouden bijvoorbeeld drukproeven op proef
stukken van een homogeen materiaal {b.v. {gas-)beton ) uitge
voerd kunnen warden. Het berekenen van de "exacte" druksterkte 
met computerprogramma' s (b. v. DIANA of UDEC} behoort ook tot 
de mogelijkheden. 

5.2 Scheurvorming en breuk 

Het begin van scheurvorming is nauwelijks uit de kracht-ver
vormingsregistratie af te leiden, zie fig 5. Bij ongeveer 80 a 
85 % van de breuklast began de scheurvorming zich te manifes
teren, vaak eerst alleen hoorbaar, en pas later zichtbaar. 

Met name de hardere stengpersstenen lieten bij verdere scheur
ontwikkeling enig gekraak horen. Bij een enkel proefstuk trad 
plotseling scheurvorming op hetgeen met een knal gepaard ging. 
De scheuren zijn nagenoeg recht en lope n evenwijdig aan de 
werklijn van de belasting. Bij het afnemen van de belasting 
komen schijven los met een dikte van 15 a 20 mm, vaak meer dan 
een steen hoog. Bij verder vervormen valt het proefstuk uiteen 
en blijft enkel een piramidevormig deel over. 

0 -r-- - --V~l"t la l.,r• P"Mhlult 

---- - • lijn t.b.v E·modulus 

-100 

vormbaks!een 
~ _,'° -

.. -JOO • 

l 

! -2'° -

mt -300 

- 300 :~/~; 
-•oo -· -· -· -· 0 

v--""'tk ' """"' '"') 

Fig. 5. Kracht-vervormingsrelatie van met mortel 1:~:4~ 
gemetselde smalle proefstukken. De vervorming 
is gemeten tus sen de drukplaten. 
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Bij de proefstukken gemaakt van vormbakstenen verloopt het 
scheurproces geleidelijker. Schilfers die loskomen van het 
proefstuk z ij n kleiner. Er komt ook korrel vormig steengruis 
vrij. In het proefstuk wordt daarbij telkens een andere weg 
gevonden om de belasting af te dragen. Dit is soms herkenbaar 
als een zaagtandlijn in het kracht-vervormingsdiagram. De 
scheuren zijn nagenoeg recht en lopen evenwijdig aan de werk
lijn van de belasting. In het bovenste deel van de bovenste 
steen lopen ze soms onder 45° schuin naar de hoekpunten. Dit 
is een indikatie van de opsluitende werking van de drukplaten. 
Ook hier resteert een piramidevormig deel. De structuur van 
het materiaal is duidelijk anders dan bij de strengpersstenen. 
Dit komt door de verschillende fabrikagewijze van de stenen. 
Nadat de proef beeindigd was, viel in enkele gevallen het 
proefstuk geheel ,uit elkaar. 

Het bezwijk- en scheurpatroon is voor de brede en de smalle 
proefstukken gelijk. Bij de brede proefstukken is echter de 
vorm van het kerngebied gelijk, maar naar verhouding groter 
van oppervlakte, zie fig 6. De stijfheid van de stootvoegen is 
hierbij van belang. Bij een slappe stootvoegmortel zal de 
uitzetting in de breedte van het proefstuk gemakkelijker 
plaatsvinden. De sterkte van zo' n proefstuk is dan relatief 
gezien lager dan die van een proefstuk met stijvere mortel. 
Nader onderzoek moet uitwijzen of dit een verklaring is voor 
de gevonden uitschieters. 

Schilfers 

l\onzicht 

Doorshecle 

Fig. 6. Aanzic ht ~n kerndoorsnede van brede en smalle 
proef stukken 

5.3 Praktijkproef 

Ui t de resul taten van het tot nu toe afgeronde deel van het 
onderzoek naar de sterkteverschillen van brede en smalle 
proefstukken kan geconcludeerd warden dat wanneer een correc
tiefactor gebruikt wordt, me t een proefstuk van 5 a 6 op 
elkaar gemetselde s tene n de d r uksterkte van metselwe rk bepaald 
kan worden. Verder onderzoek moet ui twij zen hoe groot en van 
welke parametsers deze deze correctiefactor afhankelijk is. 
Er wordt een mal ontwikkeld waarmee op het werk eenvoudig 
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proefstukken vervaardigd kunnen worden. Deze. mal wordt in het 
voorjaar van 1992 op diverse bouwwerken op zijn bruikbaarhcid 
uitgetest. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de repro
duceerbaarheid van de proeven en de gevoeligheid voor uitvoe
ringsfouten. Ook met de hoogte van het proefstuk zal geva
rieerd warden. 
Een voeg boven en ender aan het proefstuk is eenvoudig te 
vervaardigen en voldoet naar tevredenheid. Een belasting op 
het proefstuk, tijdens de verharding, voorkomt loskrimpen van 
de bovenste steen. Om deze belasting uniform aan te kunnen 
brengen dienen aan de mal voorzieningen aangebracht te worden. 

6 STIJFHEID VAN METSELWERK 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de stijfheid van 
metselwerk in relatie tot de mortel. 

Om een indruk te krijgen van de vervorming van het metselwerk, 
werd in het midden van het proefstuk de vervorming over 2 
voegen van steen naar steen, over een lengte van ± 110 mm, 
gemeten. Zie fig 4. 
In fig. 7 worden als voorbeeld de gemiddelde, gemeten vervor
mingen over 2 voegen en steen voor een vormbakstenenproef stuk 
en een strengpersstenen proefstuk getoond. De geregistreerde 
vervormingen per proefstuk vertonen alle dezelfde tendens, 
doch verschillen in grootte. Tabel 3 geeft de gemiddelde E 
modulus bij 100 kN belasting van 2 voegen met steen, hetgeen 
als de stijfheid van het metselwerk beschouwd kan warden. 

Tabel J. Gemiddelde E modulus in N/mm 2 bij 
100 kN belasting van 2 voegen met steen. 

=============================================== 
vormbaksteen met mortel 1:~:4~ 
vormbaksteen met mortel 1:2:9 

strengperssteen met morte l 1:~:4~ 
strengperssteen met mortel 1:2:9 

2400 
4200 

13000 
16000 

=============================================== 

6.1 Vervorming van mortel tussen stenen 

Door de kleine voegdikte is het met de beschikbare middelen 
niet mogelijk de vervorming van de mortel betrouwbaar te 
meten. De vervorming van de mortel kan alleen bepaald worden 
door het verschil te berekenen van de vervormingen gemeten 
over voegen en steen en die van de steen zelf. 
Worden de vervormingen van de steen aan hetzelfde proefstuk 
gemeten als die van de voegen met steen dan zijn de resultaten 
n i et bruikbaar . Daarom war den d e E- moduli va n de s tee n, be
paald met metingen aan de proefstukken met Bolidt, gebruikt. 
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Fig, 7. Kracht-vervormingsrelatie van met mortel 1:~:4~ 
gemetselde smalle proefstukken. De vervorming is 
gemeten van steen naar steen over 80 mm. 

Tabel 4 E modulus in N/mm 2 van de mortel bepaald uit de 
vervorming van de voegen en steen over een meet
lengte van 80 resp. 112 mm verminderd met die van 
de steen berekend met de stijfheden bepaald met 
de Bolidt proefstukken. 

==================================================~~===== 

Gerubriceerd naar mortel 
Mortel 1:~:4~ 
vormbak 1400 
strenpers 13300 
Mortel 1:2:9 
vormbak 2860 
strengpers 15000 

Gerubriceerd naar steen 

vormbak + 1:~:4~ 
vormbak + 1:2:9 
strengpers + 1:~:4~ 
strengpers + 1:2:9 

1400 
2860 

13300 
15000 

========================================================= 

Het valt op dat een mortel toegepast tussen strengpersstenen 
een veel hogere E heeft dan wanneer diezelfde mortel toegepast 
wordt tussen vormbakstenen. Er is een verschil van een factor 
2 in stijfheid van de twee mortelkwaliteiten toegepast bij 
vormbakstenen, terwijl dezelfde mortels toegepast met streng
persstenen nagenoeg dezelfde stijfheid hebben. Hierbij spelen 
verschillen in het zuigvermogen en de stijfheid van de stenen 
een rol. Opmerkelijk is de grotere stijfheid van de kalkrijke 
mortel 1:2:9 bij toepassing met vormbakstenen. Hierbij spelen 
de volgende factoren een rol: 
- De ouderdom van de proefstukken met 1: 2: 9 was ± 210 dagen 
tegen ± 100 dagen van di e van de mortel 1:~:4~. 
- Bij de serie met 1: 2: 9 is gemeten van hart steen tot hart 
steen. Di t is nauwkeur iger dan het meten van rand steen tot 
rand steen, zoals bij de s erie met mor tel 1:~:4~ gedaan ls. 
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- De resultaten ZlJn berekend als het verschil van twee metin
gen, hetgeen minder nauwkeurig is. 
- De stij fheid van de steen heeft een grate invloed. Wordt 
bijvoorbeeld voor de strengperssteen, met mortel 1: 2: 9, de E 
van de steen in de berekening met 10% verhoogd, dan neemt de E 
van de voeg met ± 18% af. 

6.2 Verder onderzoek 

Bovengenoemde resultaten zijn ontleend aan [5]. Het onderzoek 
naar de verschillen tussen brede en smalle proefstukken is nog 
niet geheel afgerond, zo moeten de E-moduli nog bepaald war
den. Zij zullen vergeleken warden met die bepaald met smalle 
proefstukken. 

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Om optimaal te kunnen construeren moeten de mechanische eigen
schappen van de te gebruiken materialen bekend zijn. Tijdens 
het bouwproces dienen de konstruktieve kwaliteiten van dragend 
metselwerk bewaakt te warden. Daarvoor is een eenvoudige 
controlemethode noodzakelijk, welke nu niet voorhanden is. De 
sterkte van proefstukken die twee stenen breed zijn, is 10% 
hoger dan de sterkte van proefstukken bestaande uit 5 op 
elkaar gemetselde st~nen. Een gemetseld proefstuk van 5 stenen 
hoog met boven en ender een mortelvoeg geeft een goede indruk 
van de druksterkte van metselwerk. 

De vervorming van de steen aan ·de buitenzijde van gemetselde 
proefstukken is gering. Door verschillen in de stij fheid van 
de voegmortel aan de rand en aan de binnenzijde van het proef
stuk, en door inhomogeniteiten van de steen is de spannings
verdeling over het hechtvlak zeker niet gelijkmatig. De stijf
heid van baksteen kan bepaald warden aan een proefstuk, ge
maakt van met Bolidt op elkaar gelijmde geslepen stenen. 

De stijfheid van de mortel in het proefstuk is kleiner dan de 
stijfheid gemeten aan mortelprisma's. De vervorming in het 
contactvlak tussen mortel en steen wordt toegeschreven aan de 
mortel. Deze vervorming is relatief grater dan die van de 
mortel doordat de steen aan deze contactlaag in het begin van 
de binding water onttrekt. 

Er moet verder onderzoek naar de eigenschappen van metselwerk 
in de bouwpraktijk plaatsvinden om de gevonden resulaten te 
bevestigen. Hiervoor wordt een proefmethode ontwikkeld. llet 
onderzoek naar de ve rschillen tussen brede en smalle proef-
stukken wordt a f g e rond. , 
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EUROPESE REKENREGELS VOOR METSELWERK: EEN ONTWERPANALYSE 

ing. H.J. Vekemans1 

Di t artikel beschrij ft een gedeel te van de resul taten van een 
onderzoek naar de rekenregels van een aantal Europese landen aan 
de hand van een rekenvoorbeeld. Gekozen is voor de volgende Euro
pese normen: NEN 6790, BS 5628, DIN 1053, NBN B 24-301, SIA 177 
en EC 6. Voor zover mogelijk zijn in het aan dit artikel ten 
grondslag liggende onderzoek de ontwerp- en berekeningsbeginselen 
direct met elkaar vergeleken, waarbij voornamelijk aandacht is 
besteed aan partiele factoren en materiaaleigenschappen. De 
resul taten van deze vergelijking worden in di t artikel niet 
behandeld. De regels met betrekking tot het dimensioneren en 
toetsen van de constructie komen uitvoerig aan de orde. De regels 
zijn getoetst aan de hand van een rekenvoorbeeld, waarvan de 
resultaten in dit artikel zullen worden belicht. De resultaten 
maken een aantal interessante verschillen en overeenkomsten 
duidelijk, waarop in dit artikel dieper zal worden ingegaan. 

1 INLEIDING 

Van di verse kanten wordt de laatste j aren melding gemaakt van het 
feit dat metselwerk een onderbelicht constructiemateriaal is. 
Veel onderzoek is nodig om het weer op een concurrerend niveau 
met vergelijkbare bouwmaterialen te brengen. Vanuit verschillende 
invalshoeken wordt dan ook gewerkt aan een wedergeboorte van het 
eeuwenoude produkt. In dit artikel wordt een onderzoek besproken 
dat zich heeft gericht op de rekenregels van diverse Europese 
landen. Daarvoor is de keuze gemaakt voor de volgende landen en 
normen: 

Nederland (NL), NEN 6790; 
Groot-Brittannie (GB), BS 5628 (voornamelijk deel l); 
Duitsland (D), DIN 1053 (voornamelijk deel 2); 
Belgie (B), NBN B 24-301; 
Zwitserland (CH), SIA 177 (voornamelijk aanvulling SIA V 
177/2); 
Europese Gemeenschap (EC), Eurocode no 6 (EC 6). 

Een directe vergelijking van de normen resulteerde niet in een 
eenduidig, bevredigend resul taat. De normen van de di verse landen 
hebben allemaal wel betrekking op metselwerk, maar in de meeste 
gevallen zijn dit verschillende soorten metselwerk, met verschil
lende samenstellingen, steenvormen, dimensies en eigenschappen. 
Dit soort aspecten zijn vaak het gevolg van tradities met 
betrekking tot het bouwen in metselwerk en hierui t voortvloeiende 

Het onderzoek wordt gef inancierd door de Stichting 
voor de Technische Wetenschappen ( STW) en begeleid 
door werkgroep 1 van CUR-commissie c 76 'stuurgroep 
constructief metselwerk'. 
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empirische rekenregels, hetgeen een vergelijking aanzienlijk 
bemoeilijkt. Om nu toch meer inzicht te verkrijgen in eventuele 
verschillen en overeenkomsten is een rekenvoorbeeld gemaakt. De 
basis van het rekenvoorbeeld wordt gevormd door een ontwerp van 
een woongebouw van zeven verdiepingen. In eerste instantie zal 
de berekening worden uitgevoerd er van uitgaande dat het gebouw 
zich in het land van de betreffende norm bevindt. Daarna zal aan 
de hand van een aanvullende studie de invloed van de aangenomen 
belastingen worden bekeken. 

2 DIMENSIONERING EN TOETSING 

Volgens alle normen moet een gemetselde constructie gecontroleerd 
worden op basis van de uiterste grenstoestanden en de bruikbaar
heidsgrenstoestand. In het uitgevoerde onderzoek is uitsluitend 
gekeken naar de eisen met betrekking tot de uiterste grenstoe
stand (bezwijken), omdat in de meeste normen er vanuit wordt 
gegaan dat indien voldaan is aan deze eis, eveneens voldaan is 
aan de eis met betrekking tot de bruikbaarheidsgrenstoestand. 
Alleen SIA V 177/2 vormt een uitzondering op deze regel. 

Voor wat betreft de dimensionering en toetsing werd gekeken naar 
de draagconstructie van bouwwerken. Dit komt in het uitgevoerde 
onderzoek neer op het controleren van de sterkte van twee 
constructieve onderdelen, te weten: 

de stabiliteitswanden; 
de bouwwanden. 

De stabiliteitswanden zorgen voor de algehele stabiliteit van het 
bouwwerk en worden hoofdzakelijk belast door belastingen ten 
gevolge van de zwaartekracht en wind. De bouwwanden worden enkel 
onderworpen aan centrisch en excentrisch op de wand aangrijpende 
belastingen door zwaartekracht. 

Voor de te berekenen constructie wordt een belastingfunctie S en 
een sterktefunctie R opgebouwd. De eis is dat in iedere doorsnede 
de belastingfunctie (S) kleiner dan of gelijk aan de sterktefunc
tie (R) moet zijn (S ~ R). 

2.1 Stabiliteitswanden 
2.1.1 Gangbare methode 
Voor de controle van het bezwijkstadium van een stabiliteitswand 
is het gebruikelijk om de maatgevende doorsnede te controleren 
aan de hand van twee criteria: 

de druksterkte mag niet overschreden worden; 
de schuifsterkte mag niet overschreden worden. 

2.1.1.a controle van de druksterkte 
In alle normen, met uitzondering van de Duitse norm, wordt de 
belastingfunctie gevormd door de rekenwaarde van de belasting, 
zijnde het produkt van de representatieve belasting en de 
belastingfactor. In DIN 1053 is geen sprake van een belastingfac
tor en wordt de belastingfunctie gevormd door de representatieve 
waarde van de belasting. 
De sterktefunctie verschilt per land aanzienlijk: 
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waarin: 
CI (3 I <l>d I <I> is de reductiefactor voor de effecten van slankheid en 

excentriciteit; 

'Ym 
"( 

is de karakteristieke (representatieve) druksterkte 
van het metselwerk; 
is de materiaalfactor; 
is de partiele factor volgens DIN 1053. 

Een belangrijk verschil in bovenstaande formules is dat de DIN 
1053 geen gebruik maakt van een reductiefactor voor de eff ecten 
van slankheid en excentriciteit. Tevens gebruikt de Duitse norm 
niet de normaalkracht maar de spanningen voor de controle. De 
formules zitten goed op dezelfde lijn, waarbij een vergelijking 
van de reductiefactoren (c,(3,q,d en </>) een goede overeenkomst te 
zien geeft [18]. 

2.1.1.b Controle van de schuifsterkte 
De controle van de weerstand van stabiliteitswanden tegen 
dwarskrachten vind op vier verschillende wijzen plaats. De meest 
toegepaste controle wordt aangetroffen in de BS 5628, NBN B 24-
301 en EC 6. Uitgangspunt vormt een rechtlijnige relatie tussen 
de schuifsterkte en de in de maatgevende doorsnede aanwezige 
normaalkracht. Dit komt neer op de volgende formules: 

BS 5628 fv = 0,35+0,6.gA 5.l,75N/mm2 

(voor mortels i, ii of iii); 

NBN B 24-301 
EC 6 

fv = 0,15+0,6.gA 5.l,4N/mm2 (voor mortel iv); 
fvlr. = f vko +O / 4 • CJ8 5.fvlr.lim i 
fvlr. = fvko+0,4.ad ~0,005fb; 

waarin: 

fvk.o 

is de karakteristieke schuifsterkte van metselwerk met 
samendrukking; 
is de karakteristieke schuifsterkte van metselwerk 
zonder samendrukking; 
is de drukspanning van het metselwerk onder minimale 
karakteristieke blijvende belasting in de beschouwde 
doorsnede; 
is de maximaal toelaatbare karakteristieke schuif
sterkte van het metselwerk, zijnde afhankelijk van de 
karakteristiek druksterkte van de steen; 
is de karakteristieke druksterkte van de steen. 
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In de Nederlandse norm (NEN 6790, 1990) komt de controle neer op 
het voldoen aan de eis: 

N' d 
1d-o,2ox_ ~r" 

Am 
waarin: 

rd= [:h ]x{ 
en: 
Td is de rekenwaarde voor de dwarskracht; 
b is de breedte van de doorsnede; 
h is de nuttige hoogte van de doorsnede; 
N'd is de rekenwaarde van de normaalkracht; 
ru is de rekenwaarde van de schuifsterkte; 
k is de modelfactor; 
.\n is de oppervlakte van de volle doorsnede van het metsel

werk. 

Naast de bovenstaande gangbare controles van d~ doorsnedes op 
dwarskracht is de controle in DIN 1053 gedetaileerder van opzet. 
In DIN 1053 wordt het bereik van de schuifsterkte van het metsel
werk namelijk gevormd door drie grenzen, te weten: 

-yxr ~ (3Rk+µ.a; 

-yXT s 0,45x/J,.xf 1+-f., ; 
-yxr ~ (3R--y. a. 

Fig. 1. Bereik van de schuifsterkte (DIN 1053, 1984). 

waarin: 
'Y is de partiele factor; 
1 is de aanwezige schuifspanning in de doorsnede in de 

gebruikstoestand; 
(3Rk is de rekenwaarde van de cohesie; 
µ is de wrijvingscoefficient; 
a is de · aanwezige normaalspanning in de doorsnede in de 

gebruikstoestand; 
f3R1. is de rekenwaarde van de steentreksterkte; 
(3R is de rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk. 
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2.1.2 SIA V 177/2 
Volgens de Zwitserse norm moeten sinds kort stabiliteitswanden 
op basis van de 'lower-bound theorem' ( ondergrens van het 
draagvermogen) van de plasticiteitstheorie worden gecontroleerd. 
Er moeten statisch toelaatbare spanningsvelden worden gekozen, 
hetgeen betekent dat: 

er evenwicht moet bestaan in ieder punt van de stabili
teitswand; 
aan de statische randvoorwaarden van de wand moet worden 
voldaan; 
de spanningen in de velden de metselwerk sterkte niet mogen 
overschrijden (bezwijkcriterium). 

Het resultaat van deze aanpak zorgt ervoor dat de werkelijke 
bezwijkbelasting groter zal zijn dan of gelijk aan de berekende 
belasting, oftewel de benadering is aan de veilige kant. 

In de norm worden twee methoden beschreven. Een vereenvoudigde 
methode op basis van ~en-assige spanningsvelden (figuur 2) in 
combinatie met een vereenvoudigde breukvoorwaarde en een methode 
op basis van ontwerpdiagrammen. Voor de meest voorkomende 
stabiliteitswanden geeft SIA V 177/2 ontwerpdiagrammen, waarin 
de rekenwaarde van de schuifsterkte een functie is van de 
rekenwaarde van de normaalkracht, de metselwerksterkte en de 
verhouding ltfh. 

Vd 
c::;:========~--... 

Vd c=========::!::l ....-
. t .,.Mzd2 

l;.d 

rxd w 
c;::==========;::::i -

Fig. 2. Aan te nemen een-assige spanningsveld in stabiliteits
wanden (SIA V 177/2, 1989). 

In de aanpak volgens de Zwitserse norm wordt ervan uitgegaan dat 
in het ontwerpstadium van een bouwwerk de op te leggen belasting
en bekend zijn en daarmee ook de as en hellingshoek (a) van de 
drukdiagonaal. De breedte van de drukdiagonaal kan worden 
berekend met behulp van de gegeven geometrie van de wand, omdat 
de drukdiagonaal in de wand moet liggen. De schuifsterkte is nu 
verzekerd wanneer zowel afschuiving als het bezwijken van het 
materiaal uitgesloten zijn: 

afschuiving: 

bezwijken van het materiaal: 

2.2 Bouwwanden 
Zouden er geen horizontale krachten op een bouwwerk aangr1Jpen, 
dan worden alle wanden enkel door zwaartekracht belast. Dit soort 
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wanden zullen voor het gemak in dit hoofdstuk bouwwanden worden 
genoemd, belast door centrisch of excentrisch in·het vlak van de 
wand aangrijpende n6rmaalkrachten. 

2.2.1 Gangbare methode 
Voor de controle van het bezwijkstadium van een bouwwand is het 
gebruikelijk om de maatgevende doorsnede te controleren aan de 
hand van twee criteria: 

de druksterkte mag niet overschreden worden; 
de wand mag niet knikken. 

De centrisch op een wand aangrijpende normaalkrachten vormen over 
het algemeen geen probleem. De excentrisch aangrijpende normaal
krachten daarentegen des te meer. Vandaar dat alleen de cotrole 
van deze tweede groep zal worden toegelicht in dit hoofdstuk. 

De gangbare methode is gebaseerd op het bepalen van de grootte 
van d~ aanwezige krachten in een doorsnede. Het eventueel 
aanwezige inklemmingsmoment wordt vertaald in een excentrische 
verplaatsing van de aanwezige normaalkracht. De grootte van de 
excentriciteit is gelijk aan het inklemmingsmoment van de vloer 
gedeeld door de normaalkracht. In verband met de mogelijkheid van 
het knikken van de wand worden extra eisen gesteld ten aanzien 
van de grootte van de in de berekening mee te nemen excentrici
teit en de daarmee samenhangende reductiefactor. 

In NEN 6790, BS 5628 en NBN 24-301 wordt volstaan met het 
berekenen van de excentriciteit aan de kop (bovenzijde) en voet 
(onderzijde) van de wand, volgens de lineaire elasticiteits
theorie. Uit tabellen (NEN 6790 en BS 5628) of een diagram (NBN 
B 24-301) kan hierna met behulp van de slankheidsverhouding van 
de wand, de grootte van de reductiefactor worden bepaald. 

Zowel in DIN 1053 als in EC 6 wordt een methode aangegeven 
waarbij de excentriciteiten aan de kop, de voet en het midden van 
de wand moeten worden bepaald. In DIN 1053 bestaat de mogelijk
heid om de knoopmomenten (of excentriciteiten) volgens de 
lineaire elasticiteitstheorie of aan de hand van vereenvoudigde 
aannames (zie figuur 3) te bepalen. 

Fig. 3. 

I I 
d d d 

T i, ·--~-~----- ~-___J 
Vereenvoudigde aannames voor de berekening van knoop
en wandmomenten (DIN 1053, 1984). 

2.2.2 SIA V 177/2 
In de Zwitserse norm kan aan de hand van twee eisen snel worden 
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gecontroleerd of wanden de opgelegde krachten kunnen opnemen of 
dat het nodig is om wanden nauwkeurig te onderzoeken. De twee 
eisen zijn: 

-!)_ s 0,3. h_ez'] (instabiliteit uitgesloten); 
IJEd [ ez2 

Nxd 

Ax.fmxd 

waarin: 

s o, 25 (bezwijken van het materiaal uitgesloten); 

hEd = 11. f Byd 
Nxd 

en: 
h is de hoogte van de wand. 

In alle andere gevallen is een nauwkeurige controle vereist, 
welke kan plaatshebben aan de hand van diagrammen, gebaseerd op 
de moment-normaalkracht-krommings-relatie (My-Nx-ty) van metsel
werk en drie grenstoestanden ( figuur 4). De My-Nx-ty-relatie wordt 
begrensd door de breukweerstand van de doorsnede. 

0 .'I 

0 .3 

0 .2 

O.t 

0 
0 

3 
8 

h( 
~y' d • 4.1 ·IC (1+K 2

) 

h' 
·-, -· ·--.---~, -,.--.. ~ . _.£_ 

10 20 30 40 50 y d 0 .25 0.50 O.~ 

Fig. 4. Rekenkundige ~-Nx-~-relatie (links) en de breukweer
stand van de doorsnede (rechts), met in beide gevallen 
e/d = 3/8 als bovengrens (SIA V 177/2, 1989). 

De betekenis van de in figuur 4 gebruikte parameters is: 
My is het moment ten opzichte van de y-as; 
Nx is de normaalkracht; 
d is de dikte van het metselwerk; 
e, is de excentriciteit van de normaalkracht (M,/N1 ); 

eru is de breukexcentriciteit; 
fy is de rekenkundige kromming bij buiging om de y-as; 
hi'. = 11. JB,fNx · : is de referentiehoogte; 

By Emx. I,. Jl-Nx f (2. Ax. fmx) is de aanvangsbuigstijfheid 
( ty=O, Nx) ; 

K = tan(2,4.ez/d) is de krommingshoek van de boog; 
NR is de sterkte van de doorsnede onder excentrische normaal

kracht; 
Ax is het bruto doorsnede oppervlak; 
f mx is de druksterkte van metselwerk onder normaalkrachtbelas

ting in x-richting. 
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De diagrammen kunnen zowel gebruikt worden voor wanden met 
gegeven excentriciteiten (geval E, figuur 5) als voor wanden met 
hoekverdraaiingen afkomstig uit de vloeren (geval V, figuur 5). 

I 
I 

Slability fai
1

lure 
excluded 

0 . t~ 

Slabilily lailure 
possible 

I 
I 

- y ·-·-- -- ----+-------- .,. _ ______ ; ---~-- !!!. 
- 10 · O,!I 00 0:1 t. O •12 

I ;:r y .. r f 

• ' 
N, o ~.,, N,0~• 11 
(Case 1) Case J 

Fig. 5. 

3 AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN VOOR BET REKENVOORBEELD 

Voor de vergelijking van de rekenregels in de normen is gebruik 
gemaakt van een geschikte constructie in metselwerk. Het ontwerp 
(zie f iguur 6) is afkomstig van het CVK (Centraal Verkoopkantoor 
Kalkzandsteen-industrie), te weten een woongebouw van zeven 
verdiepingen en een dakterras. Deze constructie is met behulp van 
de zes gekozen normen berekend. Een geschikt bouwwerk bezit in 
twee richtingen loodrecht op elkaar staande, stabiliserende 
wanden en een voldoende aantal dragende wanden voor het opleggen 
van de vloeren. De berekeningen zullen gericht zijn op: 

de stabiliteit van het gehele bouwwerk (wand A en B); 
de maatgevend, centrisch belaste wand (wand C); 
de maatgevend, excentrisch belaste wand (wand D en E) . 

Voor de diverse wanden zal de vereiste metselwerk druksterkte 
worden getoetst aan de verkrijgbare druksterktes in het betref
fende land. 

Om te komen tot een heldere vergelijking van de rekenregels in 
de normbladen is gekozen voor zoveel mogelijk overeenkomstige 
uitgangspunten en aannames, te weten: 

het gebouw van het rekenvoorbeeld bevindt zich in het land 
van de norm die behandeld wordt; 
de variabele parameter in het rekenvoorbeeld is de benodig
de druksterkte van het metselwerk. Op deze wijze wordt het 
probleem van het bepalen van de druksterkte van metselwerk 
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Axonometrie en een verdieping van het woongebouw, dat 
als rekenvoorbeeld fungeerde. 

""' 

/ 
/ 

( 

I 

1 -: -~ --~ 
I . I 

g l 
I 1- i:; o 

.1 C_] ID /E :;; 
L _ -- l 
'---- '.1600 __:_J . I-- 1800 

Stabiliteitswanden A en B (links) en de bouwwanden c 
en D/E (rechts) volgens het rekenvoorbeeld. 

vermeden; 
de afmetingen van het gebouw en van de dragende wanden 
zullen tijdens de berekeningen niet veranderen; 
de karakteristieke permanente belastingen zijn voor alle 
normen gelijk genomen; 
de veranderlijke belastingen zullen voor ieder land afzon
derlijk worden bepaald; 
voor de duidelijkheid van de berekeningen is de constructie 
vereenvoudigd. De vloer wordt beschouwd als een stijve 
schijf ~ die de windbelasting overbrengt naar de stabili
teitswanden. Twee wanden verzorgen in de berekeningen de 
stabiliteit, te weten wand A en B. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 

De resultaten in tabel 1 zijn karakteristieke waarden, waarbij 
voor de partiele factor voor het metselwerk de volgende waarden 
zijn aangehouden: 
NEN 6790 ~m = 1,8; 
BS 5628 ~m = 2,5; 
NBN B 24-301 1m = 2,5; 
SIA V 177/2 1R = 2,0; 
EC 6 1M = 2,5. 

Tabel 1. Minimaal benodigde, karakteristieke druksterkte van 
het metselwerk, voor de diverse, berekende wanden. 

Nbilitcitswmdeo bouwwllldeo mct.selwclk druklllefkle • 
[N/mm2) 

wand A wmdB wand C wandD wandB karaktcrutick rckcowaarde 

NF.N 6790 3.5 2.7 7,2 3,0 1,0 ,tot 10,0 0,6 tot 5,6 

BS 5628 6,8 5,0 10,4 3,7 0,4 1,4 tot 24,0 0,6 tot 9,6 

DIN 1053 3,8 3,0 7,4 2,1 0,7 1,5 tot 25,0 1,3 tot 17,5 

NBN B 24-301 7,o 5,2 10,7 4,0 1,6 tot 17,7 0,6 tot 7,1 

SIA 177 3,6 3,0 4,1 1,7 4,0 tot 12,0 2,0 tot 6,0 

BC6 4,2 3,4 8,7 3,6 1,1 'oobegn:osd' 'oobegn:osd' 

gcapccificccrd in de norm co. 

De iets hogere waarden, die werden gevonden voor de benodigde 
druksterkte van het metselwerk volgens BS 5628 en NBN B 24-301, 
zijn voornamelijk het gevolg van een samenstel van oorzaken, te 
weten: 

hogere partiele factoren voor de materiaalsterktes; 
hogere karakteristieke windbelasting in Groot-Brittannie; 
hogere partiele factoren voor de permanente belastingen; 
ongunstigere belastingcombinaties. 

Met grote zekerheid kan worden gesteld dat de lagere waarden in 
het geval van de Zwitserse norm het gevolg zijn van de afwijkende 
rekenregels, aangez ien de aannames en ui tgangspunten van de 
berekeningen grotendeels overeenstemmen met die van de Belgische 
norm. 
voor wand E worden niet in alle rijen waarden ·aangetroffen. Dit 
heeft te maken met het feit dat de regels in sommige normbladen 
het niet toelieten om deze wanden uit te voeren volgens de 
gemaakte keuzes. 

5 AAKVULLENDE VERGELIJKENDE STUDIE 

Zoals werd vermeld is een belangrijk onderdeel van de controle 
van de ui terste grenstoestanden de grootte van de rekenwaarde van 
de belasting. De orde van grootte van de karakteristieke 
belastingen in de diverse landen wijkt aanzienlijk van elkaar af. 
Een vergelijking van de karakteristieke belastingen wordt in 
(Vekemans, 1991) beschreven, maar zal hier achterwege worden 
gelaten. De verschillen hebben invloed op de berekeningsresulta
ten, de orde van grootte is echter niet direct in te schatten. 
om meer inzicht te verkrijgen in de invloed van de aangenomen 
belastingen is de berekening nogmaals uitgevoerd, maar dan voor 
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alle normen met dezelfde karakteristieke belastingwaarden. De 
resultaten staan vermeld in tabel 2. 

Tabel 2. Minimaal benodigde, karakteristieke druksterkte van 
het metselwerk, voor de diverse, berekende wanden. 

stabiliteftswandca bouwwllMlea mctlelwerk druksterkle" 
(N/mm'J 

wllld A wlDd B wllld C wllld D wlDd B brakteristid: rdi:eowaarde 

NEN6790 3,S 2,7 7,2 3,0 1,0 tot 10,0 0,6 tot S,6 

BS S628 6,8 s,o 10,4 3,7 0,4 1,4 tot 24,0 0,6 tot 9,6 

DIN 1053 3,8 3,o 7,4 2,1 0,7 l,S tot 2S,O 1,3 tot 17,S 

NBN B 24-301 7,0 S,2 10,7 4,0 l,6tot 17,7 0,6 tot 7,1 

SIA 177 3,6 3,0 4,1 1,7 4,0 tot 12,0 2,0 tot 6,0 

OC6 4,2 3,4 8,7 3,6 1,1 'oobcgreoad' 'oobcgreoad' 

• gCl)>CCificeerd in de nonneo. 

De invloed van de karakteristieke waarden van de belastingen 
blijkt slechts marginaal te zijn (maximaal 0,5 N/mm2). Andere 
parameters zullen moeten worden onderzocht om de invloed op de 
resultaten van de berekeningen te toetsen. 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aan een vergelijking van vijf normbladen uit vijf verschillende 
landen en een toekomstig (gezamenlijk) normblad zitten veel haken 
en ogen. Het onderwerp van dit onderzoek is te omvangrijk om in 
een paar woorden een algemene conclusie te geven, waarin alle 
aspecten, die aan de orde zijn gekomen tijdens het onderzoek, 
worden meegenomen. Opgevallen is dat de meeste landen nog rekenen 
volgens de lineaire elasticiteits-theorie en met behulp van 
vergelijkbare parameters. 
De vergelijking van de normen toont aan dat Nederland zich voor 
wat betreft de beschouwde benadering op een vergelijkbare weg 
bevindt als de meeste van ons omringende landen. De aan te houden 
getalswaarden wijken in een aantal gevallen echter aft zoals 
bijvoorbeeld de toe te passen materiaalfactor of de aan te houden 
waarden voor de sterktes van het metselwerk, waarbij het moeilijk 
is om oorzaken van de verschillen aan te geven. Verdere parame
terstudies zijn noodzakelijk en zullen ook worden uitgevoerd. 
Aanzienlijk afwijkende regels worden enkel aangetroffen in de 
Duitse en Zwitserse norm, waarbij de regels in de DIN 1053 
gestoeld zijn op traditionele theorien en die in de SIA V 177/2 
op niet gebruikelijke theorien. De Zwitserse norm geeft aan dat 
het wel degelijk mogelijk is om de plasticiteitstheorie op een 
eenvoudige manier te gebruiken voor de berekening van metselwerk, 
waarbij dit niet ten koste gaat van de complexiteit van de 
regels. Hetzelfde geldt voor het meenemen van het niet-lineaire 
gedrag van metselwerk. Het lijkt uiterst zinvol om de achtergron
den van de Zwitserse regels nauwkeuriger te bestuderen, om te 
kunnen komen tot een eventuele verbetering van de huidige regels 
in NEN 6790. 
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ALCO Domes ontwerp en Realisati• 

ir. M.W.F. Vullings 

Inleidinq 

Een aantal jaren geleden heeft ir. J.O. Bats van de faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep 
Konstruktief Ontwerpen, een nieuw bouwsysteem ontwikkeld. 
Draagstrukturen worden daarin gevormd door speciale koud 
gevormde staalplaten. Om dit systeem op ware grootte te kunnen 
testen is er behoefte ontstaan aan een overdekte bouwplaats. 
Op zoek naar een geschikt onderkomen is uiteindelijk gekozen 
voor de bouw van een nieuwe overkapping, een bijzondere koepel 
op het TUE-terrein. 

In het kader van het onderzoek op het gebied van lichte draag
constructies is een koepel ontwikkeld bestaande uit een stalen 
hoofddraagconstructie en een daaronder gespannen membraan. De 
bijzonderheden van deze koepel zijn de geometrie van de hoofd
draagconstructie, de knoop (Adjustable Lattice connector), de 
bepaling van de membraangeometrie en snijpatronen, en de 
montagemethode. 

Dit artikel zal een aantal facetten van dit onderzoek nader 
toelichten. 

Hat ontwerp van de ALCO Dome. 

ALCO Dome is een ontwerp van ir. W. J. J. Huisman. Een nieuw 
ontwikkeld afdeksysteem voor lichte draagconstructies is het 
uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de geometrie van de 
stalen draagconstructie. Di t afdeksysteem zal in de toekomst 
verder worden ontwikkeld maar voorlopig bestaat de dakhuid van 
de koepel uit een membraan. 

De hoofddraagconstructie is een stalen buizenframe dat een 
deel van een boloppervlak, met een bolstraal van 30 meter, 
beschrijft. De constructie krijgt daarbij een hoogte van 15 
meter en een grondcirkeldiameter van 52 meter (fig. 1). 

Figuur 1. De stalen hoofddraagconstructie. 



- 2 -

De onderlinge verbindingen tussen de staven worden gevormd 
door knopen in de vorm van afgeknotte bollen (bolstraal = 
155 mm). Door de relatief kleine afmetingen van de bol is het 
noodzakelijk dat de diameter (0 152.4 mm) van de aansluitende 
staven wordt gereduceerd. Voor deze diameterreductie is een 
"reducer" ontworpen die het mogelijk maakt het gewenste aantal 
staven (maximaal zes) op 1 knoop te kunnen aansluiten. Natuur
lijk speelt de hoek tussen de staven onderling ook een rol bij 
de bepaling van de afmeting van de reducer. Deze overwegingen 
leidden tot een reducer die de buisdiameter van 152.4 mm terug 
brengt tot ongeveer 50 mm (fig. 2). In verband met optredende 
momenten in de buisaansluitingen tijdens de montage is de 
rechthoekige vorm aan het uiteinde van de reducer ontstaan. 

Figuur 2. De reducer is vervaardigd van gietstaal. 

Onder de staalconstructie wordt een membraan gespannen die is 
opgedeeld in zes gelijke segmenten. Elk segment kan worden 
verwijderd zonder dat de andere delen daar hinder van onder
vinden. Deze oplossing maakt het mogelijk om het toekomstige 
afdeksysteem op kleinere schaal te testen en maakt de fabrica
ge van het membraan veel eenvoudiger. Tevens ontstaat er door 
de segmentering van het membraan een discontinurteit in het 
membraanpatroon die het membraan wat speelser maakt. Deze 
opdeling heeft n:atuurlijk wel gevolgen voor de detaillering 
van de membraan-aansluitingen. Zij worden gecompliceerder en 
arbeidsintensiever. 

De knopen in de staalconstructie. 

Een steeds weer terugkomend probleem bij dit soort bolvormige 
draagconstructies zijn de verschillen in de staaflengtes en de 
knopen. Bij.de ALCO Dome bijvoorbeeld zijn er 25 verschillende 
staaflengtes, varierend tussen de 4. 5 en 7. 2 meter, en 25 
verschillende knopen. Variatie in de knopen is: 

het aantal aansluitende staven per knoop 
de hoeken a en ~ (fig. 3) 
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Aan de hand van een eenvoudig ontwerpschets (fig. 4) kan de 
ontwerper deze constructie invoeren in het programma. Hierbij 
moet een net-topologie worden opgegeven, de bekende steunpun
ten en een aantal fysieke eigenschappen van het net. Deze fy
sieke eigenschappen worden in de vorm van getallen op basis 
van ervar ing ingevoerd. Met deze invoer maakt het prograrnrna 
een ruimtelijke constructie-geometrie in de vorm van een 
tussen de opgegeven steunpunten opgespannen net. Dit net kan 
met behulp van een tekenprogramma worden weergegeven (fig. · 5). 
Wijzigingen worden interactief ingevoerd en door het programma 
verwerkt tot een nieuwe geometrie. 

.. ' ··. \ 

'· 
··· ..... . · .. ... ---· - · -\ 

f iguur 5. Een aanz icht van het net dat is gegenereerd door 
TENT. 

Het programrna TENT wordt gebruikt bij de bepa1ing van de 
geometrie van het mernbraan dat onder de staalconstructie wordt 
gespannen. Bij het kiezen van een net-topologie is er rekening 
gehouden met een aantal eisen, zoals: 

het net moet fijn genoeg zi)n om een voldoende nauwkeuri
ge benadering te geven van een mernbraan 
het net moet een topologie hebben waarin de gewenste aard 

· van de knippatronen aanwezig is. 
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De knopen in de staalconstructie zijn tevens de steunpunten 
van het net en de fysieke eigenschappen zijn eerst op basis 
van ervaring ingevoerd en gedurende het ontwerpen hier en daar 
bijgesteld. Met deze gegevens heeft TENT onderstaande geome
trie berekend (fig. 6). 

Figuur 6. Het membraan dat onder de staalconstructie wordt 
gespannen. 

Het programma TENT levert al opmerkelijke resultaten, maar de 
ontwikkeling is nog niet beeindigd. Ui tbreidingen voor ten
sigr i ty constructies is o.a. onderwerp van verder onderzoek. 
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