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In dit rapport wordt verslag gedaan van 
een onderzoek,gedurende de periode maart
augustus 1973,in het laboratorium voor Materiaal
kunde aan de afd. Bouwkunde THE,ter verkrijging 
van practische ervaring en inzicht in het gedrag 
en eigenschappen van afwerklagen van wanden, 
i.h.b. die op basis van traditionele mortels. 
Na een beschrijving van de vervaardiging der 
proefstukken en de proefopstellingen,worden de 
verkregen resultaten uitgewerkt en is getracht 
de invloed van de ondergrond,het cement en de 
kalkfase op de eigenschappen aan te tonen. 
D.m.v. kogelvalproeven werd aangetoond dat vette 
mortels meer bestand zijn tegen stoten dan kalk
mortels,terwijl houtwolcement - als ondergrond -
i.p.v. steen deze weerstand aanzienlijk redu
ceerde.Invloed van de steensoort en de cementfase 
is niet geconstateerd.Onderzocht is tevens de 
hechtingt op baksteen bleken de pleisters de 
hoogste treksterkte(loodrecht op het hechtvlak) 
te be~itten en op beton werd de beste hechting 
(m.n. de vervormbaarbeid t.o.v. de ondergrond) 
waargenomen bij de bastaardmortel op basis van 
Portlandcement.Toevoeging van kalk aan de 
mortel of gebruik van hoogovencement i.p.v. 
Portlandcement verbetert de verwerkbaarheid en 
dus de kans op betere hechting. 
Een 20-tal foto's en een groot aantal fi guren 
geven een beeld van uitvoering en resultaten 
van het onderzoek. 
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1. DOiè§TELLING. 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht en praktische ervaring te 
verschaffen in het gedrag en de eigenschappen van afwerklagen van 
wanden,i.h.b. de pleistérs op basis van traditionele ~rtels. 

Om diverse redenen moest deze studie beperkt blijvan tot het vocht
gedrag,de vorstbeatendigheid,oppervlaktehardheid en hechting,waar
van de laatste • 2 onderwerpen in dit deelTerslag behandeld worden. 

Wat de oppervlaktehardheid betreft,is alleen de stootvastheid, 
d.i. de weerstand tegen stoten door stompe,afgeronde voorwerpen, 
onderzocht.Tevens werden,met het oog op de ter beschikking zijnde 
middelen en tijd,slechts enkele facetten van de hechtinc onderzocht, 
nl. de .treksterkte loodrecht op het hechtvlak en de verTormbaarheid 
met de daarbijbehorende (schuif-) spanningen ·. in de afwerklaag. 

opm.: In de eerste bijlage (I) wordt een overzicht gegeven van alle 
eigenschappen van pleisterlagen,waarna in bi .}lage II theore
tische achtergrondinformatie verschaft wordt omtrent de ver
vormingen en de aanwezige spanningeverdeling in de pleister, 
de ondergrond en het hechtvlak ertussen. 
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2. OPZET OND]fgzOEK. 

2.1 Heohqng. 

2.1 .1 Treksterkte. 

Ter bepaling van de treksterkte,loodrecht op het hechtvlak,werden 
z.g. trekproeTen gedaan. 
In de verschillende afwerklagen werden cirkelvormige zaa.gsneden 
gemaakt,tot net in de ondergrond.Op dit ronde,geisoleerde stuk 
pleister,met een doorsnede van 100 mm W:éi'd een stalen schijf van 
dezelfde grootte ge lij-'. 
Aan een in het middelpunt bevestigde bout werd d.m.v.een trekbank 
getrokken,in een rie:hting loodrecht op het hechtvlak. 
De kracht,nodig om de trekkop met de "pleisterplak" los te trekken 
van de ond rgrond,werd af•lezen. 

figuur 01 

2.1 .2 Vervormbaarbeä,. 

De toelaatbare vervormingen van de pleisterlagen werden d.m.v. 
z.g. drukproevet onderzl:»Cht. , ~ 
Op de 4 1~ zijden van een betonnen prisma(150x150x300mm3 )zijn 
af'werklagen aengebraeht.Na voldoende harding werd het prisma op 
de kopvlakken met een drukkracht belast. 
De grootte van de optredende vervormingen en de mate van loslaten 
van de plei, sterl~ ~geven aanwijzingen omtrent de kwaliteit van de 
hechting en de verv()rmbaarheid van de pleister op zijn ondergrond. 

2.2 Oppervla.ktehard,heid. 

De weerstand van de pleister tegen stoten met stompe,afgeronde 
voorwerpen,de "stootvastheid",werd getest d.m.v. kogelvalproeven. 
De diepte of doorsnede van de indrukking door een,van verschillende 
hoogten va llende kogel. in de afwerklaag veroorzaakt,gaf bij . meerdere 
typen ondlHl8f'Gnd en aflJttrklaag vergelijkende waarden omtrent de stoot
vastheid ftfl. ·~ eombi:tmties. 
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3· UITVOERING en ME§TR§SpLTAt!N· 

3.1 Vervaardiging proefl!lonaters. 

3 .1. 1 PreRtrering onderGQ!d. 

Gekozen werden 5 typen ondergrondvoor te onderzoeken afwerklagen, 
t.w. baksw.-n(hardgrauw),kalkzandsteen,houtwolcement,beton op basis 
van Portlaadcement Klaaae A1 en dito met Hoogovencem-ent Klasse A; • 

3 .1 .1 .1 Beton. 

T.b.v. de drukproeven en de (in een ander deelverslag behandelde) 
vorstproevenwerden 8 prisma'• "Yan beton,met de afmetingen 
150x150x280 mm3 vervaardigd. 
Beschikbaax was betonzand,grindzand en (beton)grind.Van elk werd 
een zeefkromme bepaald a.d.h. waarvan een toeslagmengsel van 49.5 % 
grind en 50.5% grindzand is samengesteld,(zie ook bijlage III) dat 
voldoet aan de normen gesteld in de Voorschriften Beton 1972, 
art. A.603,voor een betonk•aliteit B225 en betonklasse I,II. 
In de betonmolen werd,voor de eerste 4 prisma's,de eerste stort 
gemengd:(32 ltr) 11.6 kg Portlandcement,32.5 kg grindzand,32 kg 
grind;water werd toegevoegd tot de gewenste consistentie(plastisch, 
zetmaat 8-12cm) werd bereikt. 
In een vooraf geöliede kist(zie figuur 02) werden de eerste 4 prismä's 
gestort en verdicht met een trilnaald. 
De tweede stort verliep hetzelfde:i.p.v. Portland- werd nu echter 
Hoogovencement gebruikt. 

De harding van het beton vond plaats onder eeri natte doek gedurende 
een kleine 3 dagen,totdat alle prisma's ontkist werden. 
Hierna werden ze,3 dagen lang,onder water bewaard. 
Na 4 etmalen op den droge werd van elke prisma ,van de niet-bekiste 
kopzijde,een 20 I1Hft dikke plak m.b.v. de grote zaagmachine afgezaagd. 
Dit was noodzakelijk vanwege het feit dat de 200-tonspers,waarin 
ze later gedrukt zouelft worden,slechts een hoogte van 280 mm toeliet 
terwijl de gestorte prism!'s 300 mm hoog waren. 
opm.: In bijlage IV •rden de zaagwe.rkzaamhëden en verdere bewerkingen 

bij het verkarten verslagen. 
De verdere harding ..ad eveneens aan dE laboratoriumlucht plaats. 
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3.1 .1 .2 Baksteen,kalkzandsteen,houtwolcement. 

Ten behoeve van de trekproeven werden van bakst8en,kalkzandsteen en 
houtwolcement elk 2 proefstukken gemaakt. 
Van het laatste materiaal zijn 2 platen van 500x500x40 mm3 gezaagd, 
terwijl van beide steentypen i-steen~urtjes gemetséld werden: 
510 mm hoog(=-8 lagen) en 540-560 mm breéd(•2t steen) voor resp. 
baksteen & kalkzands ._ ~ 

510 

Van het in het laboratorium aanwezige metseizand werd een zeefkromme 
bepaald w~lke vergeleken werd met de richtkromme in de Baksteengids. 
Ondanks de afwijking (zie bijlage V) is dit metselzand verwerkt. 
De metselmortel werd samengesteld vol-8ens de verhouding (in volume
delen) 1 :3 • Water is toegevoegd totdat de gewenste verwerkbaarheid 
bereikt werd. 
De stenen waren,alvorens te worden veraetséld,~~n etmaal onder water 
en vervolgens !§én etmaal droog,d.w.z. aa:n de laboratoriumlucht, 
bewaard. 
In een in bijlage VI geschetst profiel zijn vervolgens de bakstenen
en kalkzandstenen paneeltjes gemetseld.Zie ook de foto's I en II,die 
een goed beeld geven van de metselwerkzaamheden en het voornoemde 
profiel;foto III toont de proefstukken in afgevoegde staat. 

3.1 .2 Prep~re:dlWj Pl!Jt!lfi!!O:r:tels. 

Gekozen werden 2 typen cement,t.w. Portland Klasse A (in het vervolg 
afgekort tot "PC") en HoogOYencement Klasse A (HOFANORM•A,afgekort:HC) 
Van beide cementsoort.en werd zowel een vet~e- . als een bastaardmortel 
samengesteld( 1:3 re_,. 1t1:6 ,in vol.~ln). 
Beschikbaar was ve~ "vette poederkalk". 
Omrekening van det.e verhoudingen in gewichtsprocenten lf'fln de totale 
(geharde) massa .Yan de beno.digde pleistermortel geeft voor de vette 
mortelz 21.6% cement,67.5% zand en 10.9% water.De bastaardmortel 
bestaat uit: 12% cement,6.9% kalk,75% zand en 6.1 %water. 
Daar water toegevoegd werd tot de gewenste consistentie/verwerkbaar
heid bereikt werd,bleek bij de vette mortel 26% meer water dan be~ 
rekend nodig te zijn.De bastaardmortel bleek 2.7 maal de berekende 
hoeveelheid water nodig te hebben bij gebruik van PC;bij HC was 
2.5 maal zoveel als berekend nodig.(Be is lichter en een fijner 
poeder dan PC en maakt dan een meer plastische mortel bij dezelfde 
hoeveelheid water.) 
opm.i:In bijlage VII worden nadere gegevens omtrent het samenstellen 

der mortels,m.n. de berekeningen,verstrekt. 
opm.iiz Het in het laboratorium aanwezige "mets-el"-zand werd ook als 

toeslag voor de pleistermortels gebruikt. 
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3.1 .3 Het M»brengen der mqrtela en rgnó.boren. 

T.b.v. het bepleistere-n van de betonnen prisma's en de stenen en 
houtwolc.-.e~aneeltjes,zijn profielen gemaakt,waarlangs de 
gewenste laagdikten afgestreken konden worden. 
ZCM!ls in onderstaande figuur 04 geschetst,w-erden tegen de twee,aan 
de stootvoegen evenwijdige zijvlakken van de gemetselde muurtjes 
planken(A) geklemd,zodanig dat een over dit profiel sohta·~Vende 
afstrijkplank zich gemiddeld 7 of 5 mm (de raap- resp. ~urlaag
dikte) boven het te bepleisteren Qppervlak bevond.De <!JIIItbraohte · 
mortel kon zo tot de gewenste dikte ~afgereden" worden .. 
Figwtr 05 toont het profiel dat bij de pris-ma's toegepast ia. 
De 10,mm dikke pleist-erlaag werd hi..er afgestreken langs 2,eve..._ 
10 mm boven het te beWerken oppervlak uitstekende latjes(C),welke 
(/ /laa,e ri bben)geklemd waren tegen de aangrenzende zijvlakMl\4 
Twee vullatjes zijntoegevoegd wanneer deze reeds bepleisterd waren. 

In tegenstelling tot de praktijk zijn ALLE te bepleisteren vlakken 
in HORIZONTALE stand bewerkt. 

figuur 04. 

figuur 05. 

....... , ....... 
............ 

....... ' ,, ,, 
' 
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Zeven dagen na het metselen werden alle muurtjes aan één zijde be
raapt met een vette mortel,gemiddeld 7 mm dik,na zowel het baksteen 
als het kalkzandsteen bevochtigd te hebben(in dezelfde mate volgens 
een apparaat dat de graad van vochtigheid in de buitenste 5 mm en 
aan het oppervlak registreert). 
opm.: In bijlage VIII wordt hier nader op ingegaan. 
Steeds werd zoveel mortel aangemengd als voor áln zijde nodig was. 
Vier dagen later zijn,na de af te werken reElplaag op de traditionele 
wijze-met de borstel-vochtig gemaakt te hebben,op deze zijden de 
schuurlagen aangebracht.(5mm dik) 
Na 4 dagen,toen de mortel aan de eerste zijden voldoende gehard was, 
werden de muurtjes gekeerd en konden de andere zijden beraapt worden; 
nu echter met de bastaardmortels.Bevochtigen geschiedde ook nu weer 
op de traditionele manier:met de borstel. 
Binnen 5 dagen waren de schuurlagen erop aangebracht. 
Bij zowel het baksteen als het kalk~~steen is het ene proefstuk 
met de vette en bastaar<Î.lti!Portlandcement-mo~tel en het andere 
proefstuk met de vette en bastaard-Hoogovencement-mortel afgewerkt. 
De beide houtwolcementplaten zijn aan ~én zijde bepleisterd;op beide 
werd dezelfde mortel,en wel in één laag van 10 mm,aangebracht,daar 
met redelijke zekerheid verwacht kon worden dat de hechtsterkte niet 
van de pleistermortel,maar van de materiaalsterkte van het h.w.c. 
afhangt.Gekozen werd een eenvoudig en goed aan te brengen,en daarom 
populaire ,mortel,m.n. de bastaardmortel op basis van Portlandcement. 

Bij het aanbrengen bleek steeds weer dat er snel gewerkt moest 
worden.De mortel. werd het eerst op het midden van het muurtje aan
gebracht.Reeds na enkele minuten bleek de mortel zo opgestijfd te 
zijn,dat de randen van het muurtje minder makkelijk bepleisterd k 
konden worden-de hechting aan de buitenste stroken van de proef
stukken bleek later in vele gev~llen danook van mindere kwalit~it. 

28 dagen na het af s churen van de met de vette mortels bepleisterde 
zijden, 20 dagen na het afwerken met de bastaardmortels en 19 dagen 
na het bepleisteren der houtwolcementplaten,werden t.b.v. de 
trekproeven in de afwerklaag aan elke zijde van de stenen proef
stukken cirkelvormige zaagsneden gemaakt,volgens figuur 06. 
Dit geschiedde d.m.v. een buisboor,inwendige diameter 100 mm,die 
tot net in de ondergrond gedraaid werd. 
Zoals in onderstaande figuur geschetst,zijn de s tenen paneeltjes 
aan béide zijden van 4 zaagsneden voorzien,en de houtwolcement
platen,aan ~~n zijde,van 6 • 

oo 
oo 

figuur 06 . 

00 
0 0 

00 
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Op de betonnen prisma's werd de pleister in ~én laag,ter dikte van 
10 mm,aangebracht. 
De 4 verschillende pleisters zijn in dezelfde volgorde en rangschikking 
op de zijvlakken ,volgens onderstaand schema(figuur 07),opgebracht. 

@) 

® 

figuur 07. 

Allereerst is op alle 8 prisma's de vette PC-mortel aangebracht .Dit 
geschiedde 18 dagen na het storten. 
2 Dagen daarna de vette HC:..mortel en .de bastaard-PC.-n'iorte 1. ,en tenslotte 
de bastaard-EC-mortel 6 dagen later. 
Alvorens te pleisteren,werd het betonoppervlak bevochtigd met een 
(lak)kwast in die mate dat op beide betontypen(PC-&HC-beton) een vol
gende druppel watereven snel werd opgenomen. 
-Het aanhechten VMl de mortel wordt d.an geacht in dezelfde mate te 
geschieden-
De ,~ mortel werd steeds met een troffel aangetrild of 
"aangtirt~d" en uitgestreken;vervolgens afgereden over het profiel. 

De hardin&· De harding van zowel de gemetselde proefstukken,de h.w.c.
platen als d~ betonnen proefstukken vond plaats aan de in het labo
ratorium aanwezige lucht gedurende 9 à 10 weken,voordat de pleister
lagen beproefd werden. 

3.1 .4 Het !dtvoeringsu'hellla. 

Onderstaande tabel I geeft een overzicht in de tijd van de diverse 
werkzaamheden. 
Tevens worden aan de te beproeven ondergrond-pleistercombinaties 
toegekend,welke in het vervolg i.p.v. een (uitgebreide ) omschrijving 
als a.a.nduiding van de betreffende combinaties zal dienen. 
Het eerste karakter,een letter,in de code duidt op de ondergrond;De 
volgende 2 cijfers zeggen iets over de pleistermortel:het eerste 
cijfer geeft aan welke cementsoort is toegepast en het tweede of de 
betreffende pleister een v~tte - danwel een bastaardmortel is. 

De vijfde en zesde kolom zijn in regel C.1.2 niet ingevuld daar er 
geen sprake is van een "hardingatijd" van het proefstuk,voordat het 
de eerste bewerking onderging. 
In de negende kolom . worden in de reeels D.1 .1 t/m D.2.2. twee getallen 
gegeven.Dit houdt verband me t he t feit dat van elke ondergrónd (PC-
en HC-beton) 2 proefstukken vervaardigd zijn.Bet eerste proefstuk van 
PC-beton werd nl reeds na 5 weken gedrukt,waarna het tweede + de beide 
HC-betonprisma's 17 weken later beproefd weràan. 
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) .2 De opstellingen t.b.v. de proefnemingen. 

5.2.1 De tr2kprotf-opstelling. 

l~ de trokkracht nodig om de ronde,geisoleerde plak pleister los te 
trekken van zijn ondergrond-te kunnen meten,is een opstelling gebouwd 
rnet o.a. een trekbank,waarvan in figuur 08 het principe geschetst 
~ ordt.Zie ook de foto's IV t/m VI,die een duidelijk beeld geven van 
de proefopstelling. 
Het muurtje stond verticaal v66r een op een tafel opgestelde trekbank 
het hechtvlak loodrecht op de trekrichting(-as A) van de bank(B) en 
was geplaatst op een vorkheftruck(stapelaar;C),opdat het boutgat in 
het midden van het opgalijmde stadiplaatje precies op de hoogte van 
de bankas(A) gesteld kon woràen;m.b.v. klossen onder het muurtje kon 
deze verticaal gesteld worden. 

figuur oB. 

Ook kon de trekbank horizontaal over de tafel bewogen worden,to t 
precies vó6r het boutgat. 
Een beugel{D) bracht de trekkracht over van de .bout,in het midden 
van de opgelijade s:t.a~en schijf bllvesti~d,naar.het beweegbare 
deel van Je ba.nlq.4;1 t l..S een spindelas(E) die v1a een zeker verzet 
me t ~· ~- bew .opn/:u.~dra.dd kan worden. 
F~ ~t d:e a'f1nti. ... n van de "beugel". 

-· -· figu.ur 09. 
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De beugel(D) was hierbij vrlJ horizontaal beweegbaar,in de richting 
van de bankas,over op klossen gelegen rolletjes(F1),evenals de trek
bank zelf op de tafel (rollen F2). 
Je reactie-drukkracht op het muurtje werd verzekerd met een 3-potige 
steun(G),die deze kracht rechtstreeks afvoerde naa r een veer(H) in 
het vaste deel van bank,welke middels de indrukking-die een zekere 
verkleining van een kwikreservoir veroorzaakt-de optredende kracht 
d.m.v. een aangesloten kwikkolom(I) zichtbaar maakt. 
opm.:Bij het beproeven der stenen proefstukken werd een veer en een 

schaal gebruikt met een maximum van 500 kgf;een schaal van max. 
62i kgf werd bij de houtwolcementplaten toegepast. 

Om het zijdelings bewegen van de bank te voorkomen-de reactiekracht 
op het muurtje wordt nl. over é~n punt{P) als drukkracht afgevoerd, 
wat gevaar op uitknikken van de gehele opstelling niet uitsluit
werd het hele apparaat aan beide zijden in het horizontale vlak ge
steund d.m.v. op de tafel geklemde klossen,echter zodanig dat de 
trekbank toch nog horizontaal vrij beweegbaar bleef in de as
richting .Zie ook de foto's IV,V en VI waarop het geheel goed te 
zien is. 

Nagegaan is welke lijm geschikt was om er de sta len trekkop mee 
op de pleister te bevestigen. 
De proef van de lijm - ook van de opstelling - werd gedaan met een 
twee-componentenlijm,t.w. DEGUSSA-AGOMET U3,waarmee 2 stalen schijven 
we r den bevestigd op 2 t.b.v. de vorstproeven vervaa rdigde,doch 
onge s chikt verk l aarde proefstukken;de ene was glad afgewerkt,de 
ander ruw geschuurd. 
Het re sultaat van deze lijmproef i s te zien op de foto' s VII+VIII; 
de maxima le trekkrachten bedr oegen 470 kgf en 390 k~f,wa t neerkomt 
op een trekspanning in het breukvlak van 5·97 kgf/cm resp. 4.97 kgf / cm2

• 

Deze waa rden s chenen o .i. voldoende ,met de opmerking da t de 
vers chillende holten in he t hechtvlak voorkomen zouden kunnen worden 
door de s chijve n van tevoren goed t e ontvetten me t z .g. TRI en deze 
op een zo glad mogelijk gestreken lijmlaag "in te sidderen" en vast 
te drukken. 
Aldoende werd de goede lijmmethode bepaald. 

) . 2 . 2 De opstelling t.b.v. de d~ukproeven. 

De ·1e rvormbaarheid van de pleis ters op hun (be tonnen -)onde r grond 
werd in een 200-tons drukpers gemeten. 
Een meetklokje,bevestigd aan het vaste deel van de pers ,mee t de 
zakking van het beweegba re deel van de pers,A) • 
lie t prisma werd in het apparaat gep laats t,waar na (A) kon za kken 
tot het proefstuk klem zat .o.p di t moment; waarop he t prisma 'aanligt ;•, 
treedt een drukkrach t in. 
De nul -s t and van he t mee tklokje wer d ech ter pas i nges t eld bij 1 ~ 4 tf. 
Ti jdens het opvoeren naar de ze drukkracht blee k nl. een vrij gr ot e 
zakking op te treden;he t proefstuk moest z i e t dus e €r s t "ze t t en". 
Mogelijk is er verband met het fe it dat het niet - bekiste kopvlak 
ni e t goed vla k was,vanwege het afzagen van de 20 mm, d i e het ges t or t e 
prisma te gr oot ~as . 

Je verde re zakking van de pers ,oftewe l de verkorting va n het pri sma , 
en de ma t e van losraken van de op de zijvlakk~n aangebr ach t e pleisters 
zijn genoteerd en/of waa rgenome n . 
Gp de vol gend e blad zijde,in fi guur 10 , i s de drukproefopst el ling 
grof isct wee r gegeven. 
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r----
1 I 
I I 

figuur 10. 
-+----- - - -----------------+-( drlikproef ops te 11 i ng) 

).2 .) .QQ <j!i§hlliM t.b.v. Q.e k.M~l!ftl·ifQeven. 

Beproefd w-erden de pleisters op de gemetselde muurtjes. 
In een ongeveer 40 cm lange buis met een diameter van 2:. 25 mm, 
in verticale stand d.m.v. een klos geklemd aan de )-potige steun 
die in de trekproefopstelling dienst gedaan had,viel een gewicht vun 
ongeveer 1 kgf achtereenvolgens van 1 O, 20,30 en 35 cm hoogte op de 
a fweklaag.De cilindervormige massa was aan de onderzijde voorzien 
v an een bolvormig oppervlak,iets kleiner dan een halve bol,met een 
sta-aal van 6. 34 .:t 0.01 mm. 
het proefstuk was stabiel gelegen op 2 houten klossen,op de vork van 
de stapelaar. 
het gewich1 werd van elke hoogte 5 maal losgelaten;de doorsnede van 
Je deuk iR de afwerk:i.áag werd door een van een lengteschaal voorziene 
loep af geleZ'en. 
De punt~l'l waar de vallende massa h<',t proefstuk trof, lagerj gelijkma tig 
verspreid over het middengebied van bet element,zoals in onderstaande 
figuur 12 w•,t.Pgegeven is voor een dosrsnee-proefstuk. 
~ teeds _... proefMUiervindelijk onderzocht,door met een steeksleutel 
op de pleis-ter te tikken,of' in het gebiedje dat beproefd werd,de 
pleister ved gehecht was. 

.fzo-a. 

$!{ • ·0 0 ~[ ..... :. 
~E·.··.··o o ~[ · ... 

~ -

figuur 11. 
figuur 12. 
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) .).1 . 1 De gemeten waarden van de trekkrachten op de opgelijmde 
s talen schijven zijn in bijlage IX opgenomen. 
De onderstaande tabel II bevat de trekspanningen i n het hechtvlak, 
waarin breu..l( optrad. 
Voora l in de pleisters die op baks teen aangebracht waren trad breuk 
op in het hechtvlak tussen de raaplaag en de schuurlaag.Ondanks he t 
feit dat alleen deze breuk van belang is voor de kwaliteit van bet 
pleisterwerk,werd de trekproef,indien mq_gelijk,nogmaals uitgevoerd 
op het hechtvlak raaplaag-ondergrond door de schijf op de raaplaag 
te bevestigen. 
De gemeten krachten en ~nwezige trekspanningen zijn in de bij l age 
(IX) resp. tabel (II) onder de kolommen p.6 t/m p.9 opgenomen. 

).).1 .2 De aard van de breuk.Zoals reeds eerder opgemerkt,tra d in 
veel gevallen breuk op in of nabij het hechtvlak raaplaag-schuurlaag. 
Bij de proeven op combina tie A.1.1 en proef 4 op B. 1 .1 bleek het 
breukvlak zowel net in de schuurlaag als net in de raaplaag te zijn 
ont staan:gelijkmatig verdeeld ove r de ronde plak pleis t er bleven 
zandkorrels ui t de raaplaag aan de schuurlaag gehecl1t en,omgekeerd, 
bleven zandkorrels uit de schuurlang op de raaplaa g achter. 
De proeven p.1 en p.2 op A.1 .1 leverden hogere treksterkten op: 
mogelijk in verband met bet fei t dat bij elk een stuk schuurlaag 
(.:!:, 1/7 deel) aan de raaplaag bleek te blijven zitten.Breuk trad 
tier net onder het lijm-vlak op.Zie foto's IX en X. 
ve proefnemingen op de combinaties A.1 .2 en A.2.2 en p.3 op B.2.2 
leverden een groffer breuktype op.Het breukvlakviel gemiddeld wel 
samen met het hechtvlak,doch uit de raaplaag werden grotere deeltje s 
(ter dikte van meerdere korrels)losgetrtkken en bl even andere op de 
raaplaag achter,vooral bij de comb. A.2.2. 
Een glad breukvlak ontstond bi~ de eerste 2 proeven op de comb.A. 2 .1 
Nadat de derde proef onmogelijk geworden was wegens breuk tijdens 
plaatsen in de opstelling,werd bij P•4 een geheel ander oreuktype 
gevonden.Voor ongeveer de helft ontstond een glad breukvlak t.p.v. 
bet oppervlak v/d ondergrond en voor ± t deel net i n de ondergrond; 
d.w.z. gelijkmatig verspreid werden baksteenkorrel s losgetrokken en 
aan de rand van een steen zelf s een laagje van diverse millime t ers . 
Een niet onaanzienlijk aandeel had waarschijnlijk de lintvoeg. 
Zie ook de foto's XI,XII en XIII van de comb. A. 2 . 1 . 
he t hechtvlak ondergrond-raaplaag bezweek,behalve bij p.4 op A. 2 . 1 , 
vooral bij de kalkzandsteencombinatie's,m.n. B.2.1,B.1 .1(op p.4 na) , 
B. 2 .2(behalve p.3) en P•4 op_B.1.2.Het breukvlak was vrij gla d en 
slechts hier en daar bleven korrels uit de plaastermortel achter op 
het steen,of wer4ea steenkorrels losgetrokken.Foto XIV t oont het 
proefstuk met de e.-b. B.2.1 na de proeven;XV en XVI geven een goed 
beelcl van het hier• .. r besproken breuktype~,evenals foto XVII+XVIII. 
De ~••n p.1 en p.2 op B.1 .2 gaven een bijzonder breukbeeld te 
zien.'-or de ene helft van de ronde pleisterplak t rad breuk op tussen 
pleister en ondergrond, terwijl op de andere helft tegelijkertijd de 
hechtvlakken onderSTV~td-pleillWr en raaplaag-schuurlaag bezweken. 
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het opnieuw trekken,met de trekkop op de raapleeg gelijmd,leverde 
in (bijna) alle gevallen een breukvlak op dat net in het baksteen 
lag.Steeds werden baksteenkorrels meegenomen,maar ook bleven deeltjes 
van de mortel achter.Bij de ene proef in grotere mate dan de andere , . 
De oorzaak van bezwijken bij de p.6. op A.1 .2 resp. p.8 op A.2.2 ligt 
bijna zeker bij net slechte lijmvlak:het breukvlak lag net onder de 
lijm waardoor de vele luchtbellen te zien waren. 
De werkelijke hechtsterkte zal dus wel hoger liggen;toch zijn de 
gemeten krachten en spanningen opgenomen. 

De hechtsterkte vaP. de pleister op het houtwolcement bleek,zoals 
verwacht,bepaald door de sterkte van de ondergrond.Steeds werden de 
buitenste vezels uit de plaat losgetrokken,en wel reeds bij een 
vrij lage trekkracht. 
Opgemerkt dient te worden dat de in de regel C.1 .2 voorkomende waarden 
gemeten zijn bij het beproeven van één h.w.c.-plaat,nl. V~b;proefstuk 
V-a was reeds eerder 4 maal beproefd.Pas na p.1 werd de zware veer 
in de trekbank vervangen door een lichtere.Daarbij kwam ook nog dat 
bij het instellen van de opstelling trekkop 2 losraakte.De volgende 
twee waarden liepen erg uiteen,waarop besloten werd de andere h.w.c.
plaat te beproeven. 
De foto's XIX en XX zijn van plaat V-a,maar geven toch een goed beeld 
van het breuktype bij h.w.c.;de tweede foto toont nl. het geva l waarbij 
de pleisterlaag loslaat van de plaat en geen vezels losgetrokken 
worden. 

) .).1 .3 Toelichting tabel II.Uitgezet in de eerste kolom zijn de 
codenummers van de diverse ondergrond-pleistercombinatie's(voor ver
klaring:zie 3.1 .4). 
De volgende vijf kolommen bevatten de spanningen in het breukvlak · 
in kgf/cm~Op de baksteen- en kalkzaP.dsteencombinatie's zijn slechts 
4,op de houtwolcementplaten 5 proeven uitgevoerd,zodat p.5 alleen 
bij C.1 .2 is ingevuld. 
De 4 of 5 proeven op é~n combinatie worden beschouwd als een kleine 
steekproef (n' 5) uit een normale verdeling,waarvan het gemiddelde 
)Lgeschat wordt d.m.v. het gemiddelde van de meetwaarden en à e 
variantie d.m.v. de spreidingsbreedte van de steekproef. 

w = spreidingsbreedte = verschil(grootste en kleinste meetwaarde) 

dn= 0.886 voor n=2 
dn= 0.591 voor n=3 0"'2 - A2 A 

dn= 0.486 n=4 
(J" <r- dn •:!! voor 

dn= 0.430 voor n=5 

De zevende en achtste kolom geven de waarden van 5 en p... 
Zoals eerder vermeld,zijn p. 6 t/w p.9 herhaalde metingen;de gemid
ielden en standaardafwijkingen hiervan zijn in de laatste 2 kolommen 
opgenomen. 



Code opneembare trekspanningen in kgf/cm 2 max. opneemnare ~reKspann1ngen 1n 
combi-

rnax. 
hechtvlak pleister-ondergrond in kgf/cm 2 

natie p • 1 p.2 p-3 P·4 P•5 )J- er p.6 P•7 p.8 P•9 p.' (f' 

4. 1 3 3-68 0.38 1 .02 2. 31 1.82 4-83 5.22 4.26 3.68 
I 

A .1 .1 4.50 0.74 
A .1 .2 2.80 2-73 2-74 3.68 2.99 0.46 4.20 5.08 6.10 6 .1 0 5-37 0.93 
A .2 .1 ).62 4-83 - 1.53 3.32 1.24 3.82 4-83 4-33 - 4·33 0.50 
A .2 .2 2.44 1 .66 2.24 1.53 2.00 0 ·4 5 3-68 3-56 4-07 3-56 3. 72 0.19 
B .1 .1 - - 0. 51 1.53 1 • 82 0.90 - - - 3-56 
B .1 .2 - 1 .02 2.02 1.42 1.49 0-59 2.16 - - -
B .2 .1 0.)8 0.25 0.25 3.06 0.99 1.36 - - - -
B.2.2 0.89 0.56 0.93 - 0.79 0. 21 - - - -
c . 1 .2 0.48 0.37 0.38 0.25 0.37 0.37 0.01 - - - -
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3.3.1.4 Toelichting grafiek/figuur 13-a,b,c. De gevonden waörden voor 
ie trekspanningen zijn hieronder grafisch weergegeven. 
Verticaal uitgezet zijn de spanningen;in horizontale zin zijn alle 
proefnemingen in 9 ~roepen- alle beproefde combinatie'~ - samenge
voegd. 
lnget.ekend zijn tevens de hij herllaa1d trekken (p.6 t / m p.9) gemeten 
spanningen,in de vorm van de gestippelde kolommen. 
De gemiddelden en standaarddeviaties van zowel p.1 t/m y.4/5 als 
p.6 t/m p.9 op elke combinatie zijn in de grafiek weergegeven. 
In figuur 13-bcis aanschouwelijk gemaakt binnen welke grenzen 80 % 
resp. 90% van de te meten waarden verwacht mogen worden bi j het 
bepalen van de t r ekspanning. 
Figuur i3-c geeft de spreidingsgebieden aan van de wa arden die men 
bij herhaalde beproeving verwachten kan,afgeleid vHn de en van 
p.6 -p.9 • . 
Uitgegaan is van een normale verdeling voor iedere combina tie waarvan 
het gemiddelde en de variantie d.m.v. de s teekproef geschat zijn ( ~ ie 
3·3- 1 -3) 
80 /o van de te meten spanningen worden ve rwacbt tussen !J. -1 .28() en 

P.-+1 .28 (f. 
~innen de grenzen f-1 .645\f"en ~+1 .645~ zal 90 % van de waarnamir.gen 
llggen. 
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).).1.5 Verdere uitwerking ;;1eetresultaten. Ui11 de vcrkl'ege n r·t~~'u1klt.Pn 

te kunnen vergelijken zijn ie meetwaarden geordend ~aar de diver~e 
variaties in ondergrond en pleistermortel,welke tot de beproefde 
combinaties geleid hebben. 
Vergeleken kunnen wordende pleisters: 
1~ Op baksteen en kalkzandsteen; 
2° Met rortland- danwel Hoogovencement als bindmiddel; 
3• Naarin al dan niet kalk verwerkt is,m.a.w. vette - en bastaard-

mortels. 
In figuur 14-a,b,c zijn in de twee kolommen geheel links de baksteen 
en kalkzandsteenmortels (A.i.j resp B.i.j comb.) naast elkaar gezet. 
~veneens werden dePortland-en Hoogovencementmortels (A.1 .j + B.l .j 
re sp. A.2.j + B.2.j) in het midden,en geheel rechts de vette - en 
bastaardmortels (A.i.1 + B.i.1 resp. A.i.2 + B.i.2) met elkaar 
vergeleken. 
De gemiddelde trekspanning van elke groep c ombinat ies werd geschat 
d .m.v. het gemiddelde van de afzonderlijke gemiddelden der combinaties. 
J e va riantie van elke groep werd geschat op het gem idde lde van de 
afzonderlij ke varianties . 
Ook nu zijn de waarden na herhaal~e meting (alleen baksteen dus) 
verwerk t :i.m.v. de gestippelde kolommen. 
Evenals bij de vorige grafiek,wordt d.m.v. figuur 14-b de spreiding 
van de waarden zichtbaar gemaakt. 
Aangenomen wordt da t, indien 9C /o van de waarnemingen tussen ft -1 . 645 () 
en ,.t(.+1 .645 <r zullen liggen voor de combinaties afzonderli jk , ook 
90 /o van de gemiddelden der waa r nemingen tussen "M,c1 . 645 Gi e n 
,.M-K1 .645 (i"' verwacht mag worden,als geldt dat .fl,t.bet gemiddelde van 
de groep, en ÛA. de standaarddeviatie van de groep is. 
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3. 3 .1.6 Gedachtenwisseling n.a.v. de figuren/= 1 ) e n ;;_, . 
Als men de eerste figuur beschouwt,ziet men direct cl 8 t de b~i d e 

combinaties A.1 .2 en A.2.1,welke onderling niet verscr:illen, h oge r 
in de grafiek . liggen dan a lle andere combinAties,op A.1 .1 na,d ie , 
evenals elke andere combinatie,met grote zekerhe i d onder A. 1 . 2 bli jkt 
te liggen. 
Lagere waarden dan A.2.1 en A. 2 . 2 zullen alleen de kal kzandsteen-
en houtwolcementcombinaties opleveren.Over deze laatste groep is op 
te merken dat alle B-combinaties met grote zekerheid boven de h.w.c.
combinaties zullen liggen,maar dat deze laatste al leen onder de beide 
bastaardmortels(B. 1 .2 en B.2.2) zal liggen. 
Wat de herhaalde metingen betref t, i s de combinatie A. 1 .2 we derom de 
beste.Van A.1 .1 en A.2.1 kan men bovendien zeggen dat deze weer be t er 
zijn dan A. 2 . 2 .Deze laatste za l,echter met minder zekerheid,lagere 
waarden opleveren dan de 3 andere combinatie s . 
Ve.rgeli.jkt men in cle volgende figuur,=#= 14,de mor t els op bakst een 
en die op ka lkzandsteen,dan kan men een opvallend betere hechting 
waarnemen voor de eerstgenoernde.(onbetrouwbaa rheid ~ 3 %) 
Met een betrouwbaarheid van ruim 91% zullen de B-Gombi na ties 
een ~ihder goede hechting opleveren. 
Tussen de Portland- en Hoogovencementmortel s i s geen onderscheid te 
constateren.Ze zijn practisch gelijk. 
Tenslotte blijkt uit de f iguut dat de gemeten waarden bij de kalk
mortels een opvallend kleinere spreiding vertonen dan bij de vette 
mortels.De gemiddelden waarden voor de treksterkt e zijn daarentege n 
bijna ge lijk. 
Als men de treksterkte,die bi j herhaald trekken gemeten is,in ogen
sch ouw neemt,blijken alle mortelgroepen,zoals verwactt, hogere waarden 
op te leveren.Deze blijken 1 .4 tot 1 .7 ma a l zo h oog te zijn.De 
spreiding der meetwaarde n is daarentegen sterk afgenomen,met uitzon
dering va n de ka lkmortels,waar een kleine toename waar te nemen is. 
Het onderscheid tussen de morte l s op baksteen en die op kalkzandsteen 
is,zoals verwacht,groter geworden;Ondanks de grot ere t oename van 
het gemiddelde der PC-mortel s i s nog geen principieel verschil in 
hechtsterkte met de HC-morte l t e constateren.Dit l aatste geldt ook 
voor de vette - en bastaardmortels. 

3.3.1 .7 Conclusie~ uit meetresultaten trekproeven. 
. . 

- Wit de treksterkte loodrecht op het hechtvlak betreft,liverèn de 
"pleistermortels op baksteen de beste hechting op . 

-Pleisteren op kalkzandsteen geeft , vergeleken met baksteen,minder 
goede,maar in ieder ge~al betere resultaten da n op houtwolcement. 

- De kwaliteit van de hechting op houtwolcement i s over bet 
algemeen minder dan op steentdaarbij wordt opgemerkt dat de trek
sterkte loodrecht op het hechtvlak bepaa l d wordt door de materiaa l 
sterkte van de vezelplaat. 
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5.3.2 De drukproeven. 

).3.2.1 De proefstukken - aan de (vrij) droge laboratoriumlucht 
bewaard - bleken vlek voor beproeving niet Alle meer in goede staat 
te zijn.De pleister had op verschillende zijvlakken geheel of ge
deeltelijk losgelaten. 

Dit was te wijten aan een zeker verschil in hardings- en/of drogings
krimp tussen de afwerklaag en zijn ondergrond. 

Van invloed is ook het verschil in krimp tussen de mortel aan de 
(bekiste) oppervlakte en de dieper gelegen betonmassa. 
In Bijlage XI wordt dieper ingegaan op de gevolgen van deze verschil

lende krimpeigenschappen .Uit deze beschouwing blijkt dat de vette 
mortels in vergelijking tot de bastaard-mortels eerder losraken van 
hun betonnen ondergrond. 
Een beoordeling van de mate van loskrimpen vó6r beproeving bevestigt 
deze stelling.(zie ook 3.3.2.3) 

3.3.2.2 Om de diverse beproefde combinaties te kunnen vergelijken 
zijn de resultaten van de drukproeven in bet volgende schematische 
overzicht bijeengebracht.(bladzijde 25 en 26) 
Beproefd waren in totaal 4 proefstukken,t.w. 2 van PC-beton en 2 van 
HC-beton,wat in feite voor elke combinatie de resultr:ten van 2 proef
stukken oplevert,nl I + II van PC-heter en V + VI van HC-beton. 

De krommen in de afzonderlijke schetsjes geven aan hoever de pleister 
is losgeraakt na de betreffende belastingstap.~oals verwacht,begint 
:iit "losraken" aan de randen van het bewuste zijvlak,zodat aan de 
"binnen-zijde" van de kromme de pleister als ge:techt beschouwt wordt. 

3.3.2.3 Gedachtenwisselina; p,a.v. de me.,tresultaten en waarneming-en. 
Beschouwing van de r$~ultaten van de 4 combinaties met PC~beton 
a ls ondergrond levert een duidelijk betere hechting op voor de 
PC~1:1:6 mortel en een slechtere hechting voor de PC-1 :3 mortel. 
De beide HC-mortels liggen wat de hechtkwaliteiten betreft tussen 
eerder genoemde mortels in.De bastaardmortel blijkt ook hier de 
betere resultaten opgeleverd te hebben. 
het tweede overzicht,dezelfde combinaties met HC-beton als ondergrond. 

toont aan dat - vooral bij proefstuk V - ook hier de bastaard-PC-mortel 
de beste hechteigenschappen bezit.De slechtste blijkt weer de vette 
mortel te zijn met PC. 
Tussen de beide HC-mortels is geen duidelijk waarneembaar onderscheid 
WPAr te nemen; iets zinvols is er danook niet op te merken. 

Als men van de diverse morteltypen de resultaten op PC-beton en die 
op HC-beton gaat vergelijken,is het niet mogeli j k een waarneembaar 
verschil tussen PC-beton en HC-beton wat de hechtkwaliteiten betreft 
aan te tonen. 
Samengevat mag men dus zeggen dat de PC/1: 1 : 6 mortel de beste,ve rvol
gens de HC/1:1:6 mortel en de HC/1 :3 mortel,en de PC/1 :3 mortel de 
slechtste hechteigenschappen bezit. 

3.3.2.4 Conclusies uit resultaten drukproeven. 

- Br is geen aantoonbaar verschil in de kwaliteit van de hechting 
op beton met Portlandcement en Hoogovencement; 

- De invloed van de cementsoort in de pleistermortel op de hechting 
is eveneens niet aantoonbaar. 

- Pleistermortels waarin kalk verwerkt is,bezitten betere hechteigen
schappen dan de vette mortels. 
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3.3.2.2 Overzicht resultaten drukproeven op PC-beton. 

PROEFSTUK I 

De helft was in het begin reeds los• 
Vergeleken met D.2.2 minder goede 
hechting bij de eerste 2 belasting
stappen. 

De beste hechtin~ op dit proefstuk; 
Na 8 tf(0.3 ojoo; zat ruim 4/5 deel 
nog vast;een deel van ruim 15 cm 
hoogte weerstond de 15 tf(0.8 °/oo) 
zelfs nog. 

Ondanks de betere weerstand tegen 
de krimp v66r de proef,bleek bij 8 tf 
slechts een klein deel over,dat v66r 
de 15 tf bereikt was,reeds los was. 

T.g.v. krimp vooraf was aan de randen 
de pleister al losgegaan~bij 5 en 8 tf 
bleef meer gehecht dan bij cornb. D.1 .1 

-.. ~ ..... ~,0 ~-~ 
...... 

\ 
I ilo 
~ 

PROEFSTUK II 

Reeds v6ór het beproeven bleek de 
gehele afwerklaag te zijn los
gekrompen. 

De helft was vóór beproeving al los; 
Vergeleken met D.2.2 betere hechting 
vanwege de veel grotere hoogte waarover 
de pleister gehecht was bij 10 tf 
(0~4 ojoo}.Na 25 tf(1.6 °/oo) bleek 
alles los te zijn. 

Als D.1.1 (zie boven) 

Ongeveer 2/3 was vantevoren reeds los; 
Slechtere hechting dan D.1 .2; 
Na 25 tf was ota~k alles losgeraakt. 



3.3.2.2 Overzicht resultaten drukproeven op HC-beton. 

CODE 
COMB. 

]:_; .1 .1 
(PC 

1 : 3) 

2 .1 .2 
(PC 
1 : 1 : 6 

.C . 2 .1 

, .... , 
,,' f l 

( 10 . 1 

I o: \.. . , 
.... -~· 

PROEFSTUK V 

Vrij klein deel was vast blijven zitten 
na de hardingskrimp; 
15 tf(0.8 °/oo) bleek te veel voor 
ee n nog kleiner gebiedje,dat na 
10.5 tf(0.4 °/oo) nog gehecht was 
geweest. 

Vrij goede hec htingp 
J De helft van de pleister,die na 
'\..." J 15 tf( 0.8 °/ oo) nog was blijven zitten, 
'IS bleek na 20 tf( 1 .2 °/ oo) wel los te 
~ 

15 

zijn geraakt. 

~.oS 
\ 

( HC e,·· . . : 1:3) o:- . 
~~."--' 

~ · .P -- .· 

~nkele hoeken van de pleister waren 
van te voren al losgekomen; 
Na 15 tf was practisch alles los. 

E.2.2 
(HC 
1 : 1 : 6 

Ondanks de hogere weerstand tegen 
de hardingskrimp,bleek toch alles 
reeds bij 10.5 tf(0.4 °/oo) los 
te zijn. 

PROEFSTUK VI 

Reeds v66r beproeving was de gehele 
afwerklaag losgeraakt. 

Ongeveer de ~olft was in tact gebleven; 
Na 8 tf(0.3 °/oo) bleek i deel nog 
gehecht en na 15 tf(0.8 ojao) bleef 
een langwerpig gebiedje nog zitten. 

Ruim de helft was reeds los,waarvar. een 
klein gebiedje na 8tf nog net vast 
bleek te zitten,en na 15 tf geheel 
los was. 

Nadat de hardingskrimp doorstaan Nas, 
bleef ongeveer de helft nog getec ~ ~; 

15 tf bleek echter te veel. 
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3. 3. 3 De koge 1 valproeven. 

3.3.3.1 De afgelezen waarden van de diameters der indrukkingen zijn 
in de bijla~e (XII) opgenomen. 
De gemiddelden van elke 5 pPOefnemingen op iedere pleister-onder
grondcombinatie · van de vier ••lhoogten werden in ondersteunde tabel VII 
verzameld en omgerekend in indrukkingsdieptè. 

figuur 15. 

Bovenstaande figuur laat zien hoe men de indrukking i berekenen kan 
als men de doorsnede D van de "deuk" weet,die veroorzaakt is door 
een bol voorwerp,waarvan de straal bekend is. 

TABEL VII. 

Code Doorsnede en diepte van de indrukking in 
-1 10 mm bij 

combi-
een valhoogte van: 

100 mm 200 mm 300 mrn 350 mm 
natie 

~ i ~ i rjJ i rjJ i 

A .1 .1 32 2.00 39 3.00 52 5.50 54 6.00 
A.1.2 30 1. 75 43 3·75 49 4-75 52 5.50 

' A .2 .1 33 2.00 37 2.75 40 3·25 43 3·75 
A.2.2 45 4-00 52 5-50 59 7.25 61 7·75 
B .1 .1 35 1.50 34 2.25 49 4-75 56 6.50 
B .1 .2 28 2.50 43 3·75 53 5·75 58 6.75 
B .2 .1 32 2.00 40 3 .25 45 4.00 48 4.50 
B. 2.2 40 3·25 50 s.oo 58 6.75 59 7-25 
c .'1.2 50 5.00 78 13-50 95 22.00 100 24.00 
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De in tabel VII verzamelde waarden der indrukkingen ZlJn vervolgens 
graf isch weergegeven in figuur 16.De betekenis van de 8 getrokken 
lijnen is eronder vermeld. 
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1~------------~----------~------~ 
100 t1... 2.00 Hl-1 ~00 Hto1 350 '*' 

VAUtOOGitt 

A.1.1 
--· A. 1.2. 

-- ----- A.2.1 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·- A.2.2 

• 
e,.~-~ + + ---
~-1.2 ++ ++ --
&.21- ... -·-·-·- ... -·-·
&1.2;-++-++-++- ++ -++-

fi guur 1f) . Meetresultaten valproeven. 
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3-3·3·2 . Verdere uitwerking der meetresultaten.Om de verkregen 
resultaten te kunnen vergelijken zijn de meetwAarden geordend naar 
de diverse variaties in ondergrond en pleistermortel,welke tot de 
beproefde combinaties geleid hebben. 
6venals bij de trekproeven -- dezelfde proefstukken ~n combinaties 
zijn beproefd -- kunnen worden vergeleken: 
1° baksteen en kalkzandsteen als ondergrond; 
2° portland- en hoogovencement als bindmiddel; 
3° vette - en bastaardmortels. 
In figuur 17 zijn d.m.v. 2 verschillende lijnen de bij de mortels op 
baksteen resp. kalkzandsteen behorende waarden geschetst. 
Achtereenvolgens wordt in de figuren 18 en 19 het onderscheid tusser 
Portland- en Hoogovencementmortels resp. vette - en bastaardmortels 
op dezelfde wijze aanschouwelijk gemaakt. 
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3-3·3·3 Alternatieve uitwerking der mtetresultaten.(I) Deze kunnen 
ook in de vorm van de reeds bij de trekproef-resultaten toegepaste 
balkdiagrammen aanschouwelijk gemaakt worden. 
In figuur 20 worden reeds de gemiddelden,van elke 5 proefnemingen 
v&naf de 4 verschillende valhoogten op iedere combinatie afzonderlijk, 
geordend tot groepen,t.w. mortels op baksteen,idem op kalkzandsteen, 
Portland- en Hoogovenç-.entmortels en vette - en bastaardmortels. 
De toenemende waarden van de indrukking bij valhoogten van achtereen• 
volgens 10 cm,20 cm,30 c~ en 35 cm worden zichtbaar gemaakt d.m.v. 
de arcering van elke balk,welke van donker grijs naqr wit verloopt. 
Eveneens zijn in iedere groep,voor elke valhoogte,de gemiddel~en der 
afzonderlijke combinaties ingetekend. 
Nadat in figuur 20-a de meetresultaten zijn geschetst,worden in de 
figuren 20-b,c,d,e de m.b•w• deze resultaten berekende verwachtingen 
en varianties/standaarddeviaties voor elke groep combinaties 
weergegeven bij valhoogten van resp. 10,20,30 en 35 cm. 
De spreidingsgebieden bevatten 80 % van de te verwachten waarden. 
De variantie is geschat d.m.v. de spreidingsareedte van de meetwaarden 
van de combinaties afzonderlijk,volgens dezel ... methode als in 
3.3.1 .3 toegepast. 

3·3·3·4 Alternatieve uitwèrking der meetresultaten•(II) In tegenstel
ling tot de diagrammen van figuur 20,waarin de toename van valhoogte 
per groep combinaties alleen in verticale zin tot uiting komt,wordt 
de toename van de indrukking als functie van de valhoogte in de 
volgende figuren(21-a,b,c) zichtbaar gemaakt.In elke figuur worden 
2,bij elkaar behorende,groepen vergeleke~1 Verticaal is wederom de indrukking in 10 mm uitgezet;langs de 
X-as is de valtoogte uitgezet,zodat de in figuur 20 boven elkaar 
getekende spreidingagebieden ,voor elke groep combinaties,in figuur 
21 in horizontale richting uitgezet ~ijn. 
In feite komtdit diagram op hetzelfde neer ais de grafiek van fig. 
16,17,18 en 19.De spreidingsbreedte van de getrokken lijnen is d.m.v. 
de Spreidingsgebieden van diagltam 21 weergegeven;de 2 verschillende 
lijnen worden in de laatste figuur d.m.v. de 2 direct naast elkaar 
getekende gebieden vervangen. 
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).).).') Gedact,tenwisseling n.a.v. meetresultaten valproeven. 
De eerste uitwerking der meetresultaten,geeft geen duidelijk verschil 
te zien tussen de s tootvastheid van mortels op baksteen en kalk
zandsteen.De grafiek van figuur 17 levert weinig op,evenals de volgende 
figuur.Deze tracht de invloed van de cementsoort in de mortel aan 
te tonen. 
Figuur 19 geeft een goed beeld van de hogere stootvastheid van de 
vette mortels t.o.v. de bastaardmortels.De gestippelde lijnen verlopen 
duidelijk hoger in de grafiek,wat een diepere indrukking,dus een 
lagere stootvastheid,inhoudt voor de kalkmortels. 
Terwijl de figuren 17-19 elk in ~~n oogopslag de re~ultaten van telkens 
twee mortelgroepen over alle 4 de valhoogten tonen,geven de figuren 
20-b t/m -e een vergelijkend beeld van de mortelgroepen bij elke 
valhoogte. 
Bij een hoogte van 10 cm blijken de HC- en kalkmortels hogere waarden 
voor de indrukking te bezitten dan PC- resp. vette mortels. 
~r is geen verschil tussen baksteep en kalkzandsteen. 
Figuur 20-c,valhoogte 20 cm,geeft hetzelfde beeld als de vorige figuur. 
Bij een hoogte van 30 cm is alleen een hogere waarde voor de kalk
mo rtels te constateren.De andere vergelijkingen leveren geen ander-
s c ll e i d Of; • 

ile volgende figuur laat hetzelfde zien1g~~n invloe~ van de ondergrond 
de de cementsoort op de stootvastheid; 
~amengevat kan men dus zeggen dat de 1 :1:6-mortels met grote zeker
heid een mindere stootvastheid bezitten dan de 1:)-mortels. 
Met geringere zekerheid geldt hetzelfde voor de HC-mortels t.o.v. 
de PC-mortels. 
De tweede, al ternatieve uitwerking in fi 'guur 21 toont wederom geen 
cnderscheid aan tussen pleisers op baksteen en op kalkzandsteen. 
De volgende figuur,21-b,laat zien dat de HC-mortels bij 10 en 20 cm 
};ogere waarden opleveren en bij ) u en 35 cm niet verschillen van de 
PC-mortels.De grote spreiding aldaur geeft grond voor de stelling 
dat de PC-mortels een minstens zo grote stootvastheid bezitten dan 
HC-"1ortels. 
!Je laatste figuur,2~-c,bevestigt wederom in één oogopslag dat :ie 
mortels waarin kalk verwerkt is,minder stootvast zijn dan die waarin 
gé~n kalk verwerkt is.(indrukking 1.4 ~ 2.2 maal zo groot) 

3·3·3- G Conclusies ui~ meetresultaten kogelvalproeven. 

- De s tootvastheid van de afwerklaag wordt niet beinvloed door de 
steensoorttwaarop de pleistermortel is aangebracht. 

- Het gebruik van Hoogovencement in de pleistermortel kan de stoot
vastheid van de afwerklaag doen verminderen,terwijl Portlandcement 
ie stootvastheid zou kunnen verbeteren. 

- Afwerklagen van een vette mortel zijn het best bestand tegen stoten. 
- Kalk in de pleistermortel vermindert de stootvastheid in sterke 

mate. 
Afwerklagen op hout~olcementplaten Z1Jn aanzienlijk minder bestand 
tegen stoten met stompe voorwerpen dat die met een stenen onder
grond. 
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4· CONCLUSIE. 

De ervaring met het verva&rdigen en aanbrengen van de 
pleistermortels op de vele proefstukken leerde,dat toevoeging 
vAn kalk nan de pleistermortel de verwerkbaarheid ervan enorm 
verbeterde.De vette mortel droogde tijdens verwerking vrij snel, 
terwijl de bastaardmortel plastisch bleef. 

Een feit dat overigens al sinds lang bekend was en waarvan 
men ongetwijfeld vaak g.ebruik heeft gemaakt. 

Als men de eisen t.a.v. de stootvastheid buiten beschouwing 
laat,kan men de hoogste kwaliteit verwachten als men baksteen 
als ondergrond kiest en deze met een bastaardmortel bewerkt, 
waarin Portlandcement klasse A toegepast is. 

Indien een afwerklaag gewenst is met een hogere stootvastheid, 
is het raadzaam een mortel zonder kalk,dus een vette mortel, 
te gebruiken~als bindmiddel verdient Hoogovencement-A de 
voorkeur.Niet alleen vanwege de optimale kwaliteit van de 
hechting,maar tevens verhoogt men de verwerkbaarheid van de 
pleistermortel. 

Nat het bepleisteren van beton betreft,mag men een optimale 
hectting verwachten als het bekiste oppervlak,alvorens het te 
bevochtigen,met een harde,liefst stalen borstel bewerkt wordt, 
zodat de ,uit zuiver cement bestaande,oppervlaktelaag verwijderd 
wordt.De mortel dient bij aanbrengen goed aangedrukt te worden, 
maar zonder te veel trillingen,waardoor ontmenging aan hét 
hechtvlak plaats zou kunnen vinden,met een verminderde kwaliteit 
van de hechting alR gevolg. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden,dat naast het inzicht 
in het gedrag en de eigenschappen van de traditionele pleister
mortels,een practische ervaring is verkregen met zowel het 
vervaardigen van de proefstukken,m.n. het metselen van de stenen 
elementen,het aanmengen van de beton-,metsel- en pleistermortels, 
het aanbrengen ervan, etc. - als het ontwerpen, uitwerken en 
opbouwen van de opstellingen en het doen van de proefnemingen. 
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iigenschappen van afwerklagen. 

I • Mecbuninche e ip,enschappen K oppe r·v lr1 k tehardheid - stootvastbeid 
- kr~nwastheid 

* hechting - treksterktE> 
- schuifsterkte 
- vervormbaarbeid 

* spijkerbaarbeid 
* sterkteontwikkeling als functie 

van de tijd 

2. Physische eigenschappen* acoestische -
* thermische -
* hygrische -
* lengteverandering t.g.v. vocht 

temperatuur 
tijd 

* elektrostatische -

3· Chemische eigenschappen het bestand zijn tegen 
* weersinvloeden 
* luchtvervuilende gassen en stoffen 
* huishoudchemicaliën 
* water,vetten,etc. 

4· Biologische & hygiënische eigenschappen: 
* de mate waarin schimmels,bacteriën en ander 

ongedierte gevoed wordt 
* mogelijkheden tot vuilaanhechting 
* idem tot geurverspreiding 

5· Estetische eigenschappen* oppervlaktestructuur 
* kleur 
~ scheurvorming (kans op -) 

ó . Brandgedrag 
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De spanningeverdeling in pleisterlagen t.g.v. vervormingen. 
J 

~owel de ondergrond als de afwerklaag ondergaan vervormingen door 
verschillende oorzaken,verandering in temperatuur en vochtigheid, 
krimp t.g.v. harding,elastische deformatie en kruip t.g.v. belastin
gen. 
Ondergrond en afwerklaag vervormen niet in dezelfde mate,en mede door 
de verschillende materiaaleigenschappen ontstaat een ingewikkeld 
samenspel van spanningen en vervormingen in de pleis·ter, de ondergrond 
en het hechtvlak. 
In onderstaande figuur II.1 wordt dit geschematiseer~:De horizontale 
veren geven de stijfheid van de afwerklaag weer en de verticale 
(blad)veren de mate van hechting op ~e ondergrond. 
Figuur 11.1 .a toont dat,indien de hechting erg goed,en de vervorm
baarbeid van de pleister vrij groot is,deze laatste ger,eel meebeweegt 
met zijn ondergrond,zodat overal in de pleister een constante druk
spanning heerst en de schuifspanning in het hechtvlak a:f.tlil is. 
Aan de rand geeft de pleister iets minder mee,wat ter plaatse de 
drukspanning doet afnemen en een zekere schuifspanning veroorzaakt. 
Figuur II.1.b geeft een geheel andere situatie weer:ee.n zeer "stijve" 
afwerklaag en slechte hechting.De horizontale veren vervormen niet 
de a·Jt4ere wel;aan de rand het meest wat beteJcent dat daar de schuif
speRBingen het grootst zijn. 
Als beide veersystemen ongeveer even stijf zijn,dus de hechting 
goed en de pleister normaal,vervormen zowel de verticale als de hori
zontale veren.Aan de rand treden de grootste vervormin.«en op:ho~ere 
schuifspanningen en lagere normaal (druk) s~ingen. (fig. II.1 .c) 
De werkelij~ill wordt het meest benad.erf deer deze laatste schema
tisering,wellM tussen de eerder genoellde uitersten in ligt. 

r-~------~------~----~------~----~--------------
1 
I 
I 
I Figuur II.1.a 

r-~._----~----~------._----~----~--------------
1 
I 
I Figuur II.1. b 

r-~._----~----._----~----~----~----~------
1 

I 
I 

Figu\l..r Il. I • c 
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Als de ondergrond m-eer krimpt dan de pleisterlaag,ontste.at er dus, 
naast een schuifspe.nni~ in het hechtvlak,die afneemt naarmate de 
vervormbaarbeid van de pleister toeneemt,een drukkracht/-spanning in 
de afwerklaag,die bij een sterke,harde mortel (zeer star) en grote 
vervormingen z6 groot kan worden dat bij een slechte hechting de 
laag uit kan knikken.&r treden dus samen met deze druks,_.ningen 
ook trekspanningen loo47echt op het hechtvlak op. 

Getracht zal worden een verband te leggen tussen de optredende 
vervormingen en de spannineen/krachten m.b.v. de schematische voor
stelling in figuur 11.2 • 

dx. 

r--~-'---------1 ~---------+ ".,........,....,.,.---~ .....-----i +-----+--------D d 

r--~~~~~~~~:;~~~~~==~====~==~~ 

NOTATiE: 
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N ( ~) ~0Jt1Mtk«.ACH T iN 
rJ . 1\tttdEitKtA~G 
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I 
I 
I 
I 
I 
+ ~ + 

""C(x.) !>CHOlFSf~~i~G 
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iN. x.- ~icttTÏNG 

l)Ï T E\JGMwtc..H\ 'lfK 6L€Het4TJE VOLG 1 •• ~ := RELATie"fi V~UOIUiÏNb 
d.. f.J - "'( ~x. = 0 Of: clN - -c =- 0 '"' 

d,x 
V(x.J 

OOi{ GELDT ~ -c = r· G = r-. G 

N "' ("~t . ~ · d. 

EE"N oPLOS5ÏN c; 

-l (1) 0 

v(}.)- Yo. e.. ~~5 
'-------..,....1. ~\:.St! .d. 

{, \s ~ ~ ~~ V~ eaz ealftO t..AN6S '· c;,t 

~N: 

~ RAND. 
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Ui.t deze beschouwing volf$'t dus dat de vervorming van de afwerklaag 
t.o.v. zijn ondergrond v(x) een logarithmieche functie is,met als 
p~:~.ramuter b,de breedte van een gebied langs de . rand.De waarde van b 
heeft slechts een wiekundige betekenis,die tot uitdrukking komt als 
men het verloop van de schuifspanning in het hechtvlak beschouwt: 
deze heeft een maximum aan de rand een neemt af volgens een eveneens 
logarithmische functie: 

c.~) . . . . . . . T (x) : ro. ~. G . el "' V t;_J . G 
P.PrrJDvOOtlWAAe.P€ ~(o)~ V0 ~ V~ i~IIULLEkl t..E\IE-4tr<J 

't. 
ï"~= Vo .G ~l?()= r thA.x. cZJ; ft'<,.S G~U>T 

d. 00 . r -!!. ? f L(J(.) .1--x 
vo~ 'X. -+-0 - = LiH -c~.e ~()..x, 

r~oo 
0 0 

[.s = r tnAx • t ] ( ") 
Deze la,atste ll-i tdr~~ (4) kent een waarde toe aan de Schuifkra'Cht 
per eenh•'iil vaa 1...-(van de rand) ,die gelijk is aan de Normaalkracht 
in diezelfde strook (•rand} op grote afstand tran de rand;deze 
normaallà-a~ht is nl nihil aan de rand en verloopt eveneens logari th
misch,volgens een kromme die nadert tot een waarde gelijk aan voor
noemde schuifkracht.In wiskundige vorm: 

N ( l() = E rt. J.. Eo ( 1 - é-1) l ~ 
,e_Lwv N l ~) = \::. ~ . J.. E 0 • ! I .., ~ 
x~oo Vo ~ N l1()= Yo· V'.E. 

êo= T ~~~ 1~ 
n : fK.. -= Vo · ~ · V G 
k~~VG L 

\I G -:TL..~·~ 
4(BCH\-e'~ GtD 1 ~ f>y~o~ i EH 
'IA-N L tt) 7 ZODAT <0€(., D\ : 

Samenvattend geldt dus: 

- Yo· • cl ~ . 

.,.ET f16T ~~tBR LlD 

S N(x,) I 
als de materia~leigenschappen E en G bekend Z1Jn,en de dikte van 
de afwerklaag ~ven,is de parameter b te bepalen; 
bij een bepaalde waarde van éo ,d.i. de relatieve verkorting van 
de ondergrond minus die van de afwerklaag,is het verloop van de 
normaalkracht in de pleister en de schuifspanning in het hechtvlak 
te schetsen. 
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Het samenstellen ~an het toeslagmengsel voor het beton. 

In het laboratorium waren o.a. als toeslag aanwezig : betonzand, 
grindzand en (beton)grind. 
Van beide zandsoorten werd 1000 gr,en van het grind 2000 gr,uit de 
containers genomen en gedurende 15 minuten onder hoge temperatuur 
gedroogd;er bleek resp. 11.1 gr,18.3 gr en 12.8 gr water uit ont
trokken. 
Van de gedroogde monsters werden de korrelverdelingen bepaald,zie 
tabel IV,die grafisch zijn weergegeven in figuur III.1 ,d.m.v. de 
zeefkrommen 1,2 en 3· Er is gebruik gema&Jt van de in N 480 
genoemde normaalzeven: d-32;d-2);d-11 .2;d-;.6;d-2.8;d-1 .4;d-0.6 en 
d-0·3· 
Gekozen was de betonkwaliteit B 225,betonklasse I en II. 
De grootste korrel in het grind was kl•1aer dan 32 mrn,wat voldeed 
aan art. 603.5.1 in de Voorschriften Beton 1972,in het vervolg 
afgekort tot VB 72. 
Ook werden beide zandsoorten en het grind goed bevonden(art. 603.5.3). 
In dit artikel worden eveneens grenslijnen gegeven,waarbinnen de 
zeefkrommen gelegen moe'tft zijn voor een toeslagmengsel in betonklasse I. 
In figuur III.1 zijn deze grenslijnen d.m.v. de krommen A,B en C 
gegeven. 
Samengesteld is een toeslagmengsel,waarvan de korrelverdeling tussen 
de kr~ A en B ligt, zodat, bi,j ~~istentiegebied 3(p]..astiach, 
zetmaat ~12 cm) een minimum ce~~halte van 350 kg/mû verhard 
beton vereist was,volgens art. 603.8.1,en ook voldaan weri aan 
art. 603.6(gehalte fijn materiaal).Kromme B beperkt de hoeveelheid 
zand en kromme A het dèel grind in het mengse1tUit de kolommen 7-10 
in tabel V blijkt dat minstens 23 % resp. 26 %,en hoogstens 40 resp. 
50.5 % betonzand resp. grindzand gebruikt mogen worden.Gekozen is 
het laatste: 49·5% grind en 50.5% grindzand;zeefkromme 4 in de fig. 
geeft de korrelverdeling van dit mengsel. 
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Het zagen der prisma's. 

Om tweeërlei reden werden de prisma's tot 300 mm hoog gestort. 
Daar de proefstukken aan de lange zijden bepleisterd zouden worden, 
moesten deze oppervlakken hetzelfde zijn,en dus allen bekist worden. 
Eén kopvlak zou dus ruw moeten worden,wat niet gewenst was,omdat 
het prisma juist hierop gedrukt moest worden. 
Men zou dit kunnen oplossen door het proefstuk te hoog te maken en 
het teveel er vervolgens af te zagen;het zaagvlak zou vlak genoeg 
kunnen zijn om erop te drukken. 
De 200-tonspers liet een hoogte toe van ruim 280 mm;de gestorte 
prisma kon dus 300 mm hoog worden.Deze laatste maat blijkt bovendien 
erg gunstig:de nu beschikbare,stalen,kisten van 150x150x150 mm3 hoeven 
niet op elkaar gE-plaatst te worden indien men 300 mm hoge proefstukken 
wil maken.Dit kan met de nieuwe houten kist ineens. 

Het afzagen tot 280 mm bleek echter problemen met zich mee te bren
gen. 
Het zaagblad op de in het lab. aanwezige machine was slechts 130 mm 
hoog,zodat het prisma niet in étfn keer doorgezaBgd kon worden. 
Zoals in ondersta.ande figuur( IV .1) geschetst, bleef een strook van 
20x150 mm2 aan de bovenzijde van de doorsnede over,welke,na keren 
van het proefstuk,doorgezaagd werd. 
Het bleek niet eenvoudig de 2°zaagsnede samen te laten vallen met de 
1'!Bij de meeste proefstukken bleef danook steeds een laagje van 
minder dan één millimeter aehter in een strook laXngs é~n der zijden 
//zaagrichting.Dit wordt a.d.h. van onderstaande schets verklaard. 
(fig. IV .2) 1• N" 1.o 
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Om dit kopvlak "glad" 'be krij.gen,moeeten ._. Oll..t" ... .l.aat.i,ped.en ver
»ija:QI'd worden.M.b.v. aea,van een slijpschijf v....,.ieae,-......machine 
w€rd ptracht de bo~ll'rlaldten vo de op de grood geplaatste prisma's 
- IJ;.it de hand- vlak te slijpea.~sondal'4ks werden de meeste kop-vlak
k•n niet vlak genoeg geacht 011 de drukkracht selijkmatig te kwmen 
verdelen.Hierop werd voorgesteld een plaatjE triplex tus.-n proefstuk 
en drukplaat te leggen;de ind!'11'itking van het hout zou Hht.er de 
meting van de zakking van de ~-enste drukplaat t.o.v. de onderste 
bemoeilijken. 
Aldoende werd besloten de proefstukken toch- ntet zijn onregelmatig
heden -- te beproeven. 
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!LMUjf!Ü Ysf-J$hLU.Ji:wt. vq, At t..'-!W ... \§IÎ l i'H • 
Van bet in het lab-Q_;oatorium ë.&Dft :: i_ge metselzand werd eerst het 

·Natergei:alte bepaald.la ~-"" 1050 pam zand bleek ruim ~0 gram water 
aanwezig te zijn,w:at neerkomt op bijna 3% van het droog gewicht. 

Van 1000 gram gedroogd metselzand werd vervolgens de korrelver
deling be.p,a;~ld en in onderstaande figuur d.m.v. een zeefkromme 
geschetst .. ~'bruikt zijn de nol"''llaalzeven volgens N 480. 

In de ontwerp-norm NEN 3835 - Ceaentmortels en cementkalkmortels 
v.Jor metselwerk in bakste-en en kalka.cdsteen - wo1·den grenzen 
c-egeven voor de korrelverdeling tf8n het toe te passen metselzand. 
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Figuur V .1 

Irt bovilnstattnde grafiek Z1Jn deze grenzen aangegeven d.m.v. :ie 
krOlamen 1-a, b ; d•ze zijn gebaseerd op de a:ieuwe serie n-ormaal zeven 
volgens NEN 2560, li ie evenals die uit I 480,in een logarithrnische 
s chaal langs de horizontale as is uitp:z.t. 
Uit de figuur blijkt dat de zeefkromme van het besc}likb&.re metsel
zand binnen het aanbevolen korrelverdelin€sgebied ligt,zodat dit 
zand gebruikt kon worden in de metselmortel voor de mét baksteen en 
kalkzandsteen te metselen proefstukken. 
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Bijlage VI 
Het rafiel t.b.v. het met elen der roefstukken. 

De bakstenen en kalkzandstenen muurtjes werden gemetseld 
in het hie rancte r geschetste profiol.~en goed beeld ••n deze ops tel
ling ~(e ven ook de foto•e I,II en Irr, .. llce fl'enomen zijn tijdens het metualen en afvoegen. 

Fig\tur VI. 1 
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Het samenstellen der pleistermortels. 

8r is uitgegnan van de verhouding in volumedelen 1:3 voor de vette 
en 1:1:6 voor de bastaardmortel. 
Daar vrij nauwkeurig bekend was hoeveel mortel steeds nodig was- de 
soortelijke massa van geharde pleister mag gesteld worden op 
2.1 gr/cm3 

-- werd de voorkeur gegeven aan het doseren der ingrediënten 
in gewichtsdelen,d.w.z. in procenten van de totale benodigde hoeveel
heid pleistermortel. 
Hiertoe moesten eerst de soortelijke massa's van de bindmiddelen en 
het zand bepaald worden. 
1 hl Portlandcement : 120 gram; ~ 

1 hl cement := 125 gram; 1 hl Hoogovencement : 130 gram; 
1 hl vette poederkalk : 50 gram; 

hl zand(3 %water) : 130 gram; 
In de eerder genoemde verhouding in volumedelen wordt onder één 
deel bindmiddel resp. 1 hl cement ~n 1 ~l kalkdeeg verstaan. 
1 hl poederkalk geldt echter als 0.7 volumedeel bindmiddel~zodat 
de verhouding 1:1:6 gelezen moet worden als: 1 hl cement : 1.4 hl 
Doederkalk : 6 hl zand ; de verhouding 1t3 wordt 1 hl cement : 
3 hl zand. 
De vette mortel komt dus neer op: 
1 vol.dl bindm~ddel = 1 hl cement 
3 vol.dl toeslag : 3 hl zand 
wat~rcementfactor 0.5 

totale massa 

De bastaardmortel bestaat uit: 

125 gr 
390 gr 

63 gr 
578 gr 

1 vol.dl bindmiddel 1.0 hl cernent = 125 
1 vol.dl bind~iddel = 1.4 hl kalk 7'1.5 
6 vol.dl toeslag = 6.0 hl zand 780 
(wa tercernentfactor o.5) 6~·2 

totale massa 1039.0 

21 .6 % 
67.5% 
~ 
~ 

gr 12 % 
gr 7 % 
gr 75 % 
grwH 
gr 100 o 

cement 
zand 
water 

cement 
kalk 
zand 
water 

In deze berekening heeft de hoeveelheid water geen invloed op de 
verhouding bindmiddel-toesl~g,eohter wel op de totale massa bind
middel + toeslag:indien ~en meer water rekent,rekent men in feite 
minder zand en cernent/kalk,rnet r.et gevaar te weinig mortel te 
krijgen.De hierboven gekozen watercementfactor is dus aan de veilige 
kant. 
Bij het aanmengen bleek een w.o.factor van 0.64 nodig,om de vette 
mortel verwerkbaar te krijgen,terwijl bij de bastaardmortels deze 
factor 1.35 en 1.25 (voor de PC- resp. HC-mortel) bedroeg. 
Opgemerkt kan worden dat de verhouding toegevoegd water-toeslag 
voor de vette mortel 0.205 bedroeg en voor de bastaardmortel 0.216 
resp. 0.201 .Geen opmerkelijk verschil dus tussen beide mortels. 

Voor de raaplaag op het bakstenen proefstuk is 51x54x0.7=1930 cm3 

nodig;aangemaakt werd 1 .2(1930x2.1) =4900 gram morteLVoor het berapen 
van het kalkzandsteen is gemaakt 1.2(51x56x0.7x2.1)=5100 gram mortel. 
Voor de schuurlaag was steeds O.S/6.7=0.715. maal de voor de raaplaag 
benodigde mortel vereist. 
Op de pr i sma' s is de pleister in ~én laag aangebracht.De mortel voor 
4 zijvla kken werd in één kee r aangemengd,wat neer komt op 
4 ( 2 .1x1 5x 28) = 3530 gram;om ni e t te krap te werken werd weer 1.2 maal 
zoveel gemaakt. 



TABEL III. 

Code gemeten trekkrachten in kgf 

combi-
bij trekken op schuurlaag 

natie p. 1 p.2 p-3 ' P•4 ;· • 5 opmerkingen 

A. 1 • 1 325 290 30 80 

A .1 .2 220 215 216 290 

A .2 .1 285 380 - 120 p .• 3;pleister 
bij ooren lo 

.A.2.2 192 1 30 176 120 
p.2: idem I' 

B .1 .1 - - 40 120 

-x) 
fP.1:los bij 

B .1 .2 80 1 58 11 2 vervoe 

B .2 .1 30 20 20 240 

B.2.2 70 44 72 
p.4:los bij - IJ>laatsen in 

c .1 .2 38 29 30 20 29 opst. 

x) pleister reeds los voor proef; 
oorzaak onbekend. 

p.6 

380 

330 

300 

290 

-
170 

-
-
-

gemeten trekkrachten in kgf 
bij trekken op raaplaag 

p.7 p.8 p.9 opmerktnger. 
j 

410 335 290 l 
400 480 480 p.6:breuk t ;n{ 

lijmvlak I 380 380 -
p.8: breuk 280 280 280 
~.-pv lijmvlak 

- - 280 

- - -
- - -
- - -
- - -

H 
>< 
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Berekening gemiddelden en varianties van de groepen combinaties. 

s;-: ~. 1 .1 2. 31 1.82 ).)2 4.50 o. 74 0.555 
(ll 
(ll ~. 1 .2 2.99 0.46 0.202 . 5. 37 0.93 0.865 +> 
(.') 2.65 1 • 1 5 4.48 OJi ~ 
~ 111..2.1 ~ -32 1.24 1 • 5-3 5 4-33 0.50 0.250 
(lJ 

rl:l 
~.2.2 2.00 0.45 0.203 3-72 0.19 0.036 

+> ~ .1 .1 1 .02 0.90 0.810 
({) 

-d B .1 .2 1 ·49 0.59 0-348 s;-: 
<O 1 .07 0.87 (z e link N B. 2. ·1 0.99 1.36 1 .845 

) 

~ 
M 
m l3.2.2 0.79 0.21 0.044 :::.4 

I +> jA.1.1 2-31 1 .82 3. 32 ' 4·50 0.74 0.555 
'U r:: 

IA .1 .2 r:: (ll 2.99 0.46 0.202 5-37 0.93 0.865 
~ E! 
rl (ll 

1:8.1.1 1.93 1 .08 0.810 3-09 0.8C 
+> 0 1 .02 0.90 0.810 1 .02 0.90 
f-1 
0 1B.1.2 1.49 0.59 0.348 0-348 p., 1.49 0.59 

+> ~ .2 .1 
I s;-: 

3·32 1 .24 1 • 5 35 4·33 0.50 0.250 
r:: Q) IA .2 .2 2.00 0•45 0.203 3·72 0.19 0.0)6 Q) E! 
> Q) 1. 75 0.95 2.46 o. 7S 0 0 ~ .2 .1 0.99 1.36 1 .845 0.99 1.36 1 .845 ~ 
0 
0 lB.2.2 0.79 0 . 21 0 .044 0.79 0.21 0.044 

;r:l 

rl IA.1.1 2. 31 1 .82 3-32 4-50 0.74 0 •. ?55 
Q) 

+> 
A .2 .1 0.250 f-1 3-32 1.24 1 • 5 35 4·33 0.50 

0 
Q) s B .1 .1 1 .02 0.90 0.810 1.91 1.37 1 .02 0.90 0.810 2,71 0.9: 

+> 
+> 
Q) 13.2.1 0.99 1. 36 1 .845 0.99 1.36 1 .84 5 > 

rl A .1 .2 2-99 0.46 0.202 5-37 0.93 0.865 
I Q) 

"d+> A.2.2 2.00 0.45 0.203 3. 72 0.19 0.036 f-1 !-< 
(1j 0 1 .82 0.45 2.84 0 ;.; · 
~ El B .1 .2 1.49 ü-59 0.348 1.49 0.59 0.348 . ./ 

+> 
00 
al B.2.2 0.79 0.21 0.044 0.79 0.21 0.044 

ÇQ 
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XI.1 Het loskrimpen van de pleisterlaag v66r de beproeving. 

Gebleken was dat de pleisterlaag " op de betonnen proefstukken 
in enkele gevallen geheel of gedeeltelijk was losgeraakt t.g.v. 
krimp van de ondergrond en de erop a.aagebrachte mortel. 

J\ls er kalk .in de pleistermortel toegepast is,is er een geringere 
krimp van de pleister te verwachten t.o.v. zijn ondergrond. 
De vervormingen en spanningen die optreden - dus bij een verkorting 
van de ondergrond t.o.v. de afwerklaag - komen overeen met die,welke 
optreden bij het onder drukspanning brengen van het prisma. 
Indien de pleister uit een vette mortel bestaat,is een grotere krimp 

van de afwerklaag t.o.v. zijn ondergrond ~rg waarschijnlijk. 
Volgens Kreyger ~) vertoörit ongewapend beton - een grind-zand-cement
mengsel -een drogings-/hardingskrimp van 0.6 ~ 0.2 0/oo •. 
Sen cemen t-zandmortel krimpt 2 maal zoveel e:.n het andere uiterste, 
een cementpasta,zelfs 1 .8 ~ 0.6 ojoo. 
De beide grenslaagjes,gren3end aan het hechtvlak tussen de pleister 
en de ondergrond,dus bet (bekiste) oppervlaktelaagje van het beton 
en het ''onderste laagje v an de pleister,bestaan uit een cementpasta 
en zullen dus meer krimpen dan hun omgeving welke uit een cement
toeslagme ngsel bestaat.Dit veroorzaa kt trekspanningen in deze 
grenslaagjes,evenwijdig aan het hechtvlak~Aan de randen zijn deze 
spanningen het grootst,alwaar de eerste haarscheurtjes zullen ontstaan . 
Als bovendien de afwerklaag zelf een grotere krimp ondergaat dan de 
ondergrond,zal deze "kromtrekken" en los komen van zijn ondergrond 
t. g .v. vervormingen en spanningen welke tegengesteld zi.jn aan die 
,velke optreden als de afweritlaag een geringere krimp t .o .v. de onder
gr ond ondergaat.In dit laatste geval ontstaan in de afwerklaag 
aan het hechtvlak evenwiJdige drukspanningen die in het midden 
maximaal zijn en in het hechtvlak schuifspanningen die aan de randen 
maximaa l zijn.Tegelijkertijd treden in hèt mi4den trekspanningen en 
aan de r anden drukspanningen loodrecht op het hechtvlak op.De pleister 
zal wil l en "ui tknikken'! 
In het eerste geval,wanneer de afwerklaag meer krimpt,za l deze door 
het samenspel van de in de afwerklaag aanwezige,in het midden maximale, 
trekspa~ningen,de aan de randen maximale schuifspanningen,in het 
hechtvlak,en de loodrecht da arop aanwezige trekspanningen,aan de 
randen loskomen en aldus kromtrekken. 
De mate van loslaten is afhankelijk van de hoeveelheid en grootte 
van de baarscheurtjes in de eerder genoemde grenslaagjes, m.a.w. 
in hoeverre het hechtvlak "bezwekerf' is t.g.v. de grotere krimp 
van de cementpasta aldaar. 
Het gevaar op uitknikken in het midden(trekspanningen loodrech t op 
hech tvla k) als de ondergrond m_é~r krimpt,is vrij klein.Bet aa ntaJ. 
haa rscheurtjes ter plaatse is gering of nihil; 

De volgende cijfers geven een indruk van de invloed van het kalkgehal te 
en de hoeveelheid toeslagmateriaal in d• liörtel op de hardingakrimp 

(beschikbaar ge s teld door Kreyger): 
cementpasta 1 .8 ~ 0. 6 °/oo pleistermortels: 
cementmortel 1 . 2 + 0 .4 °/oo 1 :3(cem.mortel) 
ongew.beton 0 . 6 + 0 .2 °/oo 1:1:6 

1 :2:9 
1 :3(kalkmortel) 

0.7 
0.4 
0.3 
0 .1 



- 56 - Bijlage XI 

figuur XI-1 
(vervormingen en spanningen in doorsnede door beton en pleister) 
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figuur XI-2 
-i:,:-

, _________ _ 

(spanningen t.g.v. een geringere krimp 
van de afwerklaaf t.o.v. de ondergrond) 

/ I 

bovendien verhindert het omliggende materiaHl door zijn stijfheid 
het lostrekken v&n de pleister. 
Nabij de rand is van dit laatste geen sprake 9 terwijl er de meeste 
haarscheurtjes in het hechtvlak te verwachten zijn.Kromtrekken t.g.v. 
een grotere krimp van de pleister is dus eerder mogelijk dan 
losraken in het midden bij grote krimp van het beton. 

Als men de mate van losraken voordat beproeving plaats vond,dus t.g.v. 
hardingskrimp,beschouwt op het overzicht van 3.3.2.2,blijken de vette 
mortels iroierdaad meer losgekrompen te zijn.De afwerklagen waarin 
kalk was verwerkt,bleken m.a.w. in betere staat te zijn. 
Dat enkele toch gedeeltelijk(aan de randen)los waren geraakt,is te 
verklaren a.d.h. van het feit dat het hechtvlak bezweek tgv de schuif
spanningen die bij een grote verkortDng van de ondergrond te verwachten 
2ijn.Een andere mogelijkheid is dat de werkelijke krimp hoger wá& dan 
die van het beton. 
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XII.1 Snkele aantekeningen bii de beproeving op stootv~s theid. 

Opdat de te verwachten meetresultaten van de valproeve11 op je 
verse b i l lende proefstukken :~inval vergeleken konden worden,w a s het 
v.<Jn belang dat de proefnemingen steeds onder de zelfde condities 
uitgevoerd zouden worden. De enigste variabele moctt de ondergrond
afwerklaagcombinatie zijn. 

Naast de noodzaak dat ieder proefstuk geheel stabiel gelegen moet 
zijn,is een volledige hechting van de pleister van essentiëel belang. 
Op het ogenblik dat de vallende massa de pleister treft,begint zich 
in het onderliggende mater~aal,o.a. in de trefrichting,een drukgolf 
voort te planten,die,bij het techtvlak ondergrond-afwerklaag aange
kornen,gedeeltelijk teruggekaatst wordt .of verder gaat in de ondergrond. 
Di t l aatste vindt plaats als de pleister volledig gehecht is en de 
el a sticiteitsmoduli van beide materialen gelijk zijn. 
Indien de hechting verbroken is,zal de drukgolf als een trekgolf 
teruggekaatst worden die de terugslag van de vallende massa kan doen 
afnemen.Indien de hechting volledie is,maar de E van de ondergrond 
hoger is dan de E van de afwerklaag,zal de voornoemde drukgolf aan 
het hechtvlak als een drukgolf teruggekaatst worden,waardoor de 
vallende massa teruggestoten zal worden.Ret verminderen of vergroten 
van de terugslag is dus afhankelijk van de matè van hechting; 
Sen kogel die tijdens de botsing met de pleister een drukgolf terug
krijgt,zal direct terugstoten en dus een geringere indrukking 
veroorz a ken.In het andere geval zal de kogel a .h.w. gedempt worden 
en dieper in de pleister kunnen dringen.,b.v. bij houtwolcement) 
Deze eolven moeten teruggekeerd zijn aan de oppervlakte v66rdat de 
kogel uit zichzelf teruggekaatst is om invloed op de terugslag uit 
te kunnen oefenen;de v6ot de. golven af te leggen afstand,m.a.w. de 
dikte va n de afwerklaag,bepaalt dus ook de terugslagwaarde. 
De vo orgaande beschouwing gaat uit van een elastisch gedrag van de 
rnateriBlen,wat echter niet voldoende met de werkelijkheid overeenko:r.t. 
het r e sultaat van de botsing is nl een blijvende indrukking;Het 
pla stisch gedrag van de mortel is dus eveneens bepalend voor de 
mate van indrukking. 
Tijdens de botsing worden in allerlei richtingen druk- en trekgolven 
opgewekt,die door de inhomogeniteiten in het materiaal en de 
begrenzingen van het proefstuk al dan niet,geheel of gedeeltelijk 
teruggekaatst of omgebogen worden.Er zal nu breuk,in de vorm van 
vele inwendige haarscheurtjes,optreden als gevolg van het passeren 
van diverse golffronten,~~a.w. waar interferentie van golven optreedt. 
De mate waarin breuk optreedt,in de nabijheid van het punt van treffen, 
i s dus aft.ankeli.ik van een zekere omgeving van het breukpunt ,welke 
cie vorm en richting van de golffronten beinvloedt. 
De materiaal en/of structuursterkte spelen hierbij een belangrijke 
rol.Evenals de elasticiteitsmoduli,welke de voortplantingssnelheden 
en d.e mate van reflectie van de golven bernvloeden,van de cement
fase en de toeslag. 
Ondanks het feit dat de dikte van de pleisterlaag,de aanwezigheid 
van een voeg of een steen direct onder de plaats vanr treffen,de 
inhomogeniteit van de mortel,enz. enz. een vrij grote invloed u:i.t 
kunnen oefenen op de mate van indrukking ,wordt de stootvastheid 
van het materiaal onderzocht d.m.v. kogelvalproeven • 



18 cm 

n'~ 1 . p2 p3 

A .1 .1 30 32 31 

A.~ .2 30 )0 30 

A. 2 .1 35 34 30 

A.2.2 47 47 41 

l\.1 .1 30 28 27 

B .1 • 2 30 3c .J 35 
B .2 .1 33 30 32 
B.2.2 40 40 39 
c. 1 • 2 50 50 50 

TABEL VI. Meetwaarden kogel-valproeven. 

doorsnede va •• de indrukking in 10-1mm bij een valhoogte van 

20 cm 30 cm 35 cm 

p4 P5 p1 p2 p3 p4 p5 p1 p2 p3 p4 p5 p1 n? P3 P4 
-
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26 28 34 36 32 32 34 54 50 48 46 48 50 55 52 60 

30 35 45 45 42 40 40 58 55 50 54 50 60 55 55 60 

30 33 40 42 40 40 40 45 45 4c:; 
,./ 45 45 48 48 48 50 

43 42 50 50 50 48 47 55 55 56 58 58 6C 60 58 58 
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