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SAMENVATTING 

In het kader van het ~aksteen Research xnnovatie en ~ennisoverdracht 

project, kortweg BRIK project, wordt onderzoek verricht naar eigenschap

pen van metselwerk. Het BRIK project is een initiatief van het Konink

lijk Verbond van Baksteenfabrikanten. Sinds 1991 neemt de Coöperatieve 

Vereniging Kalkzandsteenindustrie deel aan dit project. Een deel van het 

project heeft betrekking op constructief metselwerk. Er wordt ondermeer 

onderzoek verricht naar het mechanisch materiaalgedrag van metselwerk. 

In dit rapport wordt experimenteel onderzoek beschreven naar het 

materiaalgedrag van voeg en hechtvlak bij afschuiven onder invloed van 

verschillende drukspanningsniveaus loodrecht op het afschuifvlak (de 

voeg) . Bij dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de componenten 

waaruit metselwerk bestaat, en het niveau van onderzoek wordt daarom met 

micro- of detail-niveau aangeduid. 

Het onderzoek is bij TNO-Bouw uitgevoerd onder begeleiding van CUR 

commissie BSO 'Experimentele metselwerkmechanica'. 

Alle schuifproeven zijn vervormingagestuurd uitgevoerd in een voor het 

onderzoek ontwikkelde opstelling [2] . Vervormingagestuurd beproeven wil 

zeggen dat tijdens een proef een vervorming in het proefstuk over een 

gekozen meetlengte met een voorgeschreven snelheid toeneemt; dit in 

tegenstelling tot belastingagestuurde proeven waar de belasting met een 

voorgeschreven snelheid toeneemt. Het grote voordeel van 

vervormingagestuurde proeven is de mogelijkheid om het gedrag na de top 

in een kracht-vervormingadiagram te registreren. De speciaal voor dit 

onderzoek ontwikkelde opstelling heeft als belangrijkste kenmerk dat een 

afschuifbelasting een redelijk uniforme schuifspanningsverdeling in de 

voeg veroorzaakt en geringe normaalspanning loodrecht op de voeg. Dit in 

tegenstelling tot veel in de literatuur beschreven opstellingen waarbij 

grote piekspanningen in de voeg optreden, waardoor zij ongeschikt zijn 

voor het vaststellen van materiaalgedrag. 
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Het proefprogramma omvatte schuifproeven op metselwerkproefstukken 

bestaande uit twee stenen waalformaat en één voeg. In totaal werden drie 

steensoorten te weten: 

- vormbaksteen Vijf Eiken, 

- strengperssteen Joosten en 

- kalkzandsteen 

allen in combinatie met 

(volumedelen) gebruikt. 

twee mortels 1c : 2k:9z en 1c:~:4~z 

Elk van de zes combinaties werd tijdens de proeven op drie verschillende 

drukspanningsniveaus in drievoud beproefd. 

Bij de uitgevoerde analyses is uitgegaan van een gelijkmatige span

ningeverdeling over het gehele oppervlak. Door van de proefopstelling 

een FEM model te maken en met de gevonden parameters voor het niet

lineaire gedrag de krachteverdeling te berekenen, kan een beter inzicht 

worden verkregen in de werkelijke krachteverdeling tijdens een proef en 

de invloed daarvan op de parameters . Indien nodig, kunnen op basis van 

dergelijke berekeningen de materiaalparameters en materiaalmodellen 

worden verbeterd (dit proces wordt "inverse-modelleren" genoemd). 

Uit het onderzoek komen de volgende bevindingen naar voren. 

Uit de grote spreiding in hechtsterkten die niet alleen in dit onderzoek 

maar ook in het gehele BRIK- onderzoek tot nu toe gevonden zijn, terwijl 

zo goed mogelijk is geprobeerd om parameters gelijk te houden, blijkt 

dat de technologie wat betreft de aanhechtingaeigenschappen voor 

metselmortels in het algemeen op een laag niveau staat. 

Net als in [1] is ook hier gebleken dat de eigenschappen van een mortel

prisma niet representatief zijn voor die van de mortelvoeg. 

Uit de resultaten van de uitgevoerde proeven blijkt dat met het Mohr

Coulomb criterium: 

r = c - tan(~) . a 

waarin: 
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r de schuifspanning, 

c de cohesie, ook wel aangeduid met de hechtschuifsterkte ro 

of f 
s 

(/) de hoek van inwendige wrijving en 

a de normaalspanning loodrecht op de lintvoeg (trek is 

positief) 

de afschuifsterkte van de voeg kan worden beschreven als a ~ 0. De 

waarden voor de hechtschuifsterkte f is afhankelijk van het type steen 
s 

en het type mortel. Voor de onderzochte materiaalcombinaties zijn de 

waarden voor fs weergegeven in tabel 19 waarin tevens de verhouding 

tussen hechtschuif- en hechttreksterkte is aangegeven. Deze bedroeg 

nooit minder dan 1,3. Vooral wanneer lage hechttreksterkten werden 

gevonden, werd de verhouding veel groter. Dit heeft mogelijk te maken 

met de wijze waarop de hechttreksterkte is bepaald. Op 

metselwerkprisma's die uit twee halve stenen en een voeg bestonden, 

werden stalen trekkoppen gelijmd, die scharnierend aan een trekbank 

werden bevestigd. Hierdoor wordt vooral bij een excentrische ligging van 

het aanhechtoppervlak de sterkte negatief beïnvloed en die excentrische 

ligging komt juist bij lage sterkten meer voor. 

Bij de kalkzandsteen werden lage hechtsterkten gevonden. De 

kalkzandstenen werden verwerkt met een vochtgehalte van 3,4% om het 

Hallergetal niet verder te verlagen. In de verwerkingsvoorschriften 

wordt alleen vermeld dat het vochtgehalte 5 à 8% moet bedragen. De 

ervaring leert echter, dat een vochtgehalte van 5 à 8% geen garantie 

biedt om wel een goede hechtsterkte te verkrijgen. Het verdient 

aanbeveling om kalkzandsteen nogmaals te beproeven met een beter 

hechtende mortel, zodat de ook de eigenschappen bij afschuiven op basis 

van een goede hechting bekend zijn. 

Voor de hoek van inwendige wrijving rp kan als veilige benadering globaal 

39° worden aangehouden onafhankelijk van het gekozen materiaal. Voor de 

proefstukken met Vijf Eiken stenen werd weliswaar een beduidend hogere 

waarde gevonden (SOO), maar dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door de 

merkindruk in de steen. Geconcludeerd werd dat de invloed van 
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stempelindrukken, verdiepingen , gaten enz. in het vlijkvlak op de hoek 

van inwendige wrijving nader dienen te worden onderzocht. 

Na het bereiken van de maximale kracht neemt de belasting bij toenemende 

afschuifvervorming af tot het 'wrijvingsniveau' wordt bereikt. De 

cohesie blijkt dan tot nul te zijn gereduceerd en voor alle gebruikte 

materiaalcombinaties kan één wrijvingscoëfficiënt ~ worden gehanteerd. 

Deze bedraagt 0.75. 

Het 'na de top' gedrag is beschreven door de afschuifbreukenergie van de 

voeg te definiëren alsmede relatieve afschuifverplaatsingen waarover de 

cohesie tot nul reduceert. 

De afschuifbreukenergie Gfii blijkt toe te nemen met een toename van de 

normaaldrukspanning. Dit geldt ook voor de afschuifverplaatsingen 

waarover de cohesie tot nul reduceert. Voor deze verplaatsingen zijn 

onder- en bovengrenzen bepaald. De afschuifbreukenergie varieert tussen 

de 0,009 N/mm voor kalkzandsteen en 0,060 N/mm voor de Joosten baksteen 

bij a= 0 N/mm2. 

De dilatantiehoek (hoek tussen de relatieve verplaatsing loodrecht op de 

voeg en de relatieve afschuifverplaatsing) blijkt ook afhankelijk van te 

zijn van de normaaldrukspanning. Naarmate de drukspaning toeneemt wordt 

de dilatantiehoek kleiner. Dit kan verklaard worden, door aan te nemen 

dat bij een grotere drukspanning de afschuifvlakken elkaar gladder 

slijpen. 

In NEN 6790 TGB 1990 Steenconstructies wordt gesteld: 

fs 0,75.ft en~ = 0,2. 

Deze waarden hebben betrekking op metselwerk. Als metselwerk op 

afschuiven wordt belast, kunnen diverse breukmechanismen optreden: 

- hechttrekbreuk, 

- steentrekbreuk, 

- metselwerkdruksterkte 

- afschuiven mortelvoeg. 
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De uitgevoerde proeven geven aan dat de genoemde waarden zeer conserva

tief zijn voor het geval de afschuifsterkte van de voeg maatgevend is. 

Om de waarden in het voorschrift naar een realistischer niveau te 

tillen, is het noodzakelijk dat behalve afschuiving van de voeg ook 

andere breukmechanismen ten gevolge van afschuiving worden beschouwd. 

In het gebied waar de afschuiving van de voeg maatgevend is, kan gezien 

de hier gevonden proefresulaten (fs > ft , ~ = 0,75 en tan(~) > 0,75) 

een aanzienlijke winst ten opzichte van het huidige voorschrift worden 

geboekt. Bedacht moet echter worden dat bij de in dit rapport beschreven 

proeven één lintvoeg is beproefd. Door van een stuk metselwerk een 

numeriek model met de gevonden parameters te maken, kan een voorspelling 

voor de afschuifsterkte van metselwerk worden gedaan. Deze 

voorspellingen kunnen met afschuifproeven op stukken metselwerk worden 

geverifieerd. Momenteel worden dergelijk proeven op stukken metselwerk 

van 1x1 met en zonder openingen uitgevoerd in het Van 

Muschenbroecklaboratorium van de TU Eindhoven. 

Tenslotte zijn nog proeven uitgevoerd volgens de CEN-norm (prEN GGGG-3 

May 1991) die volgens Riddington [5] zijn gemodificeerd. Deze proeven 

zijn alleen uitgevoerd op bakstenen in combinatie met mortel 1:~:4~. 

Uit een vergelijking tussen de verhouding f /f s t 
voor de CEN en de 

vervormingagestuurde proeven kan globaal worden gesteld dat deze 

verhouding niet verschilt. Dit geeft enerzijds aan dat de invloed van 

piekspanningen bij de CEN-proeven voor stenen waalformaat beperkt is en 

anderzijds dat de resultaten die met de vervormingsgestuurde 

schuifproeven bij de bakstenen zijn gevonden, zondermeer in het kader 

van EC6 kunnen worden gebruikt alsof zij met de CEN-proef zijn 

vastgesteld. 
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1 INLEIDING 

In het kader van het ~aksteen Research ~nnovatie en Kennisoverdracht 

project, kortweg BRIK project, wordt onderzoek verricht naar eigenschap

pen van metselwerk. Het BRIK project is een initiatief van het Konink

lijk Verbond van Baksteenfabrikanten. Sinds 1991 neemt de Coöperatieve 

Vereniging Kalkzandsteenindustrie deel aan dit project. Een deel van het 

project heeft betrekking op constructief metselwerk. Er wordt ondermeer 

onderzoek verricht naar het mechanisch materiaalgedrag van metselwerk. 

Dit gebeurt op analytische, numerieke en experimentele wijze. Het 

analytische onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van CUR commis

sie C77 'Analytische metselwerkmechanica'. Het numerieke onderzoek wordt 

uitgevoerd onder begeleiding van CUR commissie A33 'Numerieke metsel

werkmechanica'. In dit rapport wordt experimenteel onderzoek beschreven 

naar het materiaalgedrag van voeg en hechtvlak bij afschuiven onder 

invloed van verschillende drukspanningsniveaus loodrecht op het af

schuifvlak (de voeg) . Bij dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen 

de componenten waaruit metselwerk bestaat; het niveau van onderzoek 

wordt daarom met micro- of detail-niveau aangeduid. Indien bij het 

modelleren geen onderscheid wordt gemaakt tussen stenen en voegen, wordt 

van macro- of globaal-niveau gesproken. 

Het onderzoek is bij TNO-Bouw uitgevoerd onder begeleiding van CUR 

commissie BSO 'Experimentele metselwerkmechanica'. Het gevonden mate

riaalgedrag zal door de rapporteurs van CUR commissie A33 in de eindige 

elementenmethodeprogramma's DIANA en UDEC worden gebruikt om spanningen 

en vervormingen in metselwerk te berekenen. Het uiteindelijke doel is 

om, met behulp van het binnen het BRIK programma uitgevoerde onderzoek, 

een zodanig inzicht in het werkelijke gedrag van metselwerk te ver 

krijgen, dat bestaande rekenregels onderbouwd en/of aangepast kunnen 

worden en extrapolatie mogelijk wordt voor constructies waarvoor nu geen 

ervaring bestaat. 

Alle schuifproeven zijn vervormingagestuurd uitgevoerd. Dit wil zeggen 

dat tijdens een proef een vervorming in het proefstuk over een gekozen 
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meetlengte met een voorgeschreven snelheid toeneemt; dit in tegenstel

ling tot belastingagestuurde proeven waar de belasting met een voor

geschreven snelheid toeneemt. Het grote voordeel van vervormingage

stuurde proeven is de mogelijkheid om het gedrag na de top in een 

kracht-vervormingadiagram te registreren. 

De vervormingagestuurde schuifproeven die in dit rapport worden beschre

ven, zijn uitgevoerd in de periode van november 1991 tot en met februari 

1992. Het proefprogramma omvatte schuifproeven op metselwerkproefstukken 

bestaande uit twee stenen waalformaat en één voeg. In totaal werden drie 

steensoorten in combinatie met twee mortels gebruikt. Elke combinatie 

werd tijdens de proeven op drie verschillende drukspanningsniveaus in 

drievoud beproefd. 

Het belangrijkste doel van de proeven is het vaststellen van parameters, 

die in eindige elementenmethodeprogramma's nodig zijn om het materiaal

gedrag onder afschuiven te beschrijven. 

Een tweede doel van de proeven is het vaststellen van mogelijke verban

den tussen de diverse parameters, zodat in de toekomst met relatief 

eenvoudige proeven volstaan kan worden voor het vaststellen van de 

maatgevende parameters. 

Daarom zijn ook uni-axiale trekproeven uitgevoerd op proefstukken die 

tegelijkertijd met de afschuifproeven zijn vervaardigd om de hecht

schuifsterkte en hechttreksterkte te kunnen vergelijken. 

In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de materialen die zijn 

gebruikt en op welke wijze zij zijn verwerkt. Tevens wordt de gehanteer

de terminologie en codering besproken. De gebruikte materialen komen 

overeen met die, welke in een eerder stadium van het BRIK-onderzoek voor 

vervormingagestuurde trek- en drukproeven zijn gebruikt. De resultaten 

van die proeven zijn gerapporteerd in TNO-Bouw/TU Eindhoven rapport B-

91-0561 'Vervormingsgestuurde trek- en drukproeven op stenen, mortel en 

metselwerk' [1] . 
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In hoofdstuk 3 worden de proefopstelling en beproevingswijze besproken. 

De proefopzet was gebaseerd op TNO-Bouw rapport BI-90-215 'Afschuif

proeven op metselwerk, inventarisatie en voorstel' [2]. In hoofdstuk 4 

wordt het proevenprogramma en het verloop van de proeven toegelicht en 

in hoofdstuk 5 worden de proeven geanalyseerd. In hoofdstuk 6 worden 

eEN-schuifproeven ('triplet test') beschreven waarmee het uitgevoerde 

onderzoek in een internationaal kader kan worden geplaatst. Het rapport 

eindigt met hoofdstuk 7 Conclusies. Hierbij wordt met name aandacht 

besteed aan een vergelijking tussen de proefresultaten en de correspon

derende grootheden inNEN 6790 TGB Steenconstructies. 
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2 GEBRUIKTE MATERIALEN EN REFERENTIEPROEVEN 

2.1 Stenen 

Er zijn 3 steensoorten toegepast, te weten rode vormbakstenen, gefabri

ceerd door de Vijf Eiken BV, gele strengpersstenen, gefabriceerd door 

Joosten BV en kalkzandstenen. 

De geometrie en een aantal fysische en mechanische eigenschappen van de 

gebruikte steentypen werden bepaald aan de hand van tien stenen. Bepaald 

werden: 

- de gemiddelde afmetingen; 

- de droge volumieke massa; 

- de wateropname; 

- de druksterkte; 

Deze proeven werden conform NEN 2489 'Metselbaksteen' en NEN 3836 

'Kalkzandstenen en kalkzandsteenblokken' uitgevoerd. 
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2.2 Baksteen Vijf Eiken 

De gemiddelde waarden en kenmerken van de Vijf Eiken baksteen zijn in 

tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1 Gemiddelde eigenschappen van de Vijf Eiken baksteen 

============;======================================================== 
fabrikant: 

type: 

gebruiksklasse: 

kleur: 

oppervlak: 

bijzonderheden: 

afmetingen: 

volumieke massa droog: 

Steenfabriek de Vijf Eiken te Gilze Rijen. 

vormbaksteen 

B3 

rood 

5 zijden bezand, 1 vlijvlak onbezand 

verdiept merk VE op het bezande vlijvlak 

208 x 98 x 50 mm3 

vochtgehalte na 4 dagen onder water 

druksterkte droog 

1610 kg/m3 

17 . 4 %- m/m 

32 N/mm2 

33 N/mm2 nat 

Samenstelling: 

klei 

IJzer/kalkverhouding 

humusgehalte 

vochtgehalte 

Bakproces: 

droogtijd 

baktijd 

baktemperatuur 

droogkrimp 

b a kkrimp 

70 %- plaatselijk, 30 %- Duitse import 

0,8 

0,06 %-

30 %-

24 uur 

10-12 uur 

1075 oe 
6 %-

1 %-

===================================================================== 
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2.3 Baksteen Joosten 

Van de Joosten steen werden dezelfde eigenschappen als van de Vijf Eiken 

steen bepaald. De gemiddelde waarden en kenmerken zijn in tabel 2weerge

geven. 

Tabel 2 Gemiddelde eigenschappen van de Joosten baksteen. 

===================================================================== 
fabrikant: 

type: 

gebruiksklasse: 

kleur: 

oppervlak: 

afmetingen: 

volumieke massa droog: 

Steenfabriek Joosten 

strengperssteen 

B4 

geel 

onbezand 

204 x 98 x 50 mm3 

vochtgehalte na 4 dagen onder water 

druksterkte droog: 

1897 kg/m3 

7.3 %- m/m 

66 N/mm2 

67 N/mm2 nat: 

Samenstelling: 

klei 

IJzeraandeel 

cao 
humusgehalte 

vochtgehalte 

korrelgrootte 

Bakproces: 

droogtijd 

baktijd 

baktemperatuur 

droogkrimp 

bakkrimp 

100 %- plaatselijk. 

< 2 %" 

0.3 - 0.6 %-

< 2.6%-

20 %-

meer dan 67 %- is kleiner dan 10 ~ 

72 uur 

80 uur 

1120 oe 
6 à 7 %-

2 à 3 %-

===================================================================== 
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2.4 Kalkzandsteen 

Van de kalkzandsteen werden voor zover van toepassing, dezelfde eigen

schappen als van de baksteen bepaald. In tabel 3 zijn de gemiddelde 

resultaten vermeld. De kalkzandstenen werden door het CVK aan het Van 

Muschenbroeklaboratorium van de TU Eindhoven geleverd. Zij komen uit 

dezelfde partij die voor de proeven in (1] zijn gebruikt. Het fabrikaat 

is onbekend. 

Tabel 3 Gemiddelde eigenschappen van kalkzandsteen, kwaliteit nor

maal. 

===================================================================== 
fabrikant: 

type: 

kleur: 

oppervlak: 

bijzonderheden: 

afmetingen: 

volumieke massa droog: 

levering via CVK 

kwaliteit normaal 

wit 

glad 

geen 

212 x 102 x 54 mm3 

vochtgehalte na 4 dagen onder water 

druksterkte droog: 

nat 

Samenstelling: 

1 massadeel kalk op 13 massadelen zand. 

Bereiding: 

1772 kg/m3 

11,5 % m/m 

35 Njmm2 

29 Njmm2 

Het zand-watermengsel verblijft enkele uren in een z.g. reaktor alwaar 

het blussingsproces plaatsvindt. Dan worden de vormelingen geperst en 

verblijven ze ca. 10 uur in de verhardingsketel waarbij gedurende 6 uur 

de druk en temperatuur constant worden gehouden (13 atm en ± 190 oe) 

===================================================================== 
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2.5 Mortel 

Per steensoort zijn twee mortelsoorten gebruikt. De volgende mortels 

zijn gebruikt: 

cement:kalk:zand in volume delen 

- 1:2:9 aangeduid als mortel B, 

- 1:~:4~ aangeduid als mortel C 

De mortel werd in eigen beheer vervaardigd. Voor de mortels werden 

aangeschaft 6 zakken metselzand à 25 kg en 1 zak Hasselter schelpkalk à 

25 kg. Voor het cement werd PCA-Enci uit eigen voorraad gebruikt en voor 

het water leidingwater. 

Van het metselzand bedroeg het vochtgehalte 3,5 % (m/m). De cumulatieve 

zeefkromme is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 Cumulatieve zeefkromme volgens NEN 3835 inclusief de grenzen 

volgens de NEN 3835. 
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Met deze korrelverdeling ligt het zand binnen de grenslijnen van NEN 

3835 "Mortel voor metselwerk van stenen, blokken of elementen van 

baksteen, kalkzandsteen, beton en gasbeton". De normsterkte N28d van 

het PCA-Encicement bedroeg 45 N/mm2. 

De samenstellingen werden omgerekend naar massadelen, m.b.v. de volgende 

(stort) volumieke massa's genoemd in ontwerp NPR 3834. 

- cement 1250 kgjm3 

- luchtkalk 600 kgjm3 

- zand 1400 kgjm3 

De samenstelling 1:2:9 in volumedelen (v.d.) werd hierdoor 1:0,96:10,08 

in massadelen (m.d.) en 1:~:4~ (v.d.) werd 1:0,24:5,04 (m.d.). Na 

korrektie voor de 3,5% (m/m) water in het zand werden aan (droge) 

stoffen per molenmengsel de volgende hoeveelheden afgewogen: 

mortel B: 2,40 kg cement, 2,30 kg kalk en 1 zak vochtig zand à 25 kg; 

mortel C: 4,79 kg cement, 1,15 kg kalk en 1 zak vochtig zand à 25 kg. 

Per samenstelling werden 2 molenmengsels gemengd in een tegenstroom

menger (Eirich) . Tijdens het mengen van het zand werd gedurende één 

minuut het cement en daarna de kalk ingestrooid. Vervolgens werd voor 

het verkrijgen van de gewenste verwerkbaarheid bij mengsel B 3,87 kg 

water toegevoegd en bij mengsel C 3,84 kg. Hierna werd nog 2 minuten 

gemengd. 

2.5.1 Eigenschappen van de verse mortel 

De eigenschappen van de verse mortel zijn in tabel 4 weergegeven. Het 

luchtgehalte werd bepaald volgens NEN 3835. 
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Tabel 4 Eigenschappen verse mortel 

===================================================================== 
Mortel 

B (1:2:9) 

e (1 :~:4~) 

spreid

maat 

(mm) 

159 

159 

vol urn . 

massa 

(kg/m3) 

1994 

2050 

lucht 

gehalte 

(%V/V) 

6,5 

6,0 

faktor 

z/ (c+k) 

(% V/V) 

5,14 

3,48 

faktor 

w/(c+k) 

(m/m) 

0,84 

0,65 

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

Het luchtgehalte voldoet aan de eis die in NEN 3835 aan morteltype I 

(waterkerend werk) wordt gesteld. 

2.5.2 Eigenschappen en proefresultaten van de verharde mortel 

Voor het vastleggen van de mortelkwaliteit werden conform NEN 3835 

mortelprisma's vervaardigd 160 x 40 x 40 mm3 (1 x b x h). 

De mortelproefstukken werden gedurende 2 dagen in de vorm opgeslagen in 

de vochtkamer (20 oe, 99% R.V.). Vervolgens werden de metselproefstukken 

uitgepakt en bij 20 oe I 65% R.V. geplaatst en de mortelproefstukken uit 

de vorm genomen, tot 7 dagen ouderdom in de vochtkamer gehouden en 

daarna in 20 oe I 65% R.V. geplaatst. 

Er werden prisma's in drievoud beproefd voor de mortelsterkte (buigtrek

en druksterkte) na 7, 28, 63 en 147 dagen. Aan de hand van deze proef 

stukken werd ook de volumieke massa bepaald. De drogingskrimp (K) werd 

na een verhardingaduur van 7 (nulmeting), 7+7, 7+28 7+63 dagen gemeten. 

Na 63 dagen werd ook de E-modulus (statisch) bepaald en tijdens de 

beproeving van de schuifproefstukken de mortelbuigtrek- en druksterkte. 

Voor de bepaling van de E-modulus van een mortelprisma is geen NEN-norm 

voorhanden. Door mortelprisma's in de lengte te drukken en in het midden 
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over een lengte van 100 mm de vervorming te meten werd een kracht

vervormingsdiagram vastgelegd. De E-modulus werd in de oorsprong van het 

aldus verkregen diagram als raaklijn bepaald. 

In totaal werden 36 prisma's vervaardigd uit 2 mengsels per morteltype. 

In tabel 5 is weergegeven welke prisma's van een morteltype voor de 

verschillende bepalingen zijn gebruikt. 

Tabel 5 Overzicht van het gebruik van gemaakte mortelprisma's per 

morteltype 

======================================================================= 
molenmengsel 1 I molenmengsel 2 

======================================================================= 
prisma nr. 

* Gebruik 

1- 2- 3 4- 5- 6 7- 8- 9 10-11-12 13-14-15 16-17-18 

7-28-63 147- K- E 7-28-63 I 147-K- E 7-28-63 147- K- E 

======================================================================= 
* sterktebepaling: ouderdom (d), Krimp, g-modulus 

(voor de 7-daagse sterkten werden nr 1,7 en 13 gebruikt) 

In de volgende 3 tabellen zijn de resultaten van de bepalingen weerge

geven. 
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Tabel 6a Eigenschappen van de verharde mortel B (1:2:9) 

======================================================================== 
prisma 

nummer 

B-07d-1 
2 
3 

gem. 

B-28d-1 
2 
3 

gem. 

B-63d-1 
2 
3 

gem. 

B-147-1 
2 
3 

gem. 

volumieke 

massa 

(kg/m3) 

2027 
2019 
2016 

2021 

1797 
1803 
1832 

1811 

1798 
1802 
1823 

1808 

1818 
1809 
1815 

1811 

buigtrek

sterkte 

(N/mm2) 

0,65 
0,61 
0,69 

0,65 

1,13 
1,17 
1,13 

1,14 

1,31 
1,26 
1,18 

1,25 

1,38 
1,11 
1,27 

1,27 

druksterkte buigtrek I 

druksterkte 

(N/mm2) (%) 

1,71-1,65 
1,62-1,50 
1,82-1,75 
---------

1,68 39 

2,63-2.75 
2,99-3,05 
3,23-3,05 
---------

2,95 39 

3,16-2,97 
3,06-3,00 
3,56-3,75 
---------

3,25 38 

3,45-3,55 
3,78,-3,31 
3,51-3,52 
---------

3,52 36 
======================================================================== 

De 28-daagse druksterkte voldoet aan de eisen voor morteltype IV (dra
gend en niet-dragend binnen) volgens NEN 3835. 
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Tabel 6b Eigenschappen van de verharde mortel C (1:~:4~) 

======================================================================== 
prisma volumieke buigt rek- druksterkte buigtrek I 
nummer massa sterkte druksterkte 

(kgjm3) (N/mm3) (N/mm2) ( %-) 

------------------------------------------------------------------------
c- 7d-1 2075 2,74 8,21-8,14 

2 2057 3,03 9,97-9,08 
3 2074 1,25 8,44-8,69 

---------
gem. 2069 2,75 8,76 31 

C-28d-1 1934 3,60 15,0-14,9 
2 1921 3,43 13,1~14,0 

3 1925 3,57 14,4-14,9 
---------

gem. 1927 3,53 14,4 25 

C-63d-1 1922 4,57 15,7-15,0 
2 1893 4,38 14,6-14,9 
3 1917 4,33 14,5-14,2 

---------
gem. 1911 4,43 14,8 30 

C-147-1 1926 3,00 15,9-15,5 
2 1934 4,06 13,5-13,2 
3 1920 3,98 13,8-13,7 

---------
gem. 1927 3,68 14,3 26 

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

De 28-daagse druksterkte voldoet aan de eisen voor morteltype I (water
kerend werk) volgens NEN 3835. 
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Tabel 7 Resultaten krimpmeting (bij 20DC/65% R.V.) 

============================================================== 
samen- prisma-

stelling nummer 

B B-K-1 

(1: 2 :9) 2 

3 

gem. 

c C-K-1 

(1 :~:4~) 2 

3 

gem. 

krimp (1/1) 

(O /oo) 

* ouderdom (dagen) 

7+7 7+21 

0,513 0,719 

0,413 0,638 

0,413 0,631 

0,446 0,663 

0,300 0,683 

0,306 0,613 

0,308 0,631 

0,308 0,642 

7+63 

0,781 

0,706 

0,706 

0, 731 

0,888 

0,750 

0,750 

0,796 

============================================================== 
* Nulmeting na 7 dagen bij 20 oe I 98% R.V. 

blz. 22 

De krimpmetingen zijn uitgevoerd volgens NEN 3534. InNEN 3835 wordt de 

strengste eis gesteld aan morteltype V (M2,5) waarvoor de krimp kleiner 

moet zijn dan 1,0 Ojoo (1/1). Overigens vermeldt de norm niet bij welke 

ouderdom aan deze eis moet worden voldaan . 
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Tabel 8 E-moduli van de mortelprisma's 

=========================================== 
samen

stelling 

B 

(1: 2: 9) 

c 
(1 :~:4~) 

prisma

nummer 

B-E-1 

2 

3 

gem. 

C-E-1 

2 

3 

gem. 

E-modulus 

(Njmm2) 

5000 

5000 

5800 

5300 

15800 

15800 

15000 

15~00 

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

november 92 blz. 23 

In vergelijking met [1] worden hier ongeveer 20% lagere waarden gevon

den, maar de ouderdom van de prisma's in [1] bedroeg gemiddeld 240 dagen 

tegenover nu 63 dagen. 

2.6 Proefstukvervaardiging voor de schuifproeven 

Voor de schuifproeven werden proefstukken vervaardigd bestaande uit twee 

stenen en één voeg. Tevens werden voor de bepaling van de hecht-trek

sterkte proefstukken bestaande uit twee halve stenen en één voeg ver

vaardigd. Hiervoor werden halve stenen uit het midden van hele stenen 

gezaagd. Deze proefstukvorm komt overeen met de proefstukken die zijn 

gebruikt voor de eerder uitgevoerde vervormingagestuurde trekproeven 

[1] . 

In figuur 2 zijn de metselwerkproefstukken weergegeven. 
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15t I· 50 
15 t 

]· 50 

+ 200 I 
/.100 ± 100 /± 100 

(a) maten In mm (b) 

Figuur 2 Schuifproefstuk (a) en trekproefstuk (b) 

De stenen werden vanuit de laboratoriumconditie (circa 20 oe I 50% R.V.) 

op Hallergetal (H) en vochtgehalte (V) gebracht. Op basis van [8,9] was 

gestreefd naar: 

vormbaksteen 

strengperssteen 

kalkzandsteen 

H ~ 15 en V ~ 8% (m/m) 

H ~ 15 en V ~ 4% (m/m) 

H ~ 25 en V ~ 5 à 8% (m/m) 

Opgemerkt wordt dat in verwerkingsvoorschriften voor kalkzandsteen 

alleen het vochtgehalte wordt genoemd als parameter waarmee de steen 

moet worden geprepareerd. 

Met de daarvoor bekende dompeltijden, (en daarna 1 etmaal in plastic 

omhulsel bewaren) werden de in tabel 9 weergegeven waarden verkregen. 

Tabel 9 Hallergetal en vochtgehalte 

======================================================================== 
Steensoort 

Vijf Eiken (vormbaksteen) 

Joosten (strengperssteen) 

Kalkzandsteen 

Dompeltijd 

(sec) 

50 

10 

2 

Hallergetal 

(gjdm2 /min) 

20,8 

10,9 

10,8 

Vochtgehalte 

(% (m/m) 

9,2 

1,9 

3,7 

======================================================================== 
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Bij de Vijf Eiken en de Joosten stenen was in enige mate vocht geconden

seerd aan het plastic folie. Bij de Joosten- en de kalkzandstenen werd 

een compromis bereikt voor Hallergetal en vochtgehalte. Hogere vochtge

halten zouden het Hallergetal nog meer hebben verlaagd. 

Voor de benodigde maatvastheid van de metselproefstukken werden de Vijf 

Eiken en Joosten stenen aan één zijde vlak geslepen. Met de vlakgeslepen 

zijden worden de proefstukken in de opstelling gelijmd. Bij de vormbak

stenen was dit per proefstuk één steen aan de merkzijde (VE) en één aan 

de andere zijde. De gemiddelde dikte na slijpen werd gemeten aan 10 

stenen en bedroeg voor Vijf Eiken 49,1 mm, voor Joosten 48,6 en voor 

kalkzandsteen (ongeslepen) 53,7 mm. 

Voor het verkrijgen van planparallelle proefstukken werd een stelap

paraat gemaakt dat door de metselaar bediend werd. Per steensoort werd 

het ingesteld op 2 keer steendikte plus 15 mm voor de voeg. 

Bij de vormbaksteen was het metselvlak van de onderste steen het merk

vlak en van de bovenste het blinde vlak. Na het fixeren van de onderste 

steen werd met overhoogte d e specie aangebracht. Vervolgens werd de 

bovenste steen geplaatst en met handdruk op niveau gebracht. De totale 

hoogte werd bewaakt door een perspex plaat die gelijktijdig met de 

bovenste steen werd aangedrukt tot op de stelkoppen aan weerszijden van 

de steen. Om doorschieten en nazakken te vermijden werd specie gemaakt 

met e en spreidmaat van 160 mm. 

Direkt na het vervaardigen werden de 

plasticfolie en gedurende 2 dagen 

( <::: 20 0C) • 

metselproefstukken 

opgeslagen in het 

ingepakt in 

laboratorium 
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2.7 Terminologie en codering 

2.7.1 Terminologie 

Bij het aanduiden van afmetingen en richtingen in een proefstuk zal 

gebruik worden gemaakt van de in figuur 3 aangegeven terminologie. 

l hoogte of dikte 

7 .----------------------------------+ 
strek 

Figuur 3 Terminologie van afmetingen van de steen 

Wordt bij de proeven een proefstuk bijvoorbeeld in de richting van de 

grootste afmeting van de steen belast, dan zal worden gesproken van 

belasting in de 'strekrichting'. 

In de schuifproeven worden twee stenen in strekrichting ten opzichte van 

elkaar verschoven. De verplaatsing van de stenen ten opzichte van elkaar 

wordt aangeduid met 'relatieve afschuifverplaatsing' maar ook kortweg 

met 'afschuifverplaatsing'. 
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2.7 . 2 Codering 

De proefstukken zullen worden aangeduid met een code . De code is in 

principe als volgt opgebouwd. 

Beproevingstype . Steentype.Mortel.Volgnummer 

Het beproevingstype kan zijn: 

S = gchuifproef; 

T = ~rekproef. 

Het Steentype kan zijn: 

VE = yijf giken baksteen; 

JO = gele Joosten baksteen (in [7] wordt deze steen aangeduid met JG) ; 

KZ ~alkAandsteen. 

De mortel kan zijn: 

B =mortel B 1:2:9; 

C mortel C 1:~ : 4~. 

Het volgnummer i s een nummer waarmee een proefstuk kan worden geïdenti 

fice erd . 

De code voor een schuifproefstuk ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 

S.JO . B . 12 

Dit is een schuifproefstuk bestaande uit Joosten stenen waartussen 

morte l B is aangebracht; he t is nummer 12 in de serie. 

In de tabel 10 zijn alle benoemde gemetselde proefstukken weergegeven. 
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Tabel 10 Verdeling en codering metselproefstukken 

======================================================================== 
samen- steen 

stelling soort 
*) 

molenmengsel 

Bl (1 :2 :9) 

B2 

Bl 

B2 

Bl 

B2 

Cl (1 :~: 4~) 

C2 

Cl 

C2 

Cl 

C2 

Vijf Eiken 

Vijf Eiken 

Joosten 

Joosten 

Kalkzand 

Kalkzand 

Vijf Eiken 

Vijf Eiken 

Joosten 

Joosten 

Kalkzand 

Kalkzand 

schuif-

proefstuk 

nummer 

S.VE.B 1 t/m 

S.VE.B 6 t/m 

S . JO . B 1 t/m 

S.JO.B 6 t/m 

S.K.B 1 t/m 

S.K.B 9 t/m 

S . VE . C 1 t/m 

S . VE . C 6 t/m 

S.JO.C 1 t/m 

S . JO.C 6 t/m 

S.K . C 1 t/m 

S.K.C 9 t/m 

5 

11 

5 

11 

8 

17 

5 

11 

5 

11 

8 

17 

trek

proefstuk 

nummer 

T.VE.B 1 t/m 

T.VE.B 4 en 

T.JO . B 1 t/m 

T.JO . B 4 en 

T.K.B 1 t/m 

T . K. B 4 en 5 

T.VE.C 1 t/m 

T.VE.C 4 en 

T.JO.C 1 t/m 

T . JO.C 4 en 

T.K.C 1 t/m 

T.K.C 4 en 5 

3 

5 

3 

5 

3 

3 

5 

3 

5 

3 

======================================================================== 
*) 

1 le molenmengsel 

2 2e molenmengsel 

Er zijn extra schuifproefstukken gemaakt om de proefopstelling uit te 

testen. 
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2.8 Trekproeven 

Om een relatie te kunnen leggen naar de eerder uitgevoerde trekproeven 

[1] en de hier beschreven schuifproeven zijn wederom trekproeven uitge

voerd, zij het nu krachtgestuurd. Dit kon omdat het nu niet de bedoeling 

was om het 'na de top' gedrag vast te stellen in tegenstelling tot [1]. 

Op de proefstukken werden stalen trekkoppen gelijmd. De trekkoppen 

werden scharnierend aan een trekbank bevestigd. Vervolgens werd analoog 

aan NEN 3835, de belasting met een snelheid 0,01 N/mmZ per seconde 

aangebracht. In tabel 11 zijn de resultaten weergegeven. 

Tabel 11 Resultaten krachtgestuurde trekproeven op metselwerkprisma's 

bestaande uit twee halve stenen en één voeg 

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

proefstuk hecht- breukvlak proefstuk hecht- breukvlak 
sterkte (%) sterkte (%) 
(N/mmZ) m/s m s (N/mmZ) m/s m s 

T.VE.B.1 0,01 100 - T.VE.C.1 0,12 93 7 
T.VE.B.2 0,01 100 - T.VE.C.2 0,26 65 35 
T.VE.B.3 0,10 100 - T.VE . C.3 0,53 87 13 
T.VE.B.4 0,27 25 75 T . VE.C.4 0,37 60 40 
T.VE.B.5 0,12 100 - T . VE.C . 5 0,49 79 21 
gemiddeld: 
T.VE.B 0,10 T.VE.C 0,35 

T.JO.B.1 0,36 97 3 T.JO.C.1 1,77 45 55 
T.JO.B.2 0,82 35 65 T.JO.C.2 0,86 99 1 
T.JO.B.3 0,60 26 74 T . JO . C.3 1,82 39 11 50 
T.JO.B.4 0,73 56 43 T . JO.C.4 0,97 97 3 
T.JO.B.5 0,60 61 39 T.JO.C.5 1,74 20 75 5 
gemiddeld: 
T.JO.B 0,62 T.JO.C 1,43 

T.KZ.B.1 0,04 100 - T.KZ . C.1 0,05 100 
T.KZ.B.2 0,01 100 - T . KZ.C.2 0,08 100 
T.KZ.B.3 0,01 100 - T.KZ.C.3 0,05 100 
T.KZ.B.4 0,01 100 - T.KZ.C.4 0,06 100 
T.KZ.B.5 0,02 100 - T.KZ.C.5 0,05 100 
gemiddeld: 
T.KZ.B 0,02 T.KZ.C 0,06 
======================================================================= 
* m/s: grensvlak mortel/steen, m: door mortel voeg, s: door steen (huid) 
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In de tabel zijn behalve de treksterkten, ook de percentages weergegeven 

van de aard van het breukvlak. Er is onderscheid gemaakt tussen: 

- grensvlak (interface) tussen mortel en steen : op de steen is dan 

meestal een grijze film zichtbaar zonder dikte (althans met het blote 

oog) ; 

- door mortelvoeg: aan beide zijden van het breukvlak is de mortel 

verbonden met steen; 

- door steen(huid): het breukvlak loopt door de steen, vaak door een 

laagje vlak bij de mortelvoeg (de zogenaamde steenhuid) . 

Bij de vaststelling van de aandelen zijn eerst de oppervlakken steen en 

mortel bepaald en de rest van het breukvlak toegeschreven aan het 

grensvlak tussen mortel en steen. Bij kalkzandsteen viel het breukvlak 

altijd samen met het grensvlak. Dit wil niet zeggen dat over dat gehele 

vlak ook aanhechting was verkregen . In vergelijking tot [1] waar het 

gemiddelde netto aanhechtoppervlak 35 ~ bedroeg van het bruto oppervlak 

van de voeg, was het netto aanhecht : 

bij de kalkzandstenen gemiddeld wat geringer, 

bij Vijf Eiken stenen gemiddeld wat groter en 

bij Joosten stenen gemiddeld aanzienlijk groter. 

De proefstukken T . VE.B geven gemiddeld een lagere waarde dan VE . B 

(0,22 N/mm2) uit [1]. Dit kan worden toegeschreven aan de twee extreem 

lage waarden voor T.VE.B.1 en T.VE.B.2. Voor T.VE.B.2 kan dit worden 

toegeschreven aan een beperkt hechtoppervlak (15 ~) doch het hechtop

pervlak van T.VE.B.1 is vergelijkbaar met dat van T.VE.B.3 en 5. Moge

lijk speelt de excentrische ligging van het aanhechtoppervlak een 

belangrijke rol. Dit is schematisch in figuur 4 aangegeven. 
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Figuur 4 

J 

cr (lineair elastisch) 

l 
a b 

De invloed van een excentrisch aanhechtoppervlak en de 

beproevingswijze op de belasting van het aanhechtoppervlak 

(schematisch) . 

Bij de nu uitgevoerde proeven is immers een scharnierende bevestiging 

gebruikt (figuur 4a) in tegenstelling tot [1] waar ingeklemde platen 

zijn gebruikt (figuur 4b) . 

De T.VE.C proefstukken geven overeenkomstige waarden. 

De T.JO.B proefstukken geven 2 maal zo hoge waarden en T.JO.C proefstuk

ken zelfs drie maal zo hoge waarden als in [1] . Gezien het feit dat 

breuk in de mortelvoeg hier een belangrijk aandeel in de breuksterkte 

heeft, kan geconcludeerd worden dat een optimale hechting is verkregen. 

Hoewel gestreefd is naar dezelfde mortelkwaliteit als in [1] , is de 

morteldruksterkte bij mortel C hier hoger dan in [1] . Samen met de 

gedeeltelijke breuk in de mortel, geeft dit een verklaring voor de hoge 

treksterkten. De nu verkregen betere hechting wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door een meer optimale bevochtiging van de steen. 

Dit in tegenstelling tot de kalkzandsteen proefstukken, waar nauwelijks 

hechting is verkregen. Bij de vervaardiging bedroeg het vochtgehalte 3,7 

~. dit om het Hallergetal niet verder te verlagen. Gezien het feit dat 

in [1] wel goede hechtsterkten werden gevonden en daar de kalkzandstenen 

een veel hoger vochtgehalte hadden door 7,5 minuut te dompelen, zou 
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gesteld kunnen worden dat bij het prepareren van de steen minder aan

dacht had moeten worden besteed aan het Hallergetal. Uit de ervaring bij 

TNO-Bouw blijkt echter, dat voor de aanhechtsterkte tussen kalkzandsteen 

en bastaard metselmortel, ook bij het voorgeschreven vochtgehalte van 5 

à 8 % vergelijkbare lage waarden kunnen worden gevonden . Dit geeft aan 

dat de technologie wat betreft de aanhechting voor metselmortels in het 

algemeen en in combinatie met kalkzandsteen in het bijzonder op een laag 

niveau staat. Opgemerkt wordt dat kalkzandsteen in de praktijk voorname

lijk met Calsifix wordt verwerkt en dat daarmee een betere hechting kan 

worden bereikt die minder afhankelijk is van de steenconditie. 

In hoofdstuk 5 zal blijken dat de hechtschuifsterkte voor met name 

kalkzandsteen aanzienlijk hoger is dan de hechttreksterkte. Hierop wordt 

in paragraaf 5.2 teruggekomen. 
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3 PROEFOPZET SCHUIFPROEVEN 

3.1 Proefopstelling 

De ontwikkeling van de proefopzet is in [2] beschreven. De proefopzet is 

weergegeven in figuur 5 en gebaseerd op het volgende principe. 

Uitwendig wordt er een afschuifkracht aangebracht waarvan de werklijn 

door het midden van de voeg loopt. Deze kracht wordt via stijve stalen 

blokken omgeleid, waardoor momenten en dwarskrachten op het proefstuk 

aangrijpen . Dit omleiden van de kracht door middel van stalen blokken is 

een groot verschil met veel gelijksoortige schuifproeven, waarbij het 

omleiden in het proefstuk zelf plaatsvindt. Bij dergelijke proeven 

kunnen volgens Stöckle . a. [6] schuif- en normaalpiekspanningen ontstaan 

die drie keer groter zijn dan de gemiddelde schuifspanning. De hier 

gekozen opzet leidt tot een zeer acceptabel lineair elastisch span

ningsbeeld [2] . 

Figuur 5 

N 
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Proefopzet en lineair elastische spanningeverdeling in het 

midden van de voeg. 
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De uiteindelijke proefopstelling is weergegeven in figuur 6. 

100 nun 
I I 

Figuur 6 

drukdoos 

Proefopstelling 

De centrische drukspanning in de voeg werd met een 100 kN vijzel aan-

gebracht die in figuur 6 een horizontale kracht op het proefstuk 

uitoefent. Deze horizontale kracht werd geregistreerd met een 20 kN of 

een 100 kN drukdoos. De meetnauwkeurigheid ervan bedroeg 20 N respectie

velijk 100 N. De drukdoos van 100 kN is voornamelijk gebruikt voor 

proeven waarbij de voorspanning 1,0 of 0,5 N/mm2 bedroeg. De horizontale 

kracht die wordt aangebracht, bedraagt dan 20 respectievelijk 10 kN. 

De verticale afschuifkracht werd met een 100 kN vijzel aangebracht en 

via een drukdoos geregistreerd met een nauwkeurigheid van 50 N. De in 

figuur 6 weergegeven opstelling was geplaatst in een stijf frame van 

TNO-Bouw dat geschikt is voor belastingen tot 400 kN. Voordeel van een 

dergelijk stijf frame is dat het ontlasten van het frame, tijdens het 
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ontstaan van de afschuifscheur, de vervorming in het proefstuk slechts 

in geringe mate beïnvloed, waardoor de opgelegde vervormingasnelheid 

gemakkelijker constant is te ho~den dan bij een slap frame. 

Op het proefstuk werden acht verplaatsingen geregistreerd: vier aan de 

voorzijde en vier aan de achterzijde. De verplaatsingen werden met 

LVDT's (Linear Variable Differential Transducers) geregistreerd. In 

figuur 7 is aangegeven hoe de LVDT's op het proefstuk waren geplaatst. 

Figuur 7 

100 

I 100 I 

Plaatsing van de LVDT's op het proefstuk met meetlengten 

aangegeven (mm) . 

Twee van de vier diagonaal geplaatste LVDT's (aan elke zijde één) werden 

gebruikt om de toename van de vervorming te sturen. De opgelegde vervor 

mingasnelheid bedroeg 2 mm/uur. 

Behalve de lengteverandering gemeten met de LVDT's op het proefstuk, 

werden ook de waarden van de verplaatsingsopnemer in de vijzel en de 

relatieve vertikale verplaatsing over de stalen blokken aan de voor en 

achterzijde geregistreerd. 

In totaal werden 13 signalen met een frequentie van eerst 200 Hz en 

later 100 Hz via een AD-converter door een PC geregistreerd. De meetfre

quentie van 100 Hz bleek ruim voldoende te zijn om de vervormingen te 

registreren. Elk signaal wordt dan 7,7 (100/13) maal per seconde uitge 

lezen. 
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3.2 Beproevingswijze 

De proefstukken werden met X60-lijm (firma HBM) aan de stalen L-vormige 

belastingspiaten gelijmd. Er waren twee paar platen beschikbaar zodat 

een proefstuk kon worden geprepareerd terwijl een ander proefstuk werd 

beproefd. Tijdens het lijmen werd met lijmtangen een voordruk in het 

proefstuk aangebracht in dikte-richting van de stenen loodrecht op de 

lijmvlakken en de voeg. Hierdoor werd de voeg minder belast tijdens de 

preparatie. De massa van een belastingsplaat bedraagt 18,9 kg. Vervol

gens werden aan twee zijden twee keer 2 strippen met bouten bevestigd 

zodat de voorspanning tot beproeving aanwezig bleef. Zodra het proefstuk 

in het frame was bevestigd en de vereiste voordruk door de vijzel was 

aangebracht, werden de strippen verwijderd. 

Opgemerkt dient te worden dat de strippen een schuifkracht in de kop

richting van de stenen op de voeg konden uitoefenen. Dit was het geval 

wanneer de stalen L-vormige blokken in koprichting versprongen tegenover 

elkaar zitten na verlijming. Dit leidde tot het verlies van enkele 

proefstukken in de S.KZ-serie. Hier waren echter voldoende extra proef

stukken aanwezig, om het voorziene programma af te ronden. Bij een 

toekomstig gebruik van de opstelling dienen de strippen zodanig te 

worden bevestigd dat zij alleen normaalspanningen in de voeg op kunnen 

wekken. 

Na het lijmen en de montage van de strippen werden messing blokjes op de 

stenen gelijmd, wederom met X60. Elk blokje werd voor twee metingen 

gebruikt . Bij het lijmen waren de blokjes in een hulpframe aan elkaar 

gekoppeld, zodat de positie van de blokjes ten opzichte van elkaar bij 

elk proefstuk gelijk was. Voor de meting van de dwarsverplaatsingen 

waren de LVDT's in het ene blokje ingeklemd (blokjes a in figuur 7) en 

drukten zij met hun verende meetstift tegen het tegenoverliggende blokje 

(blokjes b in figuur 7) . Het vlakje van de blokjes b moet een hoek van 

900 maken met de lengte - as van de LVDT's voor een zuivere meting. Is dit 

niet het geval dan wordt onder invloed van de afschuifverplaatsing 

altijd een dwarsverplaatsing gemeten (zie ook figuur 8) . Dit probleem 

werd zo goed mogelijk opgelost door twee glazen plaatjes tegelijk op de 
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blokjes b aan één zijde van de voeg te lijmen met een balkje, waarbij 

het balkje ervoor zorgde dat de glazen plaatj~s evenwijdig aan de voeg 

liepen en in elkaars verlengde lagen. 

Figuur 8 

,. ,. 

hulpbalkje om 
loodrecht te lijmen 

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

Glasplaatje 

Bevestiging van glazen plaatjes op de messing blokjes ter 

verkoming van meetfouten. 

Na het lijmen van de meetblokjes werd het proefstuk in de proefopstel

ling gebracht. Vervolgens werden de hulpstukken voor het inleiden van de 

normaaldrukkracht aan de L-vormige lastplaten bevestigd en de LVDT's 

aangebracht. Het gewicht van de L-vormige lastplaten en hulpstukken om 

de normaalkracht in te leiden werd met contragewichten gecompenseerd. Na 

de nulmeting werd de horizontale kracht loodrecht op de voeg aangebracht 

en gedurende de proef zo goed mogelijk constant gehouden. Hiervoor was 

geen besturing beschikbaar. Daarom gebeurde dit eerst met schotelveren. 

Dit bleek bij de kalkzandsteen proefstukken goed te werken. Bij de 

bakstenen echter, bleek de horizontale kracht ongeveer 10 % op te lopen. 

Daarom werden twee grote vijzels, die in een apart gesloten frame waren 

geplaatst, parallel met de horizontale vijzel geschakeld. Wanneer dan de 

horizontale kracht wil toenemen, stroomt er olie uit de relatief kleine 

vijzel waarmee de horizontale kracht wordt aangebracht naar de grote 

vijzels toe, waardoor de drukkracht nagenoeg constant bleef. 
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4 PROEVENPROGRAMMA 

Het totale programma omvatte 54 schuifproeven. Resultaten van proefstuk

ken die om diverse redenen geen bruikbaar resultaat opleverden, worden 

niet verwerkt in dit rapport. In bijlage I (extern) is wel een volledig 

overzicht opgenomen. Er zijn in de S.VE.C en de S.JO.C serie een aantal 

proefstukken mede door steenbreuk bezweken. Een aantal van die proeven 

verliep ongecontroleerd na het optreden van steenbreuk. Bij deze proeven 

bleek dat de LVDT's waarmee de vervorming werd gestuurd, parallel aan de 

scheur waren opgesteld, waardoor de scheur niet werd gedetecteerd. Nadat 

de "stuur-LVDT's" waren verwisseld met de andere LVDT's die diagonaal 

over een mogelijke trekscheur in de steen stonden, verliepen de proeven 

gecontroleerd. De proefstukken die ongecontroleerd zijn bezweken maar 

wel een bruikbaar diagram tot de top opleverden, zijn gebruikt bij de 

analyse van de afschuifsterkte. Verder is er een onderscheid gemaakt 

tussen proefstukken waar gecontroleerde steenbreuk optrad en sprake was 

van een redelijk afschuifvlak in de voeg (aangeduid met 'beperkte' 

steenbreuk) en proefstukken waar niet meer gesproken kon worden van een 

afschuifvlak. Het kleinste afschuifvlak wat met redelijk is aangeduid, 

bedroeg 80 % van het bruto afschuifvlak. 

De mogelijkheid dat er een diagonaal verlopende scheur in het proefstuk 

door de stenen ontstaat, is het belangrijkste nadeel van de gekozen 

proefopzet. Dit wordt veroorzaakt doordat het moment in het centrum van 

de voeg nul is, maar naar de rand van het proefstuk snel oploopt naar de 

maximale waarde (zie figuur 5) . Dit moment veroorzaakt trekspanningen in 

de stenen, die de oorzaak zijn van het signaleerde probleem. Dit pro

bleem is in principe op te lossen door de proefstukken in het midden van 

een echte tweezijdig ingeklemde ligger te lijmen en de ligger op af

schuiving te belasten. Er wordt dan een situatie gecreëerd waarbij het 

proefstuk in het midden van een ligger zit, die volgens het bekende 

vergeet-mij-nietje, wordt afgeschoven. Het buigend moment in het proef

stuk wordt dan sterk gereduceerd. Hiervoor is een andere proefopstelling 

nodig dan die nu is gebruikt, maar het principe van de wijze waarop de 

proefstukken worden belast, verandert niet. 
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In bijlage I zijn alle verkregen resultaten vermeld. In deze bijlage 

zijn voor elk proefstuk twee grafieken, waarin de geregistreerde proef

data is verwerkt, en een ove~zicht van de geometrie en het breukbeeld 

(afschuifvlak en/of eventueel een scheur door stenen) weergegeven. 

In de tabellen 12 tot en met 17 zijn de proefstukken weergegeven, 

waarvan de resultaten in dit rapport verwerkt zijn. Per serie worden, 

volgend op elke tabel, bijzonderheden vermeld. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de top in het last-verplaat

singadiagram en het wrijvingsniveau. In figuur 9 is schematisch een 

dergelijk diagram weergegeven . 

• b 

c 

V 

Figuur 9 Schematisch weergegeven last-verplaatsingsdiagram. 
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In figuur 9 is een onderscheid gemaakt tussen een aantal takken: 

a lineair-elastische stijgende tak die bij de top enigszins niet-lineair 

wordt; 

b dalende tak na de top; 

c een horizontale tak. 

Tak a spreekt voor zichzelf. Bij het bereiken van de maximale kracht 

ontstaat een afschuifvlak en moet de afschuifkracht afnemen (b) tot het 

wrijvingsniveau (c) is bereikt. Dit wrijvingsniveau is niets anders als 

de afschuifkracht die nodig is om twee voorwerpen over elkaar te laten 

schuiven. 

Tabel 12 Overzicht van de S . VE.B serie 

====================================================================== 
Normaal- (Njmm2) 

drukspanning 

-0,1 

S . VE . B . 9 

S.VE.B.10 

S.VE.B.ll 

-0,5 

S.VE . B.2 

S.VE.B.3 

S.VE.B.6 

-1,0 -2,0 

S . VE.B . 7 S . VE.B . l+ 

** 

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

+ steenbreuk, ongecontroleerd 

** beperkte steenbreuk, gecontroleer d 

Proefstuk S.VE.B.1 bezweek ongecontroleerd . Van dit proefstuk is alleen 

de top van het last-verplaatsingadiagram beschikbaar . Bij dit proefstuk 

is abusievelijk een voordruk van 2 Njmm2 in plaats van 1,0 N/mm2 aan

gebracht . De ouderdom van de proefstukken bedroeg gemiddeld 131 dagen. 

Het jongste proefstuk was 117 dagen oud en het oudste 138 dagen. 



TNO-Bouw BI-92-0104 november 92 blz. 41 

Tabel 13 Overzicht van de S.VE.C serie 

====================================================================== 
Normaal- (Njmm2) 

drukspanning 

-0,1 

S.VE.C.2 

S . VE.C.3 

S . VE.C.4 

* 

S.VE.C.11 * 

--0,3 

S.VE.C . 7+ 

S.VE.C.8 

* S.VE.C.9 

S.VE.C . 10+ 

-0,5 

======================================================================= 
* steenbreuk, gecontroleerd + steenbreuk, ongecontroleerd 

Bij de proefstukken S.VE.C.2, S .Ve.C.7, S.VE.C.9, S.VE.C.10 en S.VE.C.11 

trad steenbreuk op. Deze proefstukken bezweken zodanig dat er geen 

sprake was van een afschuifvlak in de voeg. Deze proefresultaten zijn 

alleen gebruikt bij de analyse van de bezwijkbelasting. 

De ouderdom van de proefstukken in deze serie bedroeg gemiddeld 156 

dagen . Het jongste proefstuk was 138 dagen oud en het oudste 181 dagen . 

Vanwege de problemen met het sturen in combinatie met steenbreuk zijn de 

proefstukken S.VE.C.9, S.VE.C.lO en S.VE.C.11 op een later tijdstip 

beproefd. Hierop wordt nog teruggekomen. 

Het veelvuldig optreden van steenbreuk bij de Vijf Eiken steen wordt 

mogelijk veroorzaakt door de aanwezige merkindruk. In elke voeg was 

steeds één merkindruk aanwezig. Vermoedelijk vormde zich hier een 

drukdiagonaal waardoor de mortelvoeg gunstiger wordt belast en de steen 

eerder maatgevend wordt. Naarmate het drukspaningsniveau hoger wordt en 

de voeg stijver, kan een dergelijke diagonaal zich beter ontwikkelen. 

Dit is de reden waarom in S.VE.C serie met de drukspanningsniveaus 0,1, 

0,3 en 0,5 N/mm2 is gewerkt. Helaas bleek het ook niet mogelijk te zijn 

om bij 0,5 Njmm2 redelijk resultaten te verkrijgen (dat wil zeggen geen 

of bepe rkte stee nbreuk) . 
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Tabel 14 Overzicht van de S.JO.B serie 

====================================================================== 
Nonnaal- (N/mmZ) 

drukspanning 

-0,1 

S.JO.B.1 

S.JO.B.2 
*+ 

S . JO.B.3 

S.JO.B.10 

-0,5 

S.JO.B.4 

S.JO.B.5 

S.JO.B.6 

-1,0 

S.JO.B.7 

S.JO . B.8 

S.JO.B.9 
** 

======================================================================= 
* steenbreuk, gecontroleerd + steenbreuk, ongecontroleerd 
** 

beperkte steenbreuk, gecontroleerd 

Bij proefstuk S.JO.B.2 trad pas ongecontroleerd gedrag op nadat de top 

in het last-verplaatsingadiagram was gepasseerd. De top van het last-

verplaatsingadiagram en het wrijvingsniveau na de top zijn wel gemeten . 

De ouderdom van de proefstukken in deze serie bedroeg gemiddeld 148 

dagen. Het jongste proefstuk was 145 dagen oud en het oudste 151 dagen. 

Tabel 15 Overzicht van de S.JO.C serie 

====================================================================== 
Nonnaal- (N/mm2) 

drukspanning 

-0,1 

S.JO.C.1++ 
*+ 

S.JO.C.2 

S.JO.C.4+ 

S.JO.C.11 

-0,5 

S.JO.C.5 

S.JO.C.6 

S.JO.C.7 

-1,0 

* * S . JO . C.8 

** ** 
S.JO.C.9 

* ** S.JO.C.10 

======================================================================= 
* steenbreuk, gecontroleerd + steenbreuk, ongecontroleerd 

++afschuifbreuk, ongecontroleerd ** beperkte steenbreuk, gecontroleerd 
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Bij de proefstukken S.JO.C.1 en S.JO.C.4 trad na de top ongecontroleerd 

bezwijken op waardoor alleen de top beschikbaar is. Bij proefstuk 

S.JO.C.2 is wel steenbreuk opgetreden, maar het afschuifvlak werd 

hierdoor slechts 10\ kleiner (zie ook blz. 117 van bijlage I). Dit 

proefstuk is daarom geanalyseerd alsof een volledige afschuifbreuk was 

opgetreden. Bij dit proefstuk trad bij het bereiken van de top onge

controleerd gedrag op, maar de proef kon voortgezet worden met een 

gecontr oleerd afschuiftraject. De proefstukken S.JO.C.6 , S.JO . C.9 en 

S.JO.C.10 bezweken gecontroleerd met een beperkte steenbreuk. Zij zijn 

zowel voor de sterkte-analyse als voor de analyse van het wrijvings

niveau gebruikt. Bij de proefstukken S.JO.C.5, S.JO.C . 7 en S.JO . C. S 

trad een zodanige steenbreuk op dat zij alleen voor de bepaling van de 

afschuifsterkte zijn gebruikt. 

De ouderdom van de proefstukken in deze ser ie bedroeg gemiddeld 170 

dagen. Het jongste proefstuk was 151 dagen oud en het oudste 179 dagen. 

Tabel 16 Overzicht van de S.KZ.B serie 

====================================================================== 
Normaal- (N/mmZ) 

drukspanning 

-0,1 

S . KZ . B.3 

S.KZ.B.4 

S . KZ.B.5 

-0,5 

S.KZ . B . 2 

S.KZ . B . 9 

S.KZ . B . 12 

S.KZ.B.17 

-1,0 

S.KZ.B.13 

S.KZ.B.14 

=====================;================================================= 

Bij de proefstukken S . KZ.B.2 en S.KZ.B.13 werd geen top geregistreerd in 

het last-verplaatsingsdiagram. Vermoedelijk zijn deze proefstukken 

ergens tussen het moment van lijmen en het inbouwen in de opstelling 

b e zweken. Daar de proefstukken ge durende het inbouwen onder een zekere 

voor d r uk ston den werd d i t pas t ij dens de beproeving duidelijk. De 

resultaten van deze proefstukken zijn wel gebruikt voor de bepaling van 

het wrijvingsniveau na de top. 
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Van het proefstuk S.KZ.B.S ontbreekt door een storing in de meetappara

tuur de file met data-gegevens. De verwerkte gegevens zijn afgelezen uit 

het last-verplaatsingadiagram dat door een x-y recorder tijdens de proef 

is opgetekend. 

De ouderdom van de proefstukken in deze serie bedroeg gemiddeld 157 

dagen wanneer proefstuk S.KZ.B.17 wordt genegeerd. Dit proefstuk werd 

als laatste gebruikt voor het uittesten van de opstelling en leverde een 

bruikbaar resultaat. De ouderdom bedroeg 116 dagen. 

Afgezien van het proefstuk S.KZ.B.17 was het jongste proefstuk 156 dagen 

oud en het oudste 160 dagen. 

Tabel 17 Overzicht van de S.KZ.C serie 

====================================================================== 
Normaal- (N/mm2) 

drukspanning 

-0,1 

S.KZ.C.1 

S.KZ.C.S 

S.KZ.C.6 

-0,5 

S.KZ.C.S 

S.KZ.C.10 

S.KZ.C.ll 

-1,0 

S.KZ.C.2 

S.KZ.C.3 

S.KZ.C.4 

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

Over de S.KZ.C proefstukken zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

De ouderdom van de proefstukken in deze serie bedroeg gemiddeld 165 

dagen. Het jongste proefstuk was 160 dagen oud en het oudste 167 dagen. 

Wanneer alle proefstukken tezamen worden beschouwd varieerde de ouderdom 

tussen de 116 en 179 dagen. De exacte ouderdom is in bijlage I vermeld. 

Gezien het verloop van de sterkteontwikkeling van de mortels (zie 

tabel 6) kunnen tijdseffecten worden verwaarloosd. Hierbij wordt veron

dersteld dat de sterkteontwikkeling van het mortelprisma overeenkomt met 

die van de voeg. 
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5 INTERPRETATIE PROEFRESULTATEN 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden op basis van de verkregen proefresultaten de 

volgende grootheden bepaald: 

- de sterkte bij breuk afhankelijk van de voorspanning, 

- de afschuifstijfheid van de voeg, 

- de wrijvingscoêfficiênt na breuk, 

- de zogenaamde mode II breukenergie en de bijbehorende afschuifver-

plaatsing waarover de cohesie tot nul reduceert en 

- de dilatantie (hoek ~ tussen de relatieve dwarsverplaatsing u en de 

relatieve afschuifverplaatsing v) . 

In figuur 10 zijn de genoemde grootheden schematisch weergegeven. 

Figuur 10 

u 
-t--

afschuifsterkte tan(YJ ) = u/v 

mode 11 Gf 

wrijvingscoefflcient 

Glljdingsmodulus 

V 

De geanalyseerde grootheden schematisch weergegeven in het 

last-verplaatsingsdiagram. 

In de volgende paragrafen zullen de bepalingen in detail worden toege

licht. Eerst zal worden aangegeven hoe de betreffende grootheid is 

bepaald en vervolgens zullen de resultaten worden besproken. 
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5.2 Afschuifsterkte 

In deze paragraaf zal de afschuifsterkte worden besproken. Dit zal 

gebeuren aan de hand van het bezwijkcriterium van Mohr-Coulomb. Voor een 

spanningstoestand waarbij een normaalspanning en een schuifspanning 

optreden, kan dit criterium eenvoudig worden geformuleerd met: 

waarin: 

r 

c 

a 

r = c - tan(~) .a 

de schuifspanning, 

de cohesie, 

de hoek van inwendige wrijving en 

(1) 

de normaalspanning loodrecht op de lintvoeg (trek is posi

tief) 

De cohesie c wordt ook wel aangeduid met de hechtschuifsterkte r
0 

of fs. 

Op voorhand wordt er op gewezen dat tangens van de hoek van inwendige 

wrijving niet dezelfde waarde als de wrijvingscoëfficiënt na het bezwij

ken van de voeg hoeft te hebben, hoewel de wiskundige benadering daar 

gelijk is. 

Van elk proefstuk is de maximale schuifspanning en de op dat moment 

aanwezige normaaldrukspanning bepaald. Dit levert voor elk proefstuk 

waarvan de resultaten gebruikt zijn, een (r,a) combinatie op. Voor elke 

serie is vervolgens de beste rechte met behulp van lineaire regressie 

door deze punten bepaald. Deze regressieanalyse geeft waarden voor ~ en 

c. 

De verticale belasting is met een drukdoos aan de bovenzijde van de 

opstelling geregistreerd. Het gewicht van de stalen belastingspiaten en 

de hulpstukken om de horizontale kracht (de normaaldrukspanning) aan te 

brengen, werd gecompenseerd door contragewichten. Hiervoor hoefde dus 

geen correctie van het meetresultaat te worden uitgevoerd. De maximale 

afschuifkracht werd gedeeld door het oppervlak van de voeg volgend uit 

de uitwendige afmeting van het proefstuk. Dit gebeurde ook voor de 

bijbehorende normaaldrukspanning. 

Dit levert de in tabel 18 weergegeven resultaten. 
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Tabel 18 Bezwijkschuifspanningen r en bijbehorende normaalspanningen 
u 

a in de voeg . 

====================================================================== 
Proefstuk a (N/nun2) r (Njnun2) Proefstuk a (N/nun2) r (N/nun2) 

S.VE.B.9 -0.124 0.560 S.VE.C.3 -0.135 0 . 999 
S.VE.B.10 -0.132 0.994 S.VE.C.4* -0.111 0.853 
S.VE.B.11 -0.130 0.861 S.VE . C.2 

* 
-0.123 0.921 

S.VE.B.2 -0.520 0.735 S.VE.C.11 -0.103 1.188 
S .VE.B.3** -0.519 1.061 S.VE.C.7 -0.302 1.340 
S . VE.B.6 -0.519 1.189 s.VE.C.8* -0.306 0.969 
S.VE.B.7* -1.018 1.590 S.VE.C.9 

* 
-0.293 1.287 

S.VE.B.1 -2.022 2.317 S.VE.C.10 -0.306 1.312 

S.JO.B.1* -0.104 0.979 S.JO.C.1 
* 

-0.113 2.245 
S.JO.B.2 -0.104 0.952 S.JO.C.10 -0 . 200 2.393 
S.JO.B.3 -0.105 0.903 S.JO.C.1l -0 . 100 1.845 
S.JO.B.10 -0.113 1.066 S.JO.C.2* -0.113 1.615 
S.JO.B.4 -0.501 1.340 S.JO.C.4* -0.105 1.798 
S.JO . B.5 -0.498 1.367 s.Jo.c.5** -0.500 2 . 151 
S.JO.B.6 -0.494 1 . 476 S . JO . C.6* -0.491 2.209 
S.JO.B . 7 -0.989 1.926 S.JO.C.7* -0 . 497 2 . 625 
S.JO . B.8** -0.988 1.692 s.Jo.c.8** -1 . 011 2.894 
S.JO.B . 9 -0.983 1.980 S.JO.C.9 -1 . 001 2.333 

S.KZ.B.3 -0.103 0.196 S.KZ.C.1 -0 . 103 0 . 313 
S.KZ .B.4 -0.098 0.179 S.KZ.C.5 -0.102 0 . 382 
S.KZ.B . 5 -0.1 0.3 S.KZ.C.6 -0.102 0 . 354 
S.KZ.B.2 -0.490 0.362 S.KZ . C.8 -0 . 498 0 . 874 
S.KZ . B . 9 -0 . 498 0.525 S.KZ.C.10 -0.492 0 . 882 
S.KZ.B.12 - 0.490 0 . 510 S .KZ . C.ll -0.494 0.729 
S.KZ . B.17 - 0 . 531 0 . 494 S.KZ.C . 2 -0.926 1.183 
S.KZ.B.13 -0.925 0.762 S.KZ.C.3 -0.930 1.047 
S.KZ.B.14 -0.921 0.884 S.KZ.C.4 -0 . 929 1.237 
~==================================================~~================ 

steenbreuk beperkte steenbreuk 

Bij de proefstukke n in de S.JO.C serie was aan de boven- of onderzijde 

slechts een klein stukje steen afgebroken en was er een aanzienlijk 

afschuifvlak ontstaan. Dit geldt niet voor de proefstukken in de S.VE.C 

serie . Hier kon niet worden gesproken van een afschuifbreuk. Het bezwij

ken door steenbreuk is i n ieder geval een ondergrenswaarde voor de 

he chts chuifsterkte van de voe g . 

In figuur 11 zijn de maximale schuifspanningen tegen de normaalspan

ningen uitgezet. 
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Figuur 11 

3.00 

2.00 ~ • 
• OOOOOVE.B 

1JLJWD VE.C 
~KZ.B 
~KZ.C 
~JO.B 

1.00 ~JO.C 

0.00 
0 .00 1.00 2.00 

normol stress a (MPo) 

a 
3.00 

• 

2.00 / • i 
• 
• 

OOOOOVE.B T 

1.00 IJLJWDVE.C T 

~KZ.B T = ~ 
~KZ.C T 

tddddlJO.B T 

~JO.C T = 

0 .00 
0.00 1.00 2 .00 

normol stress a (MPo) 

b 

T = 0 .65 - 0 .83 * a 
T 0.88 - 0.31 * a 
T = 0.15 - 0.72 • a 
T = 0.28 - 0.97 • a 
T = 0 .88 - 1.01 • a 
T = 1.85 - 0.56 • a 

3.00 

0 .65 - 0 .8.3 .. a, r = 0 .94 
0 .85 1.22 * a, r = 0. 62 
0.15 0.72 * a, r = 0 .96 
0.28 0.97 * a, r = 0.97 
0.88 1.01 * a, 0.97 
1.85 0.75 * a, 0 .76 

.3.00 

Schuifspanningen bij bezwijken en Mohr-Coulomb parameters 

a) exclusief en b) inclusief proefresultaten met steenbreuk 

Vochtgehalte kalkzandsteen 3,9% 

(drukspanning a positief uitgezet) 
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Uit een vergelijking tussen figuren 11a en 11b valt op dat de proefre

sultaten eenduidiger worden, als de waarden waarbij steenbreuk is 

opgetreden in de analyse worden ,betrokken. Dit is opmerkelijk omdat die 

resultaten waarschijnlijk een ondergrens voor de schuifsterkte zijn. In 

figuur 12 is een last-verplaatsingadiagram weergegeven van een gecontro

leerd verlopen proef waarbij steenbreuk optrad. 

I 

. . .. i--· . I 
j 
I . .. i 

1 ~-

i I '·+ · i 'l ' 'î '-; 
·I i I 

I +·· 
I 

:.--1 

· ·· ···l . :... i ... ! . ·i ····· 
' 

I .. . , 

Figuur 12 Last-verplaatsingadiagram van S.JO.C.7 

Bij deze proef was duidelijk waar te nemen dat steenbreuk optrad in de 

dalende tak nadat de top was bereikt. Bij meerdere proefstukken zijn 

dergelijke punten in het diagram te herkennen. Dit zou betekenen dat het 

bezwijken van de voeg aanleiding is voor de opgetreden trekbreuk in de 

steen en niet omgekeerd. Dit verklaart het eenduidiger worden van de 

S.JO.C serie (minder spreiding ten opzichte van de 'best fit' lijn). Bij 

de S . VE.C serie kan dit niet de verklaring zijn. Bij deze serie was dan 

ook geen sprake van een afschuifvlak. In die serie is de hoek van 

; . 
-,~T· · ~ ·-

! 

... i . .... 
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inwendige wrijving het grootst, hetgeen mogelijk wordt veroorzaakt door 

de veronderstelde drukdiagonaal die zich naar het merkindruk toe vormt . 

Uit de in figuur 11 weergegeven correlatiecoëfficiënten, blijkt dat de 

proefresultaten niet in tegenspraak zijn met het veronderstelde lineaire 

verband tussen de maximale waarden voor T en a (a ~ 0) . Derhalve is het 

Mohr-Coulomb criterium als bezwijkomhullende bruikbaar voor het be

schrijven van de hechtschuifsterkte . 

De hoek van inwendige wrijving~ bedraagt minimaal 390 (tan~ = 0.8) en 

maximaal soo (tan~ = 1,2). Wanneer de spreiding van de proefresultaten 

in acht wordt genomen kan globaal worden gesteld dat deze hoek onafhan

kelijk is van de in dit onderzoek gebruikte materialen, immers alle 

'best fit' lijnen in figuur 12 lopen globaal gezien evenwijdig. 

Dat geldt zeker niet voor de cohesie c of hechtschuifsterkte f bij een 
s 

voorspanning 0 N/mm2 (de snijpunten van de 'best-fit' lijnen met de 

verticale as) . De waarden voor f blijken nauwelijks te worden beïnvloed 
s 

door het wel of niet gebruiken van de proefresultaten waarbij steenbreuk 

optrad. 

Uit de proeven lijkt de nivellering van de invloed van de mortelkwali

teit door de Vijf Eiken steen niet aanwezig te zijn; dit in tegenstel

ling tot de resultaten vermeld in [1] . Het gedrag van de proefstukken 

met Vijf Eiken stenen werd zoals eerder uiteengezet vermoedelijk sterk 

beïnvloed door de merkindruk. Bovendien bedraagt het aantal proeven 

waarmee de 'best-fit lijn' van S.VE.C is bepaald slechts 3, zodat de 

hechtsterkte die uit deze lijn volgt, onbetrouwbaar is. 

Salin [3] geeft, gebaseerd op Haller, de volgende waarden voor het Mohr

Coulomb criterium voor een stuk metselwerk 

T = 1,13 - 0,1a N/mm2 voor een hoge kwaliteit metselwerk 

en 

T 0,3 5 - 0,09a N/mm2 voor ge woon me tselwerk. 
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Opvallend zijn de relatief kleine hoeken van inwendige wrijving 

respectievelijk 5,10) die genoemd worden. 

blz. 51 

(5 17° 

In [4] worden voor de hechtschuifsterkte f van metselwerk waarden uit 
s 

normen genoemd van 0,2 N/mmZ. 

Voor tan(~) worden waarden in normen variërend tussen de 0,2 en 0,6 

genoemd. 

Opgemerkt wordt dat in de meeste normen geen rekening wordt gehouden met 

andere breukmechanismen die bij afschuifbelasting op kunnen treden 

(metselwerkdruksterkte, hechttreksterkte en steentreksterkte) . 

In de tabel 19 wordt de waarde voor f vergeleken met de eerder gevonden 
s 

waarden voor de treksterkte (zie tabel 11) . 

Tabel 19 Vergelijking tussen de treksterkte ft en 

de schuifsterkte f 
s 

============================================================== 
trekproef

serie 

T.VE.B 

T.VE.C 

T.JO.B 

T.JO.C 

T.KZ . B 

T.KZ.C 

0,10 

0,35 

0,62 

1,43 

0,02 

0,06 

schuifproef- f 
s 

serie (N/mmZ) 

S.VE.B 0,65 

S.VE.C 0,88 

S . JO . B 0,85 

S.JO.C 1,89 

S.KZ.B 0,10 

S.KZ.C 0,28 

f /f 
s t 

(-) 

6,5 

2,5 

1,4 

1,3 

5,0 

4,7 

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

Het blijkt dat vooral daar waar bij de trekproeven de laagste waarden 

werden gevonden, de verhouding tussen de schuif- en treksterkte het 

grootst is. 

De gevonden waarden voor de hechtschuifsterkten tussen kalkzandsteen en 

mortel zijn in vergelijking met de hechttreksterkten aanzienlijk hoger. 
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Dit uit zich in de grote waarde voor de verhouding fs/ft voor de series 

KZ.B en KZ.C. Uiteraard zal bij een betere hechting tussen voeg en 

kalkzandsteen een hogere hechtschuifsterkte worden verkregen. Verwacht 

wordt dan wel dat de verhouding f /f lager wordt. . s t 

In ieder geval kan geconcludeerd worden dat de hechtschuifsterkte f van 
s 

lintvoegen niet kleiner is dan de hechttreksterkte van lintvoegen. In 

een stuk metselwerk zal de waarde voor f lager liggen door de aanwezig-
s 

heid van stootvoegen. Indien de stootvoeg 10 mm dik is en de steen 210 

mm lang en verondersteld wordt dat bij breuk de spanningsverdeling 

gelijkmatig over steen en stootvoeg is verdeeld, zal die metselwerk

hechtschuifsterkte ongeveer 5 % geringer zijn. Dit als de sterkte van de 

stootvoeg wordt verwaarloosd. Omdat in werkelijkheid de schuifspanning 

in de lintvoeg in metselwerk niet uniform verdeeld zal zijn, juist door 

de aanwezigheid van stootvoegen, zal het verschil tussen de schuifsterk

te van metselwerk en de hechtschuifsterkte van lintvoegen meer dan 5 % 

bedragen. 
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5.3 Afschuifstijfheid van de voeg (glijdingsmodulus) 

Uit de proefresultaten is het mogelijk om de glijdingsmodulus van de 

mortelvoeg te bepalen. 

Volgens de lineaire elasticiteitstheorie geldt: 

waarin: 

V 

d 
V 

G 

T = 
)' 

G.)' . 
y_ 
d 

V 

(2) 

(3) 

afschuifspanning : deze volgt direkt uit de belasting; 

de relatieve afschuifverplaatsing over de voeg: deze moet 

worden herleid uit de gemeten verlengingen; 

de dikte van de voeg : deze volgt uit de geometrie van het 

proefstuk . 

glijdingsmodulus 

Voordat de afschuifverplaatsing v over de voeg wordt bepaald, dient uit 

de gemeten vervormingen eerst de afschuifverplaatsing over een voeg en 

twee schijfjes steen aan weerskanten van de voeg te worden bepaald. Dit 

is gebeurd op de wijze zoals in figuur 13 is aangegeven . 

Hierbij dient te worden bedacht dat de wijze waarop de meetblokjes en 

glazen plaatjes zijn aangebracht (zoals in paragraaf 3.2 is beschreven), 

een meetfout in de dwarsverplaatsing niet uitsluit. De dwarsverplaatsing 

is echter aan twee zijden, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant 

van het proefstuk gemeten . Hierdoor kunnen de dwarsverplaatsing en de 

afschuifverplaatsing worden bepaald uit vier onafhankelijk berekende 

vervormingen, en wordt verondersteld dat mogelijke meetfouten daardoor 

worden genivelleerd. 
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Detail A 

-----driehoek biJ aanvang 

--- ------------ vervormde driehoek 

u -----geregistreerde verplaatsingen 

v = r- 100 

Bepaling van de afschuifvervorming uit de gemeten vervormin-

gen 

De afschuifvervorming over de steen is vervolgens 
E 

bepaald met: 

V 
st = 

T .d 
st 

G 
st 

met G = st 
st 2. (1 + vst) 

Voor de afschuifvervorming over de voeg volgt dan: 

v = vtot - vst 

E en v zijn gebaseerd op [1] . Daar worden E-moduli en dwarscontrae-
st st 

tiecoëfficiënten (v) vermeld voor een spanningsniveau van± 10 N/mm2. 

Omdat het (schuif)spanningsniveau in de proefstukken aanmerkelijk lager 

is, zijn de in tabel 20 weer ge geven waarden aangehouden. Deze waarden 

zijn gebaseerd op dezelfde proeven als in [1] bij een spanningsniveau 

van ± 2,5 N/mm2. Bij lage spanningsniveaus bleek het bijzonder moeilijk 

te zijn om de waarde van v vast te stellen. De gemeten waarden variëren 

globaal tussen 0,05 en 0,1. Voor v is 0,1 voor alle steentypen aange 

houden. 
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Tabel 20 Aangehouden waarden voor de elasticiteitsmodulus en dwars

contractiecoëfficiënten van de gebruikte stenen 

===:============================~================ 

steensoort 

VE 

JO 

KZ 

E (N/mm2) 

7500 

17000 

15100 

V ( - ) 

0.10 

0.10 

0.10 

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

Met de aangegeven berekeningswijze is de afschuifvervorming van de voeg 

als functie van de schuifspanning berekend. Vervolgens zijn uit de 

waarnemingen tot halve breuklast met lineaire regressie de glijdings 

moduli bepaald. Dit leidt tot de in tabel 21 weergeven waarden. 

Tabel 21 Glijdingsrnoduli van de voegen 

============================================================== ===== 
Proefstuktype: 

VE . B 

VE.C 

JO.B 

JO.C 

KZ.B 

KZ.C 

Glijdingsrnodulus: 

(Njnun2) 

1220 

1330 

2130 

3070 

590 

1300 

variatiecoëfficiënt aantal 

(%-) proeven 

18 

25 

8 

12 

51 

30 

7 

7 

10 

11 

7 

9 

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

Indien de waarden voor de E-modul i en dwarscontractiecoëfficiënten van de 

steen worden aangehouden, zoals die in [1] voor het spanningsniveau van 10 
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N/mmZ zijn vermeld, worden ongeveer 10 % hogere waarden voor de glijdinga

moduli van de voegen gevonden . Hieruit blijkt dat de berekening vrij 

ongevoelig is voor de steeneigenschappen. Dit is logisch, daar de steen 

aanzienlijk stijver is dan de voeg, waardoor het aandeel van de steen in 

de totale vervorming gering is . . 

Om de gevoeligheid voor meetfouten in de dwarsvervorming vast te stellen 

zijn de glijdingsmoduli ook berekend, uitgaande van een dwarsvervorming 

gelijk aan nul. Dan blijken de glijdingsmodlui maximaal 1% toe te nemen. 

Indien de elasticiteitsmodulus van een voeg 2 maal groter is dan de 

glijdingsmodulus (v = 0 verondersteld), komen de waarden voor de mortel-

voegen bij Vijf Eiken en Kalkzandsteen redelijk overeen met de eerder 

gevonden waarden bij de drukproeven in [1]. Alleen de waarde voor KZ.B is 

duidelijk lager. Bij Joosten metselwerk is deze overeenkomst niet aanwezig 

vanwege de extreem hoge waarden in [1) die daar uit de drukproeven volgen. 

5.4 Wrijvingscoëfficiënt 

Bij de analyse van het wrijvingsniveau bleek al snel dat het interessant 

was om alle resultaten tezamen te beschouwen. 

Hierbij zijn alleen die proeven beschouwd waarbij sprake was van een 

redelijk afschuifvlak (minimaal 80 % van de oorspronkelijke bruto doorsne

de van de voeg, aangeduid met 'beperkte steenbreuk ' ) en die een gecontro

leerd afschuiftraject 'na de top' hebben doorlopen. In tabel 22 is een 

samenvatting van de proefstukken gegeven waarvan de resultaten in deze 

paragraaf zijn gebruikt. 
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Tabel 22 Overzicht van de proefstukken waarvan de wrijvingscoëfficiënt 

na de top in het last-verplaatsingadiagram is bepaald . 

====================================================================== 
Normaaldrukspanning (N/mm2) 

-0,1 

S.VE.B.9 
S.VE.B . 10 
S . VE . B.11 

S.VE.C.3 
S.VE . C.4 

S.JO.B.1* 
S .JO . B . 2 + 
S . JO.B.3 
S.JO.B.10 

*+ 
S.JO . C.2 
S . JO.C.ll 

S.KZ.B.3 
S.KZ . B.4 
S.KZ.B.5 

S.KZ.C.1 
S . KZ.C . 5 
S . KZ.C.6 

-0,3 

S.VE.C.8 

-0,5 

S . VE.B.2 
S . VE.B.3** 
S.VE . B.6 

S.JO.B.4 
S.JO.B.5 
S.JO . B.6 

** 
S.JO . C.6 ** 
S.JO.C.10 

S.KZ . B.2 
S . KZ.B.9 
S . KZ.B.12 
S.KZ.B . 17 

S.KZ.C . 8 
S . KZ.C.10 
S .KZ . C.ll 

-1,0 

S . VE.B.7 

S . JO.B.7 
S . JO.B.8** 
S.JO . B . 9 

** S.JO.C . 9 

S.KZ.B.13 
S.KZ . B.14 

S . KZ.C.2 
S.KZ.C.3 
S.KZ.C.4 

======================================================================= 
* **steenbreuk, gecontroleerd 

beperkte steenbreuk, gecontroleerd 

+ steenbreuk, ongecontroleerd 
++afschuifbreuk, ongecontroleerd 

De schuifspanning werd berekend door de kracht te delen door het af

schuifvlak. De grootte van het in rekening gebrachte afschuifvlak is 

niet belangrijk omdat de cohesie nul blijkt te zijn en de wri jvingscoëf

ficiënt niet wordt beïnvloed door de grootte van het vlak omdat dit voor 

de normaal - en schuifkracht gelijk is. Bij de bepaling van de afschuif

breukenergie in paragraaf 5.5 is de keuze wel van belang . 

De weergegeven punten in figuur 14 zijn bepaald met het gereduceerde 

afschuifvlak . In de figuur zijn combinaties van de gemiddelde schuif

spanning en de gemiddelde normaalspanning uit 10 waarnemingen in de 

staart van het last-verplaatsingadiagram (waar een vrijwel constant 

schuifspanningsniveau is bereikt) weergegeven. De selectie van deze 10 
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waarnemingen vond op twee manieren plaats. Eenmaal werden tussen elke 

gebruikte waarneming 74 waarnemingen genegeerd en eenmaal 24. Bij beide 

manieren was de laatste waarneming in het last-verplaatsingsdiagram 

betrokken. Tussen beide uitkomsten zat een verwaarloosbaar verschil 

(minder dan 1%) . 

Figuur 14 

00000 VE.B 
1.50 ooooo VE.C 1 .00 9.4~ 

~KZ.B 0.74 4 .5~ 
00000 KZ.C 0 .72 7.~ 
Mdddl JO.B 0.83 12.5~) 
***** JO.C ----- . --Best 

088 f~l 

0.87 8.8~) 
fit T 0 .014 + 0.756 * a (r 0.988) 0 

0.. 
::::1; 

t-

C/l 
C/l 
<lJ ... 
v; 
I.. 

0 
<lJ 

.J::. 
C/l 

* 
1.00 

* o* 

* 
0.50 

0 

0 

0.00 
0 .00 0 .50 1.00 1.50 

normal stress a (MPa) 

Gemiddelde schuif- en normaalspanning in de horizontale 

staart van het last-verplaatsingadiagram (drukspanning a 

positief uitgezet) . 

In figuur 14 zijn de gemiddelde wrijvingscoëfficiënten per serie weerge

geven met de variatiecoëfficiënten tussen haakjes. Tevens is de met 

lineaire regressie bepaalde beste rechte door alle proefresultaten 

weergegeven, inclusief de bijbehorende correlatiecoëfficiënt r. 
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Uit figuur 14 kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde wrijvings

coëfficiënt 0,75 bedraagt en onafhankelijk is van het gebruikte mate

riaal. Tevens blijkt dat de cohesie terugvalt naar nul als de afschuif

verplaatsing groot genoeg is. Op dit verschijnsel wordt in de volgende 

paragraaf ingegaan. 

5.5 Cohesie-Softening en afschuifbreukenergie 

Gebleken is dat de cohesie met het toenemen van de afschuifverplaatsing 

niet plotseling, maar min of meer geleidelijk nul wordt. Dit verschijn

sel lijkt sterk op het beeld bij vervormingagestuurde trekproeven op 

steenachtige materialen, waar bij een toenemende scheurwijdte de trek

sterkte ook niet direkt terug naar nul valt. Hierbij wordt de span

ningsverdeling in de voeg uniform verondersteld. Dit geleidelijk afnemen 

van de hechtschuifsterkte en treksterkte wordt veroorzaakt door het 

niveau waarop de resultaten worden geanalyseerd. Zou in de voeg naar 

hele kleine deeltjes worden gekeken, dan zal de sterkte plaatselijk bij 

het overschrijden van de hechtsterkte direkt nul worden. Bij een analyse 

waar het afschuifvlak van een gehele steen wordt bekeken, leidt een 

lokale beschadiging die met toenemende belasting groter wordt, tot een 

geleidelijke terugval. 

In deze paragraaf is de afschuifbreukenergie {Gfii) afhankelijk van het 

toegepaste drukspanningsniveau geanalyseerd. De afschuifbreukenergie is 

geen eenduidig begrip zoals dat bij een trekproef het geval is, omdat 

het oppervlak onder een schuifspanning-afschuifverplaatsings-diagram 

groter wordt naarmate de normaaldrukspanning toeneemt. De afschuifbreuk

energie is in figuur 15a gedefinieerd. 
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Figuur 15 

schuifspanningen 
betrokken op het bruto 
oppervlak van de voeg 

V 

a 

V -
schuifspanningen na de top 
betrokken op het gereduceerde 
afschuifoppervlak van de voeg 

V 

b 

Definitie van de afschuifbreukenergie (a) en invloed van het 

gereduceerde aanhechtoppervlak (b) . 

In figuur 15a is de schuifspanning (betrokken op het bruto~oppervlak van 

de voeg) uitgezet tegen de afschuifverplaatsing in de voeg, bepaald 

overeenkomstig figuur 13. Vanuit de horizontaal verlopende staart (het 

wrijfspanningsniveau dat in de vorige paragraaf is bepaald) wordt een 

horizontale lijn getrokken. Het oppervlak dat door deze lijn en het r~v 

diagram wordt ingesloten, wordt gedefinieerd als de afschuifbreukenergie 

Gfii die ook wel mode II breukenergie wordt genoemd. 
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Zou van het gereduceerde afschuifoppervlak door steenbreuk worden 

uitgegaan in plaats van het bruto afschuifoppervlak, dan doen zich twee 

complicaties voor: 

- het is niet altijd duidelijk wanneer de steenbreuk zich heeft voorge-

daan; 

- er ontstaat een sprong in het diagram, omdat voor de top de schuif

spanning wordt berekend door de afschuifkracht te delen door het 

volledige afschuifvlak, en ergens op of na de top het oppervlak 

reduceert terwijl de kracht op dat moment niet blijkt te veranderen en 

dus de schuifspanning ineens toeneemt. 

In figuur 15b is een dergelijk diagram schematisch weergegeven. Worden 

de oppervlakken vergeleken die in beide diagrammen de breukenergie 

. bepalen, dan blijkt dat voor het Gfii oppervlak voor het bereiken van de 

top, het met steentjes gearceerde oppervlak het verschil te zijn. Er zou 

ook voor gekozen kunnen worden om de Gfii voor de top te baseren op het 

bruto-afschuifoppervlak. Na de top neemt de afstand tussen het schuif

wrijfspanningsniveau en de optredende schuifspanning toe met een factor 

die gelijk is aan A /A waardoor de breukenergie na de top bruto reduc 
toeneemt. Of de totale breukenergie toeneemt is afhankelijk van de 

verhouding tussen de afname voor de top en de toename na de top. Wordt 

voor de top het Gfiioppervlak (figuur 15a) in rekening gebracht, dan 

neemt de breukenergie toe als na de top van het gereduceerde afschuif

vlak wordt uitgegaan . 

Van de proefstukken die in deze paragraaf worden beschouwd, zijn er vijf 

waarbij dit probleem speelt. 

Er is een arbitraire keuze gemaakt om de breukenergie volgens figuur 15a 

te bepalen. Om de invloed van deze keuze voor de vijf proefstukken met 

steenbreuk te bepalen, is ook de breukenergie volgens figuur 15b inclu

sief het met stenen gearceerde oppervlak berekend. 

In deze paragraaf zijn de in tabel 23 weergegeven proefstukken in de 

analyse betrokken. 
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Tabel 23 Overzicht van de proefstukken waarvan de breukenergie is 

bepaald. 

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

-0,1 

S.VE.B.9 
S.VE.B.10 
S.VE.B.ll 

S.VE.C.4 

S.JO.B.1 
S.JO.B.3 
S.JO.B.10 

S .JO.C.ll 

S.KZ.B.3 
S.KZ.B.4 

S . KZ.C.1 
S.KZ.C.S 
S.KZ.C.6 

Normaaldrukspanning (Njmm2) 
-0,3 

S.VE.C.8 

-0,5 

S.VE.B.2 
S.VE.B.3** 
S.VE.B.6 

S.JO.B.4 
S.JO.B.S 
S.JO.B.6 

** 
S.JO.C.6 ** 
S.JO . C.10 

S.KZ.B.2 
S.KZ.B.9 
S.KZ.B.12 
S.KZ.B.17 

S.KZ.C.8 
S.KZ . C.lO 
S.KZ.C.ll 

-1,0 

S.VE.B.7 

S.JO.B.7 
S.JO.B.8** 
S.JO.B.9 

** 
S.JO.C.9 

S.KZ.B.13 
S.KZ.B.14 

S.KZ.C.2 
S.KZ.C.3 
S.KZ.C.4 

~========================================+============================= 

steenbreuk, gecontroleerd steenbreuk, ongecontroleerd 
** ++ beperkte steenbreuk, gecontroleerd afschuifbreuk, ongecontroleerd 

In vergelijking met de vorige paragraaf (bepaling wrijvingsniveau) zijn 

de proefstukken S.VE.C.3, S.JO.B.2, S.JO.C.2, S.KZ.B.S en S.KZ.B.2 

afgevallen. Het proefstuk S.VE.C.3 is nu niet gebruikt omdat daarvan 

alleen de top en het wrijvingsniveau was gemeten vanwege een ongecontro

leerde afschuifbreuk. Hetzelfde geldt voor de proefstukken S.JO.B .2 en 

S.JO.C.2. Van proefstuk S.KZ.B.S is geen data-file beschikbaar en van 

proefstuk S.KZ.B.2 was de hechting van de voeg vermoedelijk al voor 

aanvang van de proef verbroken, zodat daarvan alleen het wrijvingsniveau 

beschikbaar is. 

I n de navolgende figuren zijn voor elk proefstuktype de r-v diagrammen 

van elk proefstuk in één grafiek weergegeven. 
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Figuur 16 Schuifspanning als functie van de afschuifverplaatsing voor 

verschillende normaaldrukspanningsniveaus . 
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t a = -0.3 MPa 

a -0.1 MPo -------
0.20 0.40 0 .60 0.80 1.00 

shear displacement (mm) 

Figuur 17 Schuifspanning als functie van de afschuifverplaatsing voor 

verschillende normaaldrukspanningsniveaus . 
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Figuur 18 Schuifspanning als functie van de afschuifverplaatsing voor 

verschillende normaaldrukspanningsniveaus . 
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Figuur 19 Schuifspanning als functie van de afschuifverplaatsing voor 

verschillende normaaldrukspanningsniveaus. 
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Calcium Silicate with mortor 1 :2:9 (CS.B) 
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Figuur 20 Schuifspanning als functie van de afschuifverplaatsing voor 

verschillende normaaldrukspanningsniveaus . 
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a -1.0 MP a 
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Figuur 21 Schuifspanning als functie van de afschuifverplaatsing voor 

verschillende normaaldrukspanningsniveaus. 
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Wanneer in de figuren 16 tot en met 21 horizontale lijnen door de te 

onderscheiden wrijvingsniveaus worden gedacht, blijkt dat het oppervlak 

Gfii toeneemt naarmate het drukspanningsniveau in een serie toeneemt. 

Dit beeld komt bij elke serie naar voren . Uit de grafieken komt verder 

weer naar voren dat de wrijvingsniveaus per voordruk weinig spreiding 

vertonen. 

In tabel 24 zijn de berekende breukenergieën volgens figuur 15a voor elk 

proefstuktype, gerangschikt naar voordrukspanning, vermeld. In bijlage 

II zijn de waarden voor elk proefstuk vermeld. 
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Tabel 24 Breukenergie van de beschouwde proefstukken betrokken op het 

bruto-afschuifoppervlak 

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

Proefstuk 

type 

S.VE.B 

S.VE.C 

S.JO.B 

S.JO.C 

S.KZ.B 

S.KZ.C 

-0,1 

0.022 

0.046 

0.041 

0.063 

0.056 

0.057 

0 . 087 

0.066 

0.007 

0.006 

0. 011 

0. 011 

0 . 012 

Breukenergie Gfii (N/mm) 

Normaaldrukspanning (N/mm2) 

-0,3 

0.043 

-0,5 

0.044 

0.048 

0.116(0.143) 

0.123 

0.114 

0.112 

0 . 169(0.254) 

0.174(0.215) 

0.016 

0 . 019 

0 . 014 

0.037 

0.042 

0.025 

* 

* 

* 

-1,0 

0.136 

0.222 

0.171 

0.226(0.252) 

0.126(0.157) 

0 . 007 

0.023 

0.046 

0.043 

0.052 

* 

* 

======================================================================= 
* Gfii betrokken op het gereduceerde afschuifoppervlak na de top 

In figuur 22 zijn de gevonden waarden voor de breukenergie uitgezet 

tegen de normaalspanning in de top van het last-afschuivingsdiagram. 
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Figuur 22 Breukenergie als functie van de normaaldrukspanning betrok

ken op het bruto afschuifoppervlak 

Vochtgehalte kalkzandsteen 3,9% 

(drukspanning a positief uitgezet) . 

In figuur 22 zijn tevens de beste rechten volgend uit lineaire regres

sie, inclusief de correlatiecoëfficiënten, per steensoort weergegeven. 

Voor elke steensoort blijkt dat de breukenergie toeneemt als de normaal

drukspanning toeneemt. Verder blijkt dat de waarden en toename van de 

breukenergie groter zijn bij de bakstenen dan bij de kalkzandstenen 

proefstukken. Van een invloed van het type mortel zoals die bij de 

schuifsterkte aanwezig is, is nu geen sprake. De breukenergie Gfii lijkt 

voornamelijk afhankelijk van het type steen te zijn. Met name de opper

vlaktetextuur van de steen zal hiervoor verantwoordelijk zijn, omdat 
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deze de krachtsoverdracht op microscopisch niveau sterk zal beïnvloeden. 

Daarom zijn in figuur 22 de 'beste rechten' per steensoort weergegeven. 

Overigens wordt hier niet mee qedoeld dat er een lineair verband tussen 

a en Gfii bestaat. Daarvoor zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Als 

een eerste benadering zijn de weergegeven lineaire verbanden wel bruik

baar: 

VE: Gfrr= 0.026 - 0.10 * a 

JO: Gfrr= 0.058 - 0.13 * a 

KZ: Gfrr= 0.009 - 0.03 * a 

waarin a = normaalspanning loodrecht op de lintvoeg (N/mm2) 

Gfrr= breukenergie (N/mm} 

Om het 'na de top' gedrag verder vast te leggen zijn per proefstuk twee 

afschuifverplaatsingen bepaald. Deze verplaatsingen zijn weergegeven in 

figuur 23. 

Figuur 23 

Tl 
' ' 

v-nonlin 
~--------------------------~ 

V 

De berekende afschuifverplaatsingen om het schuifspanning

afschuifverplaatsinga-diagram te karakteriseren 

(schematisch) 
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Bij de kleinste verplaatsing v
1

. is met lineaire regressie de beste 1n 
rechte bepaald door de meetpunten (vet aangegeven in figuur 23) na de 

top tussen de maximale schuifspanning en het gemiddelde van de maximale 

schuifspanning r 
u 

en het uiteindelijke wrijfspanningsniveau r . Deze 
wr 

lijn is gesneden met de horizontale lijn ~: Tn = r + O.OS(r 
~ wr u 

het wrijvingsniveau. De grotere verplaatsing v 
1

. is 
non 1n 

- r ) op 
wr 

de minimale 

afstand tussen de lineair elastische tak en het punt waarbij het gemid-

delde van minimaal 10 waarnemingen voor r kleiner dan of gelijk was aan 

r~ . De beste rechte die werd bepaald voor de kleinste afschuif 

verplaatsing v
1

. bleek bij een groot aantal proeven een correlatiecoëf-1n 
ficiënt r ~ 0.95 te hebben (zie ook bijlage II, tabel II . 3). De dalende 

tak is dus nagenoeg lineair over het beschouwde deel. Met deze rechte 

wordt derhalve het begin (het belangrijkste deel) van de dalende tak 

goed weergegeven . Dit was aanleiding om ook de lineaire breukenergie te 

bepalen (= gearceerd oppervlak in figuur 23) . Deze bedroeg gemiddeld 60 

% van Gfii met een variatiecoëfficiënt van 19 %. De resultaten per 

proefstuk zijn in bijlage II vermeld . 

In de volgende twee figuren zijn de verplaatsingen v 1 . en v 
1

. als 1n non 1n 
functie van de normaaldrukspanning weergegeven . 
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Figuur 24 Lineaire softeningaverplaatsing vlin (drukspanning a posi

tief uitgezet) . 
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Figuur 25 Niet-lineaire softeningaverplaatsing (drukspanning u posi

tief uitgezet) . 

Uit de figuren blijkt dat ook de verplaatsingen waarover de cohesie tot 

nul reduceert, toenemen met toenemende normaaldrukspanningen. Dit volgt 

niet zondermeer uit het feit dat de breukengergie toeneemt met de 

normaaldrukspanning. Een toename in de breukenergie zou ook alleen door 

een toename van het verschil tussen r en r kunnen worden veroorzaakt. 
u wr 

Wanneer de invloed van de softeningaverplaatsing op de breukenergie 
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nader wordt geanalyseerd, blijkt die invloed de belangrijkste oorzaak 

van de toename van de breukenergie te zijn. Dit blijkt uit een vergelij

king tussen de richtingscoëfficiënten van de 'best-fit lijnen' voor vlin 

en Gfrr· 

De richtingscoëfficient van de 'best fit lijn' voor de lineaire softe-

ningaafstand in figuur 24 bedraagt 0,11. De coëfficiënten van de 'best

fit lijnen' voor breukenergie bedroegen voor VE, JO en KZ respectieve

lijk 0 . 10, 0,13 en 0,06. Voor de KZ-serie blijkt dat het de toename van 

de breukenergie als gevolg van een toename van de softenings-

verplaatsingen voor een deel teniet wordt gedaan door een afname van het 

verschil {r -r ) 
u wr 

De verplaatsingen v
1

. en v 
1

. blijken afhankelijk te zijn van de 
~n non ~n 

steen, maar niet van de mortel . 

In bijlage II tabel II.4 zijn de coëfficiënten van de met lineaire 

regressie bepaalde lijnen weergegeven die per steensoort en voor alle 

proeven tezamen, de lineair veronderstelde toename beschrijven . Ook nu 

zijn deze lijnen slechts bedoeld om een indruk van de afstanden te 

krijgen. Bovendien zijn de afstanden voor elk proefstuk individueel 

weergegeven . 

5.6 Dilatantie 

Een parameter die ook van belang is bij de numerieke modellering van 

metselwerk is de dilatantie. Dit is het verschijnsel dat {in het geval 

van de schuifproeven) ten gevolge van de relatieve afschuifvervorming v 

ook een relatieve dwarsvervorming u loodrecht op de voeg optreedt. De 

hoek tussen u en v wordt de dilatantiehoek genoemd. 

Op het moment dat de aanhechting in het afschuifvlak wordt verbroken, 

zal er een sterke toename van de dwarsvervorming ontstaan omdat dan twee 

ruwe oppervlakken over elkaar willen schuiven. De dwarsverplaatsing zal 

echter eindig zijn en mogelijk afnemen bij toenemende verplaatsing 
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indien de oppervlakken als gevolg van het over elkaar schuiven 'glad 

geslepen' worden. 

Bij een aantal proeven is eerst een toenemende en later een teruglopende 

dwarsverplaatsing waargenomen (zie bijvoorbeeld S.JO.B.4, S . JO.B.7, 

S . JO.C . 5, S . KZ.B . 9 S.KZ.B.14, S.KZ.C.2 in de externe bijlage I). Behalve 

dat dit een fysische oorzaak kan hebben, speelt (met name bij kalkzand

steen waar de dwarsvervorming zeer gering was) ook de nauwkeurigheid van 

het meten een rol. De dwarsvervorming is gemeten met een LVDT die tegen 

een glasplaatje was geplaatst. Met een scheefstand van 1,50 van dit 

plaatje zou bijvoorbeeld het teruglopen van de dwarsvervormimng bij 

S . KZ.C.3 kunnen worden verklaard. In figuur 26 zijn alleen de in tabel 

25 vermelde proefstukken gebruikt. Bij de proefstukken die niet in de 

analyse zijn betrokken, werd meestal een zeer vreemd verloop van de 

gemeten dwarsvervormingen waarge nomen. 

Tabel 25 Overzicht van de proefstukken waarvan de gemiddelde 

dilatantie in de dalende tak is bepaald . 

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

-0,1 

S.VE . B . 9 
S.VE.B.10 
S.VE . B.11 

S.VE . C.4 

S . JO . B.l 
S.JO . B . 3 
S.JO . B . 10 

S.JO . C.ll 

S . KZ.B.3 
S . KZ.B . 4 

S . KZ. C.1 
S.KZ . C.5 
S.KZ. C. 6 

Normaaldrukspanning (Njmm2 ) 
-0,3 -0,5 

S.VE . C.8 

S.VE . B.2 
S . VE.B.3** 
S.VE . B . 6 

S.JO.B.4 
S.JO . B . 5 
S.JO . B . 6 

** 
S.JO.C.6 ** 
S . JO. C.10 

S.KZ . B . 2 
S . KZ.B . l7 

S . KZ . C . 8 
S.KZ . C . lO 
S. KZ . C.ll 

-1,0 

S.VE.B . 7 

S.JO . B. 7 
S.JO . B.8** 
S.JO . B.9 

S . JO . C. 9 

S.KZ .C.2 
S.KZ. C.3 
S . KZ. C. 4 

** 

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

beperkte steenbreuk, gecontroleerd 
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Figuur 26 Tangens van de dilatantiehoek als functie van de normaal

drukspanning. 

Uit figuur 26 blijkt dat de dilatantiehoek afneemt als functie van de 

normaa ldrukspaning . Ook blijkt de dilatantie afhankelijk van het steen

type te zijn. Kalkzandsteen heeft met zijn gladde oppervlak de kleinste 
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hoek. Het aantal proefresultaten is te gering om vast te stellen of er 

een significant verschil is tussen Vijf Eiken en Joosten proefstukken. 

Wanneer heel globaal naar de gemeten dwarsverplaatsingen wordt gekeken, 

en vooral naar de punten waar in sommige proeven de dwarsverplaatsing na 

een aanvankelijke toename weer afneemt, kan gesteld worden dat de 

maximale dwarsverplaatsing een orde van grootte heeft van 0,1 à 0,15 mm 

bij baksteen, respectievelijk 0,05 mm bij kalkzandsteen. 

Bij toekomstige proeven dient de afschuifvervorming verder te worden 

doorgezet om een dergelijk maximum met zekerheid vast te stellen. 

Bovendien moeten de opnemers op een andere manier aan de meetpunten 

worden bevestigd, zodat een meetfout door de scheefstand van het glas

plaatje wordt vermeden. 
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6 CEN-PROEVEN 

6.1 Inleiding 

Volgens Eurocode 6 moet de schuifhechtsterkte worden vastgesteld met 

afschuifproef op een 'triplet' die in een CEN-norm is omschreven. Een 

triplet bestaat uit drie stenen en twee voegen. Het principe van de 

proefopzet is in figuur 27 weergegeven. 

Figuur 27 

J J 

r r r r 
a b 

Proefopzet bij de CEN-schuifproef (a) en met randvoorwaarden 

volgens Riddington e.a. [5] (b) 

In de huidige conceptversie van de CEN-norm (prEN GGGG-3 May 1991) wordt 

niet omschreven hoe de belasting in het proefstuk moet worden ingeleid. 

Om de plaats waar de krachten worden ingeleid beter vast te leggen, 

heeft Riddington voorgesteld om rollen te gebruiken en die op een 

afstand van ~/15 van de randen te plaatsen (~ is de strekafmeting). 

Hierdoor wordt de schuifspanningeverdeling in de voegen beter, wordt de 

reproduceerbaarheid van de proeven vergroot en speelt volgens hem de 

dikte/sterkte verhouding van de steen een geringere rol. Er blijven 

echter grote schuif- en normaal-piekspanningen optreden. Bovendien is 

het spanningsbeeld in de voeg ook afhankelijk van de afmeting van de 
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gebruikte stenen. Hierdoor is de proef niet geschikt om de 'materiaal

sterkte' vast te stellen . 

Om de proefresultaten die met de in dit rapport beschreven opstelling 

zijn bereikt internationaal te 

Eiken en Joosten steen met mortel 

figuur 27b in 5-voud uitgevoerd. 

6.2 Gebruikte materialen 

kunnen vergelijken, zijn voor de Vijf 

C 1:~:4~ ook CEN-proeven volgens 

De gebruikte materialen komen overeen met de materialen die in hoofdstuk 

2 zijn beschreven. Ook werden de materialen op gelijke wijze voorbehan

deld. Omdat de CEN-proef geen eisen stelt aan de plan-paralelliteit van 

de stenen, werden deze aan de draad gemetseld. 

De eigenschappen van de mortel zijn in de volgende tabel weergegeven . 
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Tabel 26 Eigenschappen van mortel C (1:~:4~) voor de CEN proefstukken 

======================================================================== 
Verse mortel 

Spreidmaat 

Volumieke massa 

Luchtgehalte 

187 mm 

2068 kgjm3 

3,5 %(v/v) 

Verharde mortel (eigenschappen van 3 prisma's, 28 dagen) 

prisma 

nummer 

C-28d-1 

2 

3 

gem. 

C-28d (gem) 

(uit tabel 6b) 

volumieke 

massa 

(kgjm3) 

1888 

1904 

1892 

1895 

1927 

buigtrek

sterkte 

(Njmm3) 

3,17 

3,41 

3,40 

3,33 

3,53 

druksterkte buigtrek I 

druksterkte 

(N/mm2) ( -) 

12,0-12,3 

11,7-12,6 

12,3-12,4 

---------

12,2 31 

14,4 25 

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

In tabel 26 zijn ook de gemiddelde 28-dagen waarden opgenomen van de 

mortel die voor vervormingsgestuurde schuifproeven zijn gebruikt. De nu 

gemaakte mortel had een grotere spreidmaat doordat meer water was 

toegevoegd. Hierdoor zijn de gemiddelde sterktecijfers van de mortel 

iets lager. Voor een goede vergelijking tussen de CEN-proeven en de 

vervormingsgestuurde proeven, zijn trekproefstukken vervaardigd waarmee 

de hechtsterkte werd bepaald. De afmetingen van deze proefstukken zijn 

overeenkomstig figuur lb. 
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6.3 CEN-proefresultaten 

Tabel 27 Hechtschuifsterkte van de CEN-schuifproeven, de vervorminga

gestuurde schuifproeven en de hechttreksterkte van de 

begeleidende trekproeven 

======================================================================== 
CEN-proeven 

Proefst. f 
s 

type (Njnun2) 

VE.C 1.33(12) 

JO.C 2.76(10) 

* 

* 

0.56(27) 

1.72(17) 

f /f s t 
( -) 

2.4 

1.6 

schuifproeven (tabel 19) 

f 
s 

(N/mrnZ) 

0.88 

1.89 

0.35 

1.43 

f /f 
s t 

(-) 

2.5 

1.3 

=======;================================================================ 
* variatiecoëfficiënt 

De gemiddelde behaalde hechtschuif- en treksterkten liggen bij de CEN

proef beduidend hoger. Dat er een verschil optreedt als proefstukken 

niet tergelijkertijd worden vervaardigd is normaal. Uit de geconsta

teerde verschillen blijkt hoe gevoelig de aanhechting voor parameters 

is, die niet in de hand worden gehouden. De dosering van de toegevoegde 

waterhoeveelheid zou een belangrijke parameter kunnen zijn die het 

verschil veroorzaakt. 

Het is in de toekomst aan te bevelen om ook de waterhoeveelheid op 

gewicht te doseren. 

Bovendien blijkt dat het mortelprisma niets zegt over de aanhechting; de 

gemiddelde mortelprisma druk- en buigtreksterkte waren wat lager dan bij 

de TNO-proeven. 

Wanneer de verhouding f /f tussen de hechtschuif- en treksterkte voor 
s t 

beide proeven wordt vergeleken, kan globaal worden gesteld dat deze 

verhouding niet verschilt voor beide proeven. Dit geeft enerzijds aan 

dat de invloed van piekspanningen bij de CEN-proeven voor stenen met 
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waalformaat beperkt is en anderzijds dat de resultaten die met de 

vervormingsgestuurde schuifproeven bij bakstenen gevonden zijn, zonder

meer in EC6 kunnen worden gebruikt alsof zij met de CEN-proef zijn 

vastgesteld. 
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7 CONCLUSIES 

Uit de grote spreiding in hechtsterkten die niet alleen in dit onderzoek 

maar ook in het gehele BRIK-onderzoek tot nu toe gevonden zijn, terwijl 

zo goed mogelijk is geprobeerd om parameters gelijk te houden, blijkt 

dat de technologie wat betreft de aanhechtingaeigenschappen voor metsel

mortels in het algemeen op een laag niveau staat. 

Net als in [1] is ook hier gebleken dat de eigenschappen van een mortel

prisma niet representatief zijn voor die van de mortelvoeg. 

Bij de uitgevoerde analyses is uitgegaan van een gelijkmatige spannings

verdeling over het gehele oppervlak. Door van de proefopstelling een FEM 

model te maken en met de gevonden parameters voor het niet-lineaire 

gedrag de krachtsverdeling te berekenen, kan een beter inzicht worden 

verkregen in de invloed van de werkelijke krachtsverdeling tijdens een 

proef op de parameters. Indien dit nodig blijkt te zijn, kunnen op basis 

van dergelijke berekeningen de materiaalparameters en materiaalmodellen 

worden verbeterd (dit proces wordt "inverse-modelleren" genoemd). 

Uit de resultaten van de uitgevoerde proeven blijkt dat met het Mohr

Coulomb criterium: 

waarin: 

T 

c 

rp 

a 

T = c - tan (rp) • a 

de schuifspanning, 

de cohesie, ook wel aangeduid met de hechtschuifsterkte r
0 

of f 
s 

de hoek van inwendige wrijving en 

de normaalspanning loodrecht op de lintvoeg (trek is posi

tief) 

de afschuifsterkte van de voeg kan worden beschreven als a~ 0. De 

waarden voor de hechtschuifsterkte f is afhankelijk van het type steen 
s 

en het type mortel. Voor de onderzochte materiaalcombinaties zijn de 

waarden voor f weergegeven in tabel 19 waarin tevens de verhouding 
s 

tussen hechtschuif- en hechttreksterkte is aangegeven. Deze bedroeg 
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nooit minder dan 1,3. Vooral wanneer lage hechttreksterkten werden 

gevonden, werd de verhouding veel groter. Dit heeft mogelijk te maken 

met de wijze waarop de hechttreksterkte is bepaald. Op metselwerk

prisma's die uit twee halve stenen en een voeg bestonden, werden stalen 

trekkoppen gelijmd, die scharnierend aan een trekbank werden bevestigd. 

Hierdoor wordt vooral bij een excentrische ligging van het aanhecht

oppervlak de sterkte negatief beïnvloed en die excentrische ligging komt 

juist bij lage sterkten meer voor. 

Bij kalkzandsteen werden lage hechtsterkten gevonden. De kalkzandstenen 

werden verwerkt met een vochtgehalte van 3,4% om het Hallergetal niet 

verder te verlagen. In de verwerkingsvoorschriften wordt alleen vermeld 

dat het vochtgehalte 5 à 8% moet bedragen. De ervaring leert echter dat 

een vochtgehalte van 5 à 8% geen garantie biedt om wel een goede hecht

sterkte te verkrijgen. Het verdient aanbeveling om kalkzandsteen nog

maals te beproeven met een beter hechtende mortel, zodat de ook de 

eigenschappen bij afschuiven op basis van een goede hechting bekend 

zijn. 

Voor de hoek van inwendige wrijving ~ kan als veilige benadering globaal 

390 worden aangehouden, onafhankelijk van het gekozen materiaal. Voor de 

proefstukken met Vijf Eiken stenen werd weliswaar een beduidend hogere 

waarden gevonden (maximaal 500), maar dit werd waarschijnlijk veroor

zaakt door de merkindruk in de steen. Nader onderzoek naar de de invloed 

van stempelindrukken, verdiepingen , gaten enz . in het vlijkvlak op de 

hoek van inwendige wrijving, is gewenst. 

De wrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,75 onafhankelijk van de hier 

beschouwde materialen. De hierbij behorende wrijvingshoek is 370 en komt 

vrijwel overeen met de gemiddelde hoek van inwendige wrijving. Hierdoor 

hoeft na het bereiken van de schuifsterkte alleen de cohesie in het 

Mohr-Coulomb criterium te worden aangepast, maar niet de hoek. 
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De afschuifbreukenergie van de voeg is gedefinieerd en blijkt afhanke

lijk te zijn van de normaaldrukspanning. Dit geldt ook voor de afschuif

verplaatsingen waarover de cohesie tot nul reduceert. Voor deze ver

plaatsingen zijn onder- en bovengrenzen bepaald. De afschuifbreukenergie 

varieert tussen de 0,009 N/rnrn voor kalkzandsteen en 0,060 N/rnrn voor de 

Joosten baksteen bij ad = 0. 

De dilatantie blijkt ook afhankelijk te zijn van de normaaldrukspanning. 

Naarmate de drukspaning toeneemt, wordt de dilatantiehoek kleiner. Dit 

kan verklaard worden door aan te nemen dat bij een grotere drukspanning 

de afschuifvlakken elkaar gladder slijpen. 

In NEN 6790 TGB 1990 Steenconstructies wordt gesteld: 

f 
s 0,75.ft en~= 0,2. 

Deze waarden hebben betrekking op metselwerk. Als metselwerk op afschui

ven wordt belast kunnen diverse breukmechanismen optreden: 

- hechttrekbreuk, 

- steentrekbreuk, 

- metselwerkdruksterkte 

- afschuiven mortelvoeg. 

De uitgevoerde proeven geven aan dat de genoemde waarden zeer conserva

tief zijn voor het geval de afschuifsterkte van de voeg maatgevend is. 

Om de waarden in het voorschrift naar een realistischer niveau te 

tillen, is het noodzakelijk dat behalve afschuiving van de voeg, ook 

andere breukmechanismen ten gevolge van afschuiving worden beschouwd. 

In het gebied waar de afschuiving van de voeg maatgevend is, kan gezien 

de hier gevonden proefresulaten (fs >ft , ~ = 0,75 en tan(~) > 0,75) 

een aanzienlijke winst ten opzichte van het huidige voorschrift worden 

geboekt. Bedacht moet echter worden dat bij de in dit rapport beschreven 

proeven één lintvoeg is beproefd. Door van een stuk metselwerk een 

numeriek model te maken, kan met de gevonden parameters een voorspelling 

voor de afschuifsterkte van metse lwerk worden gedaan . Deze voorspel

linge n kunnen met afschuifproeve n op stukken metselwerk wor den gever i

fieerd. Momenteel worden dergelijk proeven uitgevoerd in het Van Mu

schenbroecklaboratorium van de TU Eindhoven. 
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De schuifsterkten die gevonden zijn met de vervormingsgestuurde schuif

proeven, zijn voor de bakstenen met mortel 1:~:4~ vergeleken met volgens 

Riddington gemodificeerde CEN-schuifproeven. Uit een vergelijking tussen 

de verhouding f /f 
s t 

voor beide proeven kan globaal worden gesteld dat 

deze verhouding niet verschilt voor beide proeven met stenen waalfor

maat. Dit geeft enerzijds aan dat de invloed van piekspanningen bij de 

CEN-proeven voor stenen met waalformaat beperkt is, en anderzijds dat de 

resultaten die met de vervormingsgestuurde schuifproeven bij de bakste

nen zijn gevonden, zondermeer in het kader van EC6 kunnen worden ge

bruikt alsof zij met de CEN-proef zijn vastgesteld. 
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BIJLAGE II 
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Tabel II.1 Overzicht van alle proefstukken 

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

- 0,1 

S.VE.B.9 
S . VE.B.10 
S.VE.B.ll 

* S . VE . C . 2 
S.VE.C.3 
S . VE.C.4 * 
S.VE.C.ll 

S . JO.B.l*+ 
S . JO . B.2 
S.JO.B.3 
S . JO.B.10 

++ 
S . JO.C.1* 
S . JO.C.2 + 
S .JO.C.4+ 
S.JO . C.ll 

S . KZ . B.3 
S . KZ.B.4 
S . KZ.B . 5 

S . KZ.C . l 
S.KZ.C.5 
S.KZ.C . 6 

Normaaldrukspanning (N/rnmZ) 
-0,3 

S . VE.C.7+ 
S.VE.C.S* 
S.VE.C.9 
S.VE.C.10+ 

-0,5 -1,0 

S.VE.B.2 
S.VE . B.3** 
S.VE . B.6 

S.JO.B . 4 
S.JO.B.S 
S . JO.B.6 

* S.JO.C.S** 
S.JO . C.6* 
S . JO . C . 7 

S . KZ . B . 2 
S.KZ.B.9 
S.KZ.B.12 
S.KZ.B . 17 

S.KZ.C.S 
S.KZ.C.10 
S.KZ.C . ll 

S .VE.B.7 

S.JO.B.7 
S.JO.B.S** 
S.JO.B.9 

* S . JO.C.S** 
S.JO.C.9 ** 
S.JO.C.10 

S . KZ.B . 13 
S.KZ.B.14 

S.KZ.C.2 
S.KZ.C.3 
S . KZ . C.4 

-2,0 

S.VE . B.l+ 

======================================================================= 
* **steenbreuk gecontroleerd 

beperkte steenbreuk, gecontroleerd 

+ steenbreuk ongecontroleerd 
++afschuifbreuk ongecontroleerd 
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Tabel II.2 Mode II Breukenergie Gf·II , 

=============================================== 
naam: G 

GH17riuttfn Gfl(!(Gnr; lin 
proefstuk (NJxfuftl 
-------------------------------------------- - --
S.JO.B.1 0 . 056 0.02 0.357 x 0.601816 

S.JO.B.10 0 . 087 0. 046 0.528 
Gfii 

0.114013 s 

S.JO . B.3 0 . 057 0.033 0.578 
Gfii 

S.JO.B.4 0.123 0.056 0.455 
S.JO.B . 5 0.114 0.063 0.552 
S.JO.B.6 0 . 112 0.054 0.482 
S.JO.B.7 0.222 0.131 0.590 
S.JO.B.8 0.171 0.106 0.619 
S.JO.B.9 0.226 0.121 0.535 

S.JO.C.10 0 . 174 0.085 0.488 
S.JO.C.11 0.066 0.045 
S.JO.C.6 0.169 0.089 0.526 
S.JO.C.9 0.126 0.083 0.658 

S.KZ.B.12 0.019 0.014 0. 736 
S.KZ.B.13 0 . 007 0.007 
S.KZ.B.14 0.023 0.017 0.739 
S.KZ.B . 17 0.014 
S.KZ.B.3 0 . 007 0.005 0. 714 
S . KZ.B.4 0.006 
S.KZ.B.9 0 . 016 0. 011 0.6 

S.KZ.C.1 0.011 0.005 0.454 
S.KZ.C.10 0.042 0.025 0.595 
S.KZ.C.11 0.025 0.015 
S.KZ.C.2 0.046 0.034 0.739 
S.KZ.C.3 0.043 0.031 0.720 
S.KZ.C.4 0.052 0.034 0.653 
S.KZ.C.5 0.011 0.006 0.545 
S.KZ.C.6 0.012 0.005 0.416 
S.KZ.C.8 0.037 0.022 0.594 

S.VE.B.10 0.046 0.028 0.608 
S.VE.B.11 0.041 0.021 0.512 
S.VE.B.2 0.044 0.029 0.659 
S.VE.B.3 0.048 0 . 029 0.604 
S.VE.B.6 0.116 0.063 0.543 
S.VE.B.7 0.136 0.107 0.786 
S.VE.B.9 0.022 

S.VE.C.4 0 . 063 0.042 0.666 
S.VE.C.8 0.043 0.039 0.906 

============================================= 
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Tabel II.3 Softeningaverplaatsingen en correlatiecoëfficiënt r behorende 
bij de lijn voor v

1
, enG 
1.n fii;lin 

============================================ 
naam: 

~zM? 
V 
~ifigyin 

r 
proefstuk (-) 

--------------------------------------------
S.JO.B.1 0.045 0.332 -0.9932 
S.JO.B.10 0.098 0.41 -0.9915 
S.JO.B.3 0.082 0.352 -0.986 
S.JO.B.4 0.118 0.521 -0.9542 
S.JO.B.5 0.131 0.458 -0.9825 
S.JO.B.6 0.1 0.445 -0.9826 
S.JO . B.7 0.223 0.574 -0.9908 
S.JO.B.8 0.232 0.595 -0.9925 
S.JO.B.9 0.211 0.621 -0.9937 

S.JO.C.10 0.129 0.346 -0.9892 
S.JO.C.11 0.052 0.204 -0.7176 
S.JO.C.6 0.129 0.368 -0.9856 
S.JO.C.9 0.132 0.3 -0.9404 

S.KZ.B.12 0.179 0.389 -0.9874 
S.KZ . B.14 0.185 0.378 -0.9655 
S.KZ . B.3 0.088 0.22 -0.9658 
S.KZ.B.4 0.237 -0.8794 
S.KZ.B.9 0.145 0.323 -0.9823 

S.KZ.C.1 0.044 0.214 -0.9275 
S.KZ.C.10 0.092 0.297 -0.9915 
S.KZ.C.11 0.081 0.256 -0.9902 
S.KZ.C.2 0.14 0.318 -0.9907 
S.KZ.C.3 0.153 0.34 -0.9961 
S.KZ.C.4 0.126 0.356 -0.9922 
S.KZ.C.5 0.038 0.198 -0.9534 
S.KZ.C.6a 0.04 0.245 -0 . 9148 
S.KZ.C.8 0.088 0.294 -0 . 9612 

S.VE.B.10 0.068 0.235 -0.9613 
S.VE.B.11 0.06 0.228 -0.9904 
S.VE.B.2 0.203 0.482 -0.9928 
S.VE.B.3 0.104 0.37 -0.9709 
S.VE.B . 6 0.193 0.495 -0.982 
S.VE.B.7 0.29 0.508 -0.9963 
S.VE.B.9 0.203 -0.8722 

S.VE.C.4 0.123 0.357 -0.9727 
S.VE.C.8 0.165 0.366 -0.9841 

============================================ 
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Tabel II.4 Afschuifverplaatsing waarover 
lijk van de normaalspanning 
verband. 

c tot nul reduceert afhanke-
met lineair verondersteld 

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

Proefst. 
type: 

VE 
JO 
KZ 
VE+JO+KZ 

v , , = a - b * a 
l1n/oonll.n , 

L1neá1re ~often1ng 
v

1
. (mm) 
1n 

a (mm) 

0.055 
0.073 
0.046 
0.065 

b (mm3 /N) 

0.210 
0.093 
0.123 
0.116 

Niet Lineaire Softening 
v 

1
, (mm) 

non 1n 

a (mm) 

0.244 
0.362 
0.215 
0.264 

b (mm3 /N) 

0.293 
0 . 100 
0.160 
0.178 

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


