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Voorwoord 
Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeerproject aan de afstudeerrichting Structural Design 

binnen de Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven. Mijn afstudeerproject richtte 

zich op de partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden. 

Voor de zomervakantie van 2011 heb ik voor mezelf alles op een rijtje gezet (wat wil ik na mijn 

studie, wat wil ik in mijn afstuderen, waar wil ik de nadruk op leggen) en heb ik een selectie gemaakt 

uit beschikbare onderwerpen bij verschillende leerstoelen (o.a. Houtconstructies, Algemeen & 

Integratie en Steenconstructies). Na een kleine verdieping in de onderwerpen heb ik met 

hoogleraren en docenten van twee leerstoelen een – zeer nuttig – oriënterend gesprek gehad. In de 

vakantie heb ik er goed over nagedacht en mijn keuze voor ‘’partiële instabiliteit van 

stabiliteitswanden’’ gemaakt. 

In de praktijk duurde het afstudeerproject één studiejaar van september tot juli (-augustus), waarbij 

het voorbereidend project en het feitelijke afstudeerproject (op papier twee verschillende 

projecten) samengevoegd waren. Want de voorbereiding (literatuurstudie, probleemstelling e.d.) 

hoorde ook gewoon bij het afstuderen. Met de begeleiders was dan ook afgesproken om 1 jaar voor 

het gehele project uit te trekken, waarbij ongeveer voor het begincolloquium (met probleemstelling, 

literatuur, aanzet experimenteel ontwerp) gemikt werd op de laatste week voor kerstmis. Dit is ook 

zo gelukt, waardoor het project feitelijk in drie trimesters is verdeeld. 

In dit rapport zijn de achtergrond van het probleem met de probleem- en doelstelling(en), de 

resultaten van de literatuurstudie, inrichting en uitwerking van het analytisch, experimenteel en 

numeriek onderzoek na te lezen. Achter de bespreking van deze onderwerpen volgt ook een 

uitgebreide interpretatie en analyse van de resultaten.  

Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor mijn afstudeerbegeleiders, maar daarnaast ook voor 

geïnteresseerde CO-studenten, -docenten en eventuele geïnteresseerden vanuit de steenindustrie. 

Daarom wordt ervan uit gegaan dat de lezers van dit rapport van de betekenis van de meeste 

vaktermen op de hoogte zijn. Bijzondere termen en symbolen zullen expliciet worden toegelicht. 

Vanuit deze plaats wil ik allereerst mijn afstudeerbegeleiders bedanken voor hun begeleiding bij dit 

project: prof.Ir. D.R.W. Martens, prof. dr. Ir. A.S.J. Suiker en dr. Ir. A.T. Vermeltfoort. Daarnaast gaat 

ook een woord van dank naar het personeel van het Pieter van Musschenbroeck Laboratorium van 

de Technische Universiteit Eindhoven voor hun hulp bij de voorbereiding/uitvoering van de proeven. 

Het rapport is zo logisch mogelijk geordend zodat het voor u als lezer zo goed mogelijk te lezen is. Ik 

hoop dan ook dat u dit rapport met plezier zult lezen. 

 

Eindhoven, augustus 2012 

Roy Tossings 
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Samenvatting 
Het huidige rapport gaat over het onderzoek naar de partiële instabiliteit van ongewapende 

kalkzandsteen stabiliteitswanden. Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader van het 

afstuderen aan de afstudeerrichting Structural Design binnen de Faculteit Bouwkunde aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

Het probleem wordt gevormd door stabiliteitswanden in kalkzandsteen, die zowel verticaal als 

horizontaal in hun vlak belast worden. Hierdoor ontstaat er een spanningsverdeling in de wand, met 

aan de ene zijde drukspanning en aan de andere kant trekspanning. Door deze trekspanning scheurt 

de wand aan de trekzijde, vanwege de verwaarloosbare treksterkte van metsel- en lijmwerk. Aan de 

meest gedrukte zijde bestaat er het gevaar – mits niet zijdelings gesteund over de hoogte – dat de 

wand uitknikt. In dat geval is er sprake van partiële instabiliteit.  

In de huidige voorschriften (zowel Eurocode, NEN, Britse als Zwitserse voorschriften) zijn er geen 

specifieke rekenregels opgenomen voor de toetsing van (stabiliteits)wanden op partiële instabiliteit. 

In de huidige voorschriften wordt verwezen naar de toetsing van de wand, axiaal belast, waarbij de 

het gescheurde deel van de wand buiten beschouwing wordt gelaten.  

Dit onderzoek was bedoeld om tot een aanzet voor een realistischer model te komen, waarbij ook 

naar de invloed van het gescheurde deel van de wand gekeken werd. Het onderzoek bestond 

voornamelijk uit een experimenteel deel, waarnaast ook analytische en numerieke berekeningen 

werden gedaan ter ondersteuning van en vergelijking met het experimentele deel. 

In het experimenteel onderzoek is een proefopstelling ontwikkeld om schaalmodellen te beproeven. 

Hierbij werden drie typen wanden met een zelfde lastinleiding belast; het belastingtype was dus 

voor alle wanden gelijk. De randvoorwaarden zijn helder ontworpen: aan de boven- en onderzijde 

zaten scharnierende ondersteuningen en waren de wanden horizontaal ondersteund. De 

proefstukken waren wanden van kalkzandsteen waalformaat stenen die als klampsteen verlijmd 

waren. Hierdoor ontstonden er proefstukken (L*h*t) van ca. 1284*1341*53,5mm, 

858*1341*53,5mm en 428*1341*53,5mm. De afmetingen van de proefstukken volgden uit 

praktische overwegingen en uit berekeningen van ongescheurde lengtes van wanden. De wanden 

werden met een excentriciteit in het vlak belast, om buiging in de wand te krijgen en een 

stabiliteitswand te simuleren. Daarnaast werd de belasting en ondersteuning ook excentrisch uit het 

vlak op de wand gezet. Hierdoor werd de wand gedwongen op instabiliteit te bezwijken, konden de 

belastingen beperkt blijven en kon het uitknikken van de wand in de gewenste richting gedwongen 

worden. De bedoeling was om de uiteindelijk te vinden bezwijkbelastingen in een grafiek te zetten 

en hieruit vervolgens een trend te vinden voor de toename van de bezwijkbelasting (oftewel 

wandcapaciteit) als functie van de wandlengte. 

Bezwijkbelastingen, vervormingen en scheurvorming van de wanden zijn vergeleken met analytische 

en numerieke modellen, waardoor het gedrag van een stabiliteitswand onder een belasting met 

grote excentriciteit in twee richtingen beschreven kon worden.  

Een wand die zowel verticaal belast wordt met grote excentriciteiten in én uit zijn vlak, zal in twee 

richtingen scheuren. Scheurvorming in kalkzandsteen lijmwerk ontstaat doordat de buigtreksterkte 
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van de voegen gering is. Zeker in het geval van een stabiliteitswand die verticaal belast wordt met 

grote excentriciteiten in twee richtingen (ein vlak/Lw = 0,25 en 0,33 en        euit vlak/tw = 0,19) heeft 

scheurvorming een grote invloed. De sterke buiging in het vlak veroorzaakt scheuren in de 

lintvoegen in de trekzone in het vlak van de wand, waardoor de doorsnede verzwakt wordt. 

Daarnaast is er sterke buiging uit het vlak van de wand die opgenomen moet worden door de 

verzwakte doorsnede. Hierdoor ontstaan er scheuren over een bepaalde lengte vanuit het wandvlak 

aan de bolle zijde van de uitbuigvorm en worden de hiervoor genoemde, ingezette scheuren 

voortgezet en verwijd. De buigingen in beide richtingen versterken elkaar dus doordat ze beiden de 

wanddoorsnede verzwakken. Uiteindelijk is er nog een sterk verzwakte wanddoorsnede bestaande 

uit een ongescheurd deel en een gescheurd deel met een bepaalde stijfheid. Dit deel moet 

uiteindelijk de dan overheersende buiging uit het vlak opnemen, totdat de uiterste capaciteit is 

bereikt. Dan bezwijkt de wand in zijn GEHEEL op buigingsknik uit het vlak van de wand. 

De langste wanden waren krom: zij hadden initiële vervormingen van 2,5mm en 4,5mm op halve 

hoogte aan de gedrukte zijde. Bovendien was het lijmwerk van deze wanden van beduidend mindere 

kwaliteit. De initiële vervorming (kromming) van de wand betekende een grotere excentriciteit van 

de belasting op halve hoogte, waardoor de buiging uit het vlak van de wand toenam. Hierdoor trad 

eerder scheurvorming en bezwijken op. Volgens de voorschriften uit Eurocode 6 neemt de 

wandcapaciteit met 38% respectievelijk 63% af door een initiële vervorming uit het vlak van de wand 

van 2,5mm en 4,5mm. Dit bovenop de excentriciteit van 10mm aan boven- en onderkant van de 

wand, die hierin ook verrekend is. Daarnaast scheurden de lange wanden eerder (bij aanzienlijk 

lagere belastingen) dan de middellange wanden aan de trekzone door de grotere buiging in het vlak 

van de wand. Deze scheurvormingen verzwakten de doorsneden ook, waardoor beide 

scheurvormingen elkaar ‘versterkten’. De capaciteit van deze wanden ten aanzien van partiële 

instabiliteit nam dus sterk af door het scheuren van de doorsnede. Ondanks dat de resultaten van de 

proeven op deze wanden niet met de overige wanden vergeleken konden worden, leerden deze 

proeven wel  hoe groot de invloed van scheurvorming op de wandcapaciteit is. 

De marges tussen de wandcapaciteiten als berekend volgens Eurocode 6 en de experimentele 

resultaten zijn berekend door de wandcapaciteit volgens de norm te delen op de werkelijk gevonden 

bezwijkbelastingen. Voor de twee korte, axiaal belaste wanden bedroegen deze marges 4% en 20%. 

De marges tussen de berekende wandcapaciteiten volgens Eurocode 6 en de experimentele 

resultaten voor de twee middellange wanden bedroegen 19% en 38%. Ondanks de slechte 

resultaten van de langste wanden, waren de resultaten hiervan wel bruikbaar. De marges voor de 

twee langste wanden verschilden sterk. De marge tussen de berekende wandcapaciteit volgens 

Eurocode 6 en de daadwerkelijke bezwijkbelasting van Wand 4 bedroeg 184% (!), terwijl de marge 

ten aanzien van de bezwijkbelasting van Wand 1 negatief was: -20%. Hierbij is in de berekening 

volgens Eurocode 6 voor de langste wanden rekening gehouden met de extra excentriciteiten naar 

aanleiding van de initiële vervormingen. Wand 1 was dus nóg meer dan Wand 4 een uitschieter en 

het resultaat van de proef op Wand 1 kan dan ook als mislukt beschouwd worden. 

De bezwijklasten van de lange wanden waren niet te vergelijken met de bezwijklasten van de 

overige wanden. Maar aangezien de bezwijklast van de middellange wanden gemiddeld 21,6% 

groter was dan de bezwijklast van de korte wanden, is wel aangetoond dat de capaciteit van de 

wanden toenam bij een toename van de wandlengte. Hoe deze trend zou worden voortgezet bij een 
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verdere toename van de wandlengte (bijvoorbeeld 1284mm zoals bij de lange wanden), is niet 

aangetoond. Hier wordt desondanks gesteld dat er winst te behalen is op de nauwkeurigheid van de 

huidige voorschriften in Eurocode 6: de delen van de wanden die de voorschriften buiten 

beschouwing laten, leverden extra sterkte en stijfheid. Vanuit de analyse en reflectie van de 

proefresultaten zijn er enkele oplossingsrichtingen gegeven als aanzet voor de ontwikkeling van een 

nieuw model. 
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Termen en definities 
In Tabel 1 zijn de gebruikte termen gegeven die in hoofdstukken 1 en 3 t/m 8 gebruikt worden, met 

hun definities/omschrijvingen. De gebruikte termen en symbolen in de literatuurstudie in hoofdstuk 

2 worden in hun context nader toegelicht. 

Tabel 1: Termen en definities die gebruikt zijn in onderliggend rapport. 

Term: Definitie/omschrijving: 

Axiaal belaste 

wand 

Een wand die in zijn vlak centrisch wordt belast. In de richting loodrecht op 

het vlak van de wand hoeft de belasting niet centrisch te zijn. 

Belastingscyclus Een belastingscyclus betekent een volledige cyclus van belasten tot een 

bepaalde belasting en vervolgens ontlasten. Na de eerste cyclus werden de 

wanden in dit onderzoek niet helemaal ontlast, maar tot ca. 1kN. 

Bezwijklast De bezwijklasten in de proeven zijn uiterste verticale belastingen waarna de 

wand bezwijkt op instabiliteit. Het bezwijktraject kenmerkt zich door steeds 

groter wordende vervormingen uit het vlak van de wand, terwijl de belasting 

minder toeneemt. Bij bezwijken scheurt de wand over de volledige 

wanddoorsnede en is het evenwicht verloren: de wand knikt. 

Drukzijde en 

scheurzijde (in het 

vlak van de wand) 

Bij de buiging in het vlak van de wand wordt ook gesproken over een gedrukte 

zijde. In deze context wordt de drukzijde in het vlak van de wand bedoeld, 

onder de lastinleiding, met de grootste X-coördinaat in Figuur 0.1. De zijde 

met de kleinste X-coördinaat is de getrokken oftewel gescheurde zijde van de 

wand in zijn vlak. 

Eurocode 6 Andere naam van NEN-EN-1996-1-1, zie ook literatuurlijst:                          

‘’NEN-EN-1996-1-1’’ 

Holle / bolle zijde 

van de knikvorm 

(uitbuigvorm) 

In de tekst wordt meer dan eens gesproken over het wandvlak aan de kant 

van de ‘holle’ of ‘bolle’ zijde van de knikvorm (uitbuigvorm). De holle zijde is 

de drukzijde, de bolle zijde is de trekzijde (in dwarsrichting van de wand, 

volgens buiging UIT het vlak van de wand). Zie ook Figuur 0.1. 

Hechtsterkte van 

de voegen 

De hechtsterkte is hetzelfde als de buigtreksterkte van de voegen, bepaald uit 

vierpunts buigproeven. De hechtsterkte (=buigtreksterkte) geeft de maximale 

buigtrekspanning aan voordat de voeg scheurt en waarbij er dus geen 

hechting meer is. 

Kracht- of 

lastinleiding 

Voorzieningen die ervoor zorgen dat de last op de gewenste manier in de 

wand geleid wordt. Er wordt ook wel eens gesproken van een ‘’lastblok’’: een 

blok met stalen profielen, strips en as tussen vijzel/krachtopnemer en het 

proefstuk. Dit lastblok is een belangrijk onderdeel van de lastinleiding: het 

verspreid de puntlast van de vijzel over een bepaalde lengte en brengt de 
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belasting exact op de gewenste positie in de wand. 

Lineair deel van de 

grafiek (proef) 

Bij de proeven op de wanden verliep het eerste deel van de proef (en dus de 

last-verplaatsingsdiagrammen) bij benadering steeds lineair. In de tekst wordt 

dit deel van de proef en grafiek steeds aangeduid als het lineaire deel van de 

grafiek. 

Partiële 

instabiliteit 

Door een combinatie van druk en buiging ontstaat een spanningsverdeling 

met druk aan de ene kant en trek aan de andere kant van de belaste 

doorsnede. Uitknikken van het gedrukte wanddeel wordt partiële instabiliteit 

genoemd. 

Slankheid Verhouding tussen de wandhoogte en wanddikte. Voor de wandhoogte wordt 

in berekeningen de effectieve wandhoogte (=kniklengte) gehanteerd. 

Toe-crushing Verbrijzelen van de teen van de wand, door plaatselijk overschrijden van de 

druksterkte. 

Marge tussen de 

wandcapaciteiten 

volgens de norm, 

en proefresultaten 

De voorgeschreven capaciteiten volgens (inter)nationale normen zitten aan 

de veilige kant. In dit onderzoek is de marge bepaald tussen de berekende 

capaciteit volgens de normen en de experimentele resultaten 

(bezwijkbelastingen). 

Voor-/achterkant 

van de wand 

De voorkant is de kant aan de bolle zijde van de knikvorm, de achterkant is de 

kant aan de holle zijde van de knikvorm. Anders geformuleerd is de voorkant 

de kant met de kleinste Y-coördinaat en de achterkant de kant met de 

grootste Y-coördinaat, zie Figuur 0.1. 

Wandcapaciteit Capaciteit van de wand met betrekking tot bezwijken: de uiterste belasting 

die kan worden opgenomen. In dit rapport betreft het de uiterste verticale 

drukbelasting, waarbij er evenwicht is met betrekking tot partiële instabiliteit. 

 

                   

Figuur 0.1: Links de toelichting van de holle/bolle zijde van de knikvorm. Rechts de toelichting van de zijden 

van de wand met coördinaten. 
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Symbolenlijst  
Onderstaand zijn de in onderliggend rapport gebruikte symbolen gedefinieerd. De eenheden van 

lengtes en krachten kunnen verschillen, afhankelijk van de context (mm – m; N – kN). 

Latijnse letters 

Symbool: Betekenis: Eenheid: 

A Oppervlakte van een doorsnede mm2, m2 

A-… Analog-…: codering met nummering van de metingen van de analoge 

indrukbare verplaatsingsopnemers 

mm 

CS… Kwaliteit van kalkzandsteen stenen met aanduiding genormaliseerde 

gemiddelde druksterkte fb 

N/mm2 

e Excentriciteit mm, m 

eini Initiële excentriciteit van de verticale belasting op een wand, volgens 

Eurocode 6. 

mm, m 

emk Excentriciteit in het midden van de hoogte van de wand, volgens 

Eurocode 6. 

mm, m 

ez Excentriciteit van de verticale belasting loodrecht op het vlak van de 

wand, volgens SIA266 

mm, m 

E Elasticiteitsmodulus N/mm2 

EG Afkorting voor eigen gewicht -- 

EI Buigstijfheid van de doorsnede Nmm2 

f Sterkte N/mm2 

fb Genormaliseerde gemiddelde druksterkte van de stenen  N/mm2 

fd Rekenwaarde van de druksterkte in de beschouwde richting, volgens 

Eurocode 6 

N/mm2 

fk Karakteristieke waarde van de druksterkte van metsel- en lijmwerk  N/mm2 

fm Gemiddelde waarde van druksterkte van de mortel N/mm2 

fmt Gemiddelde waarde van de buigtreksterkte van de mortel N/mm2 
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Symbool: Betekenis: Eenheid: 

fx Buigtreksterkte van de voegen, volgens Eurocode 6 N/mm2 

fxd Rekenwaarde van de druksterkte in verticale richting van het metsel- of 

lijmwerk, volgens SIA266 

N/mm2 

h Hoogte mm, m 

hef Effectieve hoogte van de wand (kniklengte), volgens Eurocode 6 mm, m 

hw Hoogte van de wand mm, m 

I Traagheidsmoment van de doorsnede mm4 

Iy Traagheidsmoment van de doorsnede om de y-as mm4 

KE Factor ter bepaling van de karakteristieke waarde van de 

Elasticiteitsmodulus aan de hand van de karakteristieke waarde van de 

druksterkte van het metsel- of lijmwerk, volgens Eurocode 6. 

-- 

kN Reductiefactor ter bepaling van de wandcapaciteit ten aanzien van een 

normaalkracht, bepaald aan de hand van excentriciteit, wanddikte en 

slankheid van de wand. Volgens SIA266 

-- 

K, α, β Constanten gebruikt bij de berekening van de druksterkte van metsel- en 

lijmwerk volgens Eurocode 6. Afhankelijk van toegepast type stenen, type 

mortel, voegdikte en perforaties in de stenen. 

-- 

L Lengte mm, m 

L1 Ongescheurde lengte aan de bovenzijde van een wand(deel), volgens 

SIA266:2003 

mm, m 

L2 Ongescheurde lengte aan de onderzijde van een wand(deel), volgens 

SIA266:2003 

mm, m 

Longescheurd Ongescheurde wandlengte, bepaald volgens SIA266 mm, m 

Lw Wandlengte mm, m 

L-… LVDT-… (Lineair Variabel Differential Transformer): codering met 

nummering van de metingen van de vervormingen tussen twee 

meetpunten 

mm 

L.E. Lineair elastisch -- 
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Symbool: Betekenis: Eenheid: 

M 

 

Massa per eenheid lengte 

Ook in het algemeen: massa 

kg/m 

kg 

M Buigend moment kNm, Nmm 

M-… Mitutuyo-…: codering met nummering van de metingen van de Mitutuyo 

indrukbare verplaatsingsopnemers 

mm 

Mz2d Rekenwaarde van het buigend moment in het vlak van de wand, aan de 

onderkant van de wand(deel), volgens SIA266 

kNm, Nmm 

N Normaalkracht kN, N 

NRd Rekenwaarde van de wandcapaciteit ten aanzien van een verticale 

drukbelasting, volgens Eurocode 6 

kN, N 

Nxd Rekenwaarde van de verticale drukkracht op een wand, volgens SIA266 kN, N 

P Belasting kN, N 

Pcr Kritische belasting; bezwijkbelasting kN, N 

Pcr; EC6 Uiterste wandcapaciteit ten aanzien van verticale belasting op de wand, 

volgens Eurocode 6 

kN, N 

Pcr;SIA266 Uiterste wandcapaciteit ten aanzien van verticale belasting op de wand, 

volgens SIA266 

kN, N 

Pexp Kritische belasting (bezwijkbelasting) volgens proefresultaten kN, N 

PMaV Kritische belasting volgens de Massey plot (door Massey aangepaste 

versie van de Southwell Methode, 1963) 

kN, N 

PMV Kritische belasting volgens de Modified plot (door Trahair aangepaste 

versie van de Southwell Methode, 1969) 

kN, N 

PSV Kritische belasting volgens de originele Southwell plot (Southwell, 1932) kN, N 

sigy+  Aanduiding van de spanning op een wandvlak met positieve Y-

coördinaat, bij resultaten numerieke modellen in SCIA Engineer 

N/mm2 

sigy-  Aanduiding van de spanning op een wandvlak met negatieve Y- 

coördinaat, bij resultaten numerieke modellen in SCIA Engineer 

N/mm2 

S-00 Strain5-00: codering van de metingen van de krachtmeetdoos in de 

databestanden 

kN 
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Symbool: Betekenis: Eenheid: 

t Dikte mm, m 

tef Effectieve wanddikte volgens Eurocode 6 mm, m 

tw Wanddikte mm, m 

u Verplaatsing mm 

uhor Horizontale verplaatsing; tenzij anders aangegeven uit het vlak van de 

wand 

mm 

Ux, Uy, Uz Aanduiding van de verplaatsing in x-, y- en z-richting, bij resultaten 

numerieke modellen in SCIA Engineer 

mm 

V         (1) Dwarskracht kN, N 

V         (2) Volume mm3, m3 

Wy Weerstandsmoment van de doorsnede om de y-as mm3 
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Griekse letters 

Symbool: Betekenis: Eenheid: 

γm Materiaalfactoren, volgens Eurocode 6 N/mm2 

ε Rek -- 

η1 Reductiefactor ten gevolge van eventuele toepassing van specifieke 

metselverbanden; volgens SIA266 

-- 

η2 Reductiefactor ten gevolge van eventuele gedeeltelijke belasting van de 

wanddoorsnede; volgens SIA266 

-- 

λ Slankheid van de wand, vermenigvuldigd met de wortel van het quotiënt 

van de druksterkte en elasticiteitsmodulus van het metsel- of lijmwerk; 

volgens Eurocode 6. 

-- 

ρ Volumieke massa kg/m3 

σ Spanning N/mm2 

φi Reductiefactor voor de wandcapaciteit ten aanzien van verticale 

drukbelasting aan de top of voet van de wand; volgens Eurocode 6. 

-- 

φm Reductiefactor voor de wandcapaciteit ten aanzien van verticale 

drukbelasting in het midden van de hoogte van de wand; volgens 

Eurocode 6. 

-- 

Ø Diameter van een ronde doorsnede mm 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

1.1.1 Achtergrond 

Stabiliteitswanden in metsel- of lijmwerk verzorgen de horizontale stabiliteit van gebouwen. Deze 

wanden worden zowel horizontaal als verticaal belast in hun vlak. Deze belastingen veroorzaken een 

verlopende drukspanning in de wand aan de ene zijde, terwijl aan de andere zijde – afhankelijk van 

de verticale belasting – trekspanningen kunnen ontstaan, welke leiden tot scheurvorming. Aan de 

meest gedrukte zijde kan partiële instabiliteit (knik) optreden indien deze niet zijdelings is gesteund. 

           

Figuur 1.1: Resulterende krachtsverdeling in een stabiliteitswand door zowel verticale als horizontale 

belasting. (Figuur links: Moore et al, 2008). 

In de geldende normen (zowel de oude Nederlandse norm als de Eurocode) zijn geen specifieke 

voorschriften opgenomen voor het toetsen van de partiële instabiliteit van stabiliteitswanden in 

metsel- en lijmwerk. Er wordt slechts verwezen naar de bepaling van de respons en de toetsing van 

de doorsnede op de maximale drukspanning voor geschoorde wanden. Hierbij wordt stabiliteit om 

de zwakke as beschouwd met als variabelen de excentriciteiten en de slankheid van de wand. 

Deze aanpak is conservatief: veilig maar wellicht niet economisch. Het is onduidelijk hoe groot de 

marge van de voorgeschreven ten opzichte van de werkelijke wandcapaciteit is en hoeveel winst er 

te behalen valt met een realistischer benaderingsmethode. Bovendien wordt in de huidige aanpak 

het gescheurde deel van de wanddoorsnede buiten beschouwing gelaten, terwijl dit deel toch een 

bijdrage levert aan de capaciteit van de wand. De vraag is hoe groot de bijdrage van dit deel van de 

wand is. Hiertoe moeten exactere modellen ontwikkeld worden om de gevoeligheid voor partiële 

instabiliteit voor stenen stabiliteitswanden beter te kunnen analyseren. 
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1.1.2 Belang van het onderzoek 

Stenen, en met name kalkzandsteen, stabiliteitswanden worden in Nederland (en Europa) 

voornamelijk bij laagbouw en middelhoge gebouwen toegepast. Echter door het in subparagraaf 

1.1.1 beschreven probleem is het mogelijk dat er ook bij deze lage en middelhoge gebouwen een 

bepaalde grens is waarbij voor gewapend beton wordt gekozen in plaats van kalkzandsteen.  Hierbij 

kan gedacht worden aan de hoogte en slankheid van de wanden en de grootte van de horizontale en 

verticale belastingen op de wanden. 

Het belang van onderzoek naar het probleem als omschreven in subparagraaf 1.1.1 is de marge te 

bepalen van de huidige berekeningsmethode ten opzichte van de werkelijke wandcapaciteit. De 

huidige berekeningsmethoden zijn veilig, maar hoe veilig? Is het nog wel economisch? Door exactere 

berekeningsmethoden te ontwikkelen, kan wellicht beter geconcurreerd worden met andere 

materialen. 

1.1.3 Probleemstelling 

Het probleem is dat er geen nauwkeurige methode bestaat om de partiële stabiliteit van stenen 

stabiliteitswanden te analyseren en toetsen. In de huidige voorschriften wordt het gebruik van een 

te conservatieve methode voorgeschreven om de partiële stabiliteit van stenen stabiliteitswanden te 

toetsen. De vraag is alleen hoe conservatief deze methode is, wat het gescheurde deel van de wand 

bijdraagt aan de capaciteit van de wand en hoe een realistischer model/methode er uit zou kunnen 

zien. 

1.2 Opbouw van het rapport 

Na de voorgaande inleiding in het probleem van dit onderzoek, wordt hierna verder gegaan met de 

resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek. Daaruit volgt de inrichting van het onderzoek 

met de afbakening van het probleem en de specifieke doelstellingen en onderzoeksvragen.  

Hierna wordt uitvoerig ingegaan op het experimenteel onderzoek: niet alleen de uitvoering van de 

experimenten en materiaalproeven (t.b.v. bepaling materiaaleigenschappen), maar ook het 

ontwerp,  voorbereiding en productie van de proefstukken en proef- en meetopstelling worden 

toegelicht. Verwerking, evaluatie en analyse van de proefresultaten horen hier ook bij. Bij de 

productie van de proefstukken werden de wanden genummerd in volgorde van productie, terwijl de 

wanden in omgekeerde volgorde beproefd waren. Bij het bespreken van de resultaten van het 

experimenteel onderzoek is de volgorde van de besproken wanden dus van 6 naar 1. 

Daarna worden de analytische en numerieke modellen ter ondersteuning van het experimenteel 

onderzoek besproken, waarna de verschillende resultaten met elkaar vergeleken worden. Hieruit 

wordt getracht een aanzet te geven voor een nieuw model ter beoordeling van de instabiliteit van 

kalkzandsteen stabiliteitswanden. Daarna volgen de conclusies van het onderzoek, en een evaluatie 

van dit onderzoek met aanbevelingen voor een vervolgonderzoek. Tot slot een bronverwijzing naar 

de literatuur die gebruikt is bij dit onderzoek. De bijlagen bij dit rapport zijn apart bijgevoegd.  
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2. Literatuurstudie 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de literatuurstudie samengevat.  

2.1 Partiële instabiliteit van stabiliteitswanden volgens de 

voorschriften 

2.1.1 Nederlandse voorschriften: NEN6790 

In de NEN6790 is het uitgangspunt betreffende de stabiliteit uit het vlak van een stabiliteitswand dat 

de wand zijdelings niet mag uitknikken. In deze richting wordt de wand beschouwd als onderdeel 

van een geschoord raamwerk. Door de excentriciteit voor de wand in de geschoorde toestand te 

bepalen, kan een reductie van de uiterste normaalkracht vanwege partiële instabiliteit bepaald 

worden. Op deze manier wordt knik uit het vlak voorkomen. Een korte toelichting van de procedure 

volgt hieronder.  

In artikel 10.7.2 wordt de partiële instabiliteit van een stabiliteitskern besproken. Hierin wordt 

vermeld dat ‘’de berekening van de respons in afzonderlijke wanddelen van stijve kernen moet 

worden uitgevoerd volgens 10.4.’’ 

Artikel 10.4 behandelt de respons van geschoorde wanden. Dit gebeurt aan de hand van een eerste-

orde- en een toeslagexcentriciteit. Hierbij is de eerste-orde-excentriciteit e0 gelijk aan l/300 ≥ 10mm 

waarbij l de hoogte van de wand is. De toeslagexcentriciteit ec wordt bepaald aan de hand van de 

wanddikte, grootste eerste-orde-excentriciteit e0, kniklengte en de mate van ondersteuning van de 

wanden (alleen vloeren of ook een of twee verstijvingswanden). 

Aan de hand van artikel 10.3.6 kan dan de totale excentriciteit et worden bepaald, aan de hand van 

de hiervoor beschreven eerste-orde- en toeslagexcentriciteit. Hier wordt nog een factor bij 

betrokken, afhankelijk van de verhouding tussen de kleinste excentriciteit (in het midden van de 

wand of de grootste excentriciteit aan de uiteinden) enerzijds, en de grootste eerste-orde-

excentriciteit anderzijds. Hierbij is e0 ook te bepalen door de rekenwaarde van het (eerste-orde-) 

buigend moment te delen door de rekenwaarde van de normaaldrukkracht. De grootste waarde 

voor e0 is dan maatgevend. Hiermee is dan de respons bepaald in de vorm van toegepaste 

excentriciteiten in de belaste doorsnede. 

Vervolgens wordt de doorsnede getoetst aan artikel 11.2 (Druk en buiging). Hierin moet de 

rekenwaarde van de optredende normaaldrukkracht, gedeeld door de modelfactor (11.1.2), kleiner 

dan of gelijk zijn aan de rekenwaarde van de uiterst opneembare normaaldrukkracht N’u;d, bij de 

rekenwaarde van het optredende buigend moment Md:             

Voor een rechthoekige doorsnede mag volgens 11.2.2 N’u;d bepaald worden met tabel 7 in NEN6790, 

waarin aan de hand van de verhouding et/h een reductiefactor voor de rekenwaarde van de 

druksterkte van de doorsnede worden bepaald. Deze reductiefactor is gebaseerd op een relatieve 

excentriciteit et/h, waar in de excentriciteit et ook de invloed van de knikgevoeligheid is 

meegenomen. De toeslagexcentriciteit ec die hierin wordt meegerekend, is immers afhankelijk van 
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slankheid, verstijvingswanden Hierbij is uitgegaan van een bilineair σ’-ε’ diagram volgens artikel 9.5. 

Hiermee worden gunstiger reductiefactoren gevonden dan wanneer lineair gerekend zou worden 

volgens het Bélanger diagram, zie Figuur 2.1: 

 

Figuur 2.1: Reductiefactor voor de capaciteit ten aanzien van axiale belasting aan de hand van de relatieve 

excentriciteit; vergelijking tussen lineaire en niet-lineaire spanning-rekdiagrammen bij respectievelijk 

Bélangers diagram en NEN. 

In artikel 11.2.5 wordt een factor α gegeven voor de reductie van de druksterkte van ‘’gesteunde 

passieve of neutrale wanden of kolommen met een rechthoekige doorsnede en een lineair over de 

hoogte verlopende eerste-orde-excentriciteit e0’’. Dit betreft wanden die aan de boven- en 

onderzijde door een vloer gesteund worden. Dan is ook hier N’u;d = α*f’d*b*h. Hierbij is ‘’h’’ de 

wanddikte. De factor α kan bepaald worden aan de hand van grafieken waarin de relatieve 

excentriciteiten e1/h en e0/h tegen elkaar zijn uitgezet. Deze grafieken zijn opgesteld voor 

verschillende slankheden van de wand, waarbij de slankheid van de wand bepaald wordt door de 

ongesteunde hoogte te vermenigvuldigen met de factor ρ (reductie kniklengte door 

verstijvingswanden) en te delen door de dikte van de wand. Indien de excentriciteit gelijk is over de 

hoogte van de wand, dus als e1 = e0, mag tabel 8 gebruikt worden voor de bepaling van α. Hier is ook 

weer de relatieve excentriciteit en de slankheid van de wand bepalend voor de reductiefactor. 

Het komt er dus op neer dat de in werkelijkheid door een verlopende drukspanning (door 

druk+buiging om de sterke as) belaste stabiliteitswand wordt omgewerkt naar een geschoorde wand 

die axiaal met de grootst aanwezige drukspanning belast wordt. Hierbij wordt geen rekening 

gehouden met de werkelijke krachtsverdeling en het gedrag van de wand. De wanddoorsnede wordt 

gecontroleerd op druk en buiging door aan de hand van de relatieve excentriciteit de druksterkte van 

de wanddoorsnede te reduceren. 
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2.1.2 Europese voorschriften: Eurocode 6 (NEN-EN-1996-1-1) 

De procedure volgens Eurocode 6 wordt beschreven aan de hand van de voorschriften uit de norm 

en aan de hand van Moore et al (2008). 

In tegenstelling tot NEN6790, schrijft NEN-EN-1996-1-1 niet expliciet voor dat stabiliteitswanden op 

partiële instabiliteit moeten worden gecontroleerd. Alleen in artikel 5.5.3 wordt kort ingegaan op de 

verdeling van de afschuifkrachten op de stabiliteitswanden.  

In Moore et al (2008) wordt in paragraaf 5.3.10 wel kort vermeld dat de gedrukte zijde van een 

stabiliteitswand gecontroleerd moet worden voor de verticale belasting, inclusief de effecten van de 

horizontale dwarskracht. Dit resulteert in een spanningsverloop in het vlak van de wand zoals in 

Figuur 2.2 is aangegeven. 

 

Figuur 2.2: Spanningsverdeling in het vlak van de wand over de lengte van de stabiliteitswand, uit Moore et 

al (2008). 

Toch wordt niet expliciet vermeld hoe de partiële instabiliteit uit het vlak van de wand gecontroleerd 

moet worden voor stabiliteitswanden. Toch wordt er vanuit gegaan dat, net zoals in NEN6790, 

volgens dezelfde methode als verticaal axiaal belaste wanden wordt getoetst, waarbij de grootste 

drukspanning in de wand beschouwd wordt. Er wordt wederom de stabiliteit van de wand om de 

zwakke as beschouwd, als zijnde een axiaal belaste, geschoorde wand. Dan is artikel 6.1.2 van 

toepassing: ‘’toetsen van ongewapende metselwerkwanden voornamelijk belast door verticale 

belasting.’’ Het ontwerp van verticale belasting dragend metselwerk is gebaseerd op de 

beschouwing van de knikgevoeligheid van een wand. In de nationale bijlage wordt duidelijk vermeld 

dat dit artikel uitsluitend voor geschoorde wanden geschikt is. Om de zwakke as is een 

stabiliteitswand in feite een geschoorde wand. 
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In Eurocode 6 wordt met verschillende eigenschappen van wanden gewerkt: 

• Effectieve hoogte van de wand hef. 

o De effectieve hoogte hef van een wand wordt bepaald door de verdiepingshoogte h 

van de wand (indien wand aan boven- en onderzijde door een vloer wordt gesteund) 

te vermenigvuldigen met een factor ρn, afhankelijk van de randvoorwaarden 

(vloeren, verstijvingswanden aan de uiteinden). 

• Effectieve dikte van de wand tef. 

o Bij normale enkele of dubbele wanden is de effectieve dikte tef  gelijk aan de dikte 

van de wand t. Bij spouwmuren wordt volgens de Nederlandse nationale bijlage het 

buitenspouwblad niet meegenomen voor de effectieve dikte van de dragende wand, 

indien het buitenspouwblad niet dragend is. Bij toepassing van steunberen mag de 

effectieve dikte van de wand vergroot worden door de wanddikte t te 

vermenigvuldigen met een factor ρt, afhankelijk van de dikte, breedte en hart-op-

hartafstanden van de steunberen. Kruisende wanden worden ook als steunberen 

beschouwd, met een diepte van 3x de dikte van de verstijvingswand. 

• Slankheid van de wand 

o De slankheid wordt berekend door de effectieve hoogte hef  te delen door de 

effectieve dikte tef. Als de wand voornamelijk verticaal belast wordt, mag de 

slankheid niet groter zijn dan 27. 

In Eurocode 6 is ten gevolge van de verticale belasting een doorsnedecontrole aan de boven- en 

onderkant, en in het midden van de wand vereist. Daartoe zijn er methoden voorhanden om de 

excentriciteiten op deze posities te bepalen.  

• Excentriciteit ei aan de boven- en onderkant van de wand. 

o Deze bestaat uit een initiële excentriciteit, een excentriciteit t.g.v. de vloerbelasting 

en een excentriciteit t.g.v. een laterale belasting (bijv. wind). 

• Excentriciteit emk in het midden van de hoogte van de wand. 

o Deze bestaat uit een initiële excentriciteit, een excentriciteit t.g.v. een laterale 

belasting (bijv. wind), een excentriciteit t.g.v. de verticale belasting en een 

excentriciteit t.g.v. kruip. 

o De excentriciteit t.g.v. kruip mag worden verwaarloosd indien de slankheid van de 

wand kleiner is dan of gelijk is aan 27. 

 

De doorsnede toets is als volgt: 

NEd ≤ NRd = φ*t*fd per eenheid lengte. 
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De reductiefactor φ voor slankheid en excentriciteit wordt toegepast voor zowel de toets aan de 

boven-/onderzijde als in het midden van de hoogte van de wand, maar heeft voor beide gevallen 

een andere waarde: zie artikel 6.1.2.2 en bijlage G van NEN-EN-1996-1-1. De bepaling van deze 

factor is gebaseerd op een rechthoekige spanningsfiguur. 

Dus ook hier wordt de stabiliteitscontrole van een stabiliteitswand weer vervangen door een 

doorsnedecontrole op druk en buiging (uit het vlak, knik) van de wand, beschouwd als een 

geschoorde wand met de grootste drukkracht als de te toetsen waarde. 

2.1.3 Britse voorschriften: BS5628: part 1 – uit Orton (1986) en 

McKenzie (2001) 

In Orton (1986) en McKenzie (2001) wordt het ontwerp van dragend metselwerk uitvoerig uitgelegd; 

zo ook stabiliteit en metselwerk belast op axiale druk. Hierin worden de voorschriften uit de 

BS5628:part 1 besproken, en de achtergronden daarvan. 

Orton, 1986 

In paragraaf 5.3 van Orton (1986) is BS5628:part 1 toegelicht. In de Engelse voorschriften wordt voor 

de toetsing van wanden op verticale belasting ook met effectieve hoogte, lengte en dikte gewerkt. 

Voor de doorsnedetoets op verticale belasting wordt ook hier een reductiefactor toegepast om de 

uiterst opneembare normaalkracht te bepalen, in tabel 7 van BS5628. Deze factor β is afhankelijk 

van de slankheid hef/tef en de relatieve excentriciteit ex/t. Aangenomen wordt dat de excentriciteit 

van ex aan de bovenkant van de wand, naar 0 terugloopt aan de onderkant van de wand. Er wordt 

ook een additionele excentriciteit toegepast om de slankheid van de wand in rekening te brengen; 

wat overigens niet nodig is voor wanden met een slankheid tot en met 6. Tabel 7 is gebaseerd op 

een rechthoekige spanningsfiguur met een constante spanning van 1,1*fk/γm, volgens figuur 5.19 uit 

Orton (1986) en figuur 10 uit BS5628:part 1. 

De totale excentriciteit op halve hoogte van de wand, et, wordt bepaald door et = 0,6*ex+eadd. De te 

hanteren ontwerpexcentriciteit em is de grootste van et en ex. Voor excentriciteiten vanaf 0,05t 

wordt de factor β bepaald uit β = 1,1*(1-(2em/t)). 

In hoofdstuk 8 van Orton (1986) worden verschillende zaken met betrekking tot stabiliteit 

besproken. In paragraaf 8.3 wordt in het bijzonder ingegaan op de procedure voor de toets van 

stabiliteitswanden onder voornamelijk horizontale belasting: 

• Beschouw de horizontale belasting op de meest kritische wand in de constructie op de 

meest kritische positie en controleer de slankheid van de wand (<27). 

• Bepaal aan de hand van de maatgevende belastingcombinatie(s) de rekenwaarden van 

normaalkracht en buigend moment. Hieruit volgt de maatgevende excentriciteit van de 

belasting, meestal onder aan de wand. Dit is de excentriciteit om de sterke as. 

• Uit lineaire evenwichtsvergelijkingen volgt dat de wand ongescheurd is als e≤L/6. Als deze 

excentriciteit groter wordt dan L/6, kan de wand nog steeds voldoen, maar treedt er 
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trekspanning op of scheurt de wand (indien treksterkte verwaarloosd wordt in de 

berekening). 

• Er zijn formules gegeven om de spanning in zowel de gescheurde als ongescheurde toestand 

te bepalen, gebaseerd op mechanica: 

o Ongescheurd:  σ’ =P/A + M/W = (P/A)*(1+6*e/L) 

o Gescheurd:  σ’ =2*P/(3*t*x) = 2*P/(3*t*(L/2-e)) 

� Zie Figuur 2.3 en het gegeven dat P = 0,5*3*x*t*σ’ en x = L/2-e. 

 

Figuur 2.3: Drukspanning in de wand bij een gescheurde doorsnede, lineair spanningsverloop. Uit Orton, 

1986. 

• De rekenwaarden van de spanningen moeten dan voldoen aan de trek- en druksterktes. De 

treksterkte wordt gelijk aan 0 gesteld, en de druksterkte wordt vermenigvuldigd met de 

factor β uit tabel 7 van BS5628:part1 en gedeeld door de materiaalfactor γm. 

• Als er ook een excentriciteit uit het vlak van de wand is, kunnen korte stabiliteitswanden dan 

net als kolommen op bi-axiale buiging worden gecontroleerd. Bij langere wanden kunnen de 

extra spanningen door de horizontale belasting beschouwd worden als extra 

drukspanningen door axiale belastingen, waardoor er alleen een excentriciteit om de zwakke 

as is, en dus alleen hierop getoetst wordt. 

McKenzie, 2001 

Allereerst wordt er in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven over excentriciteiten in en uit het vlak van 

de wand. Samen met de slankheid van de wand levert de excentriciteit een reductiefactor β om de 

capaciteit voor de opname van verticale, axiale belastingen te reduceren. Dit gebeurt volgens tabel 7 

uit de BS5628. 

Deze factor β is afgeleid aan de hand van drie uitgangspunten: 

• Alleen gesteunde verticale wanden/kolommen worden beschouwd. 

o Als zijdelings uitwijken van de wand niet is toegestaan of is verhinderd, kan worden 

aangenomen dat de excentriciteit van de belasting varieert van ex aan de bovenkant 

tot 0 aan de onderkant van de wand. 
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• Additionele momenten door knik zijn meegenomen. 

o De gevoeligheid van een wand om te knikken is afhankelijk van de slankheid van de 

wand. Door verplaatsing uit het vlak van de wand wordt er een tweede-orde 

moment in de wand geïntroduceerd. Dit effect wordt meegenomen door een 

additionele excentriciteit toe te passen, afhankelijk van de slankheid en dikte van de 

wand. Door deze extra excentriciteit wordt de reductiefactor β kleiner. Deze 

excentriciteit wordt aangenomen om lineair te variëren van 0 aan de uiteinden van 

de wand tot eadd op het middelste vijfde deel van de wand, zie Figuur 2.4. 

 

Figuur 2.4: Aangenomen verloop additionele excentriciteit aan de hand van een halve sinus als knikvorm; uit 

McKenzie (2001). 

o Hiermee wordt de knikvorm van de wand benaderd, zijnde een halve sinusvorm, 

voor een aan twee zijden ondersteunde staaf. De combinatie van beide 

excentriciteiten levert dat de grootste excentriciteit zal optreden op 0,4h van de 

bovenkant van de wand. Dus dan is et = 0,6ex + ea waarbij ex de excentriciteit aan de 

top van de wand is, volgend uit de excentriciteit van de vloerbelasting en ea de 

additionele excentriciteit. 

o In gedrongen wanden is het mogelijk dat de totale excentriciteit kleiner is dan die 

aan de top. In dit geval moet de grootste waarde van de excentriciteiten (boven, 

midden) toegepast worden. 

o De vergelijking voor de bepaling van de additionele excentriciteit ea is afgeleid van 

experimenten. Deze additionele excentriciteit kan verwaarloosd worden als deze 

vergelijking aan 0 gelijk gesteld wordt, waaruit een ondergrens voor de slankheid 

volgt van 6. Onder deze waarde zijn de wanden te gedrongen en ongevoelig voor 

knik. Bovendien is knik verwaarloosbaar voor excentriciteiten (em = de grootste 

waarde van ex en et) tot 0,05t. Beide grenzen zijn terug te vinden in tabel 7 van 

BS5628, waar β gelijk is aan 1,0. 

• Rechthoekige spanningsfiguur bij bezwijken. 

o Bij bezwijken wordt ervan uit gegaan dat er een uniforme spanning (rechthoekige 

spanningsfiguur) in de doorsnede optreedt, gelijk aan 1,1*fk/γm. De belasting grijpt 

aan in het hart van deze spanningsfiguur. De factor 1,1 volgt hier uit een correctie 

van 10% vanwege het verschil tussen voorspelde bezwijklasten en bewijs uit 

experimenten. 
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o Door het evenwicht in de doorsnede te beschouwen aan de hand van de 

rechthoekige spanningsfiguur over de ongescheurde lengte (t-2 em), kan de 

rekenwaarde van de uiterst opneembare verticale belasting bepaald worden. 

o De factor β wordt in de Britse norm BS5628 gebruikt om de uiterst opneembare 

verticale belasting te reduceren: N’u;d = (β*t*fk)/ γm. Op deze manier wordt de factor 

β bepaald door β = 1,1*(1-2*em/t), zoals toegepast in tabel 7 van BS5628. 

De totale rekenwaarde van de excentriciteit, em, bestaat uit de excentriciteit ex aan de top van de 

wand, en de additionele excentriciteit ea, welke afhankelijk is van de slankheid en dikte van de wand. 

In tabel 7 van BS5628 worden als variabelen dan ook genomen: 

• De slankheid van de wand hef/tef; 

• De excentriciteit aan de top van de wand ex. 

2.1.4 New Swiss structural masonry code – Mojsilovic & Mart, 2004 en 

SIA266:2003: Zwitserse norm voor metselwerk constructies 

In 2003 heeft de Zwitserse Vereniging van Ingenieurs en Architecten (SIA) een nieuwe set 

ontwerpvoorschriften geïntroduceerd, waaronder de norm voor metselwerk constructies: SIA266. 

De ontwikkeling van SIA266 had twee doelen: het vereenvoudigen en gebruiksvriendelijk maken van 

de voorschriften in de aanbeveling SIAV177(1995) en de nieuwe voorschriften compatibel maken 

met zowel de normen SIA260-267 en Eurocode 6. 

De materiaalfactor γm is in Eurocode 6 voor metselwerk gelijk gesteld aan 2 volgens Mojsilović & 

Marti (2004). In de Nederlandse nationale bijlage – artikel 2.4.3 – is de materiaalfactor overigens 

gelijkgesteld aan γm = 1,7. Bovendien is er een standaardregel gegeven voor de bepaling van de 

elasticiteitsmodulus: Exk = 1000*fxk en de afschuivingsmodulus Gk = 0,4*Exk. 

In paragraaf 4.3 van SIA266:2003 worden de uiterste grenstoestanden van ongewapend metselwerk 

besproken. De eerste indruk leert dat deze Zwitserse norm bondiger (lees minder uitgebreid) is dan 

bijvoorbeeld de NEN of Eurocodes. Allereerst wordt de toetsing van axiaal belaste wanden gegeven, 

dit geschiedt op gelijke wijze als in de NEN en Eurocode: 

; hierbij is de x-richting loodrecht op de lintvoegen; y-richting is loodrecht op de 

stootvoegen. Er wordt wel een voorwaarde gesteld aan de excentriciteit van de belasting, loodrecht 

op het vlak van de wand gemeten: . De factor kN kan bepaald worden aan de 

hand van de grafieken in Figuur 2.5 en Figuur 2.6. 

Als er sprake is van een opgelegde rotatie van de wand-vloerverbinding, moet deze rotatie ook in 

rekening gebracht worden, zie Figuur 2.6.  
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Figuur 2.5: Knikfactoren (kN) voor axiaal belaste wanden, in het geval van alleen excentrische belasting. Uit 

SIA266:2003. 

 

Figuur 2.6: Knikfactoren (kN) voor axiaal belaste wanden, in het geval van opgelegde rotaties. Uit 

SIA266:2003. 
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Hierin is . Afgaand op de schema’s bij de grafieken is het gebruik van de linker of 

de rechter figuur afhankelijk van het feit of er aan beide uiteinden van de wand, of aan één uiteinde, 

een opgelegde rotatie van de wand-vloerverbinding is. 

Anders dan in overige voorschriften zoals NEN6790 en Eurocode 6, is er in deze Zwitserse norm een 

aparte subparagraaf voor de toetsing van stabiliteitswanden. In subparagraaf 4.3.3 van SIA266:2003 

wordt namelijk besproken hoe wanden getoetst moeten worden, die door een afschuifkracht en een 

excentrische normaalkracht belast worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de toetsing 

van de verticale (druk-) belasting en van de dwarskracht in de wand.  

De toetsing van de verticale belasting geschiedt door de verticale belasting te concentreren op een 

deel van de wandlengte: L2, zie de figuur rechtsboven in Figuur 2.7.  Er wordt dus geen toets gedaan 

aan de hand van een axiaal belaste wand, zoals dat in de NEN en Eurocode gebeurt. Maar de totale 

verticale belasting uit de vloeren wordt op het stukje wand met lengte L2 gezet. Dit komt dan 

doordat het buigend moment ten gevolge van de horizontale windbelasting de wand wil doen 

kantelen waardoor er een drukdiagonaal ontstaat. De grootte van het buigend moment is van 

invloed op de grootte van deze lengte L2. Dan geldt als toets  waarbij .  

De dwarskracht moet getoetst worden volgens . De factor kv kan dan bepaald 

worden aan de hand van de betreffende grafiek in Figuur 2.7, waarbij tnom = 0,25*tw waarbij tw de 

wanddikte is.  
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Figuur 2.7: Factoren ter bepaling van de uiterste schuifweerstand; afhankelijk van de verhouding tussen de 

druksterktes loodrecht op de stootvoeg (fyd) resp. lintvoeg (fxd). Uit SIA266:2003. 

 

Figuur 2.8: Excentrische belasting loodrecht op het vlak van de wand en de daaruit volgende nominale 

wanddikte. Uit SIA266:2003. 
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2.2 Bestaand onderzoek / overige literatuur 

2.2.1 Out-of-plane stability of reinforced masonry shear walls - N. 

Azimikor et al. (2011) 

In dit artikel, behorende bij de 11e NAMC in Minneapolis (USA) op 5-8 juni 2011, worden de 

resultaten gepresenteerd van diverse onderzoeken naar gewapende metselwerk stabiliteitswanden 

onder seismische belasting, met speciale aandacht voor de laterale instabiliteit van de proefstukken. 

Het doel van dit onderzoek is om hoogte/dikte verhoudingen en andere parameters te vinden om 

tot heldere voorschriften te komen. Met deze voorschriften kan de slankheid van metselwerk 

stabiliteitswanden en daarmee de knik(in)stabiliteit beoordeeld worden. 

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de toepassing van verticaal en horizontaal gewapende 

metselwerkwanden bestaande uit holle betonblokken, als economische oplossing voor 

aardbevingsbestendige gebouwen. In de laatste jaren zijn dit soort wanden in Canada maar beperkt 

gebruikt, omdat de Canadese voorschriften de hoogte/dikte verhouding sterk beperken. Hierdoor is 

de toepassing van deze wanden – zelfs in regio’s met lage seismiciteit – niet praktisch en vooral niet 

economisch. De beperkingen op de h/t-verhoudingen van gewapende metselwerkwanden dienen 

om de zijdelingse stabiliteit te verzekeren onder een combinatie van axiale belastingen en buigende 

momenten in het vlak van de wand. Deze beperkingen zijn echter niet onderbouwd met 

experimenten. 

In dit onderzoek werden resultaten van experimenten uit eerder gedane onderzoeken nader 

bestudeerd. Er werd met bijzondere aandacht gekeken naar de wanden die op buiging bezweken; 

zijdelingse instabiliteit werd maar bij drie wanden geconstateerd. De instabiliteit uit het vlak van de 

wand werd in dit geval geassocieerd met het gedrag van de wanden onder buiging, door seismische 

belastingen in het vlak. Seismische belastingen zijn belastingen waarvan de richting omkeert, dus 

een belasting ‘heen en weer’.  

 

Figuur 2.9: Lokale zijdelingse instabiliteit door omkeren van de belastingrichting. Rechts is het lostrekken 

van de voegen en vervolgens indrukken van de wapening te zien. Het is opmerkelijk dat hier geen 

sinuskromme over de volledige hoogte als knikvorm wordt aangenomen. Uit Azimikor et al (2011). 
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Zie Figuur 2.9: in de eerste belastingcyclus wordt aan de getrokken zijde de wapening uitgerekt en 

scheuren de voegen. Bij omkeren van de belastingrichting is deze zijde de gedrukte zijde, en moet de 

wapening alle druk opnemen als de voegen nog niet gesloten zijn. Door de geringe stijfheid van de 

wapeningsstaven knikken deze uit, waarna de stenen de zijdelingse verplaatsing zullen volgen. 

Echter indien de voegen zich sluiten alvorens er druk optreedt in deze doorsnede, kan de steen de 

druk opnemen. Hierdoor is er extra stijfheid tegen zijdelingse vervorming en kan knik vermeden 

worden. Dit fenomeen is in één geval geconstateerd: bij de aardbeving in Chili op 27 februari 2010. 

Diverse parameters werden voor het onderzoek in Azimikor et al (2011) vastgesteld:  

• De hoogte-lengteverhouding is de verhouding tussen h en Lw, zie ook Figuur 2.9. H is hierbij 

de hoogte van de wand tot aan het aangrijppunt van de horizontale belasting, en Lw is de 

lengte van de wand. 

• De hoogte-dikteverhouding is de verhouding tussen de zijdelings ongesteunde hoogte hu en 

de dikte van de wand t. 

• ρf is het wapeningspercentage van de verticale én horizontale ‘buig’wapening. 

• De netto wandoppervlakte An is de oppervlakte van het deel van de wand dat op druk belast 

wordt. 

• Het afschuifoppervlak Av is genomen als 80% van de lengte in het vlak van de wand (de 

effectieve afschuiflengte) maal de wanddikte. 

Het was moeilijk vast te stellen of te bewijzen of een proefstuk op knik uit het vlak bezweken was, 

daarom is deze bezwijkvorm moeilijk te karakteriseren aan de hand van de beschouwde 

experimenten. Echter de proefstukken waarin geen knik optrad, kunnen waardevolle informatie 

opleveren voor ondergrenzen voor kritische hoogte-dikte verhoudingen en voor toekomstige 

experimenten.  

De volgende aspecten zijn van invloed op zijdelingse instabiliteit (knik): 

• Hoogte/dikteverhouding hu/t; 

• Hoogte-lengteverhouding van de wand h/Lw; 

• Relatieve hoogte van de drukspanning P/(An*f’m); 

• Wapeningspercentage. 

Het meest geconstateerde bezwijkmechanisme was buiging+dwarskracht. Dat wil zeggen vloeien van 

de wapening, gevolgd door diagonale trekscheuren of afglijden langs de lintvoeg. Bij wanden die 

puur op buiging bezweken, was ‘toe crushing’ (verbrijzelen van de teen aan de gedrukte zijde) de 

meest voorkomende bezwijkvorm, daarna knik van de verticale wapeningsstaven. 
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Hoogte-dikteverhouding 

De wanden die duidelijk op buiging bezweken, vertoonden horizontale scheurvorming, vloeien van 

de verticale wapening en verbrijzelen van de stenen aan de uiteinden van de wanden. Deze wanden 

hadden verhoudingen hu/t tussen 6 en 27, terwijl maar 4% van deze wanden een hu/t verhouding 

groter dan 13 had. In het bijzonder hadden de drie wanden die betiteld werden als ‘op zijdelingse 

instabiliteit bezweken’ een hu/t verhouding tussen 13 en 27.  

Drukspanning 

De drukspanning in de proefstukken varieerde tussen 0 en 0,13*f’m.  

Hoogte-lengteverhouding 

De proefstukken die bezweken op buiging+dwarskracht, hadden h/Lw verhoudingen tussen 0,5 en 

1,5. Meer dan de helft van de proefstukken die op pure buiging bezweken, hadden h/Lw > 1,0 en 20% 

hiervan had h/Lw > 2,0. De drie wanden die op knik bezweken, hadden alle drie h/Lw verhoudingen 

groter dan 1,5. 

Wapeningspercentage 

In het algemeen was het wapeningspercentage in de wanden niet groter dan 1,5% van het bruto 

wandoppervlak, waarbij dit percentage voor maar 25% van de proefstukken groter was dan 1,0%. 

Wanden waarbij zijdelingse instabiliteit optrad 

Bij alle proefstukken waarbij zijdelingse instabiliteit optrad, werd bezwijken gekenmerkt door 

vloeien van de wapening en verbrijzelen van de teen van de wand, voorafgegaan door verticale 

splijtscheuren. In het laatste stadium trad knik op in de buitenste wapeningsstaven, tegelijk met het 

wijder worden van de verticale scheuren. Ook werd geconstateerd dat de speciekolom in de blokken 

verkruimelde. Bij enkele proefstukken leidde het uitknikken van de verticale wapening tot zijdelingse 

verplaatsing van de teen van de wand. 

Uit bestudering van de beschikbare data van de in het verleden uitgevoerde experimenten wordt 

geconcludeerd dat bij toekomstige onderzoeken naar kritische parameters voor zijdelingse 

instabiliteit wanden nodig zijn met grotere hoogte/dikteverhoudingen en hogere 

wapeningspercentages.  

De auteurs van het artikel zijn van mening dat ook de axiale drukspanning een grote rol speelt in knik 

van slanke wanden, daarom bevelen zij aan om de vier genoemde aspecten te combineren in 

toekomstig onderzoek. 
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2.2.2 Schuif-drukmodellering voor metselwerk – van Zijl & 

Vermeltfoort (2003) 

Stabiliteitswanden worden op een combinatie van druk en afschuiving belast. Bij afschuiving doet 

zich een belangrijk fenomeen voor: dilatantie. Als bijvoorbeeld twee stenen met een voeg er tussen 

op afschuiving worden belast, treedt er naast beweging in de schuifrichting ook beweging loodrecht 

op de schuifrichting op. Deze beweging loodrecht op de schuifrichting wordt dilatantie genoemd. 

Door loodrecht op de schuifrichting te belasten, wordt de dilatantie in een bepaalde mate 

verhinderd en wordt de schuifsterkte verhoogd. Bij stabiliteitswanden zorgt een hogere verticale 

belasting voor een hogere afschuifsterkte en een wijziging in het spanningsverloop. 

                          

Figuur 2.10: Links: schematisering dilatantie en verhinderde dilatantie. Rechts: proefopstelling bij het 

onderzoek. Uit Zijl & Vermeltfoort (2003). 

2.2.3 Stability analysis and design of structures - Gambhir, 2004  

In hoofdstuk 8, subparagraaf 5.2, wordt de (in)stabiliteit van rechthoekige platen onder niet-

uniforme spanningen (in langsrichting) besproken. Een op alle randen vrij ondersteunde, 

rechthoekige plaat wordt beschouwd. De plaat wordt belast met variërende belasting in het vlak, 

veroorzaakt door buiging in het vlak op een van de twee randen, zie Figuur 2.11. 

 

Figuur 2.11: Niet-uniforme spanningen in de lengterichting van een plaat, rechts is te zien dat dit het 

resultaat van een combinatie druk+buiging kan zijn. (uit Gambhir, 2004) Let op: in rechterfiguur moet η = 2 

zijn i.p.v. η = 1. Uit Gambhir (2004). 
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De grootte van de belasting px (kracht/spanning p in de x-richting) op een afstand y vanaf de 

bovenrand kan door een lineaire vergelijking worden voorgesteld: 
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waarbij η = (p1-p2)/p1 en η = 0 overeenkomt met een uniform verdeelde 

drukkracht, η = 2 met zuivere buiging en 0 < η < 2 met een combinatie van druk en buiging. 

Overigens zit in figuur b in Figuur 2.11 een fout: in de rechter figuur moet bij de spanningsfiguur voor 

buiging natuurlijk η = 2 zijn i.p.v. η = 1. 

Een plaat knikt in de lange richting in halve sinusgolven met gelijke lengte met rechte knooplijnen 

loodrecht op de x-as. Dan stelt elk geknikt veld een vrij ondersteunde plaat, ondersteund op haar 

vier randen voor, en kan dus ook als een onafhankelijk element behandeld worden.  

De vervorming (verplaatsing) loodrecht op het vlak van de plaat w(x,y) kan dan als volgt voorgesteld 
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Met de energiemethode wordt dan de inwendige en uitwendige energie bepaald. De inwendige 

rekenergie U wordt voorgesteld door: 
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De potentiële energie V door externe krachten is gegeven door: 
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Uitwerken en optellen hiervan levert de totale potentiaal Π = U + V en ( ) 0=∂+∂ iAVU met i = 1, 2, 

…, n levert een set van vergelijkingen. Een niet-triviale oplossing volgt als de determinant van de 

matrix met coëfficiënten voor Ai gelijk is aan 0. Hieruit kan dan de waarde van de knikfactor 
2

mk  

bepaald worden. Timoshenko & Gere (1961) hebben k2 waarden bepaald voor verschillende 

waarden voor η en μ. Uit hun werk bleek dat n=4 de exacte waarden levert. 

Gambhir heeft een tabel samengesteld met bovengrenzen, door in het algemeen n=2 en een keer 

n=3 te gebruiken in het geval van pure buiging, zie Tabel 2. 
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Tabel 2: Knikfactoren voor rechthoekige platen met alle randen vrij ondersteund, onder lineair verlopende 

normaalspanning op twee tegenover elkaar gelegen randen (druk+buiging). Uit Gambhir, 2004. 

 

 

Verhouding 

μ = a/b = 

Knikfactor 
2

mk  

η =2 

(pure 

buiging) 

η =4/3 

 

η =1 

(driehoeks- 

Belasting) 

η =4/5 

 

η =2/3 

 

η =0 

(pure druk) 

 

0,4 29,055 18,721 15,081 13,310 10,820 8,409 

0,6 24,076 12,890 9,725 8,265 6,439 5,167 

0,8 24,396 11,186 8,143 6,926 5,953 4,193 

1,0 25,603 11,064 7,778 6,561 5,831 4,005 

1,5 24,076 11,551 8,387 7,048 6,074 4,337 

 

Deze knikfactor 
2

mk  wordt gebruikt om de kritische kniklast op de plaat te berekenen met 

2

2

2

,

*
*

b

D
kp mcrx

π
= . Hierin is D de buigstijfheid van de plaat per eenheid lengte. Dit is vergelijkbaar 

met de buigstijfheid EI van een balk. Een plaat is echter stijver doordat elke strook van de plaat 

ondersteund wordt door de aangrenzende strook (stroken), waardoor de buigstijfheid van de plaat 

groter is, namelijk: 

( )2

3

2
1*12

*

1

1
*

νν −
=

−
=

tE
EID . Merk op dat deze vergelijking erg lijkt op de elastische knikformule 

van Euler: 
( )2

2
*

c

cr
L

EI
P

π
= . Alleen is hier op de plaats van de kniklengte de breedte van de plaat 

ingevuld; echter in de knikfactor 
2

mk  wordt de verhouding μ = a/b al meegenomen. 

Hoewel deze methode in Gambhir is toegepast op platen die t.p.v. alle zijden vrij zijn opgelegd, 

kan deze methode wellicht ook gebruikt worden om op analytische wijze dezelfde soort 

knikformules op te stellen voor tweezijdig gesteunde wanden, te vergelijken met tweezijdig 

opgelegde platen. Hierbij moet in acht worden genomen dat de stabiliteit van materialen 

beschouwd wordt, die zich lineair-elastisch gedragen, en waarbij dus geen scheurvorming wordt 

meegenomen. In Timoshenko & Gere (1961) wordt dezelfde materie behandeld als in het boek van 

Gambhir. Hierin wordt ook een aanzet gegeven voor de invulling van verschillende 

randvoorwaarden voor de vier verschillende plaatranden. 
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2.2.4 Betonconstructies en wandliggers 

Bij betonconstructies verloopt de toetsing van de partiële instabiliteit van stabiliteitswanden of –

kernen op dezelfde manier als bij steenconstructies.  

 

Figuur 2.12: Partiële instabiliteit van een betonnen kern door buiging in de kern. Uit Vis en Sagel (1997). 

Het zwaarst belaste deel van de wand of kern wordt getoetst, als zijnde een op axiale druk belaste 

wand in een geschoord raamwerk. Ook bij betonconstructies worden tweede orde-effecten bij op 

druk belaste wanden in rekening gebracht door toeslagexcentriciteiten toe te passen. Er hoeft geen 

tweede ordeberekening gedaan te worden als de slankheid λh van de wand binnen bepaalde grenzen 

ligt, zie Tabel 3. 

Tabel 3: Grenswaarden van slankheden van kolommen en wanden in beton, voor verwaarlozing 2
e
 orde 

effecten, volgens NEN6720. 

λh ≤ 5/√(αn) Voor αn ≤ 0,25 

λh ≤ 10 Voor 0,25 ≤ αn ≤ 0,5 

λh ≤ 15-10*αn Voor 0,5 ≤ αn ≤ 1,0 

Hierbij is αn de benuttingsgraad van de doorsnede ten aanzien van normaalkracht: 

( ) ssbb

d

n
fAAsfA

N

**

'

'' ++
=α . De toeslagexcentriciteit is afhankelijk van de vorm van de 

doorsnede, de slankheid van de wand en de mate van ondersteuning. Eurocode 2 (NEN-EN-1992-1-

1:2005) schrijft voor dat tweede orde-effecten mogen worden verwaarloosd als ze kleiner dan 10% 

van de eerste orde-effecten zijn, of als alternatief als de slankheid kleiner dan of gelijk is aan een 

bepaalde waarde. De toetsing van axiaal belaste, ongewapende, betonnen wanden geschiedt 

volgens Eurocode 2 op dezelfde manier als een stenen wand, met behulp van een reductiefactor.  

Op buiging belaste slanke, betonnen liggers dienen (indien toets nodig is) op kip gecontroleerd te 

worden. Hierbij zijn er ook vaste waarden voor geometrische imperfecties en ‘grensslankheden’ 

waarbij tweede-orde-effecten m.b.t. kip mogen zijn verwaarloosd. Bij steenconstructies geldt voor 

wandliggers dat de – niet zijdelings gesteunde – gedrukte zone van de ligger getoetst moet worden 

als een op druk belaste wand. 
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2.2.5 Application of Southwell method on the analysis of lateral 

torsional buckling tests on reinforced concrete beams - Kalkan, 

2010. 

In dit artikel worden verschillende versies van de Southwell methode besproken, toegepast op 

experimentele data met betrekking tot verplaatsingen uit het vlak, rotatie en belasting van slanke 

rechthoekige gewapende betonnen balken, onder elastische kip. 

De Southwell methode is een techniek waarbij experimentele belasting- en vervormingsdata worden 

geplot, waarmee vervolgens de kritische belasting en de initiële geometrische imperfecties van een 

kolom bepaald kunnen worden. Hierin worden de zijdelingse verplaatsing (u) tegen de verhouding 

tussen zijdelingse verplaatsing en axiale belasting (u/P) uitgezet, waarbij een rechte lijn benaderd 

wordt. Aan de hand van de rechte lijn kan de kritische belasting bepaald worden, als zijnde de 

inverse helling van de lijn, en de initiële geometrische imperfecties als zijnde het snijpunt van de lijn 

met de u-as. Hiervoor zijn data nodig tot aan circa 70% van de kritische belasting, dus hierdoor is het 

niet nodig de proefstukken tot bezwijken te beproeven. 

De differentiaalvergelijking voor buigingsknik is: 

 met ux en u0x als de zijdelingse respectievelijk initiële zijdelingse 

verplaatsing. Door voor de zijdelingse verplaatsing een sinusvorm aan te nemen, volgt voor ux en u0x: 

 en ., Hierdoor volgt met  dat 

. Uit deze laatste vergelijking volgt de plot van de Southwell methode, waarbij Pcr 

de helling en u0 het snijpunt met de u-as is, als (u) tegen (u/P) wordt uitgezet. Als (u/P) dan tegen (u) 

wordt uitgezet, is de inverse helling van de grafiek gelijk aan de kritische last. 

Tot zover werd alleen buigingsknik besproken. Als echter ook kip (lateral torsional buckling) bekeken 

wordt, spelen naast de zijdelingse verplaatsingen ook de rotatie een rol, zie Figuur 2.13. In het geval 

van kip worden er naast plots van (u/P) tegen (u) ook plots van (φ/P) tegen (φ) gemaakt. Dus dan 

zijn ook de data van de rotatie van het proefstuk nodig. Vergelijkbaar volgt dan 
0

* uuP
P

cr +=
ϕ

. 

 

Figuur 2.13: Het principe van kip, met de parameters v, u en φ. Uit Kalkan (2010). 
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Op de Southwell methode zijn diverse aanpassingen gedaan waardoor verschillende varianten zijn 

ontstaan. De belangrijkste aanpassing is gedaan door Trahair (1969), die een plot voorstelt waarin de 

zijdelingse verplaatsing tegen het product van belasting en zijdelingse verplaatsing wordt uitgezet. 

Door de eerder genoemde vergelijking voor de Southwell Plot aan beide zijden met P te 

vermenigvuldigen, ontstaat de volgende vergelijkingen: 

. Op vergelijkbare wijze volgt voor de rotatie . 

Deze aangepaste methode wordt de Modified Plot genoemd. 

In het verleden zijn meerdere onderzoeken (o.a. Cheng & Yura, 1988 en Attard, 1983) gedaan om de 

verschillende varianten van de Southwell methode te vergelijken. Hieruit is gebleken dat de 

resultaten voor kritische belasting en initiële geometrische imperfectie dicht bij elkaar liggen. De 

resultaten van de standaard Southwell methode kwamen hierbij het beste overeen met de 

proefresultaten. 

De Southwell methode is normaliter alleen toepasbaar voor elastische stabiliteit. Tot dusver zijn 

de verschillende varianten van de Southwell methode dan ook alleen toegepast op balken van 

homogeen, isotropisch en lineair elastisch materiaal zoals staal en aluminium.  

In Kalkan (2010) wordt ingegaan op gewapend betonnen balken, met hun niet-homogene en 

anisotropische natuur. Echter in Kalkan (2010) wordt de inelasticiteit van het beton en 

wapeningsstaal buiten beschouwing gelaten door alleen de experimentele data van de gewapend 

betonnen balk onder elastische kip te beschouwen.  

Er werden balken beproefd, belast met een puntlast in het midden van de overspanning, en met 

ondersteuning in en uit het vlak aan de uiteinden. Alle proefstukken bezweken op elastische kip. 

Uit Kalkan (2010), evenals al eerder uit Cheng & Yura (1988), bleek dat de plots met de data t.a.v. de 

rotatievervormingen moeilijker te analyseren zijn dan de plots met de zijdelingse vervormingen. Dit 

komt doordat de meetresultaten van de rotatievervormingen een grotere verstrooiing vertonen dan 

de meetresultaten van de zijdelingse vervormingen. Een voorbeeld van een Southwell plot van de 

zijdelingse vervormingen is te zien in de linker figuur in Figuur 2.14. In Figuur 2.15 is een voorbeeld 

van een Modified plot van de zijdelingse vervormingen te zien. 
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Figuur 2.14: Southwell plot aan de hand van de zijdelingse verplaatsingen. Uit Kalkan (2010). 

   

Figuur 2.15: Modified Plot aan de hand van de zijdelingse verplaatsingen. Uit Kalkan (2010). 

Uit een analyse van Kalkan (2010) van de experimentele kritische lasten en imperfecties enerzijds, en 

de verschillende varianten van de Southwell methode anderzijds, wordt geconcludeerd dat de 

Modified Plot met de zijdelingse vervormingen het meest overeenstemt met de waargenomen 

kritische lasten. De standaard Southwell Plot is bijna even nauwkeurig. De standaard Southwell plot 

is wel het meest nauwkeurig met betrekking tot de initiële geometrische imperfecties. 
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De relevantie hiervan is niet direct duidelijk, aangezien voor deze analyses meetgegevens nodig zijn. 

Echter kan dit wel een bruikbare methode zijn – mits toepasbaar – bij het bepalen van de kritische 

lasten en initiële geometrische imperfecties van de proefstukken, zonder de proefstukken tot 

bezwijken te belasten.  

De toepassing van de Southwell methode zou van toegevoegde waarde kunnen zijn als meerdere 

belastingcombinaties of parameters onderzocht zouden worden, of om elke andere reden waarom 

de proefstukken intact zouden moeten blijven.  

Echter, voordat de Southwell methode toegepast zou worden, zou eerst een studie gedaan moeten 

worden om te bepalen of de Southwell plots betrouwbare resultaten geven voor de kritische 

belastingen. 

2.3 Conclusies literatuurstudie 

2.3.1 Welke bruikbare informatie levert de literatuurstudie? 

De literatuur over steen- en betonconstructies geeft voornamelijk informatie over hoe axiaal belaste 

wanden getoetst moeten worden op verticale druk en buiging uit het vlak van de wand. Onder meer 

de nationale en internationale normen NEN6790 en NEN-EN-1996-1-1 geven voorschriften over de 

behandeling met axiaal belaste wanden. De belangrijkste parameters zijn de excentriciteit van de 

belasting en de slankheid en dikte van de wand. Uit onder meer Orton (1986), McKenzie (2001) en 

Jäger & Marzahn (2010) blijkt dat in de Britse (BS5628) en Duitse voorschriften (DIN 1053-100) een 

overeenkomstige manier van toetsen is opgenomen. In de beschouwde voorschriften wordt voor de 

toetsing van de partiële stabiliteit van stabiliteitswanden verwezen naar de toetsing van de wand, als 

zijnde een geschoorde wand (stabiliteit beschouwd in zwakke richting) die axiaal belast wordt met 

de maximale drukspanning, die volgt uit de respons van de stabiliteitswand. Deze manier van 

berekenen levert een ondergrens voor de werkelijke capaciteit van de stabiliteitswand ten aanzien 

van partiële instabiliteit. 

In de voorschriften zijn ook regels opgenomen voor de toetsing van de kipstabiliteit van wandliggers 

in beton en steen. In NEN-EN-1996-1-1 (steenconstructies) wordt hierbij alleen vermeld dat de 

drukzone van de ligger op knik moet worden getoetst, volgens de methode voor verticaal belaste 

wanden. In NEN-EN-1992-1-1 (betonconstructies) worden grenswaarden aangegeven voor de 

verhouding tussen de ongesteunde lengte en de dikte van de ligger, en de hoogte en de dikte van de 

ligger, waarvoor tweede-orde-effecten mogen worden verwaarloosd. Over de achtergrond hiervan is 

echter geen literatuur gevonden. 

In de Zwitserse SIA266 wordt een model voor de krachtswerking en scheurvorming in een 

stabiliteitswand gehanteerd, waardoor de toets anders is dan in bijvoorbeeld NEN, BS of Eurocode. 

Uiteindelijk wordt de drukspanning (met knikfactor) in de wand getoetst door alleen het 

ongescheurde deel van de wand te toetsen aan de totale verticale belasting Nxd, volgens 

voorgenoemd model. Zie Figuur 2.16 voor toelichting. Deze voorschriften zijn interessant om als 

basis voor het huidig onderzoek te gebruiken. 
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Figuur 2.16: Model voor de controle van de uiterste grenstoestand van stabiliteitswanden, waarbij het 

gearceerde gebied het ongescheurde deel van de wand voorstelt. Uit SIA266:2003. 

In Azimikor et al (2011) is een onderzoek beschreven naar de partiële instabiliteit van gewapend 

metselwerk wanden die cyclisch belast worden, met verandering van de belastingsrichting. Hieruit 

volgden de volgende kritische parameters voor de partiële instabiliteit: 

• Hoogte/dikteverhouding; 

• Hoogte-lengteverhouding van de wand; 

• Relatieve hoogte van de drukspanning. 

Verder zijn de lineair elastische mechanica-rekenregels uit bijvoorbeeld Gambhir (2004) en 

Timoshenko & Gere (1961) bruikbaar om het probleem lineair elastisch te benaderen. Dit is 

algemene plaattheorie zoals deze ook bij bijvoorbeeld staal worden toegepast, waarbij een 

bovengrens voor de capaciteit van de stabiliteitswand ten aanzien van partiële instabiliteit berekend 

wordt. Hierbij moet opgemerkt worden dat staal en steen zich anders gedragen. Steen is een 

materiaal dat geen trek kan opnemen en op een bepaald moment gaat scheuren. Na deze 

scheurvorming is er echter nog reservecapaciteit; het gedrag van de stenen wand in deze fase is 

niet-lineair. 

Er is literatuur gevonden met betrekking tot de Southwell methode. Dit is een analytische 

berekeningsmethode, waarbij aan de hand van de data van (niet-destructieve) proeven kritische 

belastingen en initiële geometrische imperfecties bepaald kunnen worden. De Southwell methode 

wordt in het algemeen toegepast voor op druk belaste staven, maar er zijn ook onderzoeken gedaan 

naar de toepassing ervan op de kipstabiliteit van op buiging belaste, gewapend betonnen 

wandliggers. Wellicht kan deze methode ook toegepast worden voor de kritische belasting van op 

druk en buiging belaste kalkzandsteen stabiliteitswanden. Dan zal wel onderzocht moeten worden of 

deze methode ook met recht toegepast mag of kan worden.  
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2.3.2 Welke informatie geeft de literatuurstudie NIET? 

Omdat er eigenlijk maar weinig onderzoek gedaan is naar de partiële instabiliteit van 

stabiliteitswanden in steen of beton, is er weinig tot geen informatie te vinden met betrekking tot 

proefopstellingen of numerieke simulaties voor het gedrag van op druk en buiging belaste 

stabiliteitswanden.  

Wat betreft proefopstellingen: in het verleden zijn door meerdere onderzoekers proefopstellingen 

gebruikt om het gedrag van metselwerk (of kalkzandsteen in het bijzonder) onder afschuiving en 

druk te onderzoeken. Zulke proefopstellingen kunnen als basis worden gebruikt voor de 

ontwikkeling van een nieuwe opstelling voor het onderzoeken van het gedrag van een 

stabiliteitswand onder een combinatie van buiging en druk, ten aanzien van instabiliteit.  

Bij de ontwikkeling van een nieuwe opstelling zouden echter ook de volgende gegevens onderzocht 

moeten worden: 

• Richtlijnen voor de afmetingen van de proefstukken: breedte, dikte, hoogte. Dit is mede 

afhankelijk van te verwachten kritische hoogte/dikte- en hoogte/lengte-verhoudingen. 

• Verwachtingen voor de toe te passen belastingen. 

• Verwachte kritische belasting in de meest gedrukte zone (N+M). 

In de literatuurstudie zijn geen achtergronden en onderbouwingen bij de ontwikkeling van de 

Zwitserse norm gevonden; in het bijzonder met betrekking tot het model voor de toetsing van 

partiële instabiliteit. 

Hoewel bijvoorbeeld in Gambhir (2004) en Timoshenko & Gere (1961) de lineair elastische 

plaattheorie is uitgelegd, is dit alleen toepasbaar op kalkzandsteen stabiliteitswanden zolang deze 

zich elastisch gedragen. In deze literatuur is geen informatie over de invloed van de voegen en 

materialen die geen trek kunnen opnemen, te vinden. Onduidelijk is ook hoe groot de invloed van de 

voegen is en of het al dan niet gescheurd zijn van deze voegen meer of minder invloed heeft dan de 

mechanische eigenschappen van de voegen zelf (druk, schuif). 

In de literatuurstudie is überhaupt niets gevonden over de invloed van gescheurde doorsneden op 

de partiële instabiliteit van stenen of gewapend betonnen stabiliteitswanden of wandliggers. Verder 

levert de literatuurstudie dus ook geen informatie met betrekking tot proefopstellingen en 

numerieke simulaties voor partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden. Met 

betrekking tot de proefopstelling en proefstukken zal het grootste deel dus zelf ontworpen moeten 

worden. Sommige oplossingen zullen volgen uit berekeningen, andere oplossingen uit praktische 

overwegingen. 
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3. Inrichting van het onderzoek 
Met de resultaten van de literatuurstudie kon het probleem verder ingekaderd worden en konden 

specifieke doelstellingen en onderzoeksvragen voor het onderzoek opgesteld worden. Dit komt in dit 

hoofdstuk aan bod, evenals de verdere inrichting van het onderzoek. 

3.1 Afbakening van het probleem vanuit literatuurstudie 

Materiaal 

Gebouwen waar partiële instabiliteit duidelijk aan de orde is en waar dit ook concrete gevolgen 

heeft voor wanddiktes en dus materiaalgebruik, zijn meestal grotere, middelhoge gebouwen zoals 

woon- en/of kantoorgebouwen. Deze woongebouwen worden mede vanwege de bouwsnelheid 

meestal in gelijmd kalkzandsteen gebouwd, als gekozen wordt voor een steen- in plaats van een 

beton- of staalconstructie. Het huidig onderzoek is beperkt gebleven tot één materiaal, zodat de 

materiaaleigenschappen voor alle proefstukken (vrijwel) gelijk waren. Voor dit eerste onderzoek 

naar de partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden was direct gekozen om niet te 

variëren in materiaal(eigenschappen), maar in een andere parameter. In dit onderzoek zijn vanwege 

de hiervoor geschetste situatie alleen gelijmde kalkzandsteen stabiliteitswanden beschouwd. 

Hierbij zijn verschillende kwaliteiten te onderscheiden: CS12, CS20, CS28 en voor hoogbouw zelfs 

CS36 en CS44. Toepassing van hogere druksterktes leidt tot kleinere wanddiktes, waardoor de 

slankheid en knikgevoeligheid van de wand nog groter wordt. In dit onderzoek werd de te 

onderzoeken kwaliteit van de kalkzandsteen gekozen op basis van wat praktisch of wenselijk was in 

het experimenteel onderzoek.  

Wapening of voorspanning  

Er zijn onderzoekers bezig om een basis voor ontwerpregels voor voorgespannen kalkzandsteen 

stabiliteitswanden te ontwikkelen. Deze methode leidt tot een hogere schuif- en 

momentcapaciteiten en daardoor grotere maximale wandhoogtes dan bij wanden waarbij geen 

voorspanning (normaalkracht!) is toegepast. Hierbij is de zijdelingse stabiliteit van de wanden ook 

een belangrijk aandachtspunt, echter het gedrag hiervan is duidelijk anders dan dat van een 

ongewapende of niet-voorgespannen wand. Deze voorspanning wordt nog niet veel toegepast en de 

winst is nu vooral op niet-voorgespannen wanden te behalen. Daarom is het onderzoek beperkt 

gebleven tot niet-voorgespannen wanden. De uit het huidig onderzoek volgende resultaten kunnen 

daarentegen in de toekomst wel gebruikt worden om hetzelfde probleem bij gewapende of 

voorgespannen wanden te onderzoeken. 

Ondersteuning wanden 

Wanden worden in het algemeen zijdelings door de vloeren aan boven- en onderzijde ondersteund, 

maar kunnen ook zijdelings door dwarswanden aan een of twee zijden worden ondersteund. In de 

gevallen met dwarswanden is de gevoeligheid voor partiële instabiliteit kleiner en is het probleem 

eigenlijk niet aan de orde; maar moeten de dwarswanden en de verbindingen met de 

stabiliteitswand gecontroleerd worden. In dit onderzoek werden daarom alleen wanden beschouwd 
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die alleen aan de boven- en onderzijde gesteund zijn, zodat partiële instabiliteit onderzocht kon 

worden. 

3.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek was te komen tot een basis voor een realistischer model voor de analyse 

en toetsing van de partiële instabiliteit van ongewapende, gelijmde kalkzandsteen 

stabiliteitswanden. Hierbij werden de volgende ‘subdoelen’ gesteld: 

• Het bepalen van de marges tussen de berekende wandcapaciteiten volgens de huidige 

voorschriften betreffende de partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden in 

Eurocode, ten opzichte van de bezwijkbelastingen van de stabiliteitswanden in het 

experimentele onderzoek. 

• Het bepalen van de invloed van scheuren in de wand(doorsnede) op het gedrag en de 

capaciteit van de totale kalkzandsteen stabiliteitswand.  

• Het geven van een aanzet voor een eventueel nieuw model voor de toetsing van de partiële 

instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden. 

3.3 Onderzoeksvragen 

Om de in 3.2 genoemde doelstellingen te verwezenlijken, zouden de volgende concrete 

onderzoeksvragen beantwoord moeten worden: 

• Hoe groot zijn de marges van de huidige regelgeving in Eurocode voor een bepaald type 

stabiliteitswand, ten opzichte van de bezwijklasten in het experimentele onderzoek? 

• Wat is de invloed van scheurvorming op het gedrag en de capaciteit van een stabiliteitswand 

ten aanzien van partiële instabiliteit? 

• Is er een model waarmee de partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden 

nauwkeuriger beoordeeld kan worden dan met de huidige voorschriften in Eurocode? Zo ja, 

hoe zou dit eruit kunnen zien? 

3.4 Inrichting van het onderzoek 

Nadat de doelstellingen en onderzoeksvragen gedefinieerd waren en de literatuur bestudeerd was, 

kon het onderzoek ingericht worden. Het onderzoek bestond uit een analytisch, experimenteel en 

numeriek deel. 

3.4.1 Analytisch 

Het analytisch onderzoek diende vooral ter ondersteuning van het experimenteel onderzoek. 

Hiermee konden onder- en bovengrenzen bepaald worden voor de te verwachten 

bezwijkbelastingen. De berekening volgens de voorschriften bood hierbij een conservatieve 

afschatting en een lineair-elastische berekening een overschatting. 
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Bovendien konden met analytische berekeningen voorspellingen gedaan worden over de 

vervormingen en het scheurgedrag van de wanden. Het gedrag van de proefstukken in de 

proefopstelling kon ook geanalyseerd worden, waardoor de inrichting van de proef- en 

meetopstelling hierop kon worden aangepast. 

3.4.2 Experimenteel; verdere afbakening van het probleem 

Het zwaartepunt van het onderzoek lag op het experimentele deel, vandaar dat uit de voorbereiding 

van het experimentele onderzoek ook een verdere afbakening van het probleem volgde. 

Bij de eerste opzet van het experimenteel onderzoek was een van de eerste punten die aan bod 

kwamen de randvoorwaarden van de wand. Naast de al eerder genoemde horizontale steun hield 

dit de onder- en bovenaansluiting van de wand in. In Figuur 3.1 is duidelijk te zien hoe belangrijk de 

randcondities zijn. Als alleen een balk zou worden toegepast aan de onder- en bovenzijde van de 

wand als intermediair tussen wand en opstelling, zou er een gedeeltelijke inklemming ontstaan 

omdat er dan een bepaalde momentcapaciteit zou zijn. 

A. Beginsituatie    B. Vervormde wand  

Figuur 3.1: Onzuivere randcondities bij toepassing van alleen een balk tussen wand en opstelling: 

gedeeltelijke inklemming. 

In de voorbereiding van het experimenteel onderzoek is direct besloten om duidelijke 

randvoorwaarden te hanteren: zuiver scharnierend. Op deze manier was duidelijk dat het een 

zuiver scharnier betrof en niet een gedeeltelijke inklemming met een onbekende momentcapaciteit 

en rotatiestijfheid. De interpretatie van de proefresultaten en de berekeningen en numerieke 

simulaties waren daardoor ook beter te vergelijken met de proefresultaten. Hoe ervoor gezorgd 

werd, dat er zuiver scharnierende opleggingen gecreëerd werden, volgt in 4.1. 

In het experimenteel onderzoek werden verschillende proefstukken beproefd met variatie in 

wandlengte, zo zal nog worden besproken in 4.1. In verband met het aantal proefstukken moesten 

de te variëren parameters beperkt blijven, ook dit zal nog duidelijk gemaakt worden in 4.1. Naast de 

proeven op de wanden werden materiaalproeven gedaan om de materiaaleigenschappen 

(druksterkte, hechtsterkte = buigtreksterkte van de voegen, schuifsterkte en elasticiteitsmodulus) 

van het lijmwerk te bepalen.  



  Afstudeerrapport – Eind   

 

Student id.: 0728585  49 

Een ander belangrijk besluit was om de experimenten op schaalmodellen van wanden uit te voeren. 

Dit had verschillende redenen: 

• Schaalmodellen zijn handzamer dan modellen op ware grootte: gewicht en afmetingen 

maken dat de wanden eenvoudiger te produceren en te behandelen zijn. 

• De kritische belasting voor proefstukken op ware grootte is groter dan die voor 

schaalmodellen. Samen met een grotere proefopstelling zou dit ook weer tot meer 

vraagstukken leiden betreffende de stijfheid van de proefopstelling. 

• Zeker voor een eerste serie proeven was het eenvoudiger om eerst met schaalmodellen te 

werken. Nadat het gedrag van de wanden beter in kaart is gebracht, kan dit in een volgend 

onderzoek gekalibreerd worden met proefstukken op ware grootte. 

3.4.3 Numeriek 

In het numeriek onderzoek werden de experimenten nagebootst met gebruik van de 

materiaaleigenschappen als bepaald in de materiaalproeven. De inhoud, omvang en diepgang van 

het numeriek onderzoek wordt besproken in hoofdstuk 5.  
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4. Experimenteel onderzoek 
Zoals al eerder gezegd, is na de eerste fase van het afstudeerproject direct gestart met de 

voorbereidingen voor het experimenteel onderzoek. Dit omvatte het ontwikkelen van de proefopzet 

en een ontwerp voor de proef en proefopstelling. Tegelijk werd er een idee gevormd over de te 

gebruiken proefstukken en de productie hiervan. 

Tegelijk met de uitvoering van de series experimenten op de wanden werden de proefresultaten 

geanalyseerd en geïnterpreteerd en werd de toepasbaarheid van de in 2.2.5 genoemde Southwell-

methode voor de bepaling van kritische belastingen getoetst. Daarnaast zijn vrijwel gelijktijdig met 

de series experimenten op de wanden de materiaalproeven gedaan om de materiaaleigenschappen 

van de het lijmwerk te bepalen. 

4.1 Voorbereiding experimenteel onderzoek 

4.1.1 Ontwikkeling proefopzet 

Een stabiliteitswand wordt belast door verticale vloerbelasting, eigen gewicht en horizontale 

windbelasting, resulterend in een verdiepingshoge wand die wordt belast door een normaalkracht, 

afschuifkracht en buigend moment in het vlak van de wand, zie Figuur 4.1. 

                     

                            
Figuur 4.1: De spanningsverdeling in een stabiliteitswand op de begane grond t.g.v. een 7 verdiepingshoge 

stabiliteitswand, belast door eigen gewicht, vloerbelasting en horizontale windbelasting. 

Afhankelijk van de verhouding tussen het buigend moment in het vlak van de wand, en de 

normaalkracht, kan een spanningsverdeling ontstaan als onder in Figuur 4.1 is te zien. De 

trekcapaciteit van metsel- en lijmwerk is gering en vaak te verwaarlozen, waardoor er een beeld 

ontstaat van de wand met een spanningsverdeling als links aangegeven in Figuur 4.2. In SIA266:2003 

is dit een rechthoekige spanningsfiguur over de ongescheurde lengte aan de bovenzijde van de 

wand, zie de rechter figuur in Figuur 4.2. 
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Figuur 4.2: Resulterende belastingen op een kalkzandsteen stabiliteitswand op de begane grond, door de 

geringe trekcapaciteit (verwaarloosbaar). De verticale belasting kan in een proef als gelijk verdeelde 

belasting (rechts), of als driehoeksbelasting (links) worden aangebracht, met de excentriciteit als variabele. 

Als basis voor de proefopzet werd het model genomen uit de Zwitserse voorschriften (SIA266:2003). 

Zie hiervoor 2.1.4 en Figuur 2.16. Dit model beschouwt een gescheurd en een ongescheurd deel van 

de stabiliteitswand, bepaald door uit te gaan van een rechthoekig σ-ε-diagram – dus een constante 

drukspanning als verticale reactie – bij bezwijken van de wand. Vanuit dit model werd het idee 

geboren om drie verschillende wanden te beproeven, met een gelijke belasting, zie Figuur 4.3. 

 

Figuur 4.3: Vanuit het model uit de Zwitserse SIA266:2003 kan er een indeling gemaakt worden van typen 

proefstukken volgens de mate van scheuren (ongescheurde wandlengte). Allereerst een wand met de 

volledige wandlengte Lw (links), dan een wand met de ongescheurde wandlengte L1 aan de bovenzijde van 

de wand (midden) en een wand met de ongescheurde wandlengte L2 aan de onderzijde van de wand 

(rechts). 

Bij het college Steenconstructies (TU/e) was een constructieve berekening (Uitwerking Opdracht A, 

2011) uitgevoerd op een stabiliteitswand in een gebouw van 7 verdiepingen in kalkzandsteen, met 

verdiepingshoogte 3300mm, wandlengte 5700mm en wanddikte 300mm voor de stabiliteitswanden. 

Met de gegevens van deze wand is aan de hand van SIA266:2003 het ongescheurde deel van de 

wand bepaald, zie Figuur 4.4. Uit deze figuur volgt dat het verschil tussen de ongescheurde lengte 

aan de boven- en onderzijde van de wand in de praktijk klein is, bij middelhoge tot hoge gebouwen. 

Als deze wand in het experimenteel onderzoek beschouwd zou worden, zouden bij de drie 

wandtypen dus twee vrijwel identieke typen zitten. Dan zou er weinig vergelijkbaar materiaal 

voorhanden zijn.  
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Figuur 4.4: Ongescheurd deel van de stabiliteitswand uit Uitwerking Opdracht A (2011) in een 

kantoorgebouw van 7 verdiepingen, volgens SIA266:2003. 

Voor het experimenteel onderzoek was het beter om een situatie te kiezen waarbij de wandlengten 

van de verschillende proefstukken verder uit elkaar zouden liggen. De evenwichtsvergelijkingen voor 

het bepalen van de ongescheurde wandlengte (eenvoudig af te leiden, afhankelijk van de 

verhouding M/N) bij een bepaald type σ-ε-diagram zijn in een spreadsheet gezet en er werd 

gevarieerd met de verhouding buigend moment/normaalkracht. Hieruit bleek echter dat bij 

toepassing van een rechthoekig σ-ε-diagram het verschil tussen de ongescheurde lengte aan boven- 

en onderzijde steeds klein bleef.  

Op een gegeven moment ontstond het beeld van een ongescheurde wand volgens een lineair σ-ε-

diagram, bij een willekeurige belastingcombinatie en gebouwtype, zie Figuur 4.5. 

 

Figuur 4.5: Ongescheurd deel van een stabiliteitswand, volgens een lineair σ-ε-diagram bij een situatie met 

een laag gebouw en kortere en dunnere stabiliteitswanden. 

Nogmaals, de situatie in Figuur 4.5 volgde alleen uit het willekeurig variëren van geometrie van 

gebouw en stabiliteitswand. Bovendien was hierbij gebruik gemaakt van een lineair in plaats van 

rechthoekig σ-ε-diagram, dus dit was niet in overeenstemming met SIA266:2003. Het bood echter 

wel een interessant beeld: een wand die in feite in drie gelijke delen kon worden opgedeeld. Hierbij 

was L1 = 2/3*Lw en L2 = 1/3*Lw, een combinatie waarbij de wandtypen onderling goed vergelijkbaar 

zouden zijn. Dit zou resulteren in een wand als in Figuur 4.6. In deze figuur is een tekening (op 
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schaal) van het ontwerp van de proefstukken te zien: een wand die in drie gelijke delen is opgedeeld. 

Gebruik makend van het model in SIA266:2003 (Figuur 2.16) was er dan een resulterende kracht met 

een helling van 6:1 (=80,5°), aangegeven in Figuur 4.6. Door drie geheel verschillende wanden op 

eenzelfde manier te belasten, kon de invloed van de gescheurde zone in beeld gebracht worden. 

 

Figuur 4.6: Ontwerp van de proefstukken van de stabiliteitswanden bij een bepaalde situatie waarbij de 

helling van de resulterende kracht (door normaalkracht en moment) gelijk is aan 6:1(=80,5°). 

Dit was in feite de oorspronkelijke proefopzet. Vanuit deze opzet zijn de proefstukken gemaakt en is 

gestart met de ontwikkeling van de proefopstelling. Uit de ontwikkeling van de proefopstelling, als 

besproken in subparagraaf 4.1.3, zou ook blijken dat het idee als getoond in Figuur 4.6 niet helemaal 

volgens dit plan is uitgevoerd. 

4.1.2 Proefstukken 

4.1.2.1 Afmetingen en materiaal 

Aanvankelijk werd verondersteld dat de afmetingen van de proefstukken zouden volgen uit kritische 

slankheid en hoogte/lengte-verhoudingen. Echter nadat voor een schaalmodel gekozen werd en 

vanwege de beschikbare materialen hiervoor, volgde een en ander uit praktische overwegingen. Ten 

eerste het soort stenen: door waalformaat stenen te gebruiken en als klampsteen te verlijmen, 

wordt een wanddikte verkregen van 53,5mm. Gecombineerd met een slankheid van het proefstuk 

van 25 (vrij slank voor een wand in een middelhoog tot hoog gebouw) levert dit een hoogte van het 

proefstuk van 1337,5mm: een handzame maat. Hierbij werd gekozen voor proefstukken met een 

maximale wandlengte van circa 1300mm. Met deze wandlengte kon worden voort geborduurd op 

de opzet, als besproken in subparagraaf 4.1.1. Door deze wandlengte in drieën op te delen, konden 

er, gelet op de afmetingen van de stenen, naast dit type proefstuk ook proefstukken met lengtes van 

ca. 430 en 860mm gemaakt worden.  
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Deze afmetingen bleken ook gunstig voor de proefopstelling. Rekening houdend met speling, ruimte 

voor personen, benodigde vijzelkrachten en meetinstrumenten bleven de afmetingen van de 

proefopstelling beperkt. Anderzijds mogen de proefstukken ook weer niet kleiner zijn. Dan zouden 

de metingen onnauwkeuriger worden omdat de onderlinge afstand tussen de verschillende 

meetpunten dan te klein zouden worden. Vergeleken met de stabiliteitswand uit Uitwerking 

Opdracht A (2011) had het schaalmodel een schaal 1:5 à 1:6, waarbij de wand vergeleken kon 

worden met een stabiliteitswand met een hoogte van twee bouwlagen. 

De kwaliteit van de kalkzandsteen was een tweede aandachtspunt. Enerzijds kan een hoge 

druksterkte leiden tot hoge bezwijkbelastingen. Anderzijds zou een lage druksterkte mogelijk er toe 

kunnen leiden dat andere bezwijkvormen maatgevend zouden kunnen zijn. Wellicht zou dan ‘’toe-

crushing’’ optreden voordat partiële instabiliteit op zou treden. Met de keuze voor waalformaat 

stenen stond de kwaliteitskeuze vast. Waalformaat kalkzandstenen zijn namelijk alleen leverbaar in 

CS16 (fb = 16N/mm2). T.b.v. de productie van de proefstukken (vlakheid) is gekozen om schoonwerk-

stenen te gebruiken, waarbij de aanwezigheid van gebroken hoekjes e.d. is beperkt. 

4.1.2.2 Productie 

Aan de proefstukken werden in dit onderzoek strenge eisen gesteld. Omdat het een onderzoek naar 

de (partiële) stabiliteit van stabiliteitswanden betrof, was het belangrijk dat de wanden zo vlak en 

recht mogelijk waren. Als de wanden op een normale manier gelijmd werden (volgens normale 

bouwpraktijk, met behulp van stelprofielen en -koordje), zou de kans groter zijn dat imperfecties en 

daardoor excentriciteiten zouden ontstaan. Bovendien brengt het lijmen van de waalformaat stenen 

als klampstenen, nog meer risico’s met zich mee, zoals scheefstand door het ‘drijven’ van stenen in 

de natte lijmlaag of door kleine oneffenheden in de toch al dunne voegen, zie Figuur 4.7. Zelfs als de 

stenen goed aangedrukt zouden worden, zouden deze door het kleine contactoppervlak al in de 

mortel gaan drijven. 

 

Figuur 4.7: Problemen bij klamp verlijmen van waalformaat kalkzandsteen. 

Zeker bij deze proefstukken die op schaal gemaakt waren (met een wanddikte van slechts 53,5mm!), 

zou de kleinste oneffenheid al een grote invloed op de vlak- en loodrechtheid van de wand hebben. 
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Onnauwkeurigheden dienden dus zo veel mogelijk te worden uitgesloten, omdat dit alleen maar tot 

onnauwkeurigheden in de resultaten zou kunnen leiden.  

Om de wanden toch vlak en loodrecht te maken, is ervoor gekozen om de wanden tegen een 

betonplex bekistingsplaat te vervaardigen. Op deze manier konden de voegen toch stevig 

aangedrukt worden en werden de stenen vanzelf rechtgedrukt tegen de plaat aan. De lijmmortel 

werd met behulp van een kam aangebracht, zodat de voegen wel vol zouden komen te zitten, maar 

er niet onnodig veel overtollige lijm achter de stenen zou gaan zitten, zie Figuur 4.8. 

Achteraf was het lijmwerk toch niet van goede kwaliteit, zie sub-subparagraaf 4.1.2.3. De oorzaak 

hiervan bleek juist te zijn dat de lijm in het midden van de doorsnede dikker was aangebracht. 

 

Figuur 4.8: Omdat de wanden tegen platen werden gelijmd, was het belangrijk dat de voegen niet te dun of 

te dik werden uitgevoerd. Hiertoe werd met een kam in het midden van de steen meer mortel gesmeerd 

dan aan de buitenkanten. 

Ten behoeve van het lijmen waren betonplex platen op maat gezaagd en samen met een 

aangebrachte horizontale (onderrand onder onderste laag stenen) en verticale aanslag (om een 

rechte kopse kant te houden) onder een hoek van ca. 80° tegen stalen bokjes gezet. De bokjes 

werden verzwaard en aan de achterkant ondersteund door stalen balken. Aan de voorkant werden 

de platen op hun plaats gehouden door de verstijvingsbalkjes vast te binden aan de bokjes. Op deze 

manier konden de platen aan de onderkant niet weg schuiven. De opstelling voor het verlijmen van 

de wanden is te zien in Figuur 4.9. In Tabel 4 is een overzicht van de proefstukken te zien.  

  
Figuur 4.9: Links: de opstelling van de betonplaten met bokjes en stalen balken en houten 

verstijvingsbalkjes. Rechts het eindresultaat: vlakke wanden, met aan de linkerkant een gestelde lat als 

aanslag voor de stenen. 
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Tabel 4: Overzicht van de (wand)proefstukken. 

 Wand 1 Wand 2 Wand 3 Wand 4 Wand 5 Wand 6 

 

      

Hw [mm]: 1338 1343 1343 1341 1342 1343 

Lw [mm]: 1283 857 428 1285 859 428 

Serie: 1 1 1 2 2 2 
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4.1.2.3 Mate van vulling van de lintvoegen 

Nadat de wanden gelijmd waren, was bij meerdere wanden met het blote oog zichtbaar dat niet alle 

voegen goed gevuld waren. Dit betrof meestal de zijde die niet tegen de betonplex plaat aan stond. 

Het proefstuk werd zó in de proefopstelling geplaatst, dat de minst gevulde voegen zich aan de bolle 

kant van de knikvorm bevonden. 

De reden voor de niet volledige vulling van de voegen is de manier van aanbrengen van de lijmlaag. 

Doordat in het midden meer lijm werd gesmeerd dan aan de randen (Figuur 4.8 en Figuur 4.10) en 

de hoeveelheid lijm niet altijd gelijk was, puilde de lijm niet altijd uit over de randen. Er is een 

onderscheid te maken tussen de mate van voegvulling. In Figuur 4.10 is het onderscheid te zien 

tussen voegdelen zonder lijm, voegdelen met lijm zonder hechting en voegdelen met lijm mèt 

hechting aan de contactoppervlakken van beide stenen.  

  

Figuur 4.10: Links is te zien dat de voegen maar gedeeltelijk gevuld zijn doordat in het midden meer lijm is 

aangebracht. Schematisch zijn drie gebieden weergegeven met verschillende voegvulling. 

Na de proeven op de wanden zijn de wanden met zorg per laag afgebroken om de vulling van de 

voegen in kaart te brengen. Hiervoor zijn alle voegen open getrokken (door deze met de hand te 

buigen) en gefotografeerd. De voegvulling is hier bepaald aan de hand van het deel van de voegen 

met lijm mèt hechting, dus de grens van het contactvlak is de omtrek van de voegvulling. Zie rechts 

in Figuur 4.10. Op foto’s zijn de niet-gevulde delen (zonder hechting) van de voeg ingetekend en 

ingemeten. In Figuur 4.11 is voor een bepaalde voeg op de foto het ongevulde deel omlijnd. De 

relatieve voegvulling (R.V.) is bepaald door: 

tot

hechtinggeenlijmgeentot

A

AAA
VR

__
..

−−
= waarbij Atot = L*t voor het beschouwde voegdeel. Alle voegen 

zijn volledig geanalyseerd, maar de voegen zijn bij de lange en middellange wanden in delen 

gefotografeerd en dus ook per voegdeel geanalyseerd. 
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Daarnaast is de excentriciteit ten gevolge van gedeeltelijke voegvulling bepaald door de 

excentriciteit van de niet-gevulde delen van de voeg mee te rekenen, zie Tabel 5 en Figuur 4.11. 

Voor deze berekening wordt de verplaatsing van de zwaartelijn van de doorsnede (ei) ten gevolge 

van het niet volledig gevuld zijn van de voeg, over de lengte van het niet-gevulde deel (Li) in rekening 

gebracht op de totale lengte van de gevulde voeg (L), zie ook de figuur rechtsonder in Figuur 4.10: 
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De excentriciteit van de voegvulling is in Tabel 5 aangeven met +/-, waarbij + duidt op een 

verplaatsing van de zwaartelijn van de gevulde voeg naar de trekzijde, dus de voorkant van de wand; 

en een – op een soortgelijke verplaatsing naar de drukzijde, dus de achterkant (bekistingzijde) van 

de wand. De analyse van de voegen heeft geresulteerd in gemiddelde waarden voor de relatieve 

voegvulling en de excentriciteit van de voegvulling voor de gehele voegen en wanden, zie Tabel 5. 

  

Figuur 4.11: Analyse van de voegvulling van de lintvoeg tussen laag 6 en 7 van Wand 4. Omlijnd zijn de delen 

van de voeg die NIET gevuld zijn. 
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Tabel 5: Relatieve voegvulling in %; excentriciteit voegvulling in mm. 

 Wand 1 Wand 2 Wand 3 Wand 4 Wand 5 Wand 6 
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1-2 63 +0,2 74 -4,3 84 -4,3 79 -3,0 90 -1,9 97 +0,3 

2-3 X X 87 -0,8 95 -1,3 74 -1,3 84 -4,3 99 +0,2 

3-4 72 -1,3 73 +0,6 91 -2,5 84 -2,6 80 -5,1 99 -0,4 

4-5 78 -1,0 83 +2,0 88 0 X X 91 -1,7 96 +0,4 

5-6 75 -0,5 93 -0,9 91 -2,3 78 -2,4 80 -5,5 98 -1,5 

6-7 82 -2,1 90 -1,3 95 -1,4 77 -2,8 87 -3,4 99 +0,2 

7-8 85 -1,1 90 -2,7 91 -0,2 87 -2,3 95 -1,3 100 -0,1 

8-9 84 +0,6 95 -1,2 93 -1,5 78 -4,2 91 -2,4 99 +0,3 

9-10 75 -2,8 91 -0,2 96 -0,6 76 -1,6 94 -1,2 92 +1,7 

10-11 82 -0,3 90 +2,3 86 +2,2 85 -3,6 X X 100 -0,1 

11-12 86 -2,1 96 +1,0 95 -0,9 86 +0,3 X X 100 0 

12-13 87 +1,5 91 +1,6 100 0 90 -1,6 93 -0,3 98 +0,6 

Gem. 79 -0,8 88 -0,3 92 -1,1 81 -2,3 89 -2,7 98 +0,1 

Uit de gegevens in Tabel 5 blijkt dat de vulling van de voegen niet goed was en dat voor de productie 

van de wanden een andere opstelling gebruikt moet worden, om de voegen vol en zat te kunnen 

lijmen. Een X in Tabel 5 betreft voegen die niet geanalyseerd konden worden. Behalve bij Wand 6 

zijn de lintvoegen van de wanden dus maar voor 80-90% gevuld, waarbij de voegvulling ook in meer 

of mindere mate niet-uniform is. 
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4.1.3 Proefopstelling 

Nadat de proefstukken gemaakt waren, werd het ontwerp van de proefopstelling uitgewerkt. De 

montage van de proefopstelling verliep parallel aan het ontwerp ervan. De reden hiervoor was dat 

de proefopstelling mede ontworpen moest worden aan de afmetingen en eigenschappen van de te 

gebruiken materialen (stalen HE-profielen, vijzels, assen enz.). Het belangrijkste verschil tussen de 

definitieve opstelling en de eerste opzet was dat de belasting niet schuin in de wand geleid zou 

worden, maar verticaal. De verticale belasting werd excentrisch (zowel in als uit het vlak) in de wand 

geleid. Deze keuze volgde nadat de mogelijke probleempunten van het eerste ontwerp werden 

geïnventariseerd.  

 

Figuur 4.12: Ten opzichte van de eerste proefopzet (links) is de inleiding van de belasting veranderd door de 

belasting in de definitieve proefopzet verticaal in te leiden (rechts). Met stippellijnen zijn de (relatieve) 

afmetingen van de twee andere wandtypen aangegeven. 

Een schuine lastinleiding zou problemen geven met betrekking tot de montage, stabiliteit en 

scharnierende werking van vijzel en krachtmeetdoos, die beide schuin gezet zouden moeten 

worden. Daarom is besloten om de belasting ‘recht’ naar beneden in te leiden, zie Figuur 4.12. In 

eventuele vervolgonderzoeken kunnen varianten met andere lastlinleiding gemaakt worden, waarbij 

lering uit het huidig onderzoek getrokken kan worden. Het definitief ontwerp voor de 

proefopstelling is te zien in Figuur 4.13. 
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Figuur 4.13: 3d-visualisatie van het definitief ontwerp van de proefopstelling. Boven is te zien dat werd 

gekozen voor een momentvast frame in plaats van een geschoord frame in het vlak van de wand en de 

belastingrichting. Linksonder de inleiding van de verticale belasting met een as onder een HE-profiel en de 

horizontale steun door draadstangen. Rechtsonder de oplegging van het met beton gevulde UNP-80 profiel 

op een stalen as, over de volledige lengte.  

In de volgende sub-paragrafen wordt de proefopstelling toegelicht zoals deze uiteindelijk is 

uitgevoerd en gebruikt bij de proeven. Hierbij worden de tekeningen verkleind weergegeven. De 

tekeningen van het overzicht, details en meetopstelling zijn op schaal opgenomen in de bijlagen. 
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4.1.3.1 Overzicht proefopstelling 

De belasting die met de vijzel werd aangebracht, was in feite een puntlast. Deze puntlast werd 

ingeleid op een HE-profiel dat de puntlast via stalen platen en een stalen as verdeelde. Hierdoor 

werd de wand aan een verdeelde belasting onderworpen, in plaats van een puntlast. In Figuur 4.14 

is de uiteindelijke proefopstelling afgebeeld. 

 

Figuur 4.14: Vooraanzicht van de gebruikte proefopstelling, met daarin de wand en de lastinleiding. 
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In Figuur 4.14 is te zien hoe de wanden in de proefopstelling waren gepositioneerd. De korte wand 

stond hierdoor centrisch onder de lastinleiding. De bovenste balk was steeds zó gepositioneerd dat 

de gaten (Ø10-400mm) overeen kwamen met de posities van de draadstangen voor de horizontale 

steun, zie ook Figuur 4.15 en Figuur 4.13. In Figuur 4.14 en Figuur 4.15 zijn overigens NIET de 

aanvullende voorzieningen ten aanzien van veiligheid en stelmogelijkheid opgenomen. 

Het frame bestond uit geschaafde HE300B en HE160B profielen, waar hart op hart (h.o.h.) 100mm 

respectievelijk 50mm gaten in zijn aangebracht voor het gemak bij veelvuldig gebruik en (de-

)montage van de profielen. Aangezien de horizontale krachten in de wand en proefopstelling relatief 

klein waren, is geconcludeerd dat de stijfheid van de proefopstelling voldoende is bij gebruik van 

geschaafde HE300B-profielen en momentvaste verbindingen. Op de stijfheid van het frame wordt 

nog teruggekomen in 4.1.3.4. 

 

Figuur 4.15: Doorsnede A over de proefopstelling behorende bij Figuur 4.14. Hierin is onder andere te zien 

hoe de bovenste balk met draadstangen wordt afgesteund tegen het frame. 

In eerste instantie werden voor de horizontale steun aan de bovenkant van de wand, onbewerkte 

M10 draadstangen gebruikt. Op de scharnierende ondersteuningen aan boven- en onderzijde, en de 

invloed van de buigstijfheid van de draadstangen op de scharnierende werking van het bovenste 

steunpunt, wordt in 4.1.3.3 terug gekomen. 
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4.1.3.2 Proef op test-wand – resultaten en conclusies 

Voordat de proefstukken gelijmd werden, is eerst een test-wand gemaakt om te bekijken of de 

techniek van het lijmen van de wanden tegen schuin staande betonplex platen toepasbaar zou zijn. 

Hieruit bleek dat de wand tegen de plaat vlak gelijmd kon worden. Deze test-wand is toen bewaard 

omdat hier eerst een proef op gedaan zou worden om te zien of de proefopstelling zijn functies 

(bijvoorbeeld randvoorwaarden) vervult. 

Bij het lijmen van deze test-wand was de onderste laag niet vast ondersteund, waardoor de onderste 

laag stenen krom staat ten opzichte van de rest van de wand. Ook was er op dat moment een stuk 

multiplex gebruikt dat niet hoog genoeg (1160mm < 12*103 = 1236mm) was om 12 lagen 

waalformaat kalkzandstenen als klampsteen tegen te verlijmen. Het verlijmen van waalformaat 

stenen als klampsteen betekent dat de stenen met de smalste zijden aan boven- en onderkant 

geplaatst worden. Overigens zijn de uiteindelijke proefstukken 13 lagen hoog geworden. De 13e laag 

is boven op de testwand gelijmd toen de betonbalken aan de boven- en onderzijde verlijmd werden. 

Doordat de plaat destijds ca. 75mm te laag was, is de 12e  laag (101mm hoog) gekanteld (‘gedreven’ 

in de lijm, zie Figuur 4.7) ten opzichte van het verder vlakke proefstuk. Uiteindelijk stonden de 

onderste en de bovenste twee lagen dus krom ten opzichte van het vlak van de wand, zie Figuur 

4.16. 

   

Figuur 4.16: Links: test-wand tegen het afvalstuk multiplex, waar de bovenste laag voor 2/3 boven de plaat 

uitsteekt. In het midden is te zien dat de onderste en bovenste laag scheef staan uit het vlak van de wand. 

Rechts het bezwijken op de lintvoeg tussen de twee onderste lagen kalkzandsteen in de eerste cyclus. Het 

lijmwerk van deze wand was achteraf gezien niet goed: veel voegen waren niet volledig gevuld. 

De test-wand is gebruikt om het functioneren van de proefopstelling te analyseren. De test-wand 

zou eigenlijk in twee cycli belast worden: eerst tot ca. 12kN, daarna ontlasten en tot bezwijken 

belasten. De redenen voor het belasten in twee cycli worden besproken in subparagraaf 4.2.1. 

Echter in de eerste cyclus bezweek de wand al bij 7,57kN verticale, axiale belasting ter plaatse van 

de voeg tussen de onderste twee lagen, zie de rechter figuur in Figuur 4.16. Voor deze fragiele test-

wand bleken de scharnierende opleggingen (die toen 15mm excentrisch stonden ten opzichte van 

het hart van de wand(dikte): 0,28*tw!) te gevoelig. Daarnaast bleken de draadstangen als horizontale 

steun bovenin een te grote buigstijfheid te hebben (wordt nog op teruggekomen in 4.1.3.3), 
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waardoor de balk aan de bovenkant niet volledig vrij kon roteren. Doordat het bovenste steunpunt 

niet vrij kon roteren, ontstond er een gedeeltelijke inklemming. Doordat de onderste balk wel vrij 

kon roteren om zijn as, was er aan de bovenkant van de wand een gedeeltelijke inklemming en aan 

de onderkant een scharnier. Mede door de kromming van de onderste laag, bezweek de wand 

daardoor op de lintvoeg tussen de onderste twee lagen. In de tweede cyclus waren de stelblokken 

onder de balk gezet waardoor de onderste balk niet meer vrij kon roteren en er aan de onderkant 

ook een (gedeeltelijke) inklemming was in plaats van een scharnier. Dit is niet gemeten, maar 

doordat de steunpunten van de wand aan boven- en onderkant (balken) niet vrij kunnen roteren, is 

de bezwijklast van de wand hoger. In de tweede cyclus was de bezwijkbelasting dan ook groter dan 

in de eerste cyclus: 53,75kN > 7,57kN.  

Ook bleek bij nameten van de positie van de bovenste en onderste balk ten opzichte van elkaar en 

ten opzichte van de wand dat de wand niet nauwkeurig met de balken was verlijmd. De balken 

waren onderling niet recht boven elkaar gepositioneerd en hadden beiden een excentrische positie 

ten opzichte van de wand(dikte). Doordat de balken (zie Figuur 4.18) vaste posities ten opzichte van 

de assen van het onderste steunpunt en de lastinleiding aan de bovenkant hadden, had de 

aangebrachte excentriciteit in de wand niet de vooraf gestelde waarde. Dit was een teken om bij de 

volgende proeven hulpmiddelen te gebruiken om de wanden exact in het midden van de balken te 

lijmen. 

4.1.3.3 Details – randvoorwaarden 

Overgang tussen wand en frame – tussenmateriaal 

De wanden zijn aan de boven- en onderzijde verlijmd met een met beton (C28/35; Beamix 

Betonmortel 135) gevuld UNP80 staalprofiel. Het UNP-profiel verzorgde de solide oplegging op de 

stalen as. Als hier een steenachtig materiaal voor zou zijn genomen, zou het risico groter zijn dat de 

balk (en wellicht de voet van de wand ook) zou splijten onder de hoge drukspanning ten gevolge van 

de geconcentreerde oplegging. Het beton diende voor de overgang tussen staal en wand: de 

hechting van kalkzandsteen (met lijmmortel) op beton is in het algemeen beter dan op staal.  

In de stalen UNP80-profielen waren 4 gaten Ø10-400mm geboord nabij de rand van de flens (aan de 

kant van het lijf). In deze gaten is schroefdraad getapt, zodat hier M10 draadstangen of boutjes in 

gedraaid konden worden, zie Figuur 4.17. 
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Figuur 4.17: Links het UNP profiel met een gat Ø10mm aan beide zijden, nabij de rand van de flens aan de 

kant van het lijf, geboord. In het midden de met beton gevulde UNP80 met 4 bouten M10-400mm aan 

weerszijden van de balk. Rechts is de balk in de opstelling te zien als onderbalk, waar in de gaten boutjes 

zijn gedraaid die stalen plaatjes tegen het profiel klemden. Tussen deze plaatjes en de as zaten houten 

vulplaatjes van 5 en 10mm dik om de gewenste excentriciteit te krijgen, zie ook Figuur 4.18. 

Steunpunten 

Zoals al eerder gezegd werden de steunpunten aan boven- en onderzijde scharnierend uitgevoerd 

door middel van stalen assen (boven als lastinleiding, onder over de volledige lengte als oplegging) 

waar de wand met de aangelijmde balken excentrisch tussen in werd geplaatst. Zie voor een detail 

Figuur 4.18 en voor tekeningen op schaal 1:5 de bijlagen. 

                  

Figuur 4.18: Gedetailleerde weergaven van de aansluitingen van de wand, behorende bij Doorsnede A zoals 

weergegeven in Figuur 4.15. Links de onderaansluiting: duidelijk te zien is hoe de wand met de aangelijmde 

onderbalk excentrisch en scharnierend op de stalen as werd opgelegd. De excentriciteit werd verkregen 

door middel van op de balk geschroefde stalen plaatjes, waarbij met hout werd uitgevuld. Rechts is de 

scharnierende bovenaansluiting te zien, volgens hetzelfde principe als bij de onderaansluiting. 
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Aan het frame waren ter plaatse van de lastinleiding 4 draadstangen Ø10mm rondom de vijzel en 

krachtmeetdoos aangebracht. Deze dienden voor de veiligheid: bij bezwijken van de wanden zou het 

lastblok (HE-profiel+stalen plaatwerk+stalen as) naar beneden bewegen. Er werd voorkomen dat het 

niet beschadigd kon raken, andere materialen zou beschadigen of personen zou raken. Dit werd 

voorkomen door het lastblok met een aangeboute staalplaat op een bepaalde hoogte op te vangen 

met moeren die los op de draadstangen zijn gedraaid.  

Ten behoeve van de lastinleiding waren scharnieren in twee richtingen aangebracht. In Figuur 4.18 is 

scharnier 1 in aanzicht getekend. Dit scharnier had als functie om de verbinding tussen vijzel (en 

krachtmeetdoos die aan de vijzel vast zit) en lastblok (en dus wand) scharnierend te houden; in het 

vlak van de wand. De wand zou immers zijdelings en verticaal gaan vervormen (zie ook subparagraaf 

4.1.4). Door de verbinding tussen vijzel en lastblok scharnierend te maken, kon het lastblok de 

vervormingen van de wand volgen, waardoor de belasting verticaal gericht bleef. Scharnier 2 diende 

voor het waarborgen van een excentrische, scharnierende inleiding van de belasting op het stalen 

UNP-profiel. 

 In Figuur 4.19 is in de rechter afbeelding te zien dat de bovenste as zijn scharnierende functie 

vervullen: bij bezwijken van wand 6 was de bovenbalk geroteerd om zijn as. 

   

Figuur 4.19: Links het lastblok op de test-wand met de scharnieren in twee richtingen. In het midden de 

onderaansluiting na bezwijken bij wand 6. Rechts de bovenaansluiting na bezwijken bij wand 6. 

  Horizontale steun – stijfheid 

Zoals al in 3.1 vermeld is, werd de wand aan de bovenzijde zijdelings uit het vlak van de wand 

ondersteund. In een gebouw wordt deze functie door de vloer(en) vervuld. In de experimenten werd 

de horizontale steun geleverd door roestvrij stalen draadstangen, welke in met draad getapte gaten 

in het bovenste UNP80-profiel gedraaid waren. Deze M10 draadstangen waren h.o.h. 400mm aan de 

bovenste balk van het proefstuk bevestigd. Aan de achterkant van wand en balk werden deze met 

behulp van schijven en moeren op hun plaats gehouden. 

In 4.1.3.2 is al aangegeven dat bij de proef op de test-wand de horizontale steunen (draadeinden) 

een te grote buigstijfheid hadden ten opzichte van de wand, en daardoor ervoor zorgden dat het 

bovenste steunpunt van de wand als gedeeltelijke inklemming fungeerde. In bijlage E is een 
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gedetailleerde berekening terug te vinden van de buigstijfheden van zowel wand (testwand met Lw = 

535mm) als draadstangen. De verhouding tussen de buigstijfheid van de 4 draadstangen en de wand 

was bij toepassing van draadstangen M10 gelijk aan 0,091 (bruto doorsnede, zonder invloed draad). 

Als voor de draaddikte 1 mm genomen wordt, is deze verhouding gelijk aan 0,037. Uit de resultaten 

van de testwand bleek de buigstijfheid van de stangen te groot te zijn. Besloten werd om de 

draadstangen op ongeveer 100mm vanuit beide steunpunten (UNP en frame) over een lengte van 

5mm te verjongen naar een ronde doorsnede van 5mm. Hierdoor is de verhouding tussen de 

buigstijfheid van de 4 draadstangen en de wand nog maar gelijk aan 0,006: ongeveer 1/6 van de 

oorspronkelijke waarde. Achteraf bleek het plaatselijk verjongen van de draadstangen goed te 

werken. Bij bezwijken roteerde de bovenste balk en dus het gehele bovenste steunpunt om zijn as 

waarbij de draadstangen vervormden door buiging. 

  

Figuur 4.20: De (aan zowel linker en rechter uiteinde) verjongde draadstangen, voor (links) en na (rechts) 

bezwijken van de wand en roteren van het bovenste steunpunt. 

De draadstangen zijn op normaalspanning gecontroleerd bij een combinatie van druk en buiging (σ = 

N/A + M/W) in de stangen, zie bijlage E. Hieruit blijkt dat de draadstangen tegelijk met een relatief 

grote normaalkracht (behorende bij een hoge bezwijklast en excentriciteit van de proefstukken) een 

relatief groot moment ten gevolge van een opgelegde hoekverdraaiing konden opnemen. Bij 

bezwijken werden geen grote hoekverdraaiingen verwacht, en in de proeven is dit naderhand ook 

bevestigd. Echter na bezwijken en volledig scheuren van de bezweken voegen, viel de wand door zijn 

eigen gewicht tegen de draadstangen aan de voorkant van de wand. Deze draadstangen waren 

aangebracht ten behoeve van de veiligheid (zie 4.2.2.3). De bovenste balk zakte mee met de 

verticale verplaatsing, die de wand onderging door het horizontaal wegspatten ter plaatse van de 

bezweken voeg(en). Door deze verplaatsing en rotatie van de bovenste balk ná bezwijken, werd de 

vloeispanning in de draadstangen alsnog overschreden, en ondergingen deze een plastische 

vervorming. Deze plastische vervormingen konden met de hand hersteld worden. Het gevaar van 

het terug vervormen van plastische vervormingen is dat er vermoeiingsbreuken op zouden kunnen 

treden. Bij geen van de proeven gebeurde dit. 
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4.1.3.4 Stijfheid frame 

De stijfheid van het frame is berekend met SCIA Engineer, waarbij de doorsnedeneigenschappen van 

de profielen zijn ingevoerd. Het frame zal altijd vervormen, maar bij de gebruikte proefopstelling 

werden geen hoge bezwijkbelastingen verwacht die het frame extreem zouden vervormen. Het 

frame dat de krachten op diende te nemen, bestond volledig uit geschaafde HE300B-profielen (met 

4 gaten Ø26-100mm in de doorsnede) met A = 11436mm2 en  Iy = 17978*104mm4 en m ≈ 100kg/m. 

In SCIA Engineer was een model met het rechthoekig hoofdframe (alle verbindingen momentvast) 

ingevoerd, waarbij de steunpunten alleen druk konden opnemen. Als doorsnede was een HE260B (A 

= 11840mm2; Iy = 14919*104mm4; m = 93kg/m) ingevoerd, dus de eigenschappen waren ongunstig 

ten opzichte van de werkelijk toegepaste geschaafde HE300B-profielen. Het handmatig invoeren van 

een staaf met de specifieke eigenschappen is omslachtig, omdat alle mogelijke 

doorsnedeneigenschappen dan zouden moeten worden ingevoerd. Daarom werd hier bewust voor 

een praktische aanpak gekozen door een profiel in te voeren dat slapper was dan het werkelijk 

toegepaste profiel. 

Als belasting waren twee puntlasten van 70kN ingevoerd, om de drukkracht tussen frame, vijzel en 

wand ter plaatse van de onderste en bovenste balk te modelleren. De kracht van 70kN werd in de 

proeven nooit gehaald (maximaal 40kN), maar is als een extreme belasting gekozen. De vervormde 

constructie ten gevolge van een puntlast van 70kN is te zien in Figuur 4.21, waarbij de maximale 

verticale vervorming in het frame ter plaatse van de lastinleiding 0,7mm bedroeg. De 

normaalspanning in de balk bedroeg hierbij maximaal 22,1 < 235N/mm2, dus bevond het staal zich 

ruimschoots in het elastische gebied.  

Hiermee was de stijfheid van het frame in verticale zin gelijk aan 70*103/0,7 = 100.000kN/m. In de 

lineair-elastische numerieke simulaties (zie 5.4.1) was de verticale vervorming van de wand 2,7mm 

ter plaatse van de lastinleiding, bij een verticale belasting van 70kN. De verticale stijfheid van de 

wand was hiermee 70*103/2,7 = 18500kN/m. Het frame (met lichtere profielen dan in werkelijkheid 

toegepast) was dus meer dan 5 keer zo stijf als de wand voor de in dit onderzoek toegepaste 

belasting.  
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Figuur 4.21: links de vervormde constructie ten gevolge van het eigen gewicht en de belasting van 70kN als 

aangegeven met de pijlen. In het midden de verticale vervormingen en rechts de hoekverdraaiingen ten 

gevolge van dezelfde belastingcombinatie. 

4.1.4 Definitieve meetopstelling 

De meetopstelling is gemaakt nadat de proefopstelling volledig klaar was en duidelijk was hoe de 

wand precies gepositioneerd werd in de opstelling. Voordat de meetopstelling ontworpen werd, is 

besloten welke metingen gedaan zouden worden. In Figuur 4.22 is geschetst hoe de wand verwacht 

werd te vervormen. 

 

Figuur 4.22: Verwachte vervormingen van de wand bij de proef, zowel uit (links) als in (rechts) het vlak. 

• De kracht uitgeoefend door de vijzel op de wand, werd gemeten met een krachtmeetdoos 

die aan de vijzel wordt bevestigd. De naam hiervan was STRAIN5-00, afkorting S-00. 

• Om de vervorming van de wand loodrecht op het vlak van de wand te meten, werden 

verplaatsingsopnemers verdeeld over de hoogte van de wand, zoals te zien is in de 

middelste figuur in Figuur 4.22. De wand werd verdeeld in negen vlakken, zoals links te zien 
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is in Figuur 4.22. In eerste instantie werd van elk vlak de verplaatsing in het midden van het 

vlak gemeten.  De onder- en bovenzijde van de wand werden horizontaal gefixeerd, dus aan 

de onder- en bovenkant van de wand waren de horizontale verplaatsingen uit het vlak gelijk 

aan 0. Het was wenselijk om de horizontale verplaatsing uit het vlak van de wand ter plaatse 

van de meest gedrukte rand, te kunnen meten. Daarom werden in de drie vlakken onder de 

lastinleiding 2 opnemers per vlak geplaatst. In Figuur 4.23 is de definitieve verdeling van de 

meetpunten te zien. Voor de metingen van verplaatsingen werden digitale Mitutuyo 

indrukbare verplaatsingsopnemers (afkorting M-…) en analoge indrukbare 

verplaatsingsopnemers (afkorting A-…) gebruikt. 

• De vervorming in het vlak van de wand werd gemeten door in de meest gedrukte bovenhoek 

(zie ook Figuur 4.23) zowel de horizontale (A-00) als de verticale (M-00) verplaatsing te 

meten. 

• De vervormingen (scheuren) in de onderste lintvoeg tussen balk en wand werden gemeten 

met LVDT’s (Lineair Variabel Differential Transformers) die met twee meetpunten waren 

bevestigd, zie Figuur 4.24 en onderaan in Figuur 4.23. De LVDT’s (L-…) maten de 

verplaatsingen tussen twee meetpunten. Bij deze metingen was het optreden van dubbele 

buiging een punt van aandacht, welke scheurvorming in twee richtingen kan veroorzaken. 

Voor een volledig overzicht (op schaal) met maatvoering van alle meetpunten op de wanden wordt 

verwezen naar bijlage E. 
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Figuur 4.23: Overzicht van de opnemers op de wand. De verdeling van de wand in 9 vierkante vlakken is te 

zien, waarop de verdeling van de verplaatsingsmeters is afgestemd. De verplaatsingsopnemers zijn 

aangegeven met de codering die in de databestanden wordt gebruikt. 

 

Figuur 4.24: Doorsnede A van de wand in Figuur 4.23: verdeling van de LVDT’s over de wand. 
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4.2 Uitvoering experimenteel onderzoek 

4.2.1 Indeling en planning experimenten en cycli 

Het experimenteel onderzoek bestond enerzijds uit proeven op wanden, anderzijds uit 

materiaalproeven om de materiaaleigenschappen te bepalen.  

De wanden zijn buiten de proefopstelling vervaardigd, zoals al in 4.1.2 is vermeld. Daarom moesten 

de wanden naderhand in de opstelling geplaatst worden en met de onder- en bovenbalk verlijmd 

worden. Voor het verlijmen van de wand met de balken werd dezelfde Silkafix lijmmortel gebruikt 

als voor het lijmwerk van de wanden zelf. Nadat de wanden en balken verlijmd waren, vond 

gedurende drie dagen uitharding plaats. 

Elke wand werd in twee cycli beproefd: in de eerste cyclus werden de wanden tot ca. 20kN belast, 

waarna de wanden ontlast werden. Daarna werden de wanden in de tweede belastingcyclus tot 

bezwijken belast. Deze methode werd enerzijds toegepast zodat kleine spelingen in de opstelling en 

onnauwkeurigheden in de proefstukken zich konden sluiten. Anderzijds is dit gedaan om een beeld 

te krijgen over het gedrag van de wand. Van de bezwijklasten werden onder- en bovengrenzen 

bepaald. Door berekeningen volgens de voorschriften werden de bezwijklasten namelijk onderschat 

en met lineair-elastische numerieke modellen werden deze overschat. Indien toepasbaar, zouden 

met behulp van de Southwell methode aan de hand van meetdata bezwijklasten geschat kunnen 

worden van de eerste cycli, die tot ca. 50-70% van de bezwijklast belast zouden worden. 

De wanden zijn beproefd in 2 series bestaande uit een korte (Wand 6,3), middellange (Wand 5,2) en 

lange (Wand 4,1) wand. De proeven op de wanden zijn uitgevoerd op volgorde van kort naar lang 

om mogelijke trends in de bezwijkbelastingen en –gedrag te herkennen. Bovendien is er een 

praktische keuze doordat de wanden die het laatst gemaakt zijn, het dichtst bij de opstelling stonden 

en dus het makkelijkst te plaatsen waren. Hierdoor is er op het eerste oog een onlogische volgorde 

van wandnummering, want de wanden zijn tegengesteld beproefd aan de volgorde van nummering. 

Beide series wanden zijn 1 dag na elkaar gemaakt en hebben beide minimaal 35 dagen uitharding 

gehad, tussen de tijdstippen van vervaardigen en beproeven. 
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4.2.2 Praktische zaken betreffende uitvoering 

4.2.2.1 Plaatsen wanden in opstelling en verlijmen balken 

   

Figuur 4.25: De wanden 1, 2 en 3 tegen de bekistingsplaten, buiten de opstelling. 

De wanden, zie Figuur 4.25, waren verschillend van afmetingen en dus ook van gewicht. Zo woog 

wand 3 ca. 50kg, wand 2 ca. 100kg en wand 1 ca. 160kg. De wanden 3 en 6 konden handmatig in de 

proefopstelling worden geplaatst, de overige wanden niet. Voor het plaatsen van deze wanden werd 

gebruik gemaakt van de loopkraan. Deze wanden werden dan met behulp van stroppen opgetild, zie 

Figuur 4.26. Daarna bleef de wand in de stroppen hangen zodat de onderzijde van de wand vrij is. 

Vervolgens werd de lijm aangemaakt en op de onderbalk gesmeerd, waarna men de wand in de 

lijmlaag liet zakken, zie Figuur 4.26.  

  

Figuur 4.26: Plaatsen van de wand in de proefopstelling. 
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Daarna werd voor de veiligheid een draadstang aan de voorzijde aan de bovenkant van de wand 

geplaatst, zie rechts in Figuur 4.26. Vervolgens werd de wand eerst aan de onderkant op de juiste 

positie geklemd. Dit gebeurde door aan beide zijden de afstand tussen buitenkant wand en balk uit 

te vullen met 3 indrukbare rubber stroken. Deze stroken waren bij elkaar enkele millimeters dikker 

dan de afstand tussen wand en balk. Door vervolgens aan beide zijden een houten plankje tegen 

zowel rubber als stalen balk te klemmen, werd de wand exact in het midden van de balk geklemd. 

Overigens was de wand vooraf al op de juiste positie en bij benadering waterpas op de balk in de 

lijmlaag gezet. Dit kon worden gecontroleerd doordat de positie van de wand van tevoren op de balk 

was afgetekend. Zie de linker figuur in Figuur 4.27. 

  

Figuur 4.27: In positie houden van de wand in de natte lijmlagen. 

Daarna werd de wand exact waterpas gesteld door de afstand tussen draadstangen (aan achterzijde 

van de wand) en de wand uit te vullen. Hiervoor werden zowel houden plankjes gebruikt die vrijwel 

niet indrukbaar zijn, als stukken schuim en vilt die wel indrukbaar zijn. De wand werd vervolgens 

tegen de (M26) draadstang geklemd met lijmklemmen, zie rechts in Figuur 4.27. De wand kon 

daarna exact waterpas gesteld worden door de klemmen vast dan wel los te draaien. 

De balk op de bovenkant werd zonder verdere hulpconstructies op de wand gelijmd, en bij de korte 

wanden aan een zijde door een hulpconstructie verticaal ondersteund. Ten behoeve van de 

horizontale positie werd de wand met enkele draadstangen aan het frame vast gemaakt. 

4.2.2.2 Stuclaag t.b.v. visualiseren scheurvorming 

Na de proeven op de eerste twee wanden (wand 6 en wand 5) is besloten om een dun laagje gips op 

de wanden aan te brengen. Omdat de voegen niet geheel gevuld waren, was het begin van 

scheurvorming moeilijk te zien. Vooral aan de bolle zijde van de knikvorm was het wenselijk om de 

scheurvorming in de voegen zichtbaar te maken. Omdat de voegen gevuld en uitgesmeerd werden, 

kon de stuclaag vliesdun over de wand worden aangebracht, waardoor de stuclaag de 

wandeigenschappen niet beïnvloedde.  
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Na de eerste proef op wand 4 (= langste wand) bleek dit erg goed te werken en konden de scheuren 

met bijbehorende belasting in kaart worden gebracht.  

4.2.2.3 Veiligheidsmaatregelen 

Omdat de wanden uitknikten, was het belangrijk dat personen rond en meetinstrumenten in de 

opstelling beschermd werden tegen wegspattende of vallende stenen. Aan beide zijden van de wand 

werden draadstangen aan het frame bevestigd waar enkele verticale plankjes aan gehangen werden. 

Hierdoor kon de wand aan de voorkant niet uit de opstelling vallen en aan de achterkant de 

verplaatsingsopnemers niet beschadigen. 

Bovendien kwam de bovenbalk naar beneden als de wand uitknikte. Daarom werd deze balk 

opgevangen door enkele houten plankjes, aangebracht op de bovenste draadstangen. Zie Figuur 

4.28. 

  

Figuur 4.28: links is te zien hoe draadstangen en plankjes aan voor- en achterzijde geplaatst zijn ten behoeve 

van de veiligheid. Rechts is te zien hoe wand 4 bij bezwijken tegen de beschermende voorzieningen is 

geknikt, waardoor er geen schade aan materaal en personen ontstaat. 

4.2.3 Sturing belasting en belastingsnelheid 

Bij de kortste wanden werd een bezwijkbelasting van 25-35kN verwacht. In de eerste cyclus werd tot 

20kN belast en daarna tot 1kN ontlast, zodat de muur onder spanning bleef staan en de 

proefopstelling ‘’klaar voor de start was’’. Deze maximale waarde van de belasting werd voor elke 

wand in de eerste belastingcyclus aangehouden. 

De gekozen belastingsnelheid was 2kN/min, zodat de proef in 10-17min. zou zijn afgerond. De 

mogelijkheid om de vijzel aan te sturen met de – verplaatsingsgestuurde – 2,5MN-drukbank, werd 

niet gebruikt vanwege de ongunstige positie ten opzichte van de opstelling. Hierdoor zag de persoon 

die de belasting met de drukbank zou aansturen, niet wat er in de proef gebeurt. Om onveilige 

situaties te voorkomen, werd daarom gebruik gemaakt van een handpomp die naast de opstelling 

stond. In Figuur 4.28 is te zien dat vanaf de positie van de oranje handpomp het verloop van de 

proef zowel in de opstelling als op het computerscherm gevolgd kon worden. 
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4.3 Proefresultaten 

In deze paragraaf worden de proefresultaten van de proeven op de wanden besproken. Allereerst 

wordt de verslaglegging van de proeven behandeld, waarbij alle waarnemingen tijdens de proeven 

aan bod komen. Daarna volgt een overzicht en analyse/reflectie van de proefresultaten. 

4.3.1 Verslaglegging proeven op wanden 

Allereerst wordt hierbij aangegeven dat na de analyse van de proef op de testwand, als besproken in 

4.1.3.2, is besloten om de excentriciteit uit het vlak van de wand van de lastinleiding aan de 

bovenkant en het steunpunt aan de onderkant op 10mm te stellen. Eerder is namelijk al aangegeven 

dat een excentriciteit van 15mm te groot is, in verhouding tot de wanddikte. Een excentriciteit van 

10mm is gelijk aan 0,19 maal de wanddikte. 

Het lastblok (stalen profiel met as) waarmee de belasting op het proefstuk werd ingeleid, was bij de 

proeven direct op het proefstuk geplaatst, waarbij er een voorbelasting aanwezig was van 0,41kN 

die nog bij de aangebrachte belasting opgeteld moest worden. Het eigen gewicht van de wand werd 

niet bij de bezwijkbelasting gerekend, het gewicht van de bovenste met beton gevulde UNP80 

daarentegen wel. 

Bij de verslaglegging worden ook de last-verplaatsingsdiagrammen getoond waarbij de verticale 

vijzelkracht tegen de horizontale verplaatsing uit het vlak, in het midden van de wandhoogte ter 

plaatse van de meest gedrukte rand(en), wordt uitgezet. In de figuren is aangegeven bij welke 

opnemers de lijnen horen, waarbij de positie van de opnemers is aangegeven in Figuur 4.23. In de 

figuren worden steeds twee lijnen geplot, namelijk de lijnen behorende bij de opnemers die het 

verst uit elkaar staan. Dus bij Wand 6 en 3 zijn dit A01 en A05, en bij de overige wanden zijn dit A01 

en A03. 



Partiële instabiliteit van ongewapende kalkzandsteen stabiliteitswanden 

 

78   Roy Tossings 

Proef 1 op Wand 6  

In de eerste cyclus werd de wand met 2 kN/min belast tot ca. 25kN, waarna de druk van de vijzel 

werd gehaald en de wand werd ontlast. De wand werd niet volledig ontlast: de druk werd constant 

gehouden bij een kracht van 0,6kN. Hierbij is in de grafiek te zien dat de wand al een permanente 

vervorming had ondergaan: in het midden van de hoogte bleef de horizontale verplaatsing uit het 

vlak van de wand gemiddeld 0,78mm, zie Figuur 4.29. 

 

Figuur 4.29: Last-verplaatsingsdiagram van Wand 6 met op de verticale as de verticale belasting aangebracht 

met de vijzel, en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak van de wand. 

In 4.1.2.3 is de vulling van de lintvoegen al besproken, die gemeten is na het beproeven van de 

wanden. Toen de proeven nog uitgevoerd moesten worden, was echter al zichtbaar dat de voegen 

niet allemaal goed gevuld waren. Er was bovendien op het oog een verschil te zien tussen de zijde 

die tegen de bekistingsplaat had gestaan, en de vrije zijde (voorkant). In de meeste gevallen leek het 

dat de bekistingszijde beter gevuld was, wat ook uit de excentriciteiten van de voegvulling in Tabel 5 

(bladzijde 59) blijkt. Bij Wand 6 viel dit mee zoals ook in de tabel te zien is. Voor Wand 6 

correspondeert de bekistingszijde met de bolle zijde van de knikvorm, dus de trekzijde. Bij Wand 6 

maakt dit niet uit, omdat de voegvulling niet extreem excentrisch was. Bij de overig wanden was dit 

wel vaker het geval, zodat ervoor gekozen werd om de best gevulde zijde aan de drukzijde (holle 

kant van de knikvorm) te plaatsen. 

Duidelijk te zien (ook in Figuur 4.29) is dat de wand zich eerst lineair (elastisch) gedroeg, waarna 

(afbuiging van de lijn in de grafiek) te zien is dat de horizontale verplaatsing uit het vlak meer 

toenam bij mindere toename van de belasting. Dit laatste duidt erop dat aan de trekzijde van de 

wand (buiging loodrecht op het vlak van de wand) voegen begonnen te scheuren waardoor de 

capaciteit van de wanddoorsnede hier nog meer afnam en de uitbuiging dus toenam.  

De start van de tweede cyclus (Figuur 4.29) ziet er goed uit: de grafiek is bij benadering lineair en 

volgt ongeveer dezelfde lijn als bij de ontlasting na de eerste cyclus. Rond de 25kN buigt de grafiek 

af, als signaal dat het bezwijkproces is ingezet: vervormingen worden groter bij kleine 

belastingtoename. Tijdens dit proces was een licht getik waargenomen, dat waarschijnlijk door het 

scheuren van de voegen werd veroorzaakt. 
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Bij 31kN zijn er nog geen scheuren zichtbaar in de voegen van de wand. Maar direct na deze 

observatie bezwijkt de wand bij 32,13kN aan verticale vijzelkracht. Aanvankelijk is het opmerkelijk 

dat het bovenste stuk van de wand (8 lagen) bleef hangen aan de bovenste balk, maar uit een kleine 

berekening bleek dat de trekspanning in de bovenste voeg tussen wand en balk maar 0,01N/mm2 

bedroeg door het eigen gewicht van de 8 lagen lijmwerk. Later zou blijken dat de buigtreksterkte van 

het lijmwerk 0,50N/mm2 bedroeg, dus dit verklaart dat de voeg dit gewicht kon dragen.  

   

Figuur 4.30: Links: bezwijkpatroon van wand 6; rechts de wand na bezwijken met 8 lagen die blijven hangen 

aan de bovenste balk. 

Het proefstuk bezweek op de lintvoeg tussen laag 5 en 6, zie Figuur 4.30. Nadat de wand uitknikte, 

klapte het onderste deel van de wand terug, waarbij de voeg tussen laag 4 en 5 ook bezweek. Als de 

vulling van de voegen bekeken wordt, blijkt dat deze voeg niet slechter gevuld was dan de andere 

voegen. Wel was de excentriciteit van de voegvulling richting de bolle zijde hier het grootst: het 

zwaartepunt van de voegvulling lag gemiddeld 1,5mm richting de gedrukte zijde (buiging uit het vlak 

van de wand) ten opzichte van het midden van de wanddikte. Dit verklaart waarom de wand op deze 

voeg is bezweken. 
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Proef 2 op Wand 5  

De bezwijkbelasting van de eerste wand bedroeg 32,13kN (vijzelkracht). Daarom werd besloten 

Wand 5 in de eerste cyclus ook tot 20kN te belasten, wederom met 2kN per minuut. In de grafiek 

van de eerste cyclus lijkt het alsof er een bilineair last-verplaatsingsdiagram gevormd was, met een 

afbuiging rond 12-13kN, zie Figuur 4.31. Er was toen nog geen scheurvorming zichtbaar en er was 

nog niets te horen. Omdat de voegen niet goed gevuld waren waardoor scheurvorming moeilijk 

waarneembaar was, is er vanaf dit moment besloten om de wanden te stuken waardoor de 

scheuren in volgende proeven beter zichtbaar zouden zijn. 

 

Figuur 4.31: Last-verplaatsingsdiagram van de eerste proefcyclus op Wand 5 met op de verticale as de 

verticale belasting aangebracht met de vijzel en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak 

van de wand. 

In Figuur 4.31 en Figuur 4.32 is te zien dat de lijn van A03 fluctueert. Bij deze wand paste de 

verplaatsingsopnemer in het midden van de wandhoogte niet tussen het meetframe en de wand. 

Daarom was een aluminium plaatje op de wand gelijmd, waardoor alsnog een meting op dit punt 

gedaan kon worden. Doordat het plaatje dun (1mm) en dus slap was, waren de metingen op dit punt 

minder nauwkeurig en kunnen de resultaten fluctueren. 

Bij het bereiken van een vijzelkracht van 20kN werd de wand ontlast tot 0,88kN, waarbij de blijvende 

vervorming in het midden van de wandhoogte aan de gedrukte zijde 0,3mm en aan de scheurzijde 

0,9mm bedroeg. Dit zou eerder andersom verwacht worden, maar het slappe plaatje zou hier ook 

een onnauwkeurigheid kunnen veroorzaken. De buigstijfheid van dit plaatje was waarschijnlijk 

slapper dan de veerstijfheid van de verplaatsingsopnemer. 

In Figuur 4.32 is het last-verplaatsingsdiagram van de gehele proef op Wand 5 te zien. 
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Figuur 4.32: Last-verplaatsingsdiagram van de totale proef op Wand 5 met op de verticale as de verticale 

belasting aangebracht met de vijzel en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak van de 

wand. 

In de tweede cyclus begon de lijn van A03 weer verticaal, maar zoals gezegd waren de metingen op 

deze positie fluctuerend door de toepassing van een te dun aluminium plaatje. Het lijkt erop dat de 

lijn van de grafiek van A01 in drie stukken is verdeeld: een (bij benadering) lineair stuk tot ca. 20kN, 

een (bij benadering) lineair stuk tussen 20 en 33kN waarna het bezwijkstadium wordt ingezet. In zijn 

totaal lijkt de lijn op een parabool. Rond de 33 en 36kN zijn enkele fluctuaties te zien.  

  

Figuur 4.33: Links: bezwijkpatroon van wand 5; rechts de wand na bezwijken met 2 bezweken voegen (1 

tijdens en 1 ná bezwijken van de wand). Weer bleven er 7 lagen aan de bovenste balk hangen. 
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Vlak voor bezwijken van de wand was onder de lastinleiding duidelijk scheurvorming te zien in de 

lintvoegen tussen laag 8 en 9 en tussen laag 9 en 10, zie ook Figuur 4.33. Direct hierna bezweek de 

wand bij 40,32kN aan vijzelkracht ter plaatse van de lintvoeg tussen laag 4 en 5. Nadat de wand 

uitknikte, klapte het bovenste deel van de wand weer terug. Hierdoor bezweek ook de voeg tussen 

laag 6 en 7. 

De genoemde schokken in de grafiek waren waarschijnlijk het gevolg van de scheuren tussen de 

lagen 8 en 9, en 9 en 10. Uit Tabel 5 is op te maken dat deze voegen, net als de uiteindelijk 

bezweken voeg tussen laag 4 en 5, niet de slechtst gevulde voegen waren en ook niet de grootste 

excentriciteiten hadden. De slechtst gevulde voegen en grootste excentriciteiten van voegvulling 

zaten juist in de 2 lintvoegen boven en 2 lintvoegen onder de voeg tussen de 4e en 5e laag. Hierdoor 

kan wel beredeneerd worden dat het zwakste punt zich in deze regio moest bevinden. Doordat de 

omringende voegen slecht gevuld waren, ontstond er vanzelf een kromming waardoor de wand 

uiteindelijk op de voeg tussen laag 4 en 5 bezweek. 

Proef 3 op Wand 4  

Ook bij deze wand werd in de eerste cyclus de belasting met 2kN/min. tot 20kN opgevoerd en 

daarna ontlast. Bij deze wand viel wel meteen op bij het in de opstelling plaatsen van de wand dat er 

een voorkromming aanwezig was. Nameten met waterpas en schuifmaat leerde dat de achterkant 

van de middelste laag 4,5mm naar voren staat ten opzichte van de boven- en onderkant. Dit was dus 

een initiële vervorming.  

Deze wand was de eerste wand die met gips gestuukt was om de scheurvorming goed zichtbaar te 

maken. Naderhand zou dit ook bij Wand 3, 2 en 1 gebeuren. In de eerste cyclus verloopt de 

verplaatsing aanvankelijk lineair met de kracht. Zoals verwacht was de horizontale vervorming uit 

het vlak in het midden van de hoogte, aan de gedrukte zijde groter dan aan de scheurzijde, zie Figuur 

4.34. 

 

Figuur 4.34: Last-verplaatsingsdiagram van de totale proef op Wand 4 met op de verticale as de belasting 

aangebracht met de vijzel en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak van de wand. 
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Bij 11kN bogen beide lijnen echter al af, terwijl er nog geen scheuren zichtbaar waren in de stuclaag. 

Cyclus 1 werd gestopt bij 20,68kN, waarna de wand werd ontlast tot 1,14kN. De blijvende 

vervorming uit het vlak van de wand, in het midden van de hoogte, bedroeg aan de gedrukte zijde 

0,44mm en aan de scheurzijde 0,50mm. Wederom was de blijvende vervorming aan de niet-

gedrukte zijde dus groter dan aan de gedrukte zijde, maar dit verschil was nu kleiner dan bij Wand 5 

het geval was.  

Bij cyclus 2 loopt de lijn in Figuur 4.34 vrijwel gelijk met de teruglopende lijn bij ontlasten in cyclus 1. 

Rond de 22kN buigt de lijn licht af en volgt bij benadering dezelfde helling als in het tweede traject 

van cyclus 1. Bij 14,5kN liep de grafiek nog steeds lineair en waren er nog geen scheuren 

waargenomen. Bij 17kN sneden de lijnen van A01 en A03 elkaar: A03 liep steiler, dus de vervorming 

aan de drukzijde was groter dan die aan de scheurzijde. Tussen de 17 en 23kN is er een scheur 

tussen laag 7 en 8 ontstaan. Rond de 22-23kN is een onregelmatigheid in de grafiek te zien die 

waarschijnlijk bij deze scheur hoorde. Bij 24,7kN scheurde de lintvoeg tussen laag 4 en 5 aan de 

trekzijde, zie Figuur 4.35 voor de positie en lengte van de besproken scheuren. 

     

Figuur 4.35: Links: bezwijkpatroon van wand 4; rechts de wand na bezwijken met 2 bezweken voegen (1 

tijdens en 1 ná bezwijken van de wand). Weer bleven er 6 lagen aan de bovenste balk hangen. 

Na deze scheurvorming was er een ‘dip’ in de grafiek te zien, waarbij de belasting afnam bij 

toenemende vervorming, maar waarbij verder geen zichtbare schade ontstond. De belasting werd 

gecontinueerd, maar de helling van de last-verplaatsingscurve was zo flauw dat duidelijk was dat de 

wand ging bezwijken. Met licht-oranje is in Figuur 4.34 een denkbeeldige voortzetting van de 

afbuiging getekend. Bij de ‘dip’ is dus iets in de wand gebeurd waardoor de vloeiende responsie is 

verstoord. 
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Bij 28kN waren in de drukzone onder de lastinleiding nog geen scheuren zichtbaar. Direct hierna 

zette zich het bezwijkproces in: de aanwezige scheuren verwijdden zich en de lijn in het last-

verplaatsingsdiagram in Figuur 4.34 liep toen erg flauw. In dit stadium is ook de voeg tussen wand en 

bovenbalk gescheurd. De wand is uiteindelijk ter plaatse van de voeg tussen laag 4 en 5 bezweken bij 

een vijzelkracht van 28,36kN. Deze bezwijklast was lager dan verwacht, gezien de vorige twee 

bezwijklasten van ca. 30 en 40kN voor de twee smallere wanden. De initiële vervorming van 4,5mm 

mag niet verwaarloosd worden; deze bijdrage is substantieel bij een aanvankelijke excentriciteit van 

10mm van de belasting. 

De bezweken voeg was niet te analyseren, vandaar dat geen relatie tussen de voegvulling en het 

bezwijken van de voeg, gelegd kon worden. 

Proef 4 op Wand 3  

Het last-verplaatsingsdiagram van deze proef (Figuur 4.36) verliep weer als verwacht: in de eerste 

cyclus waarbij de kracht wederom met 2kN/min. werd opgevoerd tot 20kN, liep de lijn tot ongeveer 

15,6kN lineair. Naderhand bleek toch dat de lijn flauw afboog bij ca. 12kN. De proef werd doorgezet 

tot 20kN waarna de belasting weer afnam tot 0,99kN. Tot dan was er nog steeds geen 

scheurvorming te zien in de stuclaag.  

 

Figuur 4.36: Last-verplaatsingsdiagram van de totale proef op Wand 3 met op de verticale as de belasting 

aangebracht met de vijzel en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak van de wand. 

Bij de start van cyclus 2 had de wand een blijvende vervorming van gemiddeld 0,50mm uit het vlak 

van de wand, ter plaatse van het midden van de hoogte van de wand. De wand werd weer met 

2kN/min. belast tot bezwijken. De last-verplaatsingscurven van de tweede cyclus verliepen lineair tot 

ongeveer 16,5kN, waarbij de helling overeenkwam met de helling van het ontlastingstraject. Er was 

toen nog geen scheurvorming zichtbaar. Ook bij 20-21kN waren er nog geen scheuren te zien in de 

stuclaag, hoewel de curve licht begon af te buigen, ten teken dat het bezwijkproces werd ingezet. 
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Verwacht werd dat langzaamaan de eerste scheuren zichtbaar zouden worden. Bij ca. 23kN begon 

de lijn steeds meer af te buigen en vervormde de wand steeds meer bij een gelijke toename van de 

belasting. Bij 26kN was er echter nog steeds geen scheurvorming te zien, terwijl de wand toch al een 

horizontale verplaatsing van 4,2mm had ondergaan ter plaatse van het midden van de wandhoogte. 

Bij 28kN begon de curve echter substantieel af te buigen, waarbij het duidelijk was dat de wand elk 

moment kon gaan bezwijken. Bij 28kN begon bovendien de voeg tussen laag 10 en 11 (Figuur 4.37) 

te scheuren, waarna de wand op deze voeg bezweek bij een vijzelkracht van 29,2kN.  

  

Figuur 4.37: links het bezwijkpatroon van Wand 3, rechts de wand na bezwijken. Zie ook de rotatie van het 

bovenste steunpunt door het uitknikken (uitbuigen) van de wand. 

Deze voeg had volgens de resultaten voeganalyse in Tabel 5 geen excentriciteit die zou leiden tot 

uitknikken in de ‘bolle richting’. Echter deze voeg was wel erg slecht gevuld, beduidend minder dan 

de overige voegen. Dit bleek dus achteraf de zwakste voeg te zijn, waardoor de wand uitknikte. 

De bezwijkbelasting was circa 3kN lager dan die van Wand 6. Dit kan verklaard worden doordat de 

voegvulling – gemiddeld over de hele wand genomen – van Wand 3 (92%, e = -1,1mm) aanzienlijk 

slechter was dan die van Wand 6 (98%, 2 = +0,2mm), met een excentriciteit van de voegvulling die 

de wand al in de ‘bolle richting’ dwong uit te knikken. 
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Proef 5 op Wand 2  

Over het verloop van de eerste cyclus valt niet zo veel te zeggen. De wand werd net als alle andere 

wanden met 2kN/min. tot 20kN belast. De lijnen in het last-verplaatsingsdiagram (Figuur 4.38) liepen 

lange tijd lineair, maar toen de grafiek groter werd (toen er meer metingen gedaan waren en de 

proef dus verder gevorderd was) bleek toch dat rond 13kN de lijnen flauw afbogen. Bij 18,65kN leek 

het alsof de kromming van de grafiek nog groter werd en alsof het bezwijktraject was ingezet. 

Hoewel er geen scheurvorming in de stuclaag was waargenomen, werd besloten om de belasting 

terug te voeren. 

 

Figuur 4.38: Last-verplaatsingsdiagram van cyclus 1 van de proef op Wand 2 met op de verticale as de 

belasting aangebracht met de vijzel en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak van de 

wand. 

De belasting werd vastgehouden op 1,65kN, waarbij de horizontale verplaatsing uit het vlak ter 

plaatse van de meest gedrukte rand (A01) op het midden van de wandhoogte 0,38mm bedroeg. 

Vanaf de start tot ca. 17kN blijft de lijn van het last-verplaatsingsdiagram lineair en was er geen 

scheurvorming zichtbaar in de stuclaag. Zie Figuur 4.40 voor het last-verplaatsingsdiagram. 

Ongeveer bij 19-20kN begon de lijn flauw af te buigen, maar was er nog geen scheurvorming 

zichtbaar. Bij 22-26kN was de lijn duidelijk aan het afbuigen en nog steeds geen scheurvorming in de 

stuclaag te zien. Bij 28kN begon de voeg tussen laag 10 en 11 te scheuren aan de ‘scheurzijde’ (in het 

vlak van de wand). Deze scheur werd steeds wijder en zette zich rond 29,3kN door richting de 

drukzijde (onder de lastinleiding), zie ook Figuur 4.39. 
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Figuur 4.39: links het bezwijkpatroon van Wand 2, rechts Wand 2 na bezwijken. 

Bij 30kN was er een klein verticaal scheurtje te zien boven in laag 5, in de middelste stootvoeg. Bij 

32kN begon ook de lintvoeg tussen laag 7 en 8 te scheuren aan de ‘scheurzijde’. Bij 33kN bezweek 

de wand gelijktijdig op de eerder ingezette scheuren tussen laag 10 en 11 en tussen laag 7 en 8. De 

punten waarop er scheuren in de wand ontstonden, zijn ook te zien in de lijnen van het last-

verplaatsingsdiagram, bij 28, 30 en 32kN. 

 

Figuur 4.40: Last-verplaatsingsdiagram van de totale proef op Wand 2 met op de verticale as de belasting 

aangebracht met de vijzel en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak van de wand. 
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De genoemde voegen tussen de lagen 6-7 en 10-11 waren niet extreem slecht gevuld, zoals blijkt uit 

Tabel 5. Wel was het zo dat de lintvoegen tussen de lagen 6-10 excentriciteiten in de voegvulling 

hebben naar de ‘holle’ kant van de knikvorm, en de lintvoegen er boven en onder voornamelijk naar 

de ‘bolle’ kant van de knikvorm. Dit zou er deels toe hebben kunnen leiden dat juist de twee 

genoemde voegen bezweken. Verder werd weer duidelijk (zie ook Figuur 4.39) dat bij de lange en 

middellange wanden eerst scheurvorming optrad door extreme buiging (excentriciteit belasting) in 

het vlak van de wand, waarna deze scheuren zich doorzetten en gecombineerd werden met 

scheuren ten gevolge van buiging (excentriciteit belasting) uit het vlak van de wand. 

Proef 6 op Wand 1  

Wand 1 had net als Wand 4 een initiële vervorming: ter plaatse van het midden van de hoogte stond 

de wand 2,5mm richting de ‘bolle’ zijde gebogen ten opzichte van de boven- en onderkant. Deze 

voorkromming was alleen aanwezig ter plaatse van de drukzijde onder de lastinleiding, Aan de 

‘scheurzijde’ was de wand volledig vlak. 

Getracht werd bij deze wand de proef net als bij de andere wanden uit te voeren, dus de wand in de 

eerste cyclus met 2kN/min. tot 20kN te belasten, ontlasten en daarna met 2kN/min. tot bezwijken te 

belasten. Deze wand haalde de 20kN echter niet en bezweek voortijdig. Een en ander wordt hierna 

besproken. 

In Figuur 4.41 is het last-verplaatsingsdiagram van de proef op Wand 1 te zien, met wederom de 

lijnen van de opnemers op het midden van de wandhoogte, aan de meest gedrukte (A01) en 

getrokken zijde (A03). De lijn liep lineair tot circa 8,5kN, er was toen ook nog geen scheurvorming te 

zien in de stuclaag. Bij 11kN boog de last-verplaatsingscurve duidelijk af. De enige proef waarbij de 

afbuiging in de grafiek (dus toenemende vervorming bij gelijke opvoering van de belasting) zo vroeg 

optrad, was (weliswaar in de eerste cyclus) juist de proef op Wand 4. Wand 4 was naast Wand 1 de 

andere lange wand, die toevalligerwijs ook een initiële vervorming had. Wand 4 haalde echter een 

hogere bezwijklast dan Wand 1, bovendien waren er bij Wand 4 zo vroeg in de proef nog geen 

scheuren zichtbaar. 

 

Figuur 4.41: Last-verplaatsingsdiagram van de totale proef op Wand 1 met op de verticale as de belasting 

aangebracht met de vijzel en op de horizontale as de horizontale verplaatsing uit het vlak van de wand. 
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Bij Wand 1 waren er bij 11-12kN al de eerste scheuren zichtbaar: eerst was er een klein scheurtje in 

de lintvoeg (en 2,5 strekken vanuit getrokken zijde ook deels de stootvoeg) tussen laag 10 en 11. Bij 

12kN begon de lintvoeg tussen laag 6 en 7 te scheuren tot het midden van de wandlengte en tussen 

laag 11 en 12 ontstond er ook een klein scheurtje dat zich deels in de stootvoeg (1,5 strek vanuit 

gedrukte zijde) voortzette. Op dat moment werd de druk op de vijzel vastgezet omdat verwacht 

werd dat bezwijken niet meer lang uit zou blijven. Eerst werden nog enkele foto’s genomen (Figuur 

4.42), waarna werd besloten de wand direct in de eerste cyclus tot bezwijken te belasten. 

Na voortzetten van de belasting zette de scheur tussen laag 6 en 7 bij 12-13-14kN zich voort over de 

volledige lengte van de lintvoeg. Bovendien verwijdde de scheur aan de getrokken (‘scheur-’) zijde 

bij 14,2kN. Even later bezweek de wand bij 14,77kN aan vijzelkracht. Net als bij Wand 4 is in de 

grafiek in Figuur 4.41 met oranje en lichtblauw de vloeiende lijn handmatig doorgetekend. Het 

vasthouden van de druk op de vijzel, dus het tijdelijk vasthouden van de belasting leidde hier ook tot 

een verstoring van het vloeiende gedrag (vloeiend verloop van de grafiek) van de wand.  

Na deze laatste proef werd wel duidelijk dat het bezwijkmechanisme van de langere wanden in het 

algemeen bestond uit een eerste fase waarin de lintvoegen (een of enkele) aan de getrokken zijde 

scheuren door de grote excentriciteit (e/Lw = 0,33) in het vlak van de wand. Door de sterke buiging in 

het vlak van de wand zetten deze scheuren (of één scheur) zich voort over de wandlengte. Hierdoor 

werd het meewerkend deel van de wand dat belasting kon opnemen, steeds kleiner. Dit allemaal 

terwijl de wand ook uit het vlak extreem excentrisch (e/tw = 0,2) en dus op buiging uit het vlak belast 

werd. Doordat het meewerkend deel van de wand steeds kleiner werd door scheurvorming in het 

vlak van de wand, werd het ook ‘’makkelijker’’ om de wand in dwarsrichting te doen buigen en 

scheuren. Door de scheuren dwars op het vlak van de wand werd de effectieve dikte van de wand 

steeds kleiner. Beide verzwakkingen versterkten elkaar waardoor de capaciteit van de wand sterk 

kleiner werd. Zie ook Figuur 4.42 voor het bezwijkpatroon. 

  

Figuur 4.42: links het bezwijkpatroon van Wand 1; rechts het voortzetten van de scheur in de voeg tussen 

laag 6 en 7 tijdens de proef. 
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4.3.2 Overzicht proefresultaten 

4.3.2.1 Bezwijklasten 

In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de bezwijklasten van de verschillende wanden, waarbij de 

belasting ten gevolge van het eigen gewicht van de bovenste balk (UNP80 met beton gevuld) en het 

lastblok bij de maximale vijzelkracht zijn opgeteld. De last ten gevolge van de bovenste balk was 

afhankelijk van de wandlengte. 

Tabel 6: Overzicht bezwijklasten van de wanden, in volgorde van uitvoering van de proeven. 

Proef Proefstuk Lengte 

wand 

[mm] 

Slankheid 

wand 

t.g.v. 

hoogte 

tussen 

scharnier-

punten    

[--] 

e  

oplegging/ 

lastinleiding 

[mm] 

e  

halve 

wand-

hoogte 

[mm] 

Lengte 

wand / 

max. 

lengte     

[--] 

Cyclus Bezwijklast 

in proef 

[kN] 

TEST Testwand 535 27,7 15,0 15,0 0,42 1 7,57 

          2 53,75 

1 Wand 6 428 27,7 10,0 10,0 0,33 2 32,68 

2 Wand 5 859 27,7 10,0 10,0 0,67 2 40,90 

3 Wand 4 1285 27,7 10,0 14,5 1,00 2 28,98 

4 Wand 3 428 27,7 10,0 10,0 0,33 2 29,72 

5 Wand 2 857 27,7 10,0 10,0 0,67 2 35,09 

6 Wand 1 1283 27,7 10,0 12,5 1,00 1 15,39 

 

De bezwijklasten zijn grafisch weergegeven als functie van de wandlengte in Figuur 4.43. De 

bezwijklasten van Wand 4 en Wand 1 waren lager dan verwacht, zoals al besproken is. Hierbij wordt 

nogmaals vermeld dat deze twee wanden in het midden van de hoogte initiële vervormingen 

hadden van 4,5mm respectievelijk 2,5mm. Door de initiële vervormingen was de excentriciteit - uit 

het vlak van de wand - van de verticale belasting in het midden van de hoogte nog groter geworden. 

De buiging uit het vlak van de wand werd hierdoor ook groter waardoor de capaciteit (uiterste 

belasting) van de wand ten aanzien van verticale belasting sterk afnam. 
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Figuur 4.43: Overzicht bezwijklasten van de wanden, de testwand is buiten de resultaten gehouden. 

Ten opzichte van de wanden met een wandlengte van 428mm nam de capaciteit ten aanzien van 

een verticale belasting op eenzelfde stuk wandlengte in de uitgevoerde proeven toe met gemiddeld 

21,6% terwijl de wandlengte twee keer zo groot werd. Bij wanden met een wandlengte die drie keer 

zo groot was als die van de axiaal belaste wanden van 428mm, waren de proefresultaten niet te 

vergelijken met de overige resultaten in verband met initiële vervormingen van 4,5 en 2,5mm. 

Aanvankelijk werd verwacht dat de bezwijklast toe zou nemen met de wandlengte tot een bepaalde 

hoogte. Uit Figuur 4.43 blijkt dit inderdaad het geval, maar er kan niet uit bepaald worden tot welke 

hoogte de bezwijklast met de wandlengte toeneemt. 

In subparagraaf 5.4.2 en paragraaf 6.1 wordt gerapporteerd over het kunstmatig opwaarderen van 

de resultaten van Wand 4 en Wand 1 met een lineair-elastisch numeriek model van de wanden en 

met het rekenmodel in Eurocode 6. In hoofdstuk 6 zal hierop worden teruggekomen en zal blijken 

dat de proef op wand 1 als mislukt beschouwd wordt. Deels kan dit verklaard worden door de 

slechte voegvulling en initiële vervorming. Daarentegen was bij Wand 4 de initiële vervorming groter 

en de excentriciteit van de voegvulling (relatieve voegvulling vrijwel gelijk) groter dan bij Wand 1, 

terwijl Wand 4 een hogere bezwijklast kende dan Wand 1. De proef op Wand 1 is dus mislukt.  

4.3.2.2 Vervormingen  

Naast de bezwijkbelastingen zijn ook de vervormingen van de wanden interessant om eens nader te 

bekijken. In deze subparagraaf worden de vervormingen van de wanden uit en in het vlak 

besproken. 

Vervormingen uit het vlak van de wand 

De vervormingen uit het vlak van de wand zijn gemeten door 12 verplaatsingsopnemers, zie ook 

Figuur 4.23. Voor het tekenen van de vervormde wanden was Figuur 4.44 als uitgangspunt 

genomen. Het hart van de assen aan boven- en onderzijde waren hierbij nulpunten, waarbij de 

horizontale verplaatsing uit het vlak gelijk aan 0 was. De wand is vervolgens geschematiseerd als een 

vlak zonder dikte, met de boven- en onderzijde op het hart van de assen. Zie Figuur 4.44. 
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Figuur 4.44: 3D model voor het intekenen van de gemeten verplaatsingen uit het vlak van de wanden. 

Allereerst zijn de wanden in vervormde toestand in 3D getekend bij het bereiken van de maximale 

belasting, oftewel bij bezwijken. In Figuur 4.45 en Figuur 4.46 zijn op de wanden ter plaatse van de 

meetpunten de gemeten verplaatsingen uitgezet, 10x vergroot. De uitgezette verplaatsingen zijn 

verbonden met rechte lijnen, alleen in het gebied waarin zich meetpunten bevinden. 
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Figuur 4.45: Schema van de vervormingen van de wanden uit het vlak bij bezwijken. Van links naar rechts 

Wand 6, Wand 5 en Wand 4. 

   

Figuur 4.46: Schema van de vervormingen van de wanden uit het vlak bij bezwijken. Van links naar rechts 

Wand 3, Wand 2 en Wand 1. Bij Wand 1 had een opnemer niet gefunctioneerd tijdens de proef. 

In Figuur 4.45 en Figuur 4.46 is goed te zien dat alle wanden bij bezwijken in zijn geheel (over de 

gehele wandlengte) uitknikken, niet alleen aan de gedrukte zijde onder de lastinleiding. Van tevoren 

werd verwacht dat de wand ook bij bezwijken partieel zou uitknikken, dus voornamelijk aan de 

gedrukte zijde zou vervormen. Zie ook vervormingstype 1 respectievelijk vervormingstype 2 in Figuur 
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4.47. Het beeld van de grootste verplaatsingen uit het vlak aan de meest gedrukte rand, en kleinere 

vervormingen richting getrokken zijde als in vervormingstype 2 volgde ook uit de eerste numerieke 

modellen, zoals later nog zal worden besproken. 

                

Figuur 4.47: Twee typen vervormingen: links vervormingstype 1 waarbij de wand in zijn geheel uitknikt, 

rechts vervormingstype 2 waarbij de wand partieel uitknikt en dus aan de gedrukte zijde meer vervormt dan 

aan de ‘scheurzijde’. 

   

Figuur 4.48: Vervormingen van de wanden uit het vlak in het elastische traject in de eerste belastingcyclus 

bij 7,7kN aan verticale belasting. Links Wand 5 en in het midden Wand 4, wederom zijn de verplaatsingen 

10x vergroot. Rechts is (niet op schaal) in doorsnede te zien hoe het verloop verstoord wordt door A-05. 

Op het moment dat werd opgemerkt dat de wand over zijn hele wandlengte gelijk uitknikte, zijn de 

meetgegevens geanalyseerd om te zien hoe dit in het elastische voortraject zat. In Figuur 4.48 zijn de 

verplaatsingen uit het vlak van de wand van Wand 5 en Wand 4 gegeven, bij een belasting van 
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7,7kN, in het lineair-elastisch traject van de eerste belastingcyclus. In deze figuur is te zien dat in het 

elastische traject van de eerste cyclus wél het verwachte vervormingspatroon ontstond. Hierbij 

moet vermeld worden dat de verplaatsingen van de tweede (verticale) rij opnemers (vanaf rechts in 

Figuur 4.48: M-03, A-05 en M-04) steeds minder groot was dan de overige rijen. Tussen de overige 

rijen opnemers was wel het verwachte verloop te zien als in Figuur 4.47. 

In Figuur 4.49 is het last-verplaatsingsdiagram van de eerste belastingcyclus op Wand 4 te zien. 

Daarin is ook te zien dat in het eerste deel van de grafiek, waar de wand zich nog lineair-elastisch 

gedroeg, de verplaatsingen uit het vlak van de wand in het midden van de wandhoogte verliepen 

zoals in Figuur 4.48 te zien is. Ook in Figuur 4.49 is duidelijk te zien dat A-05 niet liep als verwacht: de 

lijn van A-05 liep tussen M-06 en A-03, terwijl verwacht werd dat deze tussen A-01 en M-06 zou 

lopen. 

In Figuur 4.51 is het last-verplaatsingsdiagram van de tweede belastingcyclus op Wand 4 te zien. Hier 

is duidelijk dat alle verplaatsingen gelijk liepen, zoals vervormingstype 1 in Figuur 4.47. Na 

bestudering van de vervormingskarakteristieken, is ) in Tabel 7 een overzicht gemaakt van het 

vervormingstype (zie ook Figuur 4.47. Uit dit overzicht blijkt dat de wand in het lineair-elastisch deel 

van de proef op de verwachte manier vervormde, dus met vervormingstype 2. In het niet-lineaire 

(bezwijk-) stadium vervormde de wand in zijn geheel steeds meer zoals vervormingstype 1 na eerst 

volgens vervormingstype 2 te zijn vervormd. Wand 6 en Wand 3 vervormden volgens 

vervormingstype 1, dit moest wel omdat deze wanden axiaal belast werden. 

 

Figuur 4.49: Last-verplaatsingsdiagram van de eerste belastingcyclus op Wand 4. 
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Figuur 4.50: Overzicht van de posities van de verplaatsingsopnemers op de wand, met coderingen: A = 

Analog en M = (Mitu =) Mitutuyo. 

 

 

Figuur 4.51: Last-verplaatsingsdiagram van de tweede belastingcyclus op Wand 4. 
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Tabel 7: Vervormingstypen van de verschillende wanden in verschillende fasen van de proef. 

Cyclus: Fase: Wand 6 Wand 5 Wand 4 Wand 3 Wand 2 Wand 1 

1 Lineair  1 2 2 1 2 2 

1 Niet-lineair 1 2 1 1 2 1 

2 Lineair 1 2 1 1 1 X 

2 Bezwijk 1 1 1 1 1 X 

Vervormingen in het vlak van de wand ter plaatse van de meest gedrukte rand 

Naast de vervormingen uit het vlak zijn ook de vervormingen in het vlak van de wanden gemeten. 

Dit omvatte zowel de verticale en horizontale verplaatsing van de bovenste hoek aan de meest 

gedrukte rand, als de verticale vervormingen in de onderste lintvoeg tussen wand en balk. Zoals in 

Figuur 4.52-Figuur 4.54 te zien is, waren de verticale en horizontale vervormingen ter plaatse van de 

bovenste hoek aan de meest gedrukte zijde niet groot. 

  

Figuur 4.52: Verplaatsingen aan de bovenkant van Wand 6 (links) en Wand 3 (rechts) bij bezwijken. 

  

Figuur 4.53: Verplaatsingen aan de bovenkant van Wand 5 (links) en Wand 2 (rechts) bij bezwijken. 
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Figuur 4.54: Verplaatsingen aan de bovenkant van Wand 4 (boven) en Wand 1 (onder) bij bezwijken. 

In het vlak van de wand zijn er twee vervormingen gemeten: de verplaatsing van de bovenste hoek 

bij de lastinleiding (zowel horizontaal als verticaal) en de vervormingen in de onderste lintvoeg 

tussen wand en onderbalk. Zie Figuur 4.52 - Figuur 4.54 voor de verplaatsingen van de bovenste 

hoek. Bij Wand 6 en Wand 3 was er alleen een verticale verplaatsing ten gevolge van het uitknikken 

van de wand. Dit terwijl bij de overige wanden een verticale en horizontale verplaatsing van de 

bovenste hoek ontstond ten gevolge van het (partieel) uitknikken van de wand en het kantelen van 

de wand in zijn vlak. 
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Verticale vervormingen in de onderste lintvoeg tussen wand en balk 

In het ontwerp van de meetopstelling werden 8 LVDT’s opgenomen om de verplaatsingen tussen 

onderbalk en de onderste laag stenen te meten. Samen met de in Figuur 4.52 - Figuur 4.54 getoonde 

verplaatsingen zou hier dan de vervorming van de gehele wand mee geanalyseerd kunnen worden. 

De metingen van de LVDT’s waren op het eerste gezicht erg grillig. Er was wel een duidelijk verloop 

in te zien, maar de grafieken vertoonden door de gevoeligheid (vervormingen maximaal enkele 

tienden van millimeters) van deze meting schokkende lijnen.  

Bij deze metingen traden verdraaiingen van de balk om zijn as op, waarbij de wanden deze 

verdraaiingen volgden, maar waarbij ook kleine verschillen konden optreden door de geringe 

hechtsterkte van de voeg tussen beiden. Daarbij kwam ook de buiging in het vlak van de wand, 

waardoor de lintvoeg over de lengte zou scheuren. Al deze drie factoren bij elkaar hadden tot gevolg 

dat de vervorming van de wand als geheel niet goed geanalyseerd kon worden. Samen met de 

waargenomen scheuren in het vlak van de wand in 4.3.1 geven Figuur 4.52 - Figuur 4.54 echter een 

goed beeld van de vervorming van de gehele wand. 

De LVDT’s aan de onderkant van de wanden toonden steeds aan dat aan de achterkant van de wand 

(holle kant knikvorm) de LVDT’s ingedrukt werden en aan de voorkant (bolle kant knikvorm) de 

LVDT’s uitgetrokken werden. Deze indrukkingen en uittrekkingen waren veelal kleiner dan tienden 

van een millimeter. De rotatie om de as van de balk was niet nauwkeurig vast te stellen. 

Deze LVDT’s (Figuur 4.23 - Figuur 4.24) waren nuttig voor het analyseren van de reacties van het 

onderste steunpunt en de mate van scheuren van de onderste lintvoeg, wat natuurlijk alleen van 

toepassing is voor de wanden 5, 4, 2 en 1. In Tabel 8 zijn de gemiddelde waarden van de tegenover 

elkaar gelegen LVDT’s gegeven bij de maximale –bezwijk - belasting, waarmee de vervormingen in 

Figuur 4.24 getekend zijn. De ongescheurde lengte is hierbij bepaald door het punt te bepalen waar 

de gemiddelde verticale vervorming gelijk aan nul is, door lineair te interpoleren tussen de punten 

met een verplaatsing naar boven en naar beneden. 

Tabel 8: Vervormingen in de onderste lintvoeg tussen wand en balk bij de maximale belasting. In de tabel 

zijn gemiddelde waarden te zien van de metingen van tegenover elkaar geplaatste LVDT’s. + = verplaatsing 

omhoog, - = verplaatsing omlaag. 

  

  

Gem. 

L00-L01 

[mm] 

Gem. 

L02-L03 

[mm] 

Gem. 

L04-L05 

[mm] 

Gem. 

L06-L07 

[mm] 

Ongescheurde 

lengte (in voeg 

tussen wand en 

balk)      

 [mm] 

Lw 

 

 

 

[mm] 

Ongescheurde 

lengte / Lw (in 

voeg tussen 

wand en balk)       

[--]  

Wand 6 -0,0861 -0,0219 0,0000 0,0000 -- 428 -- 

Wand 5 Meetfout -0,0118 0,0018 0,0373 527,5 859 0,61 

Wand 4 -0,0218 -0,0048 -0,0023 0,0008 967,7 1285 0,75 

Wand 3 -0,0260 -0,0275 0,0000 0,0000 -- 428 -- 

Wand 2 -0,0329 -0,0170 -0,0060 0,0059 671,0 857 0,78 

Wand 1 -0,0098 -0,0019 0,0019 0,0005 645,0 1283 0,50 
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Figuur 4.55: Gemeten vervormingen in de onderste lintvoeg tussen wand en balk, bepaald door de 

gemiddelden van tegenover elkaar gelegen LVDT’s te nemen. Dik getekende lijnen zijn volgens metingen 

getekend. Dunne, lichte lijnen zijn mogelijke vervolgen van de gemeten, ingezette vervormingsverlopen. 

Van de mogelijke vervolgen zijn twee mogelijke types gegeven: type A en type B. 
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In Figuur 4.55 zijn de gemeten vervormingen ingetekend, waarbij het verloop van de vervormingen 

denkbeeldig is doorgezet naar de wandeinden. Bij type A is uitgegaan van een piek bij de laatste 

meetwaarde en is de lijn ‘terug’ getrokken alsof de te meten vervorming aan de uiteinden van de 

wand kleiner zijn dan de dichtstbijzijnde vervormingen. Bij type B is het verloop van de gemeten 

waarden doorgezet en is de lijn doorgetrokken alsof de te meten vervorming aan de uiteinden van 

de wand groter zijn dan de dichtstbijzijnde vervormingen. Dit type (B) lijkt het meest waarschijnlijk, 

gezien het algemeen verloop van de spanning in een op druk en buiging belaste wand. 

De vervormingen in de onderste lintvoeg als weergegeven in Figuur 4.55 geven ook een indicatie 

voor het verloop van de reactie in het onderste steunpunt en de mate van scheurvorming in de 

onderste lintvoeg, zie ook Tabel 8. 

Het verloop van de vervormingen in de onderste lintvoeg tussen balk en wand suggereert dat er in 

het bezwijkstadium geen sprake was van een gelijkmatige reactie (rechthoekige spanningsfiguur, 

zoals in SIA266 wordt gehanteerd). Helaas is bij de meest gedrukte rand van de wanden geen 

vervorming gemeten in de onderste voeg. Omdat hier geen meting is gedaan, kan er geen zekerheid 

gegeven worden over de vorm van de reactie van het steunpunt. Volgens Figuur 4.55 lijken de 

reacties van de wanden bij benadering een lineair of bilineair verloop te kennen. 
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4.4 Materiaaleigenschappen  

Door materiaalproeven zijn de materiaaleigenschappen van de stenen, lijmmortel en voegen 

bepaald, zie Tabel 9. Een gedetailleerde rapportage van de proefresultaten is te vinden in bijlage H. 

De karakteristieke waarde van een grootheid wordt aangeduid met een k in de index: f…k. 

Allereerst is de druksterkte van de stenen bepaald om van tevoren al bepaalde uitspraken te kunnen 

doen over de bezwijklasten van de te beproeven wanden. Na de proeven op de wanden zijn ook 

drukproeven uitgevoerd op van tevoren geprepareerde proefstukken van 5 lagen hoog en 2 stenen 

breed, om de druksterkte en elasticiteitsmodulus van het lijmwerk als geheel te bepalen.  

Bij het beproeven van metselwerk en lijmwerk constructies is het gebruikelijk om de kwaliteit van de 

gebruikte mortel te beoordelen. Dit is gebeurd door mortelprisma’s van dezelfde mortel te maken 

die ook voor de wanden gebruikt was, en hier de druk- en buigtreksterkte van te bepalen. 

Tenslotte zijn de eigenschappen van de voegen bepaald: de initiële schuifsterkte en de 

buigtreksterkte (hechtsterkte). Van tevoren was niet zeker of de buigtreksterkte van de lintvoegen in 

twee richtingen (in en uit het vlak van de wand) gelijk was. De invloed van oneffenheden in steen, 

mortel en voeg is relatief groter naarmate het voegoppervlak kleiner is. Daarom werden in twee 

richtingen buigproeven op de voegen gedaan. Naast de genormaliseerde proeven (op wanddelen 

van 5 lagen hoog bij 2 stenen breed, buiging uit het vlak) zijn kleine buigproeven gedaan op 

proefstukken bestaande uit twee stenen met een stootvoeg (buiging in het vlak). Achteraf bleken de 

karakteristieke buigtreksterktes uit beide proevenseries vrijwel gelijk te zijn (0,49N/mm2, zie Tabel 

9). 

In Eurocode 6 is voor de bepaling van de karakteristieke waarde van de druksterkte van metsel- en 

lijmwerk de volgende formule gegeven:  

βα
mbk ffKf **=  

Hierin is fk de karakteristieke druksterkte van het lijmwerk en zijn K, α en β factoren afhankelijk van 

de soort stenen, mortel, voegdikte en het gehalte aan perforaties van de stenen. fb is de 

genormaliseerde gemiddelde druksterkte van de stenen en fm de druksterkte van de mortel.  

In het geval van de in de proeven toegepaste kalkzandsteen gold dat K = 0,8, α = 0,85 en β = 0. De 

druksterktes van de steen en mortel zijn in Tabel 9 gegeven. Volgens deze gegevens mag voor de 

karakteristieke waarde van de druksterkte van het lijmwerk worden genomen: 

285,0085,0
/1,108,19*8,07,12*8,19*8,0 mmNf k ===  

In Tabel 9 valt af te lezen dat de karakteristieke waarde van de druksterkte volgend uit de 

drukproeven op wanddelen 10,7N/mm2 bedraagt. Beide waarden stemmen dus goed met elkaar 

overeen. 

Van de veertien gelijmde wanddelen (vijf lagen hoog, twee stenen breed; klamp verlijmd) is de 

volumieke massa bepaald, als referentie voor de volumieke massa van het lijmwerk van de wanden. 

De gemiddelde volumieke massa bedroeg 1745kg/m3, met een standaardafwijking van 5kg/m3. 
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Tabel 9: Materiaaleigenschappen van de wanden volgend uit materiaalproeven.  

Proef voor: Groot-

heid: 

Serie: Aantal 

Proef-

stukken: 

Gem. 

waarde: 

St. 

afwijking: 

Kar. 

waarde: 

Druksterkte stenen 

 

fb 

[N/mm2] 

DR-B1 – 9  9 19,8 2,1 -- 

Buigtreksterkte 

lijmmortel 

fmt 

[N/mm2] 

S3-M1 – 6 6 3,2 0,8 -- 

Druksterkte 

lijmmortel 

fm 

[N/mm2] 

S3-M1 – 6 6 12,7 0,6 -- 

Hechtsterkte 

(buigtreksterkte) 

van de lintvoegen in 

het vlak v.d. wand 

 

fx;in vlak 

[N/mm2] 

W1-B-B1 – 6 

W4-B-B1 – 6 

Beide series 

samen 

6 

6 

 

12 

0,72                  

0,80                        

    

0,76 

0,12                            

0,17 

 

0,15 

0,50                         

0,48 

 

0,49 

Initiële schuifsterkte 

voegen 

 

fv0 

[N/mm2] 

W1-S1 – 10 

W4-S1 – 10 

Beide series 

samen 

10 

5 

 

15 

0,47 

0,51 

 

0,49 

-- 

-- 

 

-- 

0,38 

0,41 

 

0,39 

Interne 

wrijvingshoek  

 

α 

[°] 

W1-S1 – 10 

W4-S1 – 10 

Beide series 

samen 

10 

5 

 

15 

31 

24 

 

28 

-- 

-- 

 

-- 

26 

19 

 

23 

Hechtsterkte 

(buigtreksterkte) 

van de lintvoegen 

uit het vlak v.d. 

wand 

 

fx;uit vlak 

[N/mm2] 

W1-B-W1 – 6 

W4-B-W1 – 2 

Beide series 

samen 

6 

2 

 

8 

0,74 

0,75 

 

0,74 

0,07 

0,36 

 

0,16 

0,49 

0,50 

 

0,49 

Druksterkte van het 

lijmwerk 

(wanddelen) 

 

 

f 

[N/mm2] 

W1-DR-W1 - 4 

W4-DR-W1– 2  

Beide series 

samen 

4 

2 

 

6 

13,0 

12,6 

 

12,8 

0,7 

0,8 

 

0,3 

10,8 

10,5 

 

10,7 

Elasticiteitsmodulus 

van het lijmwerk 

(wanddelen) 

 

E 

 [N/mm2] 

W1-DR-W1 - 4 

W4-DR-W1 – 2  

Beide series 

samen 

4 

2 

 

6 

1400 

1900 

 

1700 

300 

200 

 

300 

-- 

-- 

 

-- 

Volumieke massa ρ [kg/m3] W1-B-W1 –6; 

W4-B-W1 – 2; 

W1-DR-W1 – 4; 

W4-DR-W1 – 2  

 

14 1745 5 -- 
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4.5 Reflectie op de proefresultaten 

In Figuur 4.43 was al te zien dat de bezwijklasten van de wanden die als eerste beproefd waren 

(Wand 6, 5, 4), hogere bezwijklasten haalden dan de wanden die als laatste beproefd waren (Wand 

3, 2, 1). Dit verschil was toe te schrijven aan een verschil tussen de materiaaleigenschappen van de 

twee series. Uit Tabel 9 viel af te leiden dat het lijmwerk van Wand 6, 5 en 4 (tweede serie wanden) 

beter was dan dat van Wand 3, 2 en 1 (eerste serie wanden). De elasticiteitsmodulus van het 

lijmwerk en de buigtrek- en schuifsterkte van de voegen van de tweede serie wanden (W4-..) was 

groter dan die van de eerste serie (W1-..), terwijl de druksterkte van het lijmwerk van de eerste serie 

wanden slechts 0,3N/mm2 groter was dan die van de tweede serie.  

Uit Tabel 5 viel al te concluderen dat de voegvulling van de twee series niet zo veel verschilde. Wel 

werd hieruit duidelijk dat de voegen van de langste wanden (Wand 4 en 1) aanzienlijk slechter 

gevuld waren dan de voegen van de kortere wanden (Wand 6 en 5, Wand 2 en 1). 

Verder vertonen de vervormingen en reacties in de lijnsteunpunten van de langere wanden die op 

buiging in het vlak belast werden, veel gelijkenissen. De vervormingen uit het vlak van de wand 

waren alleen in het elastische deel van de eerste belastingcyclus zoals verwacht: aan de gedrukte 

zijde vervormden de wanden meer dan aan de getrokken zijde. Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat de wanden door de eerste belastingcyclus tot 20kN al verzwakt werden. Nadat de wanden al tot 

20kN belast waren (behalve Wand 1), vervormden de wanden in gelijke mate over de hele 

wandlengte. Alleen bij Wand 5 was dit niet het geval. Als het last-verplaatsingsdiagram van de 

tweede belastingcyclus van Wand 5 beschouwd wordt (Figuur 4.56), dan is het eerste deel van de 

grafiek wel te vergelijken met vervormingstype 2 (Figuur 4.47). Echter de lijnen naderen elkaar al 

vanaf het begin van de grafiek, dat wil zeggen gelijke vervorming van de wand over de hele lengte. 

 

Figuur 4.56: Last-verplaatsingsdiagram van de tweede belastingcyclus op Wand 5. 

 Wellicht is het in een volgend onderzoek beter om de eerste belastingcyclus in te korten zodat de 

wand alleen elastisch vervormt. Dan zouden de wanden in de eerste belastingcyclus tot ca. 10kN 
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belast moeten worden om de wanden vervolgens tot 1kN te ontlasten en vanuit deze situatie de 

tweede belastingcyclus te starten. Op die manier worden wel de oneffenheden in het proefstuk en 

proefopstelling gedicht, maar blijft de wand in zijn elastisch bereik. 

4.6 Onderzoek naar de toepassing van de Southwell Methode op de 

proefresultaten 

In paragraaf 2.2.5 werd de Southwell methode al besproken. Voor plots gebaseerd op de 

verplaatsingen uit het vlak (op halve hoogte aan de meest gedrukte zijde) zijn er drie bestaande 

varianten: 

• De algemene Southwell-plot: hierin wordt het quotiënt van de horizontale verplaatsing uit 

het vlak van de wand uhor (op midden van de wandhoogte, aan de meest gedrukte rand) en 

de aangebrachte verticale belasting Pvert uitgezet tegen de horizontale verplaatsing uit het 

vlak van de wand uhor. De kritische belasting is gelijk aan de inverse van de helling van de 

rechte lijn. 

• De Modified-plot: hierin wordt het product van uhor en Pvert uitgezet tegen uhor. De kritische 

belasting is gelijk aan de helling van de rechte lijn. 

• De Massey-plot: hierin wordt het quotiënt van uhor en het kwadraat van Pvert uitgezet tegen 

uhor. De kritische belasting is gelijk aan de wortel van de inverse van de helling van de rechte 

lijn. 

In Figuur 4.58 - Figuur 4.60 zijn de genoemde typen plots te zien voor Wand 5, gemaakt aan de hand 

van de data van het eerste, lineaire deel van het last-verplaatsingsdiagram (A-01: aan meest 

gedrukte rand, op halve wandhoogte) van de eerste belastingcyclus (Figuur 4.57). In deze figuren is 

te zien dat bij de verschillende plots een trendlijn bepaald wordt aan de hand van de ‘kromme’ lijn 

behorende bij de data.  
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Figuur 4.57: Last-verplaastingsdiagram van de horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve wandhoogte 

aan de meest gedrukte rand, van de eerste belastingscyclus van de tweede proef op Wand 5. 

 

Figuur 4.58: Southwell plot behorende bij data van het eerste, lineaire deel (5,5-10kN) van het last-

verplaatsingsdiagram van de eerste belastingcyclus van Wand 5. 
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Figuur 4.59: Modified plot behorende bij data van het eerste, lineaire deel (5,5-10kN) van het last-

verplaatsingsdiagram van de eerste belastingcyclus van Wand 5. 

 

Figuur 4.60: Massey plot behorende bij data van het eerste, lineaire deel (5,5-10kN) van het last-

verplaatsingsdiagram van de eerste belastingcyclus van Wand 5. 
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De Southwell methode is gebaseerd op elastische stabiliteit, dus in eerste instantie werd de data 

behorende bij de eerste, lineaire gedeelten van de last-verplaatsingsdiagrammen gebruikt (zie 4.3.1). 

Toen duidelijk werd dat de gevonden bezwijklasten te veel verschilden van de bezwijklasten uit de 

proeven, werden ook de data van het laatste traject van de last-verplaatsingsdiagrammen 

beschouwd. Beide analyses zijn voor zowel de eerste als de tweede cyclus gedaan. Zie Tabel 10 - 

Tabel 13. 

Als criterium of een bezwijklast volgens een plot bruikbaar gevonden is, is in dit geval gekozen voor 

een maximale afwijking van ±15% ten opzichte van de in proeven gevonden bezwijkbelasting. De 

resultaten die hieraan voldeden, zijn groen gemarkeerd in Tabel 10 - Tabel 13. 

Verder is te zien in Tabel 10 - Tabel 13 dat sommige kritische belastingen een negatieve waarde 

hebben. Dit komt doordat de betreffende plot dan een dalende lijn heeft, waardoor de helling 

negatief wordt. Dit kan soms het geval zijn doordat de toename van uhor relatief kleiner is dan die 

van Pvert. Dit lijkt vreemd, maar het beeld wordt vertroebeld doordat de variabele uhor zowel op de 

horizontale als de verticale as van de plots gebruikt wordt. De plots hebben overigens alleen dalende 

lijnen bij de methodes waarbij de verticale belasting (al dan niet gekwadrateerd) gedeeld wordt op 

de horizontale verplaatsing uit het vlak. De negatieve waarden kunnen in principe dus ook gebruikt 

worden, maar dan als absolute waarden. Om dit fenomeen hier duidelijk te maken, wordt in de 

tabellen de negatieve waarde vermeld. De negatieve waarden die binnen de marge van 15% ten 

opzichte van de beproefde bezwijkbelasting vallen, zijn geel gemarkeerd. 
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Tabel 10: Overzicht bezwijklasten volgend uit de plots van de Southwell methode. Plots aan de hand van de 

eerste, lineair gedeeltes van de last-verplaatsingsdiagrammen in de eerste belastingcyclus. 

 

Tabel 11: Overzicht bezwijklasten volgend uit de plots van de Southwell methode. Plots aan de hand van de 

laatste gedeeltes (na afbuigen lijn) van de last-verplaatsingsdiagrammen in de eerste belastingcyclus. 

 

Tabel 12: Overzicht bezwijklasten volgend uit de plots van de Southwell methode. Plots aan de hand van de 

eerste, lineair gedeeltes van de last-verplaatsingsdiagrammen in de tweede belastingcyclus. 

 

Tabel 13: Overzicht bezwijklasten volgend uit de plots van de Southwell methode. Plots aan de hand van de 

laatste gedeeltes (na afbuigen lijn) van de last-verplaatsingsdiagrammen in de tweede belastingcyclus. 
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Van de Southwell plot vielen vier gevonden bezwijkbelastingen binnen de gestelde marge, van de 

Modified plot acht en van de Massey plot drie. Omdat de spreiding van de resultaten van de 

verschillende plots groot was en de marges ten opzichte van de bezwijkbelastingen uit de proeven 

groot waren, was dit geen goed resultaat. 

De beste resultaten volgden uit de Modified plots, bij de data behorende bij het tweede deel van de 

last-verplaatsingsdiagrammen (dus niet het lineair-elastische deel), voor zowel de eerste als de 

tweede belastingcyclus. Als dit gegeven als leidraad gebruikt zou moeten worden voor de toepassing 

van de Southwell methode op de partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden, zou dit 

betekenen dat meetgegevens tot zeer dicht bij het bezwijken van het proefstuk benodigd zijn. Dit is 

natuurlijk erg risicovol en onverstandig, omdat kleine onnauwkeurigheden in de proefstukken tot 

vroegtijdig bezwijken kunnen leiden.  

De Southwell methode is alleen van waarde als proefstukken meerdere malen beproefd moeten 

worden, zonder te bezwijken. In het huidige onderzoek zou deze methode alleen van toegevoegde 

waarde zijn geweest als met de data van de eerste belastingcycli ook betrouwbare kritische 

belastingen voorspeld zouden kunnen worden. Dit was niet het geval, gezien de vaak korte gebruikte 

trajecten uit de last-verplaatsingsdiagrammen bij de bruikbare resultaten (Tabel 11 en Tabel 9).  

Als ervoor gekozen zou worden om de Southwell-methode toe te passen, dan is het wenselijk alleen 

de meetgegevens van het eerste lineair-elastische deel te gebruiken, zodat de proefstukken niet te 

zwaar belast hoeven worden. Voor het huidige onderzoek en voor toekomstige onderzoeken naar 

kalkzandsteen stabiliteitswanden zijn de besproken varianten van de Southwell-methode dan ook 

niet toepasbaar. 
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5. Analytisch en numeriek onderzoek ter ondersteuning van het 

experimenteel onderzoek 
Een belangrijk deel van het analytisch onderzoek was het bepalen van onder- en bovengrenzen van 

bezwijkbelastingen en vervormingen van de wanden, als ondersteuning voor het experimenteel 

onderzoek. 

Een ander deel betrof het vergelijken van proefresultaten met theoretische berekeningen. Hiertoe is 

het – zeker voor de lezer die verder niet bekend is met het onderzoek – belangrijk om te weten wat 

en hoe in de proeven onderzocht wordt. Om die reden wordt het grootste deel van het analytisch 

onderzoek in dit hoofdstuk, ná het experimenteel en vóór het numeriek onderzoek besproken. 

5.1 Zuivere knik bij axiaal belaste wand volgens Eurocode 6 

Voor de berekening van de bezwijklast van een wand volgens de Eurocode 6 werd wand 6 

beschouwd met een wandlengte van 428mm, die axiaal belast werd. Hiervoor werd de reeds 

bepaalde druksterkte van de stenen van 19,8N/mm2 gebruikt, net als alle factoren die volgens de 

voorschriften meegerekend moesten worden. Ook de reductiefactor voor de rekenwaarde van de 

druksterkte (omdat de wandoppervlakte kleiner was dan 0,1m2) moest hierbij meegerekend worden. 

Er werden echter geen materiaalfactoren in rekening gebracht, omdat het hier een analyse van een 

bestaande wand betrof.  

In bijlage A is de gedetailleerde berekening volgens Eurocode 6 te zien. Hieruit blijkt dat de 

capaciteit van de wand zonder invloed van excentriciteit en slankheid 178,2kN bedroeg. De 

capaciteit aan de top en de voet van de wand bedroeg 111,6kN, rekening houdend met de 

excentriciteit van de belasting. De capaciteit in het midden van de hoogte van de wand bedroeg 

31,3kN, met invloed van de excentriciteit van de belasting en slankheid van de wand.  

5.2 Toets stabiliteitswand volgens SIA266:2003 

In SIA266:2003 wordt de (excentrische) verticale belasting op een stabiliteitswand als volgt getoetst: 
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Hierbij is Nxd de rekenwaarde van de verticale (druk-)belasting, kN een factor om de knikgevoeligheid 

van de wand in rekening te brengen, l2 de ongescheurde lengte aan de onderkant van de wand, tw de 
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wanddikte en fxd de rekenwaarde van de druksterkte loodrecht op de lintvoegen. Lw is de 

wandlengte en e is de excentriciteit van de verticale belasting in het vlak van de wand. 

Hw is de hoogte tussen de scharnierpunten, in dit geval de wandhoogte (1342mm), vermeerderd met 

2 keer de dikte van het UNP-profiel (2*45mm), 2 keer de halve dikte van de as (2*0,5*50mm) en 2 

keer de voegdikte van 2mm, dus 1486mm. 

Voor de materiaalfactor werd 1,0 gehanteerd, in plaats van de voorgeschreven factor 2,0, omdat het 

hier een analyse van de bestaande wand betreft, met gebruik van de uit proeven ondervonden 

druksterkte van de kalkzandstenen. 
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Dan volgt uit figuur 3 van SIA266:2003 dat 11,0=Nk en dan is dus: 

kNftlkN xdwNxd 0,2710*7,10*5,53*428*11,0***
3

2
==≤ −

 

Dus de capaciteit van de wand volgens de Zwitserse SIA266:2003 was 27,0kN. 

5.3 Analytische modellen m.b.t. scheurvorming stabiliteitswand 

In bijlage B is de berekening van de ongescheurde delen van de wandtypen 1 en 2 (wanden 1 en 4, 

resp. 2 en 5) gegeven. Deze berekeningen zijn gebaseerd op eenvoudige evenwichtsmodellen 

waarbij de resultante van de spanningsfiguur (die als reactie onder de wand wordt geplaatst) 

dezelfde werklijn heeft als de resultante van de aangebrachte belasting. Op basis van de wandlengte 

en excentriciteit in het vlak van de wand is de ongescheurde lengte te bepalen, uitgaande van 

rechthoekige (plastische) en driehoekige (lineair-elastische) spanningsfiguren. Zie Figuur 5.1 en Tabel 

14. 

 

Figuur 5.1: Principe van het bepalen van de ongescheurde lengte bij het onderste steunpunt. 
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Tabel 14: Berekende ongescheurde lengtes aan de onderkant van de lange en middellange wanden. 

 Wandnrs.: Longescheurd volgens 

rechthoekige 

spanningsfiguur 

(SIA266) [m] 

Longescheurd volgens 

driehoekige 

spanningsfiguur  [m] 

Lange wanden 4 en 1 0,45 0,68 

Middellange wanden 5 en 2 0,44 0,66 

 

Er kunnen ook andere spanningsverdelingen verwacht worden, zoals een parabolisch-rechthoekig 

spanning-rekdiagram, waarmee de ongescheurde lengte bepaald kan worden aan zowel onder als 

bovenzijde. De ongescheurde lengte zou eventueel een rol kunnen spelen in de capaciteit van de 

wand ten aanzien van verticale belasting. 

5.4 Numerieke modellen t.b.v. krachtsverdeling, vervormingen en 

kritische lasten van stabiliteitswanden m.b.v. SCIA Engineer 

Om bovengrenzen te vinden voor de bezwijkbelastingen waren lineair-elastische (L.E.) modellen 

gemaakt met behulp van het rekenpakket SCIA Engineer 2010. Als absolute bovengrens van de 

bezwijkbelastingen werden de kritische belastingen als gevonden in de L.E. modellen aangehouden. 

Hierbij waren materiaalparameters (volumieke massa, E-modulus, poisson-coëfficiënt) voor het 

betreffende materiaal ingevoerd. Voor de meeste materialen (staal-, beton- en houtsoorten) zijn 

deze eigenschappen van tevoren gedefinieerd, maar gegevens van kalkzandsteen of andere 

steensoorten zijn niet in de database van SCIA Engineer opgenomen. 

Van cruciaal belang hierbij is de E-modulus van het lijmwerk. Ten tijde van de uitvoering van de 

berekeningen (zowel voor de proeven op de wanden als de drukproeven op wanddelen) was de E-

modulus nog niet bekend. Hiervoor werd geput uit drukproeven op stenen uit een eerder onderzoek 

waarbij de indrukking van de stenen werd gemeten met LVDT’s. Hieruit volgde een E-modulus van 

2200N/mm2 voor kalkzandsteen (vellingblokken). 

5.4.1 Lineair-elastische modellering ná uitvoering van de proeven 

De modellen die gebruikt werden ter bepaling van bovengrenzen van bezwijkbelastingen zijn 

gehandhaafd, maar voor de volledigheid worden de modellen hier weergegeven met de in 

materiaalproeven bepaalde eigenschappen. De wand en balken hadden ten opzichte van de 

steunpunten en lastinleiding een excentriciteit gekregen van 10mm (neg. Y-richting: zie Figuur 5.2 en 

Figuur 5.4) loodrecht op het vlak van de wand, net als bij de proeven het geval was. SCIA Engineer 

nam deze excentriciteit wel mee in de (L.E.) berekening van de spanningen en vervormingen, maar 

niet voor de  (L.E.) stabiliteitsberekening. In de stabiliteitsberekening werden kritische 

belastingcoëfficiënten berekend voor de kritische last van de wand, bij verschillende 

vervormingsmodes. De kritische belastingen werden verkregen door de kritische 

belastingcoëfficiënten te vermenigvuldigen met de in het model aangebrachte belasting. 
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De volgende modeleigenschappen waren ingevoerd, zie ook Figuur 5.2 - Figuur 5.4: 

• Volumieke massa kalkzandsteen: 1750kg/m3. 

• E-modulus kalkzandsteen:  1700N/mm2. 

• Poisson-coëfficiënt kalkzandsteen: 0,2 . 

• Wandlengte:    428mm, 858mm, 1284mm. 

• Wandhoogte:    1486mm. 

• Betonbalken boven/onder:  C28/35 (standaardeigenschappen). 

• Grootte puntlast (Figuur 5.3):  50kN. 

• Lastinleiding:    Puntlast op stalen balk: HE160B, S235. 

• Belastingcombinatie:   Eigen gewicht + puntlast; factoren 1,0. 

• Randvoorwaarden onderkant:  Verplaatsing in (globale) X-, Y-, Z-richting vast. 

Rotatie om Z-as vast; rotatie om X- en Y-as vrij. 

• Randvoorwaarden bovenkant:  Verplaatsing in (globale) Y-richting vast; verplaatsing  

in X- en Z-richting vrij. Rotatie om Z-as vast; rotatie  

om X- en Y-as vrij. 

• Excentriciteit wanden en balken: 10mm in negatieve Y-richting (globaal). 

• Netgrootte:    0,05m.  

De wand zelf bestaat uit één wandelement, dat weer in meerdere kleine elementen is verdeeld door 

het opgeven van een net met een elementgrootte van 0,05m (l = b) voor de eindige-

elementenberekening, zie Figuur 5.4. 
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Figuur 5.2: Modellering van de wanden in SCIA Engineer 2010. 

  

 

 

Figuur 5.3: Overzicht van de modellen met positie van de lastinleiding. 



Partiële instabiliteit van ongewapende kalkzandsteen stabiliteitswanden 

 

116   Roy Tossings 

   

Figuur 5.4: Links is te zien dat de belasting via het HE-profiel op het systeemvlak van de wand wordt 

ingeleid, terwijl de wand en balken als geheel een excentriciteit van -10mm in y-richting heeft gekregen. 

Rechts de verdeling van de wand in elementen van 0,05m (l = b). 

Met deze modellen zijn L.E. berekeningen gedaan om de krachtsverdeling, spanningen en 

vervormingen te bepalen bij de ingevoerde belastingcombinatie 1,0*EG+1,0*Fvijzel=50kN. Hierin is EG 

het eigen gewicht. Stabiliteitsberekeningen zijn met dezelfde belastingcombinatie gedaan om de 

belastingen en vervormingen in de kritische toestand te bepalen. In de stabiliteitsberekening worden 

geen excentriciteiten meegenomen, ook al zijn deze in het ‘gewone’ model wel ingevoerd. Daarom is 

het mogelijk dat in Figuur 5.11 en Figuur 5.10 de korte wand in tegengestelde richting als de overige 

wanden (en als in de proeven) uitknikt. Dit komt doordat in de stabiliteitsberekening de vervorming 

wordt gekozen die de constructie wil volgen. Bij een centrische belasting (zoals hier eigenlijk het 

geval was, omdat geen excentriciteit werd meegenomen) kan de wand in twee richtingen 

uitknikken. 

Resultaten van de berekening 

De relevante resultaten van de lineair-elastische berekening, ten gevolge van het eigen gewicht en 

een verticale vijzelkracht van 50kN worden in Figuur 5.5 - Figuur 5.9 weergegeven. Aan de 

spanningen in Figuur 5.5 en Figuur 5.6 is het gedrag van de wand onder de aangebrachte belasting te 

zien. Aan de holle zijde van de uitbuigvorm (zie Figuur 5.10 en definitie in ‘’Termen en definities’’) 

zat geen trekspanning, doordat de drukspanning hier overheerste, veroorzaakt door de grote 

excentriciteit uit het vlak. Daarentegen heerste aan de bolle zijde van de uitbuigvorm de 

trekspanning in een wanddeel groter dan de helft van de totale wand(lengte). De grootte van de 

trekzone werd veroorzaakt door de grote excentriciteit van de belasting in en uit het vlak van de 

wand. Dit beeld komt goed overeen met de waargenomen scheurvorming bij de proeven op de 

wanden, als besproken in 4.3.1. 

In 3D-ziet de vervorming van de wand er dan uit als in Figuur 5.10. 
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Figuur 5.5: Verticale spanningen ten gevolge van belastingcombinatie 1,0*EG+1,0*Fvijzel;50kN op het wandvlak 

met de grootste Y-coördinaat. 

 

 

Figuur 5.6: Verticale spanningen ten gevolge van belastingcombinatie 1,0*EG+1,0*Fvijzel;50kN op het wandvlak 

met kleinste Y-coördinaat. 
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Figuur 5.7: Horizontale verplaatsingen uit het vlak van de wand ten gevolge van belastingcombinatie 

1,0*EG+1,0*Fvijzel;50kN. 

De horizontale verplaatsingen uit het vlak komen overeen met het verwachte beeld: de grootste 

vervormingen aan de gedrukte zijde, terwijl de rest van de wand in mindere mate mee vervormt. In 

Figuur 5.10 is dit ook in 3D te zien, in het bezwijkstadium. In grootte kwamen deze vervormingen 

niet overeen met de gemeten verplaatsingen in de proeven. 

 

 

Figuur 5.8: Horizontale verplaatsingen in het vlak van de wand ten gevolge van belastingcombinatie 

1,0*EG+1,0*Fvijzel;50kN. 
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Figuur 5.9: Verticale verplaatsingen in het vlak van de wand ten gevolge van belastingcombinatie 

1,0*EG+1,0*Fvijzel;50kN. 

De vervormingen in het vlak van de wand bleven in het model bij 50kN aan verticale belasting 

beperkt tot 2,5-2,7mm, zowel horizontaal (Figuur 5.8) als verticaal (Figuur 5.9). In de proeven waren 

zowel de horizontale als verticale verplaatsingen in de meeste gevallen van een kleinere orde van 

grootte. Dit kwam doordat de belastingen ook lager waren dan in de numerieke modellen. Alleen de 

vervormingen van Wand 5 (horizontaal 2mm, verticaal 2,5mm) kwamen in de buurt van de waarden 

die uit Figuur 5.8 en Figuur 5.9 volgen. Dit was ook de enige wand met een bezwijkbelasting 

(40,90kN) die enigszins in de buurt kwam van de belasting die in de numerieke modellen was 

toegepast. De vervormingen van deze lineair-elastische modellen kunnen eenvoudig (lineair) 

omgerekend worden naar de bezwijkbelastingen van de proefstukken. Maar dan nog zijn de de 

vervormingen van de numerieke modellen groter dan de gemeten vervormingen in de proeven. 

Met SCIA Engineer was ook een lineaire stabiliteitsberekening uitgevoerd, door een aparte 

‘stabiliteits-belastingcombinatie’ in te voeren. Deze combinatie had dezelfde inhoud als de 

belastingcombinatie die wordt toegepast om de spanningen en vervormingen bij een bepaalde 

belasting te berekenen. In deze combinatie werd voor een bepaald type belasting (in dit geval een 

puntlast op een HE-profiel, dat de belasting in de wand leidt) een waarde ingevoerd. Uit de 

stabiliteitsberekening volgden de kritische belastingcoëfficiënten als weergegeven in Tabel 15, die 

vermenigvuldigd met de grootte van de aangebrachte belasting, de kritische belasting leverden. 

Deze kritische belastingen die met SCIA Engineer berekend werden, waren de uiterste belastingen 

waarbij er evenwicht in de vervormde toestand was. De kritische belastingen zijn in de voorbereiding 

op de proeven gebruikt als bovengrens voor de mogelijke bezwijkbelastingen. Achteraf bleken deze 

als bovengrens beschouwde kritische belastingen de werkelijke bezwijklasten ruim te overschatten. 
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Dit is verklaarbaar aangezien dit lineair-elastische stabiliteitsberekeningen betreft, zonder in acht 

name van in werkelijkheid optredende scheurvorming.  

Vanwege dezelfde reden waren de kritische belastingen en verplaatsingen volgend uit de lineair-

elastische stabiliteitsberekening ook groter dan de gemeten waarden bij de proeven. In Tabel 16 zijn 

de maximale verplaatsingen uit het vlak van de wand te zien, op halve hoogte aan de meest 

gedrukte rand (ter plaatse van opnemer A-01). In deze tabel zijn de maximale waarden uit de 

proeven en uit de stabiliteitsberekening in SCIA Engineer getoond. 

Tabel 15: Kritische belastingcoëfficiënten en kritische belastingen van de drie wandtypen. 

Wandtype: Bijbehorende wanden in 

experimenteel onderzoek: 

Kritische belastingcoëfficiënt 

[-]: 

Kritische belasting 

[kN]: 

Kort 6, 3 0,82 41,0 

Middellang 5, 2 1,55 77,5 

Lang 4, 1 2,09 104,5 

 

Tabel 16: Overzicht van de maximale horizontale verplaatsingen uit het vlak, op halve hoogte ter plaatse van 

de meest gedrukte rand, in de L.E. stabiliteitsberekeningen (SCIA Engineer) en in de proeven. 

Wandtype: Maximale horizontale 

verplaatsing uit vlak in proeven 

[mm]: 

Maximale horizontale 

verplaatsing uit vlak in 

L.E. stabiliteits-

berekening [mm]: 

Kort  7,0 34,5 

Middellang 8,8 28,3 

Lang 5,6 26,3 
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Figuur 5.10: Vervorming van de constructie bij een willekeurige grootte van de toegepaste belasting. De 

andere richting van uitknikken van de korte wand volgt uit het feit dat er bij de stabiliteitsberekening geen 

excentriciteit wordt meegenomen. 

              

 

Figuur 5.11: Verplaatsingen uit het vlak van de wand ten gevolge van stabiliteitscombinatie 

1,0*EG+1,0*Fvijzel;50kN. De vervormingen horen bij de kritische  belasting, zie Tabel 15. 
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5.4.2 Modellering van initiële vervorming 

In 4.3.1 en 4.3.2 werd al aangegeven dat de bezwijklasten van de langste wanden (4 en 1) sterk 

beïnvloed waren door de initiële vervormingen aan de meest gedrukte randen (4,5 resp. 2,5mm uit 

het vlak op halve hoogte). Getracht werd om de invloed van deze initiële vervorming te bepalen aan 

de hand van een lineair-elastisch numeriek model in SCIA Engineer. 

Om de initiële vervorming van de wand in SCIA Engineer te modelleren, is de wand opgedeeld in vier 

lagen van 297mm en een laag van 298 mm hoog die met elkaar verbonden zijn, zie Figuur 5.12. 

 

Figuur 5.12: Verdeling van de wand in 5 lagen. De verdeling van de wand in vijf lagen heeft vrijwel geen 

invloed op de spanningsverdeling en grootte van de spanningen; hier is de spanning op het vlak met de 

kleinste Y-coördinaat weergegeven in N/mm
2
. 

Vervolgens hadden de middelste lagen excentriciteiten gekregen: de middelste laag met e= -14,5mm 

resp. e= -12,5mm en de 2e en 4e laag respectievelijk e= -13 en e= -11,5mm. De onderste en bovenste 

lagen hebben de standaard excentriciteit van e= -10mm, zoals toegepast in de overige modellen en 

in de proeven. Zie Figuur 5.13. 
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Figuur 5.13: Alle wanden hebben aan de onder- en bovenrand standaard een excentriciteit van e= -10mm. 

De wanden met initiële vervormingen hebben additionele excentriciteiten van maximaal -4,5mm. 

De wanden werden belast met puntlasten van 10-80kN om te bekijken of er vaste verhoudingen 

tussen spanningen en verplaatsingen uit het vlak van de wand bestaan tussen de wanden met de 

initiële vervorming enerzijds en de ‘vlakke wand’ anderzijds. Hiertoe werden de verticale spanningen 

en horizontale verplaatsingen uit het vlak op halve hoogte aan de meest gedrukte rand beschouwd. 

In Figuur 5.14 - Figuur 5.16 zijn de spanningen en verplaatsingen te zien bij een verticale belasting 

van 50kN. In Tabel 17 is een overzicht van de verticale spanningen op het vlak met de grootste en 

kleinste y-coördinaat opgenomen, evenals de horizontale verplaatsingen; op de genoemde posities 

op de wanden. 
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Figuur 5.14: Verticale spanningen op het wandvlak met de grootste Y-coördinaat, bij een verticale belasting 

van 50kN. Van links naar rechts Wand 4, Wand 1 en een Wand zonder initiële vervorming. 

 

Figuur 5.15: Verticale spanningen op het wandvlak met de kleinste Y-coördinaat, bij een verticale belasting 

van 50kN. Van links naar rechts Wand 4, Wand 1 en een Wand zonder initiële vervorming. 

In Figuur 5.14 en Figuur 5.15 zijn de contourplots van de wanden met gemodelleerde initiële 

vervorming vrij hoekig. Doordat de vijf wanddelen in het model excentrisch op elkaar aansluiten, is 

het verloop van de spanningen bij deze wand(modell)en niet zo vloeiend als bij de wand zonder 

initiële vervorming. 
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Figuur 5.16: Horizontale verplaatsingen uit het vlak van de wand, bij een verticale belasting van 50kN. Van 

links naar rechts Wand 4, Wand 1 en een Wand zonder initiële vervorming. 

Tabel 17: Overzicht spanningen en verplaatsingen bij verschillende belastingen en initiële vervormingen, op 

halve hoogte bij de meest gedrukte rand. 

 

Tabel 18: Verhouding tussen de spanningen en verplaatsingen (op halve hoogte bij de meest gedrukte rand) 

van de wanden met initiële vervorming met de vlakke wand. 



Partiële instabiliteit van ongewapende kalkzandsteen stabiliteitswanden 

 

126   Roy Tossings 

 

In Tabel 18 is een overzicht te zien van de verhoudingen van de genoemde spanningen en 

verplaatsingen, tussen de wanden met initiële vervorming en de vlakke wand. De verhoudingen per 

deelgroep (spanning y+, spanning y-, uy) hadden geen grote standaardafwijkingen, maar de 

verhoudingen verschilden wel per deelgroep. De verhoudingen waren bepaald door de spanning of 

verplaatsing te delen op de overeenkomstige spanning of verplaatsing van de wand met e= -10mm 

over de hele wandhoogte. Alleen voor de spanningen op het wandvlak met de kleinste Y-coördinaat 

gold dit niet. In Figuur 5.15 is te zien dat er onder de lastinleiding toch drukspanningen aan de kant 

met de kleinste Y-coördinaat aanwezig waren. Hoe groter de excentriciteit loodrecht op het vlak van 

de wand is, hoe kleiner deze drukspanning is omdat dan de buigtrekspanningen groter worden, en 

de totale drukspanning dus kleiner wordt. Daarom is hier juist de spanning van de wand met e= - 

10mm gedeeld op de spanning met de grotere excentriciteiten op halve hoogte aan de gedrukte 

rand. 

Voor de wand met e= -12,5mm was de gemiddelde verhouding tot de betreffende resultaten van de 

wand met e= -10mm gelijk aan 1,24 met een standaardafwijking van 0,14. Voor de wand met e= -

14,5mm is de gemiddelde verhouding 1,46 en de standaardafwijking 0,32. 

Als deze factoren gebruikt zouden worden om de invloed van de initiële vervorming van Wand 4 en 

Wand 1 te verrekenen op de bezwijklasten, levert dit als gemodificeerde bezwijklasten: 

• Wand 4: 1,46*28,98 = 42,31kN. 

• Wand 1: 1,24*15,39 = 19,08kN. 

Hierbij moet vermeld worden dat deze ‘gemodificeerde bezwijklasten’ niet als proefresultaat 

beschouwd mogen worden. Deze modificaties zijn alleen gedaan om te bekijken of hiermee de 

‘mislukte bezwijklasten’ van Wand 4 en 1 gebruikt kunnen worden om een eventuele trend in de 

toename van de bezwijkbelastingen met de wandlengte te herkennen. 
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6. Vergelijking en interpretatie van de resultaten 
Allereerst wordt in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk teruggeblikt op de resultaten van het 

experimenteel onderzoek, waarbij de resultaten vergeleken worden met de analytische en 

numerieke modellen. Daarna volgt er een paragraaf met discussie over de eventuele verwerking van 

de onderzoeksresultaten in een aanzet voor een nieuw model voor de toetsing van de partiële 

instabiliteit van stabiliteitswanden. 

6.1 Vergelijking van de proefresultaten met de analytische en 

numerieke modellering en resultaten 

Scheurvorming en vervormingen 

In het huidige onderzoek zijn drie wandtypen beproefd met wandlengten 1284mm, 858mm en 

428mm (verhouding 1, 2/3, 1/3), van elk wandtype twee wanden. Met de toegepaste 

excentriciteiten als aangegeven in Figuur 6.1 zijn de ongescheurde lengtes (aan boven- en 

onderkant) van wanden  van 1284mm en 858mm lang bepaald. In Figuur 6.2 zijn de ongescheurde 

wanddelen volgens SIA266 (zie ook subparagraaf 2.1.4 en paragraaf 5.2) te zien. 

 

Figuur 6.1: Maatvoering in [mm] van de wanden, belastingen en excentriciteiten in het vlak van de wanden. 

            

Figuur 6.2: Ongescheurde wanddelen met afmetingen in [m] volgens rechthoekig σ-ε-diagram (SIA266).  
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In beide gevallen was de lengte van het ongescheurde deel van de wand volgens SIA266 dus 

ongeveer gelijk aan 0,44m = 440mm. Dit kwam goed overeen met de lengte van de kortste 

beproefde wand, welke 428mm bedraagt. Volgens zowel de Eurocode als de SIA266 wordt de 

wandcapaciteit ten aanzien van partiële instabiliteit van de stabiliteitswand bepaald aan de hand van 

een axiaal belaste wand met een lengte gelijk aan de ongescheurde lengte van de stabiliteitswand. 

In deze wandcapaciteit zijn materiaaleigenschappen, slankheid van de wand en excentriciteit van de 

belasting uit het vlak van de wand meegenomen. In feite resulteert de bezwijkbelasting van de wand 

van 428mm dan in de voorgeschreven wandcapaciteit voor de stabiliteitswanden in Figuur 6.1. 

De in Figuur 6.2 aangegeven ongescheurde lengtes van de stabiliteitswanden komen niet overeen 

met de waarden die bepaald waren uit de metingen van de verticale vervormingen in de onderste 

lintvoeg. Voor de langste wanden (Wand 4/1) was uit meetgegevens bepaald dat de ongescheurde 

lengte aan de onderkant 968 respectievelijk 645mm bedroeg. Voor de middellange wanden (Wand 

5/2) bedroeg de ongescheurde lengte aan de onderkant van de wand 528 respectievelijk 671mm. In 

bijlage B zijn ook de ongescheurde lengtes van de lange en middellange wanden bepaald aan de 

hand van een driehoekig spanning-rek-diagram. Aan de hand van dit uitgangspunt zou de 

ongescheurde lengte aan de onderkant van de lange en middellange wand 0,68m respectievelijk 

0,66mm bedragen. 

Van de numerieke modellen in SCIA Engineer waren ook de intensiteiten van de reacties op te 

vragen in kN/m, zie Figuur 6.3. Het verloop van de reacties was vrijwel lineair in de modellen, met 

pieken aan de randen. Qua vorm lijken deze reacties van de middellange wand op de verticale 

vervormingen van de onderste lintvoeg (Figuur 4.55), gemeten in de proeven, pieken aan de randen 

buiten beschouwing gelaten. Bij de langste wanden kwam het verloop van de verticale vervormingen 

van de onderste lintvoeg niet overeen met het lineair verloop als getoond in Figuur 6.3. 

             

Figuur 6.3: Intensiteit van de lijnreacties van de onderste steunpunten, onder een belastingcombinatie 

1,0*EG+1,0*Fvijzel; 50kN, behorende bij de L.E. numerieke modellen in SCIA Engineer. 
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Bij de reacties in de numerieke modellen in Figuur 6.3 horen ongescheurde lengtes aan de 

onderkant van 721mm respectievelijk 983mm voor de wanden van 858 en 1284mm lang. Deze 

ongescheurde lengtes zijn benaderd door het punt te berekenen waar de reactie gelijk aan 0 is, met 

behulp van een lineair verloop en buiten beschouwing laten van de pieken aan de uiteinden. Deze 

ongescheurde lengtes niet overeen met de waarden die bepaald waren uit de gemeten verticale 

vervormingen ter plaatse van de onderste voeg tussen wand en balk. Alleen de ongescheurde lengte 

van Wand 4 (968mm) kwam overeen met de ongescheurde lengte aan de onderkant in het numeriek 

model, terwijl de vorm anders was. De ongescheurde lengte aan de onderkant van de wand die uit 

de proeven bepaald was, verschilde ook van de 428mm, bepaald uit de analytische 

evenwichtsmodellen in Figuur 6.2. 

De ongescheurde lengtes als gemeten in de proeven enerzijds, en bepaald volgens analytische 

evenwichtsmodellen en lineair elastische numerieke modellen anderzijds, verschilden dus. Dit 

verschil is te verklaren door het verschil in aannames: 

• In de analytische modellen was volgens SIA266 uitgegaan van een rechthoekig σ-ε-diagram 

als vorm voor de reactie. Dit staat in contrast tot wat uit de proeven was bevonden 

betreffende het verloop van de verticale vervormingen van de lintvoeg. 

• De numerieke modellen waren lineair-elastisch berekend, terwijl de wanden (voegen!) in 

werkelijkheid scheurvorming en hieruit volgend niet-lineair gedrag vertoonden. 

Scheurvorming leidde tot verkleining van de doorsnede en herverdeling van spanningen, en 

daardoor weer tot verdere scheurvorming enz. 

Van de numerieke modellen (L.E.) in SCIA Engineer zijn in Figuur 5.5 en Figuur 5.6 de verticale 

spanningen op de wandvlakken met de grootste en kleinste Y-coördinaat gepresenteerd. Deze 

spanningen hoorden bij een verticale belasting van 50kN. Uit de spanningen is het gescheurde deel 

van de doorsnede af te leiden, zie het rood gearceerde deel in Figuur 6.4 en Figuur 6.5. Aan de 

drukzijde van de lange wand (holle kant van de knikvorm) zat vrijwel geen trekspanning. In Figuur 

6.4 is het deel van de wand gearceerd waarin de spanningen tussen de 0 en 0,5N/mm2 liggen. Bij de 

middellange wand zat aan deze zijde alleen maar drukspanning. 
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Figuur 6.4: Met rood is het deel van de lange wand gearceerd met spanningen van 0-0,5N/mm
2
, op het 

wandvlak met de grootste Y-coördinaat. 

 

Figuur 6.5: Met rood is het gescheurde deel van de middellange en lange wand gearceerd, volgens 

spanningen op het wandvlak met de kleinste Y-coördinaat. 

In Figuur 6.5 is te zien dat aan de trekzijde (bolle kant van de knikvorm) met de kleinste Y-coördinaat 

bij zowel de middellange als lange wand in een groot deel van de wand trekspanning aanwezig is. 

Het komt erop neer dat wanddelen met trekspanning zullen scheuren, aangezien de buigtreksterkte 

van het lijmwerk maar 0,50N/mm2 bedraagt. Het beeld van Figuur 6.5 komt overeen met wat in de 

proeven was waargenomen (zie ook 4.3.1). Aan de zijde met negatieve Y-coördinaat zetten zich 

scheuren in tot ongeveer de helft van de wandlengte, waarna of waarmee bezwijken optrad. Alleen 

bij Wand 5 bezweek de wand direct op de hele lintvoeg tussen laag 4 en 5, nadat eerder scheuren 

van een halve wandlengte ontstonden in de lintvoegen tussen laag 8-9 en 9-10 onder de lastinleiding 

(!). 
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Overigens treedt er door scheurvorming herverdeling van de spanningen op, waardoor het gebied 

met trekspanningen in Figuur 6.4 en Figuur 6.5 niet noodzakelijk gelijk hoeft te zijn aan het in 

werkelijkheid gescheurde deel van de wand. Wel tonen deze figuren aan waar scheurvorming zal 

ontstaan, en tonen overeenkomsten met de waargenomen scheuren in de proeven. 

Dus de resultaten van zowel het experimenteel als numeriek onderzoek toonden het gedrag van de 

wand onder de grote excentriciteiten in en uit het vlak aan. Dit gedrag kan in het algemeen als volgt 

worden omschreven, zie ook Figuur 6.6: 

door buiging in het vlak ontstaan scheuren in de lengterichting. Door deze scheuren verzwakt de 

doorsnede en zetten scheuren zich door en verwijden deze scheuren doordat de buiging uit het vlak 

ook meer invloed krijgt. Het verzwakken van de doorsnede zorgt er namelijk voor dat een kleiner 

wanddeel (met minder stijfheid dan de volledige wanddoorsnede) de buiging uit het vlak moet 

opnemen. Hierdoor nemen de spanningen toe en wordt het bezwijkproces ingezet: hogere 

spanningen � meer scheurvorming door trek � verzwakking doorsnede � hogere spanningen enz. 

                                         

Figuur 6.6: Bezwijkmechanisme van een (in twee richtingen) excentrisch belaste wand. 

In het begin is het dus vooral de buiging in het vlak van de wand (gecombineerd met buiging uit het 

vlak) die de wand doet scheuren. Na scheurvorming zorgt de verzwakte doorsnede er met de 

inmiddels maatgevende buiging uit het vlak van de wand voor, dat de wand uitknikt. Aan de hand 

van de metingen van de vervormingen uit het vlak van de wand (4.3.2.2) en bovengenoemd 

mechanisme kan gesteld worden dat bij bezwijken van de wand sprake is van bezwijken van de 

wand als geheel. Bij bezwijken knikte namelijk niet alleen de gedrukte zijde van de wand uit, maar de 

hele wand (Figuur 4.45 en Figuur 4.46). Dit werd mede veroorzaakt door de relatief grote 

excentriciteit uit het vlak en doordat de wand in de trekzone gescheurd was door buiging ín het vlak. 

Het in zijn geheel bezwijken (uitknikken) van de wand wordt wél ingeleid door partiële instabiliteit. 

Van tevoren werd verwacht dat de horizontale verplaatsingen uit het vlak aan de gedrukte rand het 

grootst waren en naar de getrokken rand toe steeds kleiner zouden worden, analoog aan het kippen 

van een op buiging belaste ligger, zie Figuur 6.7. Uit de vervormingen van het numeriek model 

(Figuur 5.7 en Figuur 5.10) bleek dit deels een goede vergelijking. Vanuit de drukzijde werden de 
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horizontale verplaatsingen inderdaad kleiner, richting getrokken zijde. Echter bij de modellen van de 

wanden was er geen sprake van rotatie (zoals bij kip wel het geval is), maar vooral van knik. In de 

proeven werden soortgelijke vervormingen gemeten in het elastische deel, in het bezwijktraject was 

dit zoals gezegd meer als een wand die in zijn geheel uitknikt. 

 

Figuur 6.7: Vervormingen door kipinstabiliteit van een op buiging (in het vlak) belaste ligger. Uit Kalkan 

(2010). 

Bezwijklasten 

 

Figuur 6.8: Overzicht van bezwijklasten in proeven, numerieke modellen en voorschriften.  
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In Figuur 6.8 is een overzicht te zien van de bezwijklasten van de 6 beproefde wanden, de numerieke 

modellen en de capaciteit van de wanden (met 10mm excentriciteit) volgens Eurocode 6 en SIA266. 

Wat direct opvalt, is de sterke (vrijwel lineaire) toename van de grootte van de bezwijkbelastingen 

van de numerieke modellen, bij toename van de wandlengte. Dit komt doordat in het numeriek 

onderzoek lineair-elastische modellen zijn toegepast, waarin geen scheurvorming is opgenomen. In 

deze paragraaf is al besproken dat de scheurvorming door buiging in en uit het vlak van de wand de 

grootste invloed heeft op het bezwijkgedrag én de bezwijkbelasting van een stabiliteitswand. De 

toename van de in de numerieke modellen gevonden bezwijkbelastingen kan dan ook niet als een 

trend gezien worden voor de werkelijke capaciteit (uiterste belasting) van stabiliteitswanden als 

functie van de wandlengte, onder de in dit onderzoek toegepaste belasting. 

Verder is belangrijk om te vernoemen dat de bezwijkbelastingen van de kortste wanden heel dicht 

bij de voorgeschreven uiterste belastingen volgens Eurocode 6 lagen. De bezwijkbelasting van Wand 

3 lag zelfs onder de voorgeschreven uiterste belasting. De resultaten van de wanden 5 en 2 lagen 

wel boven de voorgeschreven capaciteit. De langste wanden voldeden allebei niet aan de 

voorgeschreven wandcapaciteit volgens Eurocode 6. Er moet wel bij vermeld worden dat de 

wandcapaciteiten in Figuur 6.8 berekend zijn met een initiële excentriciteit van 10mm, zonder de 

extra initiële vervormingen van 4,5 en 2,5mm. Daarbij komt dat de wanden na de eerste 

belastingscyclus blijvend vervormd waren, resulterend in initiële vervormingen uit het vlak van de 

wand voor de tweede belastingscyclus. Hier wordt nog op teruggekomen in 6.2. 

Nogmaals wordt hier vermeld dat de bezwijklasten van de langste wanden (Wand 4 resp. 1) lager 

waren dan verwacht. Enerzijds valt dit te verklaren door het slechte lijmwerk (kleinere relatieve 

voegvulling dan middellange en korte wanden, zie Tabel 5), anderzijds door de initiële vervormingen. 

Getracht was om met numerieke modellen een kritische belasting te berekenen voor een wand met 

initiële vervorming. Echter met het gebruikte softwarepakket konden alleen kritische 

belastingsfactoren van algemene knikvormen (van alleen centrische, axiale belasting zonder invloed 

van excentriciteit) berekend worden. Wel waren de verticale spanningen en horizontale 

verplaatsingen uit het vlak bepaald van een wand met een initiële vervorming. Voor verschillende 

groottes van de verticale belasting waren verhoudingen bepaald tussen de spanningen en 

vervormingen van de voorgekromde wanden en de vlakke wanden, zie subparagraaf 5.4.2. Met 

verrekening van deze factoren zouden de bezwijkbelastingen van Wand 4 en Wand 1 respectievelijk 

42,31kN en 19,08kN bedragen, zie de gele punten voor de gemodificeerde bezwijklasten in Figuur 

6.9. 

De gevonden wandcapaciteiten (uiterste belastingen) volgens de voorschriften voor wanden met 

initiële excentriciteiten van 10mm, 12,5mm en 14,5mm kunnen ook gebruikt worden om een 

modificatiefactor te bepalen. Door de uiterste belasting (volgens de voorschriften) van een wand 

met een excentriciteit van 10mm te delen door de uiterste belasting van een wand met een 

excentriciteit van 12,5 en 14,5mm, wordt een verhouding gevonden. Deze verhouding wordt als een 

factor gebruikt om de bezwijkbelastingen van de initieel vervormde wanden kunstmatig te 

modificeren. 

• Wand 4: modificatiefactor = 2,45 � gemodificeerde bezwijklast = 71,00kN. 

• Wand 1: modificatiefactor = 1,50 � gemodificeerde bezwijklast = 23,09kN. 
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Deze belastingen zijn ook in Figuur 6.9 opgenomen, met de groene punten. 

 

Figuur 6.9: Overzicht van experimentele en gemodificeerde bezwijklasten en de uiterste belastingen volgens 

de voorschriften. 

Van de gevonden bezwijkbelastingen in de proeven is in Figuur 6.9 een overzicht gegeven. Hierin is 

te zien dat de resultaten van de eerste en tweede serie experimenten na een toename, plotseling 

erg afnemen. Dit mag echter niet geïnterpreteerd worden als een trend. De resultaten van de 

proeven op de langste wanden waren immers beïnvloed door de initiële vervormingen. 

Als alleen de bezwijkbelastingen van de korte (Wand 6 en 3) en middellange (Wand 5 en 2) wanden 

beschouwd worden, dan is de toename van de bezwijkbelasting gemiddeld 21,6%. Deze toename 

hoort dan bij verdubbeling van de wandlengte, maar met dezelfde ongescheurde wandlengte en een 

gelijke lastinleiding. 
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6.2 DISCUSSIE: interpretatie resultaten als basis voor aanzet nieuw 

model 

Toename bezwijkbelasting 

Als voor de langste wanden de gemodificeerde bezwijkbelastingen (uit 5.4.2) gehanteerd worden in 

plaats van de in proeven gevonden bezwijkbelastingen, ontstaat de grafiek van Figuur 6.10. Voor 

‘’Exp. Serie 2 gemodificeerd’’ ontstaat dan een trend zoals verwacht: bij vergroten van de 

wandlengte neemt de bezwijkbelasting toe, maar de relatieve toename wordt steeds kleiner. Voor 

‘’Exp. Serie 1 gemodificeerd’’ verandert niet veel omdat de bezwijkbelasting niet zoveel toeneemt 

met de eerder in 5.4.2 en 6.1 genoemde modificatiefactor. 

 

Figuur 6.10: Trend van bezwijkbelastingen als functie van de wandlengte, gebruikmakend van de 

modificatiefactoren volgens de numerieke resultaten voor Wand 4 en 1. 
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Figuur 6.11: Trend van bezwijkbelastingen als functie van de wandlengte, gebruikmakend van de 

modificatiefactoren volgens de numerieke resultaten voor Wand 4 en 1. 

Hoewel de trend van ‘’Exp. Serie 2 gemodificeerd’’ in Figuur 6.10 van tevoren verwacht werd, mag 

deze grafiek niet als een proef- of onderzoeksresultaat worden beschouwd. Deze trend is verkregen 

door de ‘mislukte’ proef op Wand 4 te corrigeren met een modificatiefactor volgens de resultaten 

van numerieke simulaties. De modificatiefactor is slechts gebaseerd op verhoudingen tussen lineair-

elastisch gesimuleerde spanningen/vervormingen van vlakke en vervormde wanden. 

Dit neemt niet weg dat deze trend verwacht werd en ook aannemelijk is. Van een gelijmde 

kalkzandsteen wand waarvan de wandlengte stapsgewijs verhoogd wordt, met een vast type 

verticale belasting, zal de doorsnede steeds groter worden. Een grotere wanddoorsnede betekent 

weliswaar een hogere uiterste belasting en stijfheid, de excentriciteit van de verticale belasting 

wordt daardoor ook steeds groter. Hierdoor zal het gescheurde deel van de wand ten opzichte van 

de totale wand steeds meer toenemen (zeker in combinatie met een excentriciteit in dwarsrichting 

van de wand). Dit bleek ook in subparagraaf 4.3.1: in de ingetekende bezwijkpatronen van de 

gestuukte wanden was het ongescheurde deel van de middellange en lange wanden bij benadering 

gelijk (vóór bezwijken). Er zal naar verwachting (dat is hier niet met een berekening aangetoond) op 

den duur een punt komen waarbij de wand wel verlengd wordt, maar dat door toenemende 

scheurvorming de stijfheid van de wand niet meer toeneemt. Dan zal ook de uiterst opneembare 

verticale belasting (met betrekking tot partiële instabiliteit) niet meer toenemen. Volgens deze 

beredenering zal er een ‘grensexcentriciteit’ in het vlak (en uit het vlak? Of een combinatie?) van de 

wand zijn waarbij de capaciteit van de wand niet meer toeneemt. Volgens deze beredenering is de 

nieuwe trend van ‘’Exp. Serie 2 gemodificeerd’’ aannemelijk, maar ook niet meer dan dat. 
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In Figuur 6.11 is te zien hoe de hiervoor genoemde trend geheel anders wordt door toepassing van 

de modificatiefactoren volgens de wandcapaciteiten volgens de voorschriften. Hierbij wordt de 

toename van de bezwijkbelasting groter bij een toename van de wandlengte. Door het hiervoor 

geschetste gedrag van de wand lijkt de trend van ‘’Exp. Serie 2 gemodificeerd’’ in Figuur 6.11 

onwaarschijnlijk. Echter, zonder daadwerkelijk bruikbare proefresultaten voor lange wanden die dit 

aantonen, blijft dit een beredenering zonder bewijs. 

De marges tussen de wandcapaciteiten volgens de huidige voorschriften en 

de bezwijklasten van de beproefde wanden 

In Tabel 19 worden de wandcapaciteiten volgens Eurocode 6 en SIA266 vergeleken met de 

bezwijkbelastingen zoals deze waren gevonden in de proeven. Bij de start van de tweede 

belastingcyclus van alle proeven was na de eerste cyclus een blijvende vervorming uit het vlak van 

de wand aanwezig. Dit waren in feite initiële vervormingen voor de wanden in de tweede 

belastingscyclus. Daarom zijn de excentriciteiten ten gevolge van deze vervormingen (boven de al 

aanwezige excentriciteit van 10mm) ook meegenomen in de berekening van de wandcapaciteit 

volgens de voorschriften, in Tabel 19. 

De korte wanden (Wand 6 en 3) waren echt te toetsen aan de voorgeschreven capaciteiten, omdat 

de capaciteit volgens de voorschriften gebaseerd is op ongescheurde wanden die axiaal belast 

worden. Voor deze axiaal belaste wanden was de marge van de uiterste belasting volgens SIA266 ten 

opzichte van de proefresultaten 20-33%. De marge van Eurocode 6 was kleiner: 4-20%. De 

bezwijkbelasting van Wand 3 lag met 4% niet veel boven de waarde van Eurocode 6.  

Voor stabiliteitswanden met een twee keer zo grote wandlengte, maar met gelijke (excentrische) 

belasting, was de marge van de uiterste belasting volgens Eurocode 6 19-38% en voor SIA266 39-

62%. 

 Voor de lange stabiliteitswanden met een drie keer zo grote wandlengte, maar met gelijke 

(excentrische) belasting, waren de marges ten opzichte van de proefresultaten van Wand 4 voor 

Eurocode 6 184% en voor SIA266 196%. Dit terwijl de bezwijkbelasting van Wand 1 niet voldeed aan 

de voorgeschreven wandcapaciteit volgens Eurocode 6 (-20%) en SIA266 (-21%). De proef op Wand 1 

kan dan ook als mislukt beschouwd worden. 

Tabel 19: Bezwijkbelastingen en capaciteiten volgens voorschriften (met de werkelijke excentriciteiten). 
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De ongescheurde lengte aan de onderkant 

In 2.1.4 en 6.1 werd al aangegeven dat de Zwitserse SIA266 voorschrijft dat de ongescheurde lengte 

aan zowel onder- als bovenkant van de wand bepaald moet worden met behulp van een rechthoekig 

σ-ε-diagram. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid, want: 

• In 4.3.2.2 en 6.1 werd aangetoond dat uit metingen bleek dat de verticale vervormingen ter 

plaatse van de onderste lintvoeg, tussen wand en balk, niet gelijk waren. De vervormingen in 

de onderste voeg bleken bij benadering lineair of bi-lineair te verlopen. 

• De uit deze metingen bepaalde ongescheurde lengtes aan de onderkant van de wand 

kwamen niet overeen met de berekende lengtes. 

Het is begrijpelijk dat het rechthoekig σ-ε-diagram wordt gebruikt om een veilig model te vormen en 

ook een logische keuze is bij de modellering van een stabiliteitswand als een ongescheurde ‘penant’ 

die axiaal belast wordt. Toch biedt dit punt wellicht een begin om tot een nauwkeuriger benadering 

van de wandcapaciteit te komen, waardoor de marge kleiner wordt. 

Het gescheurde deel van de wand zelf 

In Figuur 6.12 zijn de bezwijkbelastingen tegen de ongescheurde lengtes van de wanden als bepaald 

in de proeven (Tabel 8, bladzijde 99), geplot. is te zien dat er geen verband was tussen de grootte 

van de ongescheurde lengte van de wand en de grootte van de bezwijkbelasting. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de grootte van de bezwijklast alleen beïnvloed werd door het gedrag van 

de wand zelf.  

 

Figuur 6.12: Bezwijklasten van de wanden bij de ongescheurde wandlengtes aan de onderkant van de wand. 

Mogelijke oplossingsrichtingen zijn: 

• Het bepalen van de grootte van het gescheurde deel van de wand en hierin weer 

onderscheid maken tussen gescheurde voegen zonder stijfheid en wanddelen (lagen stenen) 

met stijfheid er tussenin. Zie ook de bespreking van Frisch-Fay (1979) in bijlage I. 

• Het bepalen van een meewerkende breedte aan de stabiliteit van de wand: hoe groot is de 

effectieve doorsnede die de druk en buiging (door knikken) kan opnemen. Verwachte 
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parameters zijn wandlengte, wanddikte, elasticiteitsmodulus van het lijmwerk en de 

buigtreksterkte van de voegen. Zie ook Figuur 6.13. 

 

Figuur 6.13: Suggestie voor meewerkend wanddeel buiten het ongescheurde deel, aan de hand van 

het bezwijkpatroon van Wand 4. 

Aan de onderzijde is er een bepaalde ongescheurde lengte, volgend uit een bepaald model 

voor de verticale reactie (rechthoekig – blauw?, parabolisch – rood?) van het onderste 

steunpunt. Het ongescheurde deel van de wand is in Figuur 6.13 met rood aangegeven. Met 

donkerrood is suggestief aangegeven dat er ook een bepaald deel van het ongescheurde 

deel van de wand meewerkt in de stabiliteit van de wand. Dan zou afhankelijk van de 

effectieve breedte de buigstijfheid van het gedrukte deel van de wand groter worden, 

waardoor de capaciteit met betrekking tot uitknikken van het gedrukte deel van de wand 

groter wordt. Met andere woorden: door een grotere meewerkende breedte van de wand 

wordt de capaciteit met betrekking tot de partiële instabiliteit van de wand groter. Dit blijft 

echter speculatief, zonder proefresultaten of modellen die deze suggestie ondersteunen. 
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7. Conclusies  
De doelstelling van dit onderzoek was het bereiken van een basis voor een realistischer model voor 

de analyse en toetsing van de partiële instabiliteit. Uit de hierbij gestelde subdoelen vloeiden 

onderzoeksvragen voort, welke in dit hoofdstuk worden beantwoord. 

Hoe groot zijn de marges van de huidige regelgeving in Eurocode voor een bepaald 

type stabiliteitswand, ten opzichte van de bezwijklasten in het experimentele 

onderzoek? 

De marges tussen de wandcapaciteit volgens Eurocode 6 en de bezwijklasten van de twee axiaal 

belaste wanden (Wand 6 en 3) bedroegen 4% en 20%. 

Op de twee middellange stabiliteitswanden (Wand 5 en 2) met een wandlengte twee keer zo groot 

als de hiervoor besproken korte wanden, werd dezelfde belasting aangebracht met een 

excentriciteit van 214mm   (= 0,25*Lw). De marges tussen de berekende wandcapaciteiten volgens 

Eurocode 6 en de experimentele resultaten voor de twee middellange wanden bedroegen 19% en 

38%. 

Op de twee langste stabiliteitswanden (Wand 4 en 1) met een wandlengte drie keer zo groot als de 

korte (axiaal belaste) wanden, werd dezelfde belasting aangebracht met een excentriciteit van 

428mm (= 0,33*Lw). De marges tussen de wandcapaciteit volgens Eurocode 6 en de bezwijklasten 

van de twee langste wanden verschilden sterk, zoals al is besproken. De marge ten aanzien van de 

bezwijkbelasting van Wand 4 bedroeg 184% (!), terwijl de marge ten aanzien van de bezwijkbelasting 

van Wand 1 negatief was: -20%. Wand 1 was dus nog meer dan Wand 4 een uitschieter en het 

resultaat van de proef op Wand 1 kan dan ook als mislukt beschouwd worden. 

Bovendien bleken de marges tussen de wandcapaciteiten als berekend volgens SIA266 en de 

experimentele resultaten groter te zijn dan het geval was bij Eurocode 6. 

Wat is de invloed van scheurvorming op het gedrag en de capaciteit ten aanzien 

van partiële instabiliteit van een stabiliteitswand? 

Scheurvorming in kalkzandsteen lijmwerk ontstaat doordat de buigtreksterkte van de voegen gering 

of zelfs bijna verwaarloosbaar is. Zeker in het geval van een stabiliteitswand die verticaal belast 

wordt met grote excentriciteiten in twee richtingen (ein vlak/Lw = 0,25 en 0,33 en euit vlak/tw = 0,19) 

heeft scheurvorming een grote invloed. De sterke buiging in het vlak veroorzaakt scheuren in de 

lintvoegen in de trekzone in het vlak van de wand, waardoor de doorsnede verzwakt wordt. 

Daarnaast is er sterke buiging uit het vlak van de wand die opgenomen moet worden door een 

verzwakte doorsnede, als gevolg van deze scheurvorming. Hierdoor ontstaan er scheuren in de 

lengterichting vanaf het wandvlak aan de bolle zijde van de uitbuigvorm en worden de hiervoor 

genoemde, ingezette scheuren voortgezet en verwijd. De buigingen in beide richtingen versterken 

elkaar dus doordat beide de wanddoorsnede verzwakken. Uiteindelijk is er nog een sterk verzwakte 

wanddoorsnede bestaande uit een gescheurd deel en een ongescheurd deel met een bepaalde 

stijfheid. Dit deel moet uiteindelijk de dan overheersende buiging uit het vlak opnemen, totdat de 
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uiterste capaciteit is bereikt. Dan bezwijkt de wand in zijn GEHEEL op buigingsknik uit het vlak van de 

wand. 

Ondanks dat de wanden met de grootste wandlengten, initiële vervormingen en de laagste kwaliteit 

lijmwerk hadden, waren de resultaten hiervan bruikbaar. Deze wanden toonden de grote invloed 

van scheurvorming aan. Doordat deze wanden een initiële kromming hadden, was de excentriciteit 

van de verticale belasting uit het vlak van de wand op halve hoogte groter, waardoor de buiging uit 

het vlak van de wand toenam en eerder scheurvorming en bezwijken optrad.  

Uit de verslaglegging van de proeven en intekening van de posities met bijbehorende krachten van 

de scheurvorming bleek dat deze lange wanden bij lagere belastingen begonnen te scheuren dan de 

andere wanden. Daarbij was het bezwijkpatroon goed te zien bij deze wanden, en werd al snel 

duidelijk dat deze wanden eerder dan verwacht zouden bezwijken. Volgens Eurocode 6 neemt de 

wandcapaciteit met 38% respectievelijk 63% af door de initiële vervorming uit het vlak van de wand 

van 2,5mm en 4,5mm, bovenop de reeds aanwezige excentriciteit van 10mm aan boven- en 

onderkant van de wand. Daarnaast scheurden de lange wanden eerder (bij aanzienlijk lagere 

belastingen) dan de middellange wanden aan de trekzone door de grotere buiging in het vlak van de 

wand. Deze scheurvormingen verzwakten de doorsneden ook, waardoor beide scheurvormingen 

elkaar ‘versterkten’. De capaciteit van deze wanden ten aanzien van partiële instabiliteit nam dus 

sterk af door het scheuren van de doorsnede. 

Is er een model waarmee de partiële instabiliteit van kalkzandsteen 

stabiliteitswanden nauwkeuriger beoordeeld kan worden dan met de huidige 

voorschriften in Eurocode? Zo ja, hoe zou dit eruit kunnen zien? 

Aangezien de bezwijklast van de middellange wanden gemiddeld 21,6% groter was dan de 

bezwijklast van de korte wanden, leverde het gescheurde deel van de wand extra stijfheid voor de 

wand. Helaas kon niet met de resultaten van de lange wanden aangetoond worden in hoeverre een 

vergroting van de wandlengte leidt tot een vergroting van de stijfheid van de wand, en daardoor de 

capaciteit van de wand met betrekking tot partiële instabiliteit. Het model in Eurocode 6 kan dus 

nauwkeuriger gemaakt worden, door de niet uitsluitend stijfheid van de ongescheurde 

wanddoorsnede te beschouwen. 

De gemeten ongescheurde lengte tussen onderste balk en wand kwam niet overeen met de 

voorgeschreven ongescheurde lengte. De gemeten ongescheurde lengte tussen onderste balk en 

wand bleek uit de proeven echter niet indicatief te zijn voor de capaciteit van de wand ten aanzien 

van partiële instabiliteit. De ontwikkeling van een nauwkeuriger model zal dan ook niet op de 

ongescheurde lengte aan de onderkant van de wand moeten worden gericht.  

Er was geen verband tussen de ongescheurde lengtes aan de onderkant van de beproefde wanden 

en hun bezwijkbelastingen. Hieruit werd de conclusie getrokken dat de capaciteit van de wand ten 

aanzien van partiële instabiliteit alleen wordt beïnvloed door het gedrag van de wand zelf. Als 

suggestie voor een oplossingsrichting is een onderverdeling van het gescheurde deel van de wand in 

scheuren en wanddelen met stijfheid aangevoerd, evenals een meewerkende breedte van de wand. 

Deze oplossingsrichtingen zijn niet gestaafd met proefresultaten of analytische of numerieke 

modellen, maar bieden wellicht een aanzet voor een volgend onderzoek. 
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8. Evaluatie en aanbevelingen 

8.1 Probleem en invulling doelstellingen 

Het probleem van dit onderzoek kende vele aandachtspunten: slankheid van de wand, 

excentriciteiten in twee richtingen en scheurvorming in twee richtingen door materiaalgedrag 

kwamen samen in een probleem. In de probleemstelling werd gesteld dat de huidige 

berekeningsmethode voor stabiliteitswanden in Eurocode 6 conservatief is. Deze 

berekeningsmethode wijkt inderdaad af van het werkelijke gedrag van stabiliteitswanden die 

excentrisch belast worden, door het gescheurde deel van de wanddoorsnede buiten beschouwing te 

laten.  

Aan het begin van het onderzoek zijn diverse doelen gesteld om een algemeen doel te 

verwezenlijken, zie 3.2. Deze doelstellingen zijn in een bepaalde mate gehaald: 

• De marges tussen de wandcapaciteiten als berekend volgens de huidige voorschriften voor 

de partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden in Eurocode 6, en de 

bezwijkbelastingen van de beproefde (stabiliteits)wanden zijn bepaald en geëvalueerd. 

• Het gedrag van de stabiliteitswanden onder de toegepaste belasting is geanalyseerd en 

beschreven. De invloed van twee typen scheurvorming op dit gedrag en de capaciteit van de 

wanden is bepaald. De daadwerkelijke invloed van scheuren is niet analytisch of numeriek 

benaderd, maar is bepaald aan de hand van de (waarnemingen, metingen en analyse van de) 

proeven. 

• Er is geen analytisch model voor de bepaling van de capaciteit van een stabiliteitswand ten 

aanzien van partiële stabiliteit ontwikkeld of behandeld. Door de vele tijd die onder andere 

het experimentele onderzoek ingenomen heeft, was er niet voldoende ruimte om het 

complexe gedrag van buiging en scheurvorming in twee richtingen om te zetten in een 

analytisch model. Wel is aan de hand van de proefresultaten een aanzet gegeven voor de 

richtingen waarin de oplossing gezocht zou kunnen worden. 

Hiermee is het doel van het onderzoek gehaald. Door middel van analytisch, experimenteel en 

numeriek onderzoek zijn het gedrag en de bezwijkmechanismen van de verschillende wanden in 

kaart gebracht. Uit de resultaten van dit onderzoek is een basis gelegd voor de ontwikkeling van een 

realistischer model voor de partiële instabiliteit van kalkzandsteen stabiliteitswanden. 

8.2 Analytisch 

Het beschouwde probleem is moeilijk in een model te vertalen. Er zijn literatuurbronnen gevonden 

over knik van metselwerk wanden of penanten en over de invloed van het gescheurde deel van een 

stabiliteitswand op de stijfheid van de wand. Deze bronnen bieden wellicht soelaas, maar dit is 

helaas niet meer verwerkt in het huidig onderzoek. Wel zijn deze artikels besproken in bijlage I. 

De berekeningen met betrekking tot vervorming, scheurvorming, wandcapaciteit en stijfheid van de 

wand en draadstangen hebben sterk bijgedragen aan het analyseren en ontwerpen van de proef- en 

meetopstelling. 
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8.3 Experimenteel 

8.3.1 Lijmwerk wanden 

De voegen van de wanden waren niet volledig gevuld en twee wanden hadden grote initiële 

vervormingen (0,05*tw resp. 0,08*tw), waarschijnlijk veroorzaakt door de vlakheid en/of stijfheid van 

de bekistingsplaten. Dit had zijn invloed op de bezwijkbelastingen van de betreffende wanden. 

Voor een eventueel volgend, vergelijkbaar onderzoek wordt aanbevolen om nog meer aandacht aan 

de productie van de wanden te besteden. Een vergelijkbare productieopstelling als in huidig 

onderzoek (Figuur 4.9) is aan te bevelen, mits enkele verbeterpunten worden doorgevoerd. De 

opstelling moet allereerst zo aangepast worden zodat de wanden VOL EN ZAT gelijmd kunnen 

worden, zonder dat er hinder optreedt omdat er lijm tussen wand en bekisting kruipt. Hiertoe is het 

aan te bevelen een frame te maken met stijlen en regels (dat ook onder een hoek van ca. 6:1 staat), 

waardoor overtollige lijmmortel aan de achterkant van de wand uit de voeg kan lopen. Dit frame zal 

bovendien volledig vlak moeten zijn én voldoende stijf moeten zijn zodat het niet vervormt onder 

het gewicht van de er tegen aanleunende wand. 

8.3.2 Schaalmodellen 

De hiervoor genoemde initiële vervormingen hadden in het bijzonder grote invloed doordat de 

wanden op schaal waren gemaakt. De formaten van proefstukken en proefopstelling waren wel 

(kleiner) verschaald, terwijl onnauwkeurigheden in productie en uitvoering niet te verschalen zijn.  

Voor een eventueel volgend onderzoek wordt aanbevolen om naast of in plaats van schaalmodellen 

wanden met grotere afmetingen te beproeven. De – altijd aanwezige –  onnauwkeurigheden hebben 

dan relatief gezien minder invloed, bijvoorbeeld vanwege een grotere wanddikte. De praktische 

problemen die hierbij ontstaan, zijn dan echter een volgend aandachtspunt. 

8.3.3 Belastingcycli 

In het huidige onderzoek zijn de wanden in twee cycli belast: in de eerste cyclus tot 20kN en in de 

tweede cyclus tot bezwijken. Onder meer het inzichtelijk maken van het gedrag van de wand en het 

‘dichten’ van spelingen en oneffenheden in proefstuk en proefopstelling werden genoemd als 

voordelen hiervan. Achteraf bleken de wanden bij 20kN aan verticale belasting echter al ver voorbij 

het elastische traject te zijn beproefd, waardoor er blijvende vervormingen waren.  

Voor een eventueel volgend onderzoek wordt aanbevolen om te bepalen wanneer er bijvoorbeeld 

trekspanningen en dus scheuren ontstaan? Aanbevolen wordt dan om in de eerste cyclus onder deze 

grens te blijven. 

8.3.4 Metingen 

Voor de bepaling van de vorm van de reactie ter plaatse van het onderste steunpunt is het aan te 

bevelen om aan de meest gedrukte en getrokken randen van de wanden ook LVDT’s aan beide 

zijden van de wand te plaatsen. Dan kan over de gehele lengte van de wand het verloop van de 

verticale vervormingen in de onderste lintvoeg bepaald worden. Hiermee kan dan meer gezegd 

worden over de vorm van de lijnreactie van het steunpunt. 



Partiële instabiliteit van ongewapende kalkzandsteen stabiliteitswanden 

 

144   Roy Tossings 

8.4 Numeriek 

In het huidige onderzoek zijn alleen lineair-elastische modellen in SCIA Engineer opgenomen. Ten 

tijde van de uitvoering van het numeriek onderzoek was er namelijk al vooral veel experimenteel 

onderzoek gedaan, waardoor de nog beschikbare tijd beperkt was. 

Voor een eventueel volgend onderzoek is het zeer aan te bevelen met niet-lineaire modellen verder 

te gaan en op die manier uiteindelijk de wanden te modelleren met continuüm (stenen) en interface 

(voegen) elementen. Deze modellen kunnen dan met de proeven vergeleken worden, om vervolgens 

meerdere proeven te simuleren.  
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