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VOORWOORD 

Sinds 1 september 2009 is slechts zelden een dag voorbijgegaan zonder dat deze een positieve 
bijdrage heeft geleverd aan het afstudeeronderzoek dat centraal staat in deze rapportage. Vol 
enthousiasme begon ik ruim een jaar geleden aan het afstudeertraject dat grotendeels aan een 
bureau bij Bestcon B.V. is doorlopen. Reeds voordat het afstuderen van start ging, was ik overtuigd 
van het feit dat afstuderen bij een bedrijf een stimulans is en een uitdaging biedt om een compleet 
en relevant onderzoek te volbrengen. De relatie met de praktijk, hetgeen het maatschappelijk 
belang van dit onderzoek dient, heeft deze veronderstelling tijdens het traject louter bevestigd. De 
kennis en ervaring die ik heb kunnen opdoen tijdens dit onderzoek hebben mij als persoon op zowel 
inhoudelijk als procesmatig vlak verrijkt. 

Dit afstudeeronderzoek vormt naast de afsluiting van mijn mastertrack Structural Design, 
specialisatie binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning, het begin van mijn 
leven als ingenieur. De totstandkoming van deze rapportage is echter niet geheel te danken aan 
puur mijn eigen inbreng. Tijdens het afstudeeronderzoek heb ik steun ondervonden van mijn 
voltallige afstudeercommissie. De bereidheid van mijn collega's bij Bestcon B.V. en mijn 
medestudenten om een onderbouwde mening te delen, heb ik oprecht gewaardeerd. Niet 
onbelangrijk zijn tevens de mensen in mijn directe omgeving welke zich continu hulpvaardig en 
geïnteresseerd hebben opgesteld in mijn richting. 



SAMENVATTING 

Door de alsmaar afnemende hoeveelheid vakmensen in de bouwwereld en de groter wordende 
drang om het gehele bouwproces te beheersen, neemt de prefab industrie een steeds belangrijkere 
positie op de markt in. Prefab beton wordt al jaren toegepast en heeft voor een ommekeer gezorgd 
in het traditionele bouwproces, ook heeft het een andere manier van denken ingeleid. In navolging 
van beton werden andere bouwmaterialen klaargestoomd voor de prefab industrie, zo ook baksteen 
metselwerk. De werking en eigenschappen van beide constructiematerialen in prefab toepassingen, 
evenals de voor- en nadelen hiervan, zijn inmiddels bekend. De constructieve samenwerking tussen 
baksteen metselwerk en beton in prefab toepassingen is echter een relatief nieuw fenomeen . De 
twee bouwmaterialen worden steeds vaker tezamen ingezet in de woning- en utiliteitsbouw. In de 
meeste gevallen betreft het de verticale elementen welke de gevel van een gebouw vorm geven. 

Ogenschijnlijk wordt weinig afgeweken van het traditionele uiterlijk van baksteen metselwerk 
wanneer gebruik is gemaakt van geprefabriceerde gevelelementen, opgebouwd uit baksteen 
metselwerk en beton. Een constructieve beschouwing van de elementen leert echter dat deze 
aanname onjuist is. De literatuur wijst uit dat opgelegde vervorming een belangrijk belastinggeval is 
voor een prefab gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Het prefab 
gevelelement reageert op opgelegde vervormingen door temperatuurverschillen en krimpbelasting 
welke beide afhankelijk zijn van de heersende klimatologische omstandigheden. De combinatie van 
het feit dat de doorsnede van de beoogde prefab gevelelementen uit meerdere materialen bestaat 
en dat de gevelelementen belast worden door opgelegde vervormingen heeft constructieve, 
uitvoeringstechnische en esthetische consequenties. 

Met behulp van diverse numerieke simulaties en experimenteel onderzoek kan het gedrag van 
prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, worden doorgrond. 
Het experimenteel onderzoek is ingericht aan de hand van de bevindingen tijdens projectbezoeken 
en numeriek onderzoek. Het doel van het experiment is het valideren van de eerder verkregen 
numerieke resultaten. De uitkomsten van het experimenteel onderzoek zijn na analyse 
teruggekoppeld naar het numeriek onderzoek zodat de numerieke simulaties een betere benadering 
van de werkelijkheid vormen. 

Numeriek onderzoek toont aan dat het aanbrengen van opgelegde vervormingen op een doorsnede 
die opgebouwd is uit verschillende materialen tot spanningen leidt indien vrije vervorming van een 
laag verhinderd wordt door de aangrenzende laag. 
Een enkelschalig gevelelement is opgebouwd uit een laag beton en een laag baksteen metselwerk 
welke beiden met elkaar verbonden zijn. Thermische belasting veroorzaakt spanningen in de 
doorsnede van het enkelschalige gevelelement. De verschillende lineaire uitzettingscoëfficiënten die 
de materialen bezitten, leiden namelijk tot afwijkende vervorming bij een heersende temperatuur. 
Ter plaatse van de directe verbinding tussen de laag baksteen metselwerk en beton ontstaan 
dientengevolge spanningen. Thermische belasting in een zomersituatie veroorzaakt trekspanningen 
in de laag baksteen metselwerk en drukspanningen in de betonnen laag. De optredende 
trekspanningen in het baksteen metselwerk dienen de maximaal opneembare trekspanning van 
baksteen metselwerk niet te overschrijden om scheurvorming te voorkomen. 

Anders dan de thermische belasting resulteert de gemodelleerde krimpbelasting niet tot spanningen 
in de doorsnede. De krimpverkorting van de laag baksteen metselwerk wordt veroorzaakt door de 
betonnen voegen en is derhalve kleiner dan de krimpverkorting van beton. De lineair variërende 
krimpverkorting kan vrij optreden in de gehele doorsnede van het gemodelleerde, enkelschalige 
gevelelement zodat verhindering van vervorming niet optreedt. 



Zowel numeriek als experimenteel onderzoek heeft uitgewezen dat het enkelschalige prefab 
gevelelement vervormt ten gevolge van zowel thermische belasting als krimpbelasting. Opgelegde 
vervormingen uiten zich dus, naast spanning in de doorsnede, in vervorming van het gevelelement. 
Van belang is met name de vervorming uit het vlak, deze heeft een negatieve invloed op de 
esthetica van een gevel. 
De meetresultaten van het experimenteel onderzoek tonen aan dat vervorming uit het vlak van het 
gevelelement, veroorzaakt door lineair variërende krimpbelasting, groter is dan de vervorming uit 
het vlak, veroorzaakt door temperatuurverschillen die in de doorsnede van het proefelement 
aanwezig zijn. De krimpbelasting buigt het proefelement richting de zijde van de laag baksteen 
metselwerk, hetgeen een basiskromming teweegbrengt die toeneemt in de tijd. Een positief 
temperatuurverschil over de doorsnede, waar de temperatuur aan de buitenzijde hoger ligt dan aan 
de stortzijde van het proefelement, vergroot deze basiskromming. Een negatief temperatuurverschil 
over de doorsnede heft deze basiskromming daarentegen deels op. 

De vervorming van een enkelschalig gevelelement met reële dimensies staat centraal in het 
experimenteel onderzoek. De optredende kromming van het proefelement is met het blote oog 
waar te nemen. De samengestelde doorsnede van het proefelement leidt tot vervorming uit het vlak 
bij belasting door opgelegde vervorming. Wanneer een volledige gevel van een gebouw 
vormgegeven is met dergelijke gevelelementen dan zou dit afbreuk doen aan de esthetica van de 
gevel. De ervaringsmaatregel om enkelschalige proefelementen te produceren in mallen waarvan de 
malbodem tegen de uitbuigingsrichting in is getoogd, blijkt op basis van het experimenteel 
onderzoek gegrond. 

Experimenteel onderzoek wijst uit dat het metselwerk van baksteenstrips geen waarneembare 
invloed heeft op de optredende vervorming in het vlak. Gezien het geringe aandeel van het 
metselwerk in de doorsnede van het proefelement is dit een plausibel resultaat. Het krimpgedrag 
van het proefelement wijkt niet af van dat van een betonnen element, zoals vastgelegd is in de 
norm. De waargenomen thermische vervorming in het vlak van het proefelement resulteert in een 
lineaire uitzettingscoëfficiënt die overeenkomt met de waarde die voor beton geldt. Duidelijk is dat 
de krimpbelasting een groter effect heeft op de vervorming in het vlak dan temperatuurwisselingen. 
Een gangbare voegbreedte tussen twee gevelelementen is 16 mm. De vervorming in het vlak door 
temperatuurverschillen en krimpbelasting omvat in lengterichting circa 25% van de voegbreedte, in 
hoogterichting geldt een percentage van bijna 10%. De verbreding van de voeg is niet per definitie 
gelijk voor alle gevelelementen, hetgeen een negatieve uitwerking heeft op de esthetica van de 
gevel. Bijkomend probleem is dat het materiaal waarmee de voegen tussen de gevelelementen 
gevuld zijn, elastisch moet blijven over het gehele vervormingstraject om waterdichtheid van de 
voeg te garanderen. Naast dimensieverschillen door opgelegde vervormingen dienen de voegen 
eveneens maatafwijkingen op te vangen die veroorzaakt zijn door productie en montage. 
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1. INLEIDING 

Door de alsmaar afnemende hoeveelheid vakmensen in de bouwwereld en de groter wordende 
drang om het gehele bouwproces te beheersen, neemt de prefab industrie een steeds belangrijkere 
positie op de markt in. Prefab beton wordt al jaren toegepast en heeft voor een ommekeer gezorgd 
in het traditionele bouwproces, ook heeft het een andere manier van denken ingeleid. In navolging 
van beton werden andere bouwmaterialen klaargestoomd voor de prefab industrie, zo ook baksteen 
metselwerk. De werking en eigenschappen van beide constructiematerialen in prefab toepassingen, 
evenals de voor- en nadelen hiervan, zijn inmiddels bekend. De constructieve samenwerking tussen 
baksteen metselwerk en beton in prefab toepassingen is echter een relatief nieuw fenomeen . De 
twee bouwmaterialen worden steeds vaker tezamen ingezet in de woning- en utiliteitsbouw. In de 
meeste gevallen betreft het de verticale elementen welke de gevel van een gebouw vorm geven. 

Ogenschijnlijk wordt weinig afgeweken van het traditionele uiterlijk van baksteen metselwerk 
wanneer gebruik is gemaakt van geprefabriceerde gevelelementen, opgebouwd uit baksteen 
metselwerk en beton. Een constructieve beschouwing van de elementen leert echter dat deze 
aanname onjuist is. Door stapsgewijs het gedrag van de prefab gevelelementen te analyseren 
worden specifieke eigenschappen duidelijk. Met de verkregen informatie kunnen gedragingen van 
prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, verklaard worden. Tevens 
kunnen uitspraken gedaan worden omtrent het toepassingsgebied van de prefab gevelelementen en 
de in rekening te brengen randvoorwaarden . 

Dit afstudeeronderzoek tracht bij te dragen aan de constructieve kennis met betrekking tot prefab 
gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. De wijzen waarop deze kennis 
verkregen wordt, zijn uiteenlopend om te resulteren in een zo compleet mogelijk onderzoek. Ten 
eerste zal een theoretische beschouwing voorgelegd worden, daarna wordt een inventarisatie van 
praktijkgevallen getoond. Het numeriek onderzoek gaat gedetailleerd in op spanningsverdelingen en 
vervormingen. Middels experimenteel onderzoek worden de vervormingen van een gevelelement 
nader beschouwd. Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen waarin de belangrijkste 
bevindingen van het onderzoek opgesomd zijn . 
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2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 

2.1 ALGEMEEN 

De regelgevingsdocumenten, in het bijzonder de CUR-aanbevelingen, verstrekken de hedendaagse 
kennis wat betreft prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Met 
name aan het materiaal baksteen metselwerk zijn veel normen en richtlijnen gewijd. De materialen 
staal en beton worden in de beoogde context van dit onderzoek minder vaak uitgelicht, evenals de 
verbinding tussen baksteen metselwerk en beton. Het literatuuronderzoek is gebruikt om relevante 
informatie te verzamelen, alvorens met het daadwerkelijke onderzoek te beginnen. De informatie 
over baksteen metselwerk, beton en stalen verbindingsmiddelen vormt de basis voor een 
beschouwing van het gedrag van prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en 
beton. 

2.2 PROBLEEMSTELLING 

Uit ervaring blijkt dat het combineren van baksteen metselwerk en beton binnen een prefab 
gevelelement enkele moeilijkheden met zich meebrengt. Bepaalde randvoorwaarden en 
omstandigheden kunnen de gevelelementen doen kromtrekken, hetgeen nadelige gevolgen heeft 
voor esthetica, maatvastheid en hechting tussen baksteen metselwerk en beton. De krachten 
rondom en binnen het gevelelement die simultaan met het kromtrekken geïntroduceerd worden, 
dienen geanalyseerd te worden. In een uiterste situatie kunnen delen van het baksteen metselwerk 
zelfs afbreken ten gevolge van optredende spanningen in de doorsnede. 

Naast het analyseren van het constructieve gedrag van prefab gevelelementen, opgebouwd uit 
baksteen metselwerk en beton, zullen ook uitvoeringstechnische en esthetische aspecten behandeld 
moeten worden. Deze aspecten hangen namelijk nauw samen met het constructieve gedrag. Om 
een grondige analyse uit te voeren moet eerst geïnventariseerd worden welke fabrikanten zich bezig 
houden met het produceren van dergelijke prefab gevelelementen en in welke verschijningsvorm de 
gevelelementen toegepast worden. Kenmerken van prefab gevelelementen, van baksteen 
metselwerk en beton, dienen per verschijningsvorm te worden besproken, zo ook de uitwendige 
belastingen die hierop werken tijdens de levensduur van het gevelelement. Beschouwing van de 
resulterende inwendige spanningen leidt tot notie van de problematiek. 

Ter illustratie van de moeilijkheden die kunnen ontstaan wanneer baksteen metselwerk en beton 
gecombineerd worden in één gevelelement is hieronder in afbeelding 1 een sandwichgevelelement 
weergegeven, met verbindingsmiddelen tussen de spouwblad en. Het buitenspouwblad van 
baksteen metselwerk en beton wordt opgewarmd in een zomersituatie terwijl het betonnen 
binnenspouwblad een relatief constante binnentemperatuur kent. Echter omdat beide spouwbladen 
verbonden zijn, wordt de opgelegde vervorming door temperatuurverschillen verhinderd, hetgeen 
zowel vervormingen als spanningen veroorzaakt. 

Afbeelding 1: Verhinderde vervorming van het buitenspouwblad van een sandwichgevelelement 
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2.3 DOELSTELLING 

Het doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in het gedrag van prefab 
gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Het literatuuronderzoek heeft 
uitgewezen dat de vraag die hierbij centraal staat, luidt: "Hoe reageert een prefab gevelelement, 
opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, op opgelegde vervormingen?" 
Constructieve eigenschappen, uitwendige belastingen en randvoorwaarden vormen het samenspel 
dat het gedrag bepaalt van prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. 
Naast baksteen metselwerk en beton bezitten ook de directe en indirecte verbindingen binnen de 
gevelelementen specifieke constructieve eigenschappen, door deze te beschouwen wordt het 
werkelijke gedrag van een prefab gevelelement inzichtelijk. Echter zal in eerste instantie de nadruk 
gelegd worden op het samenspel van baksteen metselwerk en beton in enkelschalige 
gevelelementen met als doel de beschouwing zuiver te houden. 

Met behulp van diverse numerieke simulaties en experimenteel onderzoek kan het gedrag van 
prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, worden doorgrond. 
Het experimenteel onderzoek is ingericht aan de hand van de bevindingen tijdens projectbezoeken 
en numeriek onderzoek. Het doel van het experiment is het valideren van de eerder verkregen 
numerieke resultaten. De uitkomsten van het experimenteel onderzoek worden na analyse 
teruggekoppeld naar het numeriek onderzoek zodat de numerieke simulaties een betere benadering 
van de werkelijkheid vormen. 

De manier waarop een prefab gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, 
reageert op uitwendige belastingen is afhankelijk van het gedrag van de elementen. Aan de hand 
van verkregen onderzoeksresultaten kunnen, met behulp van de optredende krommingen en 
spanningen in de doorsnede, conclusies worden getrokken betreffende het gedrag van een prefab 
gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. 
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3. PREFAB GEVELELEMENTEN, OPGEBOUWD UIT BAKSTEEN METSELWERK EN BETON 

3.1 ALGEMEEN 

Dit hoofdstuk introduceert de prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en 
beton, welke centraal staan in dit onderzoek. Na een beschouwing van het begrip prefabricage en de 
specifieke productie van prefab gevelelementen, worden de constructieve aspecten uiteengezet. 
Het fenomeen opgelegde vervorming wordt apart behandeld in paragraaf 3.5 om tezamen met de 
eerdere paragraven uit te monden in de bevindingen uit de literatuur, welke in paragraaf 3.6 
weergegeven zijn. 

3.2 HET PREFABRICEREN VAN BOUWELEMENTEN 

3.2.1 Algemeen 
Om een algemeen beeld te scheppen van de prefab bouwindustrie zal eerst het begrip prefabricage 
in haar context worden geplaatst. Prefabricage is het geconditioneerd produceren van elementen op 
een andere locatie, in veel gevallen een fabriek, dan waar het element wordt verwerkt, de 
bouwlocatie. Deze werkwijze is ontstaan vanwege de afname van vakmensen in diverse industrieën 
en de noodzaak om arbeidsomstandigheden te verbeteren. 
In een voorbeeldige situatie wordt de leverancier van prefab bouwelementen al in een vroeg 
stadium betrokken in het algehele bouwproces. Op deze manier kunnen namelijk aansluitingen 
tussen bouwdelen uitgedacht en getekend worden voordat de prefab elementen daadwerkelijk in 
productie gaan. Het gehele proces valt of staat met een goede communicatie in de beginfase van het 
bouwproces. Het is vereist dat goede afspraken gemaakt worden omtrent de eisen en wensen van 
de klant enerzijds en de mogelijkheden van de fabrikant anderzijds. Wijzigingen in een later stadium 
vertragen het gehele proces en brengen grote kosten met zich mee. Na de engineering van de 
prefab bouwelementen, het vormgeven, uitdenken en -tekenen van het element, kan de productie 
beginnen. Na het produceren van het element wordt het element opgeslagen op het tasveld, een 
opslagplaats nabij de productielocatie. Het bouwdeel hardt verder uit en verblijft op het tasveld 
totdat het getransporteerd kan worden naar de bouwlocatie. Eenmaal op de bouwlocatie 
aangekomen zal het bouwdeel geplaatst en gesteld worden met behulp van een kraan. Afgezien van 
het beheer is het bouwproces, na montage van het prefab bouwelement, voor dat element 
beëindigd. 

3.2.2 Systemen en toepassingen 
Verschillende manieren zijn mogelijk om een gebouw vorm te geven. De vervaardiging van een 
gebouw dat traditioneel gebouwd wordt, vindt grotendeels plaats op de bouwlocatie. Tegengesteld 
hieraan vindt bij prefabricage de productie elders plaats, de bouwlocatie wordt gebruikt voor 
assemblage van het gebouw. 
Een hoofddraagconstructie, doorgaans casco genoemd, van een gebouw zorgt voor de stabiliteit van 
een gebouw. Het omvat zowel horizontale elementen (vloeren, bordessen) als verticale elementen 
(kernwanden, kolommen) . Volgens (NEN 6702, 2007) is de hoofddraagconstructie van een gebouw 
dat deel van de bouwconstructie waarvan bezwijken leidt tot het bezwijken van 
constructieonderdelen die niet in de directe nabijheid van het bezweken onderdeel zijn gelegen. 
Naast een hoofddraagconstructie bestaat een gebouw uit gevels en een dak, de huid van een 
gebouw, welke eventueel ook deel uitmaken van de hoofddraagconstructie (afbeelding 2). Een optie 
is om de bestanddelen van de hoofddraagconstructie en de huid, of een deel hiervan, te 
prefabriceren. Het loont om gebruik te maken van geprefabriceerde elementen wanneer 
bijvoorbeeld veel repeterende elementen voorkomen, wanneer de bouwplaats klein is of wanneer 
de beschikbare bouwtijd kort is. 
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casco 

gebouw 

dak en gevel 

Afbeelding 2: Een gebouw bestoot uit een casco en een huid bestoonde uit dak en gevel 

Een volledig geprefabriceerd casco haalt zijn stabiliteit uit de verbindingen tussen de bouwdelen of 
uit stabiliserende kernen en wanden, afbeelding 3 toont dit. Een andere mogelijkheid is om het 
casco traditioneel te produceren en het vervolgens te voorzien van een huid van geprefabriceerde 
elementen, dit is in afbeelding 4 weergegeven. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen 
woning- en utiliteitsbouw. In de woningbouw wordt vaak gebruik gemaakt van interne wanden en 
vloeren om te voorzien in stabiliteit. In de utiliteitsbouw zijn gesloten, inwendige wandoppervlakken 
vaak ongewenst waardoor het casco vaker wordt opgebouwd uit kolommen en balken. De 
benodigde stabiliteit wordt in een dergelijk geval uit kernen of gevels gehaald. 

Afbeelding 3 en 4: Een volledig geprefabriceerd casco en een traditioneel betonnen casco met prefab gevelelementen 

3.2.3 Voordelen 
In tegenstelling tot het traditionele bouwproces ligt in het prefab bouwproces veel meer nadruk op 
de voorbereidingsfase. Dit houdt in dat het gebouw en de bouwelementen in een vroeg stadium 
getekend en gedetailleerd worden. Eventuele bouw- en denkfouten kunnen reeds in deze fase 
worden voorkomen. Daarbij komt dat het productieproces van prefab bouwelementen beter 
beheersbaar is door de constante omstandigheden in de fabriek. Het productieproces is hierdoor 
weersonafhankelijk. Kwaliteitsborging en veilige arbeidsomstandigheden_zijn eveneens resultaat van 
een geconditioneerde productielocatie. Doordat elementen gestort worden in een duurzame mal of 
bekisting ontstaat een maatvast element met een goede afwerking, afhankelijk van de wensen van 
de klant. Diverse afwerkingsmogelijkheden zijn beschikbaar, voorbeelden zijn gevlinderd of 
gespaand beton. Het gebruik van een mal maakt het mogelijk in korte tijd meerdere, soortgelijke 
elementen te produceren door de mal opnieuw te gebruiken of gedeeltelijk aan te passen. Voordat 
het beton gestort wordt kunnen instortvoorzieningen in de mal geplaatst worden. Dit zijn 
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voorzieningen die het verwerken van het bouwelement mogelijk maken, voorbeelden zijn hijsankers, 
stekankers en elektradozen. 
Door het gebruik van prefab bouwelementen kan de bouwtijd worden verkort. Het gebouw is snel 
wind- en waterdicht wanneer een (gevel)element reeds in de fabriek wordt voorzien van ramen en 
deuren. Dit heeft eveneens reductie van de totale bouwkosten tot gevolg. Op de bouwlocatie is 
minder ruimte nodig omdat prefab elementen vanaf een transportmiddel direct gemonteerd kunnen 
worden, zonder opslag op de bouwlocatie. Wanneer prefab elementen wel opgeslagen worden op 
de bouwlocatie kan vanaf pallets gemonteerd worden met een kraan. Omdat steigers overbodig zijn 
bij montage en bouwafval van prefab elementen bijna niet aanwezig is, kan eveneens ruimte op de 
bouwlocatie worden bespaard. Het niet hoeven gebruiken van steigers heeft ook een financieel 
voordeel. 

3.2.4 Aandachtspunten 
Het vroegtijdige overleg tussen verschillende bouwpartners kan moeilijkheden met zich 
meebrengen. Beslissingen moeten vroeg in het proces gemaakt worden, hetgeen de ontwerpvrijheid 
in het resterende ontwerpproces niet ten goede komt. Bovendien is een belangrijk deel van alle 
uitvoerende partijen in de bouwsector ingesteld op het traditionele bouwproces. Bouwen met 
prefab elementen vergt evenwel een andere denkwijze. 

Om de kosten van prefabricage te reduceren is repetitie vereist. Repetitie verlaagt de engineerings
en malkosten per element. Er dient geproduceerd te worden op de meest efficiënte manier, dit 
houdt in dat de productievolgorde moet worden geoptimaliseerd aan de hand van het ombouwen 
van een mal. De volgorde van monteren op de bouwplaats heeft invloed op de volgorde van 
produceren in de fabriek indien de montage snel uitgevoerd moet worden. Transport en montage 
begrenzen de maximale afmetingen en massa van het geprefabriceerde element. Indien het 
bouwelement getransporteerd wordt met een vrachtwagen en geplaatst wordt met een kraan dient 
rekening te worden gehouden met een maximale doorrijhoogte en asdruk van het transportmiddel 
en de kraancapaciteit in de fabriek en op de bouwplaats. Het maximale laadvermogen van een 
vrachtwagen is bijvoorbeeld 30 ton, de kraancapaciteit in een fabriek of op de bouwplaats kan 
hiervan afwijken. De afmetingen van een prefab element hangen niet alleen af van de eerder 
genoemde maximale massa. Stramienmaat en verdiepingshoogte van het gebouw zijn ook belangrijk 
omdat de afmetingen van de prefab elementen hieraan onderhevig zijn. 

Inherent aan de keuze voor prefab bouwelementen is de aanwezigheid van voegen tussen prefab 
bouwelementen onderling en tussen het prefab element en naast- of achtergelegen traditionele 
bouwdelen, dit is schematisch weergegeven in afbeelding 5. Ter plaatse van de voegen dient 
rekening te worden gehouden met maximaal toelaatbare maatafwijkingen, welke in de voeg kunnen 
worden geneutraliseerd. De voegen en verbindingen tussen prefab bouwelementen hebben ook 
esthetische consequenties. Oplossingen als terugliggende voegen en toepassing van andere 
materialen nabij de voegen zijn in het leven geroepen om de acceptatie van de maatafwijkingen te 
vergroten. 

7 



casco 

gebouw (di Iatatie )voegen 

prefab gevelelementen 

Afbeelding 5: Verdere opdeling von de huid van een gebouw in prefab gevelelementen en voegen 

Bouwdelen zijn onderhevig aan diverse invloedsfactoren. In het bijzonder prefab bouwdelen die 
blootgesteld worden aan het buitenklimaat hebben te maken met variërende omstandigheden, dit 
verschijnsel vraagt om inperking van de maximale afmetingen en de maximaal toelaatbare 
toleranties van het bouwdeel. Om de functionaliteit van de elementen te waarborgen tijdens deze 
wisselende omstandigheden zijn dilatatievoegen in horizontale en verticale richting vereist. Een 
goede engineering zorgt voor het samenvallen van de eerder genoemde voegen tussen prefab 
bouwdelen en de benodigde dilatatievoegen zoals ook op afbeelding 6 en 7 te zien is. 

Afbeelding 6 en 7: Twee voorbeelden van de esthetica van voegen. De voegen zijn links onopvallend en worden rechts benadrukt 

3.3 PREFAB GEVELELEMENTEN 

3.3.1 Algemeen 
Zoals eerder is gebleken, belichaamt de gevel een belangrijk deel van een gebouw. Volgens (Rentier, 
Reijmers, & Salden, 2005) is de primaire functie van een gevel het afschermen van de binnenkant 
van een gebouw tegen invloeden van buiten. Ook bij een geprefabriceerde gevel is dit de 
belangrijkste functie. Wanneer de gevel geprefabriceerd wordt, ontstaat een spel van prefab 
gevelelementen en tussenliggende voegen. Dit spel bepaalt in grote mate het uiterlijk van een 
gebouw. Naast deze esthetische functie heeft een dergelijk gevelelement in sommige gevallen ook 
een constructieve functie, wanneer het deel uitmaakt van het casco van het gebouw. Een goed 
voorbeeld hiervan is een prefab gevelelement opgebouwd uit een binnenspouwblad dat deel 
uitmaakt van het dragende casco en een buitenspouwblad dat het uiterlijk van het gebouw bepaalt. 
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Het hier beschreven gevelelement bevat bovendien een isolatielaag, welke zorgt voor de 
bouwfysische scheiding tussen het binnen· en buitenklimaat. 

De hier beoogde prefab gevelelementen zijn opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Diverse 
manieren van verwerking van beide materialen binnen het gevelelement zijn mogelijk. De totale 
verschijningsvorm van een prefab gevelelement is dus niet eenduidig, evenals de productiewijze en 
detaillering. Afbeelding 8 toont een schematische indeling van een gebouw, de gevel en een prefab 

gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Wanneer gesproken wordt over het 
'materiaal' baksteen metselwerk wordt het composiet bedoeld dat bestaat uit bakstenen of 

baksteenstrips en voegmortel. 

casco 

beton ------- (isolatie) ·--------------- baksteen metselwerk 
I I I t 
1 L. _ _ di{eç_ttt_Vf!_rl!Jn!fi'1J1 _ __ Tl ___________________________ .J 1 

I I 
L __ _ingi~Je_ve.rblnr!_lng _ 

1 
1 r ______________ _ _________ - _ - .J 

I 
I , I 

(verbindingsmiddelen) ----- (mortel)voegen 

Afbeelding 8: Schematische indeling van een gebouw, de gevel en een prefab geve/element, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton 

3.3.2 Verschijningsvormen 
Een belangrijke tweedeling kan gemaakt worden op basis van het aantal spouwbladen van een 
prefab gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Een gevelelement dat uit één 
spouwblad bestaat, wordt een enkelschalig gevelelement genoemd. Zijn echter twee spouwbladen 
aanwezig, dan spreekt men van een dubbelschalig gevelelement. Een verdere opdeling vindt plaats 
bij de dubbelschalige gevelelementen, deze zijn namelijk verdeeld in elementen voorzien van een 
luchtspouw tussen het buitenspouwblad en de isolatie en elementen waarin deze spouw niet 
aanwezig is, laatstgenoemde elementen worden sandwichelementen genoemd. 
Een laatste verdeling kan gemaakt worden op basis van het voegmateriaal tussen de bakstenen in 
het buitenspouwblad. Elementen waarin ter plaatse van het buitenspouwblad bakstenen onderling 
verlijmd zijn, verschillen van elementen waar giet· of voegmortel gebruikt is om de bakstenen te 
verbinden. Dit afstudeeronderzoek omvat prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen 
metselwerk en beton. Onderling verlijmde bakstenen vallen dus buiten de context van dit 
afstudeeronderzoek. 

Baksteen metselwerk wordt in de context van dit onderzoek ingezet als esthetisch materiaal, aan de 
buitenzijde van het gevelelement dus. Het metselwerk bestaat uit volle bakstenen of baksteenstrips 
en voegen. Wanneer baksteenstrips gebruikt worden, is altijd een betonrug aanwezig waar de strips 
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op bevestigd zijn. Beton wordt in het binnenspouwblad gebruikt om aldaar een dragende functie te 
vervullen, als deel van het casco of slechts als drager van het buitenspouwblad. 
Tabell geeft een overzicht van fabrikanten die prefab baksteen metselwerk toepassen in de door 
hen geproduceerde gevelelementen. Per fabrikant is de geproduceerde verschijningsvorm van het 
gevelelement aangegeven, ingedeeld naar aantal spouwbladen, het gebruik van volle bakstenen of 
baksteenstrips en aanwezigheid van een luchtspouw. De tabel is deels overgenomen uit (Vekemans, 
2006}. 

Type prefab 
Enkelschallge gevelelementen Dubbelschalige gevelelementen element 

Metselwerk 
Metselwerk van volle 

Betonrug met 
Betonrug met bakstenen 

van volle baksteen-
bakstenen 

baksteen-strips 
Spouw Geen spouw strips Fabrikant 

Bestcon x x x x 

Burggraaf Bouw x x 

CRH Kleiwaren x 
Beheer 

Danilith/ 
Delmulle 

Decomo x 

De Hoop x x 
Betonwaren 

Oosthoek- x x x 
Kemper/Hurks 

Stichting de x 
Metselfabriek 

Altaan 

Steenfelder x 
Betonwerk 

Vebo 

Loveld x x 

Tabell: Verschijningsvormen prefab gevelelementen per fabrikant 

Resumerend houdt deze verdeling in dat twee typen enkelschalige gevelelementen kunnen worden 
onderscheiden: een element bestaande uit metselwerk van volle bakstenen en een element 
bestaande uit een betonrug met baksteenstrips. Daarnaast zijn drie typen dubbelschalige 
gevelelementen te onderscheiden met allen een betonnen binnenspouwblad, waarvan het 
buitenspouwblad varieert. De verschillende buitenspouwbladen bestaan uit: metselwerk van volle 
bakstenen met of zonder luchtspouw en een buitenspouwblad bestaande uit een betonrug met 
baksteenstrips. 
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Van de, in totaliteit, vijf typen gevelelementen, worden drie typen beschouwd in het komende. Een 
enkelschalig gevelelement van louter baksteen metselwerk behoort niet tot de beoogde 
gevelelementen van baksteen metselwerk en beton, afgezien van de voegen ontbreekt hier namelijk 
elke vorm van beton. Een dubbelschalig gevelelement met een buitenspouwblad van metselwerk 
van volle bakstenen zonder luchtspouw wordt vooralsnog niet beschouwd vanwege de theoretische 
analogie met de situatie waarin wel een luchtspouw aanwezig is. Afbeelding 9 toont, middels een 
verticale doorsnede op vloerniveau, welke drie typen prefab gevelelementen centraal staan in dit 
afstudeeronderzoek. 

Enkelschalig gevelelement Dubbelschalige gevelelementen 

10 .. ... .. 10 .. ... .. •""' 
Afbeelding 9: Overzicht van de drie typen prefab geve/elementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton 

3.3.3 Detaillering en toepassing 
Aan elk van de hierboven getoonde typen gevelelementen kan een naam toegekend worden. 
Gesproken wordt van een enkelschalig gevelelement, een dubbelschalig gevelelement en een 
sandwichelement. Het dubbelschalige gevelelement heeft een buitenspouwblad van metselwerk van 
volle bakstenen en een luchtspouw. Het sandwichelement heeft een buitenspouwblad dat bestaat 
uit een betonrug en baksteenstrips. Dit laatste type gevelelementen is dus ook dubbelschalig maar 
vanwege het ontbreken van een luchtspouw is de naamgeving sandwichelement correct. Hier dient 
vermeld te worden dat het begrip sandwichelement een veelgebruikte term is en niet specifiek geldt 
voor het hier beoogde element, bestaande uit baksteenstrips, beton en isolatie. Desalniettemin 
wordt hier, met de term sandwichelement, een gevelelement met een betonnen binnenspouwblad 
en een buitenspouwblad opgebouwd uit een betonrug en baksteenstrips bedoeld. 
Een groot deel van alle prefab gevelelementen zijn gevelvullend en voorzien van openingen. Het feit 
dat een gevelelement gevelvullend is, heeft invloed op de afmetingen van een element: de 
stramienmaat en verdiepingshoogte beïnvloeden de gevelindeling en dus de elementafmetingen. Dit 
houdt in dat een doorsnee gevelelement circa 7,5m lang en 3,1m hoog is. De openingen in een 
gevelelement bepalen voor een groot deel de daglichttoetreding van een gebouw. De openingen 
worden optioneel in de fabriek voorzien van kozijnen, welke later gevuld kunnen worden met ramen 
en deuren, afbeelding 10 toont dit. De kozijnen worden gemonteerd aan het binnenspouwblad 
omdat dit spouwblad constante omstandigheden kent, in tegenstelling tot het buitenspouwblad 
(KNB, 1999). Rekening dient gehouden te worden met de grootte van de gevelopeningen. De 
openingen reduceren de stijfheid van het element, zowel in als uit het vlak. Boven en onder de 
openingen dient voldoende materiaal (baksteen metselwerk én beton) aanwezig te zijn om het 
element vormvast te maken en aanwezige krachten te kunnen overdragen. Tijdens productie, 
transport en montage zijn deze vormvastheid en krachtoverdracht van wezenlijk belang. 
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Afbeelding 10: Dubbelschalig prefab gevelelement met twee grote raamsparingen 

Enkelschalige prefab gevelelementen 
Afbeelding 9 toonde dat één type enkelschalig gevelelement binnen het kader van dit onderzoek 
valt, namelijk het enkelschalige gevelelement opgebouwd uit een betonrug en baksteenstrips. Dit 
soort gevelelementen wordt op verschillende manieren toegepast. Een voorbeeld is een 
borstwering, hier wordt het enkelschalige element bijvoorbeeld opgehangen aan een vloer- of 
balkonplaat en heeft het slechts een esthetische functie (afbeelding 11 en 12). Een ander voorbeeld 
is de toepassing als gevelvullend element in een gebouw met een getunneld casco. Ter plaatse van 
de getunnelde betonnen eindwanden worden de prefab gevelelementen aangebracht, de functie is 
ook hier esthetisch. 

Afbeelding 11 en 12: Enkelschalige prefab gevelelementen als borstweringen 
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Dubbelschalige prefab gevelelementen 
De relevante dubbelschalige gevelelementen bestaan uit een betonnen binnenspouwblad en het 
buitenspouwblad kent twee mogelijke opbouwen: metselwerk van volle bakstenen en een betonrug 
voorzien van baksteenstrips. Afbeelding 9 toont de doorsneden van zowel een dubbelschalig 
gevelelement als een sandwichelement ter plaatse van de vloeraansluiting. 
Dubbelschalige prefab gevelelementen kennen naast een esthetische ook een constructieve functie. 
Het betonnen binnenspouwblad kan deel uitmaken van het casco van een gebouw, maar draagt 
sowieso het buitenspouwblad. De elementen kunnen ingezet worden in een willekeurig casco, al dan 
niet als gevelvullend element. Beide typen dubbelschalige gevelelementen kennen echter eigen 
begrenzingen en daarmee een eigen toepassingsgebied. 

Wanneer het buitenspouwblad bestaat uit volle, gemetselde bakstenen is niet elk metselverband 
mogelijk. Het gemetselde, halfsteens buitenspouwblad is per definitie niet waterdicht (Kiugt, 1998). 
Dit zorgt voor een noodzakelijke luchtspouw tussen isolatie en het buitenspouwblad. In de 
luchtspouw vindt ventilatie en drukvereffening plaats (Hendriks & Blom, 2007) en eventuele 
waterdoorslag wordt hier afgevoerd. Een buitenspouwblad opgebouwd uit een betonrug met 
baksteenstrips heeft uitgebreidere mogelijkheden en daarmee een groter toepassingsgebied, 
hiertegenover staat de vaak hogere kostprijs. Het buitenspouwblad, opgebouwd uit een betonrug 
met baksteenstrips, maakt vele metselwerkverbanden mogelijk, ook verspringing in diepterichting 
per baksteenstrip is mogelijk. De constructieve samenhang van het spouwblad is onafhankelijk van 
de hechting tussen de baksteenstrips onderling, hetgeen deze afwijkende metselwerkpatronen 
mogelijk maakt (afbeelding 13). Het waterdichte buitenspouwblad van beton en baksteenstrips 
maakt een luchtspouw tussen isolatie en buitenspouwblad overbodig . 

• 

Afbeelding 13: Verschillende patronen en verspringingen van boksteenstrips in een sandwichgevelelement 

De drie typen gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, relevant voor dit 
onderzoek bestaan allen uit lagen van verschillende materialen. De specifieke opbouw in lagen, per 
type gevelelement, luidt: 

• Enkelschalige gevelelementen, opgebouwd uit een betonrug met daarop baksteenstrips 
• Dubbelschalige gevelelementen, opgebouwd uit een betonnen binnenspouwblad, isolatie, 

luchtspouw en een buitenspouwblad van metselwerk van volle bakstenen 
• Sandwichgevelelementen, opgebouwd uit een betonnen binnenspouwblad, isolatie en een 

buitenspouwblad opgebouwd uit een betonrug met daarop baksteenstrips 
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3.3.4 Productiewijze 
Elk van de hiervoor beschreven typen gevelelementen heeft een afzonderlijke productiewijze. De 
reden voor de beschouwing van de productiewijze is dat deze afwijkt van het traditionele 
productieproces. Productie van de prefab gevelelementen vindt onder geconditioneerde 
omstandigheden plaats, in tegenstelling tot het traditionele proces waar elementen op de 
bouwplaats vervaardigd worden. 

Enkelschalige prefab gevelelementen 
Deze gevelelementen worden horizontaal geproduceerd door baksteenstrips in een mal te plaatsen 
en deze vervolgens te overgieten met betonspecie. Voordat het beton gestort wordt, zijn de voegen 
deels gevuld met zand en is de wapening geplaatst. Tegelijkertijd met de wapening worden de 
nodige hijs- en transportvoorzieningen aangebracht, welke verdere verwerking mogelijk maken. De 
baksteenstrips variëren in dikte tussen 30 en 40 mm en worden rechtstreeks aangeleverd door 
baksteenfabrikanten of eigenhandig op maat gezaagd. Na afdoende uitharding van het beton wordt 
het gevelelement verticaal gesteld, dit gebeurt met behulp van de eerder genoemde 
hijsvoorzieningen, een kanteltafel of door een element horizontaal uit een mal te hijsen, deze 
vervolgens op een kanteltafel te plaatsen en hier te kantelen. De manier van verticaal stellen heeft 
invloed op de vereiste ontkistingssterkte van het beton, de benodigde wapening en de aan te 
brengen hijsvoorzieningen. De benodigde wapening heeft vervolgens weer invloed op de minimale 
betondikte in het element in verband met de aan te houden betondekking. Een betondikte tussen de 
70 en 140 mm is gebruikelijk voor een enkelschalig prefab gevelelement. 
Doorgaans worden de voegen tussen de baksteenstrips van het enkelschalige gevelelement 
nagevoegd met voegmortel. Op deze manier krijgen de voegen een herkenbaar uiterlijk dat 
overeenkomt met traditioneel geproduceerd metselwerk. Afbeelding 14 en 15 tonen de invloed van 
de voegvulling op het uiterlijk van het metselwerk. 

Afbeelding 14 en 15: Uiterlijk van baksteen metselwerk voor (links) en na (rechts) het voegen 

Uit ervaring is gebleken dat enkelschalige gevelelementen kromtrekken vanaf het moment dat deze 
vervaardigd worden in de fabriek. Om dit fenomeen te verdisconteren wordt de mal vooraf getoogd, 
in tegengestelde richting waarin het gevelelement gaat krommen. De aangebrachte toog bedraagt 
ongeveer 1,0 à 1,5 mm/m. Een dubbelschalig gevelelement kromt daarentegen nauwelijks nadat het 
geproduceerd is. In de norm is een grens opgelegd aan de maximaal toelaatbare kromming. Voor 
een betonnen gevelelement geldt een maximale kromming van 2,0 mm/m (NEN 2889, 1990). 
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Dubbelschalige prefab gevelelementen 
Ook deze gevelelementen worden horizontaal geproduceerd. Wederom kan hier onderscheid 
gemaakt worden tussen een buitenspouwblad van gemetselde bakstenen en een betonrug met 
baksteenstrips. 
Het halfsteens baksteen metselwerk van het buitenspouwblad van een dubbelschalig gevelelement 
wordt horizontaal in een mal geplaatst. Dit buitenspouwblad heeft de dikte van een baksteen en 
bedraagt circa 100 mm. De open voegen tussen de bakstenen worden deels met zand gevuld om er 
vervolgens mortel overheen te gieten zodat een dunne mortelfilm (afbeelding 16) over de stenen 
verschijnt, deze handeling wordt 'vertinnen' genoemd. Daarna worden hierop afstandhouders 
geplaatst. Voordat de mortel uithardt worden verbindingsmiddelen aangebracht, namelijk 
spouwankers en metselwerkondersteuningen. Gelijktijdig worden de drukvaste isolatieplaten 
geplaatst. 
Het wapeningsnet van het binnenspouwblad wordt bevestigd aan de verbindingsmiddelen en het 
beton van het binnenspouwblad wordt over de isolatieplaten gestort. Het betonnen 
binnenspouwblad heeft een dikte van circa 150 mm, vanwege de dragende functie. De 
afstandhouders zorgen voor een luchtspouw welke nodig is omdat het bakstenen buitenspouwblad 
niet waterdicht is. Aangezien het buitenspouwblad, van halfsteens baksteen metselwerk, slechts een 
beperkte treksterkte heeft, kan worden gekozen om lintvoegwapening aan te brengen in de 
lintvoegen rondom de aangebrachte metselwerkondersteuningen. Op deze manier kunnen de 
trekspanningen opgevangen worden die ontstaan in het metselwerk tussen de (puntvormige) 
metselwerkondersteuningen. Na voldoende uitharding wordt het element verticaal gesteld en 
optioneel nagevoegd, hetgeen afbeelding 17 toont. 

Afbeelding 16 en 17: Het gieten van martel over volle bakstenen en een verticaal gesteld element, met behulp van een kanteltafel 

Het productieproces van een sandwichelement vertoont grote overeenkomst met dat van het 
enkelschalige gevelelement. Het enkelschalige gevelelement dat eerder beschreven is, vormt het 
buitenspouwblad van het sandwichelement. De minimale dikte van het buitenspouwblad bedraagt 
ongeveer 70 mm vanwege de benodigde wapening en betondekking, de minimale dikte van het 
betonnen binnenspouwblad bedraagt circa 150 mm vanwege de dragende functie. 
Het buitenspouwblad wordt hier niet in een later stadium aan het casco bevestigd maar in de fabriek 
aan het dragende binnenspouwblad van beton. De verbinding tussen binnen- en buitenspouwblad 
kan op diverse manieren tot stand worden gebracht: door middel van manchetankers, plaatankers 
of tralieliggers (afbeelding 18). Deze verbindingsmiddelen worden aan de wapening van het 
buitenspouwblad bevestigd voordat het beton van het buitenspouwblad gestort wordt. Wanneer 
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het beton gestort is, worden drukvaste isolatieplaten en sandwich- of spouwankers geplaatst. Het 
betonnen binnenspouwblad wordt vervolgens over de zojuist geplaatste isolatieplaten gestort. Ook 
hier geldt dat het element na de bereikte ontkistingssterkte verticaal gesteld wordt en dat het 
element optioneel nagevoegd wordt. 

Afbeelding 18: Verbindingsmiddelen voor dubbelschalige gevelelementen (Ho/fen). Unlcs sondwichankers, rechts metselwerkondersteuning 

3.3.5 Prefab gevelelementen in relatie tot traditionele metselwerkgevels 
In paragraaf 3.2 is reeds uitgeweid over de prefab bouwindustrie. Voordelen van prefabricage ten 
opzichte van traditioneel bouwen zijn hier besproken. Specifiek voor geprefabriceerde 
gevelelementen is sprake van verschillen met traditionele metselwerkgeve Is. 

Wanneer zaken gestandaardiseerd en beter beheersbaar worden gemaakt, zoals bij prefabricage het 
geval is, daalt de afhankelijkheid van vakmensen en weersomstandigheden. Hierbij komt dat het 
eindproduct van betere kwaliteit is. Prefabricage introduceert echter ook moeilijkheden, zo worden 
eisen gesteld ten aanzien van toleranties van de toegepaste bakstenen (NEN-EN 771-1, 2003) en het 
gehele prefab metselelement (BRL 1016, 2007). De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van 
bakstenen zijn bepaald voor de gemiddelde dimensies en de standaardafwijking hiervan. Er zijn drie 
categorieën vastgesteld met elk afzonderlijke maattoleranties. De lengte van een gevelelement mag 
5 mm afwijken van de opgegeven lengte. De sparingsmaat en de plaats van de sparing in het 
element mogen eveneens 5 mm afwijken. Voor de hoogte en vlakheid van het element geldt een 
tolerantie van 3 mm. Evenals bij traditioneel metselwerk is de initiële wateropzuiging van de 
bakstenen van wezenlijk belang voor de verwerking en sterkteontwikkeling van voegmortel (CUR 
171, 1994), (BRL 1007, 2006). 

Nog meer dan bij traditioneel metselwerk zijn de afmetingen van een prefab gevelelement 
afhankelijk van de dimensies van een baksteen. Niet alleen de afmetingen van het gevelelement 
maar ook die van gevelopeningen zijn rechtstreeks afgeleid van de koppen- en lagenmaat van het 
baksteen metselwerk. 
Wanneer prefab bouwdelen in combinatie met traditionele bouwdelen worden gebruikt, ontstaan er 
moeilijkheden ter plaatse van de ontmoetingen. Waar een traditioneel gemetselde gevel nog op de 
bouwplaats kan worden aangepast, kan een prefab gevelelement slechts gesteld worden in diverse 
richtingen. Dit houdt dus in dat de traditionele bouwdelen, welke in verbinding staan met prefab 
elementen, ook een bepaalde maatvastheid moeten bezitten zodat er geen moeilijkheden ontstaan 
bij het plaatsen van de prefab elementen. Maatafwijkingen worden opgevangen in de voegen tussen 
de diverse bouwelementen, mits deze binnen de maattolerantie blijven. Afspraken over afwijkingen 
en toleranties voorkomen problemen bij engineering, productie en montage. 
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Een ander verschil met traditioneel baksteen metselwerk is de gebruikte mortel tussen de bakstenen 
bij gevelelementen met een buitenspouwblad van volle bakstenen. In traditioneel baksteen 
metselwerk wordt voegmortel gebruikt, bij prefabricage van gevelelementen van baksteen 
metselwerk gebruikt men gietmorteL De reden hiervoor is dat prefab gevelelementen in de meeste 
gevallen horizontaal geproduceerd worden, de gietmortel vloeit tijdens productie tussen en over de 
bakstenen zodat de bakstenen onderl ing verbonden worden. Een gunstig bijkomend effect is dat 
gietmortel de buigtreksterkte van het metselwerk verhoogt ten opzichte van voegmortel. Dit effect 
is afhankelijk van verschillende factoren zoals de initiële wateropzuiging van de baksteen, het 
cementgehalte in de mortel en eventuele voorbevochtiging van de bakstenen (CUR 193, 1999). De 
buigtreksterkte is nodig om te garanderen dat een bepaalde ontkistingssterkte wordt bereikt binnen 
bepaalde tijd. 

De volgende paragraaf behandelt aanvullend de constructieve aspecten van prefab gevelelementen 
van baksteen metselwerk en beton. Op dit gebied zullen ook verschillen tussen traditioneel 
metselwerk en prefab gevelelementen belicht worden. 

3.4 CONSTRUCTIEVE ASPECTEN 

3.4.1 Algemeen 
Omdat traditionele metselwerkgevels op de bouwplaats worden vervaardigd, treden pas krachten 
op nadat de metselwerkgevel is opgetrokken, vanaf ingebruikname dus. Wanneer gevelelementen 
geprefabriceerd worden, vinden belastingen reeds vanaf productie plaats. De belastingen hebben 
invloed op de benodigde constructieve draagkracht van het gevelelement en de verbinding tussen 
baksteen metselwerk en beton. Uitwendige belastingen hebben namelijk inwendige spanningen tot 
gevolg, de constructieve capaciteit van de materialen mag niet overschreden worden door deze 
spanningen. 

3.4.2 Uitwendige belastingen per bouwfase 
De prefab gevelelementen worden tijdens hun levensduur op verschillende manieren belast. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen belastingen tijdens verschillende bouwfasen, namelijk : 
productie, transport, montage en ingebruikname. 

Productie 
Tijdens de productie van de gevelelementen worden constructieve voorzieningen (bijvoorbeeld 
metselwerkondersteuningen, ankers of tralieliggers) aangebracht welke inwendig krachten moeten 
overbrengen. Plaatsing van deze voorzieningen gebeurt in een fase dat de gietmortel of het beton 
nog niet volledig is uitgehard. Er kunnen krachten in onderdelen van het gevelelement optreden 
door plaatsing van de voorzieningen doordat deze tussen de wapening en bakstenen moeten 
worden geplaatst. Het aanbrengen van de wapening moet mede daardoor voorzichtig gebeuren. Bij 
een dubbelschalig gevelelement houdt het storten van het binnenspouwblad in dat het eerder 
geproduceerde buitenspouwblad, de verbindingsmiddelen en de isolatielaag belast worden door het 
gewicht van het beton waaruit het binnenspouwblad bestaat (afbeelding 19). Wanneer het 
gevelelement voldoende is uitgehard kan deze verticaal worden gesteld, dit gebeurt door het 
element te kantelen. Het kantelen gebeurt met behulp van een kanteltafel of het element verticaal . 
te hijsen met een kraan, gebruikmakende van de hijsvoorzieningen (afbeelding 17). Een andere optie 
is om het gevelelement horizontaal op te hijsen, op een kanteltafel te plaatsen en het vervolgens te 
kantelen. De methode die gebruikt wordt om het element verticaal te stellen, bepaalt de 
optredende belasting. Het verticaal hijsen van een element resulteert in de grootste krachten. Het 
gehele element wordt op buiging belast en het buitenblad wordt plaatselijk aan de onderzijde door 
dwarskracht belast omdat het gehele element hierop afsteunt (afbeelding 20). Wanneer een 
element geproduceerd wordt op een kanteltafel en hier ook gekanteld wordt, introduceert het 
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kantelen geen extra krachten. Wordt een gevelelement echter ergens anders geproduceerd, 
alvorens het op een kanteltafel wordt geplaatst, treden er tijdens het horizontaal hijsen extra 
krachten op. Het element wordt op buiging uit het vlak belast en het eventuele buitenspouwblad 
hangt horizontaal aan het binnenspouwblad. 

1 Fbinnenspouwblad 

..., .. 

h 
Fz ./. 

lFh;js 

I r, --------------- .............................. , 

lF,----Fh;;, - -- - - -- " 

Afbeelding 19 en 20: Horizontale productiebelasting en hijsbelasting tijdens het verticaal stellen van een gevelelement 

Transport 
Nadat de productie voltooid is, worden de gevelelementen in deze fase opgeslagen op het tasveld, 
vervoerd naar de bouwplaats en daar eventueel weer opgeslagen. Het metselwerk van 
baksteenstrips in enkelschalige gevelelementen wordt in deze fase belast wanneer het element 
verticaal is geplaatst op twee ondersteuningsblokjes op het tasveld (afbeelding 21 en 22). Het 
element gedraagt zich als een volle wandligger op twee steunpunten. Het element zal willen 
doorbuigen, de starre baksteenstrips kunnen echter nauwelijks meebuigen waardoor spanning 
ontstaat. Genoemde spanningen zijn zeer gering. 

Afbeelding 21 en 22: Prefab gevelelementen op ondersteuningsblokjes 
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Wanneer een dubbelschalig gevelelement verticaal wordt geplaatst op twee ondersteuningsblokjes 
onder het betonnen binnenspouwblad zal het buitenspouwblad aan het binnenspouwblad hangen 
met verticaal gerichte krachten in de verbindingsmiddelen tot gevolg. Bovendien geldt voor alle 
prefab gevelelementen dat ze tijdens opslag op het tasveld worden belast door wind belasting. Vanaf 
het moment dat de elementen op het tasveld worden opgeslagen hebben weersinvloeden de vrije 
hand. Temperatuurbelasting en krimpgedrag kan niet meer geconditioneerd worden. 
Tijdens transport zijn de gevelelementen verticaal geplaatst. Wanneer dit het geval is, gelden 
dezelfde belastingen als tijdens het verticaal stellen in de productiefase. Echter worden de 
elementen ook door andere krachten belast in deze fase. Allereerst worden de gevelelementen 
namelijk vastgezet op een vrachtwagen (transportmiddel) door middel van meerdere horizontale 
pneumatische cilinders aan weerszijden van het gevelelement welke het element vastklemmen en 
vervolgens normaal-drukkrachten in de verbindingen tussen baksteen metselwerk en beton 
veroorzaken. Bovendien worden pennen gebruikt welke de gevelelementen fixeren (afbeelding 23). 
Ten tweede ontstaan krachten in het gevelelement doordat deze tijdens transport onderhevig zijn 
aan windbelasting en centrifugale krachten in bochten. Ook kunnen de gevelelementen schuin in 
bokken op een vrachtwagen geplaatst worden (afbeelding 24). In dit geval treedt een combinatie 
van normaal-drukkrachten en verticale dwarskrachten in de verbinding op. Tijdens accelereren en 
remmen van het transportmiddel worden tevens horizontale dwarskrachten in de 
verbindingsmiddelen geïntroduceerd. 
Wordt een gevelelement op de bouwlocatie nogmaals opgeslagen dan gelden dezelfde belastingen 
als tijdens opslag op het tasveld. 

Stalen pen 

Afbeelding 23 en 24: Pneumatische cilinders welke het element vastklemmen en de schuine plaatsing van de gevelelementen in een bok 

Montage 
Na transport wordt het gevelelement door middel van een kraan op de bouwlocatie op zijn 
uiteindelijke positie gehesen, afbeelding 25 laat dit proces zien. De kraanvlucht introduceert extra 
verticale dwarskrachten in de verbinding tussen baksteen metselwerk en beton omdat het 
gevelelement met een versnelling omhoog wordt gehesen aan de hijsvoorzieningen welke altijd in 
het beton zijn geplaatst. Echter zijn begrenzingen gesteld aan de maximale hijsversnelling (NPR
CEN/TR 15278, 2008). Bij een onzorgvuldige manier van hijsen kan het element in aanraking komen 
met zijn omgeving, het element wordt dan blootgesteld aan een stootbelasting. Wanneer het 
gevelelement wordt opgehesen neemt de windbelasting (NEN 6702, 2007) toe met de bereikte 
hoogte. Het effect van deze windbelasting is echter beperkt omdat het gevelelement als geheel met 
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de wind mee beweegt, bovendien mag er niet gehesen worden wanneer de windkracht te groot 
wordt (windkracht 6). 

Afbeelding 25: Plaatsing van een prefab gevelelement 

lngebruikname 
Wanneer een gevelelement uiteindelijk op zijn plaats is gebracht, begint de ingebruikname. De 
normen doen de meest nauwkeurige aannamen voor de acterende belastingen in deze bouwfase, in 
vergelijking met de eerder beschouwde bouwfasen. Volgens (NPR 6791, 1991) zijn in deze fase drie 
belastingen van belang omtrent het prefab gevelelement, namelijk: wind belasting, eigen gewicht 
van het buitenblad en opgelegde vervorming. Voor een enkelschalig gevelelement is het aandeel 
eigen gewicht van het buitenblad gering, het omvat slechts de steenstrips. Dubbelschalige 
gevelelementen hebben een zwaarder buitenspouwblad, hiermee dient rekening te worden 
gehouden. 
Opgelegde vervormingen worden veroorzaakt door temperatuurfluctuaties, krimp- en 
kruipvervorming. Wanneer een gevelelement (met het binnenspouwblad) op een vloer van een 
gebouw geplaatst wordt, moet rekening gehouden worden met buiging in het gevelvlak vanwege 
kruipvervorming van de ondersteunende constructie, in dit geval de vloer. Het gevelelement zal 
mogelijk, na bepaalde tijd, alleen ter plaatse van de uiteinden ondersteund zijn, niet over de gehele 
lengte van het element. De gebruikte verbinding tussen het gevelelement en de vloer bepaalt in 
welke mate het gevelelement belasting ondergaat door deze opgelegde vervorming. Bouwdelen in 
de directe nabijheid van de prefab gevelelementen belemmeren mogelijk eveneens vrije vervorming 
van het element, hetgeen spanningen inleidt (CUR 82, 2001) (CUR 171, 1994). 
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Waar in voorgaande bouwfasen louter weerstand geboden moest worden aan belastingen in 
bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) dient nu ook de uiterste grenstoestand (UGT) te worden 
getoetst. 

3.4.3 Inwendige spanningen 
Uitwendige belastingen veroorzaken inwendige spanningen. De belastingen waaraan een prefab 
gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, wordt blootgesteld, moeten worden 
afgedragen naar de vaste grond. Verbindingen staan centraal bij de krachtsafdracht wanneer gebruik 
gemaakt wordt van een prefab bouwmethode. Zoals later te zien is in afbeelding 27 moeten 
verbindingen zowel normaalkrachten als dwarskrachten kunnen verwerken. 
Wanneer een dubbelschalig gevelelement op zijn uiteindelijke locatie is geplaatst, doorlopen de 
uitwendige belastingen achtereenvolgens het buitenspouwblad, de verbindingen tussen binnen- en 
buitenspouwblad, het betonnen binnenspouwblad en het dragende casco van het gebouw. Voor 
enkelschalige gevelelementen geldt een gelijke krachtsafdracht, echter zijn hier geen 
verbindingsmiddelen aanwezig waardoor de uitwendige belastingen direct van de baksteenstrips 
naar de betonrug worden afgedragen (tabel 2 en 3). 
Naar aanleiding van de weg die uitwendige krachten afleggen zal nu ingegaan worden op de 
beschikbare verbindingsmiddelen en -typen die constructief toegepast worden. Bovendien wordt 
steeds het bijbehorende inwendige krachtenspel behandeld. Op verschillende schaalniveaus worden 
bouwdelen of -materialen constructief met elkaar verbonden. Hier worden deze verbindingen 
besproken, beginnend bij de meest globale verbinding en eindigend op detailniveau. 

Constructieve verbinding op gebouwniveau 
Het meest globale niveau van een constructieve verbinding van een prefab gevelelement vindt 
plaats tussen het gevelelement en de achterliggende constructie. Deze verbinding bepaalt of het 
gevelelement deel uitmaakt van het casco van het gebouw. De verbinding kan zowel droog als nat 
worden uitgevoerd. Wanneer een borstwering bijvoorbeeld wordt opgehangen met stalen ankers, 
wordt van een droge verbinding gesproken. Een gevelelement dat in een speciebed wordt gezet, 
kent een natte verbinding. Voor een uitgebreid overzicht van mogelijke verbindingen op dit 
schaalniveau wordt verwezen naar (Designing and understanding precast concrete structures in 
buildings (CT 4281), 2005). Rekening dient gehouden te worden met de sterkte van de verbinding, 
vrije vervorming van de constructie, economische gevolgen, maakbaarheid, maattoleranties, 
verstelbaarheid en esthetica van de verbinding. 
De verbinding tussen een prefab gevelelement en de achterliggende constructie wordt belast door 
alle belastingen waaraan het gevelelement en de achterliggende constructie separaat blootgesteld 
worden. De algemeen optredende belastingen en vervormingen op een bouwconstructie zijn 
vastgelegd in (NEN 6702, 2007). In aanvulling hierop stelt (BRL 1008, 2003) eisen ten aanzien van de 
prestaties van dragende binnen- en buitenwanden, zowel sterkte als vervormingen komen aan bod. 
Welke krachten daadwerkelijk in de hier bedoelde verbinding aanwezig zijn hangt af van veel 
factoren. Ten eerste zijn de toegepaste materialen van doorslaggevend belang, in (NEN 6720, 2007) 
en (NEN 6790, 2005) worden de materialen beton en (bak)steen besproken. Deze twee materialen 
zijn beide aanwezig in de, in dit onderzoek behandelde, prefab gevelelementen. De achterliggende 
constructie is in veel gevallen ook uitgevoerd in een steenachtig materiaal en is daarom vaak 
onderhevig aan kruip- en krimpvervorming, (CUR 82, 2001) behandelt dit verschijnsel. Een ander 
belangrijk aspect is de schematisering van een prefab gevelelement, ten opzichte van de 
achterliggende constructie. Dit punt wordt besproken in (CUR 71, 2000) en bepaalt het krachtenspel 
ter plaatse van de verbinding tussen beide. Daarnaast worden in deze aanbeveling onder meer de 
randvoorwaarden voor metselwerkgevels besproken. Ook (CUR 171, 1994) besteedt aandacht aan 
omgevingsfactoren, zoals omliggende bouwdelen, welke invloed hebben op het gedrag van 
constructief baksteen metselwerk. 
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Constructieve verbinding op elementniveau 
Kijkend op elementniveau kunnen twee typen verbindingen worden onderscheiden. De verbinding 
tussen de materialen baksteen metselwerk en beton vormt het eerste type, de verbinding tussen 
binnen- en buitenspouwblad (indien beide aanwezig) van het gevelelement het tweede. In sommige 
gevallen zijn deze twee typen in hetzelfde gevelelement aanwezig. Het eerste type wordt hier een 
directe verbinding genoemd, het tweede type is een indirecte verbinding. Deze indeling is nauw 
verwant aan afbeelding 8. 
Elk van de drie typen prefab gevelelementen dat in paragraaf 3.3.2 besproken is, kent een eigen 
manier van verbinden van de twee bouwmaterialen en spouwbladen. Tabellen 2 en 3 sommen de 
verbindingen per gevelelement op. 

Soort 1evelelement (opbouw) 

Enkelschalig 
(betonrug-baksteenstrips) 
Dubbelschalig 
(beton-isolatie-volle bakstenen) 

Sandwich 
(beton-isolatie-beton-baksteenstrips) 

Tabel2: Directe verbindingen per type gevelelement 

Soort levelelement (opbouw) 

Enkelschalig 
(betonrug-baksteenstrips) 
Dubbelschalig 
(beton-isolatie-volle bakstenen) 

Dubbelschalig 
( beton-isolatie-beton-baksteenstrips) 

Tabel3: Indirecte verbindingen per type gevelelement 

Verblndin1stype 

Direct 

Direct 

Direct 

VerbindinastYPe 

Indirect 

Indirect 

Indirect 

Verblndinl 

Baksteenstrips op betonrug 

Volle bakstenen met mortelvoegen 

Baksteenstrips op betonrug 

Verblndin1 

Stalen (plaat)ankers en consoles 
(metselwerkondersteuningen) 

Stalen (manchet-/plaat-) ankers of 
tralieliggers 

Een verbinding wordt direct genoemd wanneer baksteen metselwerk en beton direct met elkaar 
verbonden zijn. Dit type verbinding is in elk van de hier behandelde gevelelementen aanwezig. De 
hechtsterkte tussen beton en de baksteenstrips is van doorslaggevend belang voor de sterkte van de 
directe verbinding. In (NEN 2872, 1989) wordt de vorstbestandheid van een dergelijke verbinding 
behandeld, (CUR 20, 1990) beschrijft twee methoden om de hechtsterkte van mortels op beton te 
bepalen. De directe verbinding leidt tot een aantal constructieve aandachtspunten. De 
baksteenstrips worden blootgesteld aan grote temperatuurfluctuaties omdat deze direct in 
verbinding staan met de buitenlucht. Deze temperatuurfluctuaties zorgen voor thermische 
vervorming. Vanwege de verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten van baksteen metselwerk 
en beton zullen de thermische vervormingen van de twee materialen verschillen. Daarbij komt dat 
de betonrug in de loop der tijd hygroscopisch krimpt ten gevolge van het verhardingsproces en 
vochtuittreding (CUR 85, 1978), (NEN 6720, 2007) . Uit ervaring is gebleken dat deze twee 
fenomenen het gevelelement kunnen doen kromtrekken, met als mogelijk gevolg dat er 
baksteenstrips afbreken. Door de directe, starre verbinding tussen de twee verschillende materialen 
en de daarop werkende opgelegde vervormingen (krimp en thermische vervorming) ontstaan 

22 



spanningen in het grensvlak. De directe verbinding verhindert de vrije vervorming van baksteen 
metselwerk en beton. 

Een indirecte verbinding vindt plaats wanneer een verbindingsmiddel gebruikt wordt om de 
verbinding tussen baksteen metselwerk en beton te realiseren. In (CUR 71, 2000), (BRL 0511, 2003), 
(CUR 25, 1991) en (NEN-EN 846-5, 2000) worden eisen gesteld aan de sterkte en vervormingen van 
verbindingsmiddelen die ingezet worden om baksteen metselwerk en beton te verbinden. Volgens 
de traditionele bouwwijze verzorgen spouwankers de verbinding tussen een binnen- en 
buitenspouwblad, in prefab gevelelementen worden deze ankers ook toegepast. In (NEN 6790, 
2005) wordt aangegeven hoe spouwankers mogen worden geschematiseerd, ook wordt de uiterst 
opneembare trek- en drukkracht van spouwankers vastgesteld. Om vast te stellen hoeveel belasting 
daadwerkelijk in de spouwankers terechtkomt, kan gebruik gemaakt worden van (Martens, 2006). 
Deze belasting is onder meer afhankelijk van de verhouding tussen de buigstijfheden van het binnen
en buitenspouwblad van het gevelelement 
Om translatie en rotatie van het buitenspouwblad ten opzichte van het binnenspouwblad in 
dubbelschalige elementen te voorkomen, dienen horizontale en verticale verplaatsing in de 
verbindingsmiddelen zoveel mogelijk te worden beperkt. De verbindingsmiddelen zijn vaak in één 
richting star en in de andere richting flexibel om zo verhinderde vervorming te beperken. Om een 
stabiel dubbelschalig gevelelement te produceren worden de verbindingsmiddelen in twee 
richtingen aangebracht. In de normen (NEN 6770, 2001) en (NEN 6772, 2001) wordt specifiek 
aandacht besteed aan deze stalen verbindingsmiddelen en wordt gerekend aan deze verbinding 
tussen binnen- en buitenspouwblad. Afbeelding 26 toont typische voorbeelden van de plaatsing van 
stalen verbindingsmiddelen tussen binnen- en buitenspouwblad. 

0 
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Afbeelding 26: Plaatsing van verbindingsmiddelen in een dubbelschalig gevelelement (links) en een sandwichgevelelement (rechts) 

In een dubbelschalig gevelelement met een betonrug met baksteenstrips als buitenspouwblad zijn 
de stalen verbindingsmiddelen aan beide zijden verbonden met beton. Het verbindingsmiddel wordt 
belast door een opgelegd vervormingsverschil vanwege verschillende thermische vervorming en 
krimp van zowel het binnen- als buitenspouwblad. Wisselende omstandigheden resulteren in 
variërende vervormingverschillen, de vaak stalen verbindingsmiddelen dienen hier weerstand aan te 
bieden in plaats van te bezwijken op sterkte of vermoeiing. · 
Omdat het buitenblad neigt krom te trekken, zoals omschreven is bij de enkelschalige 
gevelelementen, ontstaan normaalkrachten in de verbindingsmiddelen in de dikterichting van het 
gevelelement (afbeelding 27). Daarbij komt dat enkele toegepaste verbindingsmiddelen, zoals 
manchetankers, in meerdere richtingen star zijn, hetgeen verhindering van vervorming tot gevolg 
heeft. 
Een extra moeilijkheid ontstaat bij een buitenspouwblad van baksteen metselwerk omdat de 
aangebrachte stalen verbindingsmiddelen hier enerzijds verbonden zijn met de mortel van het 
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baksteen metselwerk in het buitenspouwblad en anderzijds met het beton in het binnenspouwblad. 
Beide materialen (lees: spouwbladen) hebben een andere lineaire uitzettingscoëfficiënt (a). Daarbij 
komt dat het temperatuurverschil tussen de bakstenen en het beton erg groot kan zijn daar waar de 
verbindingsmiddelen zijn aangebracht. De bakstenen worden namelijk direct blootgesteld aan het 
buitenklimaat en isoleren slecht, het beton bevindt zich achter een isolatielaag en is direct 
blootgesteld aan het relatief constante binnenklimaat. 
Het eigen gewicht van een buitenspouwblad van baksteen metselwerk, deel uitmakend van een 
dubbelschalig gevelelement, wordt afgedragen naar het dragende binnenspouwblad. De belasting 
kan worden opgevangen in metselwerkondersteuningen, deze constructieve voorzieningen staan 
centraal in (BRL3121, 2004). De metselwerkondersteuningen zijn louter aan de onderzijde van het 
element aangebracht zodat het eigen gewicht van bovenliggend baksteen metselwerk als 
drukbelasting naar de verbindingsmiddelen wordt verplaatst. Naast verticale krachtsafdracht naar 
het binnenspouwblad is de mogelijkheid tot horizontale dilatatie de tweede functie van deze 
ondersteuningen. In horizontale richting zijn in dubbelschalige gevelelementen met een gemetseld 
buitenspouwblad geen voorzieningen getroffen om verplaatsingen van het binnenspouwblad ten 
opzichte van het buitenspouwblad te beperken. De weerstand tegen horizontale verplaatsing wordt 
gehaald uit de beperkte horizontale stijfheid van de metselwerkondersteuningen en spouwankers 
welke in de mortel bevestigd zijn. Ook de isolatie voorkomt mogelijke rotatie van de 
verbindingsmiddelen in horizontale zin vanwege de drukvastheid hiervan. Een positief effect dat 
gepaard gaat met de flexibiliteit in horizontale richting is de reductie van verhinderde vervormingen 
ten opzichte van de stijvere verbindingsmiddelen die toegepast worden in sandwichgevelelementen. 

Enkelschalig gevelelement Dubbelschalige gevelelementen 

v. 

Afbeelding 27: Vloeraansluitingen van respectievelijk een enkelschalig, een dubbelschalig en een sandwichgevelement 

Constructieve verbinding op detailniveau 
De constructieve verbinding tussen bakstenen onderling in het metselwerk vormt de verbinding op 
detailniveau. Het onderling verbinden van bakstenen gebeurt met een lijm-, giet- of voegmortel of 
met beton. Verlijmd metselwerk wordt niet in dit onderzoek behandeld. Cementgebonden 
voegwerk, van voeg- of gietmortel of beton, worden normaliter toegepast om bakstenen onderling 
te verbinden. Bij een horizontaal productieproces, zoals besproken in paragraaf 3.3.4, verdient een 
vloeibare gietmortel de voorkeur, gietmortel is beton van lage kwaliteit (KNB, 1999). 
De sterkte van deze fysische, constructieve verbinding is sterk afhankelijk van de waterhuishouding 
in de mortel en de bakstenen, deze beïnvloedt namelijk mede de haakweerstand, de mate van 
oppervlaktevervlechting en de materiaalinsluiting op het ontmoetingsvlak (Martens, 2006). Een 
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goede hechting wordt verkregen door de mortelsamenstelling af te stemmen op de 'wateropname'
eigenschappen van de baksteen (CUR 193, 1999). 
Een gemetseld buitenspouwblad ondergaat verschillende belastingen. In (NEN 6790, 2005) worden 
verschillende sterkten van baksteen metselwerk opgesomd, dit wordt weergegeven in tabel4 en 
afbeelding 28. Ook wordt getoond aan welke belastingen deze sterkten weerstand bieden. 

Sterkterichting 

Druksterkte loodrecht op lintvoeg 

Schuifsterkte parallel aan lintvoeg 

Buigtreksterkte uit vlak 

Hechtsterkte (treksterkte) 

Tobel4: Sterkten van boksteen metselwerk 

t 
A B 

Afbeelding 28: Sterkten van boksteen metselwerk 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Belastingopname 

Drukbelasting bovenliggende baksteen metselwerk 

Niet relevant voor gevelelementen 

Wind- en relingbelasting 

Samenhang met buigtreksterkte 

c 

f 
I 
! 

D 

Ter bepaling van de sterkte, uit het vlak, van het buitenspouwblad zijn hechtsterkte en 
hechtoppervlak belangrijk. De buigtreksterkte is afhankelijk van de hechtsterkte tussen mortel en 
steen, welke eveneens in (NEN 6790, 2005) wordt behandeld. De buigtreksterkte van het 
metselwerk is belangrijk voor de afdracht van windbelasting. Deze buigtreksterkte is ook in een 
prefab gevelelement van baksteen metselwerk en beton belangrijk voor het constructieve gedrag, 
zeker wanneer sprake is van een buitenspouwblad van baksteen metselwerk van volle bakstenen. De 
buigtreksterkte bepaalt namelijk, in combinatie met de gebruikte verbindingsmiddelen, de manier 
van krathtsafdracht van belastingen op het buitenspouwblad naar het binnenspouwblad. 
In (CUR 82, 2001) worden aannamen gedaan voor de treksterkte van baksteen metselwerk in 
verschillende richtingen. Deze sterkten vormen belangrijke parameters voor het scheurgedrag van 
dergelijke constructies. Aanvullende uitspraken over materiaalparameters kunnen gevonden worden 
in (KNB, 1999), (CUR 171, 1994) en (CUR 193, 1999). Deze bronnen doen tevens uitspraken over de 
modellering van baksteen metselwerk. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. 
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3.5 OPGELEGDE VERVORMING 

3.5.1 Algemeen 
Uit de voorgaande paragraven is gebleken dat opgelegde vervorming, naast windbelasting en eigen 
gewicht, een belangrijke uitwendige belasting vormt voor prefab gevelelementen. Hoe prefab 
gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, reageren op deze opgelegde 
vervormingen, wordt hier belicht. 
Opgelegde vervormingen houden nauw verband met de geometrie en randvoorwaarden van het 
gevelelement. De belastingen die kunnen leiden tot opgelegde vervormingen zijn krimpbelasting, 
belasting ten gevolge van temperatuurverschillen en kruipbelasting. Kruipbelasting is niet significant 
voor dit type gevelelementen en wordt hier buiten beschouwing gelaten. Dit hoofdstuk beschrijft de 
relevante, uitwendige belasting krimp en belasting door temperatuurverschillen. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen de materialen baksteen metselwerk en beton omdat beide materialen zich 
constructief verschillend gedragen ten aanzien van opgelegde vervormingen. 

3.5.2 Krimpbelasting 
Zowel baksteen metselwerk als beton is onderhevig aan hygroscopische krimp, kortweg krimp 
genoemd. Hygroscopische krimp ontstaat door capillaire krachten. Onttrekking van water uit een 
capillair veroorzaakt een samentrekkende kracht, met krimpverkorting tot gevolg (Souwerbren, 
1998). De grootte van de optredende capillaire krachten is ongelijk voor baksteen metselwerk en 
beton. 

Beton 
Capillaire krimp kan in drie vormen voorkomen, te weten: plastische krimp, uitdrogingskrimp en 
inwendige krimp. Plastische krimp ontstaat door de snelle verdamping van water aan het nog 
plastische betonoppervlak. Uitdrogingskrimp treedt op door het verdampen van niet-gebonden 
water uit de capillaire poriën. Inwendige krimp vindt plaats bij hydratatie van cement, het volume 
van de gevormde cementgel is namelijk kleiner dan het oorspronkelijke volume van cement plus 
water. 
In paragraaf 6.1.6 van (NEN 6720, 2007) wordt het begrip krimpverkorting voor beton besproken. De 
vergelijking voor de specifieke krimpverkorting luidt: 

Waarin: 

e', Specifieke krimpverkorting 

e' c 

e'max 

Basiskrimp, afhankelijk van de relatieve vochtigheid 

Factor afhankelijk van de kubusdruksterkte 

Factor afhankelijk van de fictieve dikte hm van de betondoorsnede ( hm = 2:; ) 

Factor afhankelijk van het wapeningspercentage ( kP = l+o~ul\, ) 

Factor afhankelijk van de ouderdom t van het beton (kt t • ) 
t+<J,04·JiJ 

Maximaal aan te houden rekenwaarde voor de specifieke krimpverkorting, afhankelijk van 

de kubusdruksterkte en de relatieve vochtigheid 

Duidelijk is dat de krimpverkorting afhangt van verschillende variabelen. De samenstelling van het 
beton is in veel van deze variabelen significant. Ook de ouderdom van het beton heeft invloed op de 
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betonkrimp, afbeelding 29 toont dit. Tijdens de 'groene' fase van het beton, wanneer het beton nog 
jong is, treedt de grootste krimpverkorting per eenheid van tijd op. 

0,20 

0,18 

0,16 

0,14 -~ 0,12 

Q" 
.E 
i: 
~ 0,10 
c: .e 
Qj 
co 

0,08 

~ 
/,:,,14 
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I 
I 

0,06 

0,04 

0,02 

0,00 

Afbeelding 29: Tijdsafhankelijkheid van betonkrimp 

Tijd [dagen] 

8 8 8 8 8 8 8 8 m q- .." \0 ......, co a. o 
N N N N N N N m 

Het weergegeven krimpgedrag is bepaald aan de hand van variabelen die zijn ingevuld op basis van 
het experimenteel onderzoek, aldaar wordt nader ingegaan op het krimpgedrag van een prefab 
gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. De grafiek toont eveneens dat het 
grootste gedeelte van de krimp reeds is opgetreden wanneer het beton een jaar oud is. 
De betonkrimp in een element is niet per definitie constant in het gehele betonvolume. 
Verschillende zijden van een element worden blootgesteld aan andere condities, hetgeen gevolgen 
heeft voor het krimpgedrag ter plaatse. Het krimpgedrag van een prefab betonelement hangt af van 
het feit of een oppervlak in aanraking staat met de mal of de lucht. Deze invloed kan teruggevonden 
worden in de vergelijking voor de fictieve dikte (hm), afbeelding 30 geeft een grafische interpretatie. 

27 



Afbeelding 30: Plaatsing van prefab beton in de mol beïnvloedt het krimpgedrag van het element 

Baksteen metselwerk 

h = 2·Ab 
m 0 

b 

Baksteen metselwerk, een combinatie van bakstenen of baksteenstrips en voegmortel, kent een 
ander krimpgedrag dan beton. Het optreden van krimp van baksteen metselwerk kan voor een groot 
deel toegeschreven worden aan het krimpgedrag van de voegen, de bakstenen zelf krimpen 
nauwelijks (eUR 193, 1999). Het krimpgedrag van cementgebonden materialen, zoals voegmortel, 
hangt af van de porositeit, het aandeel cementsteen, de vervormbaarheid van het toeslagmateriaal 
en de ouderdom van het materiaal. Een analogie met het krimpgedrag van het eerder besproken 
beton ligt voor de hand omdat zowel voegmortel als beton cementgebonden materialen zijn. 
Volgens (eUR 82, 2001) kan in de richting loodrecht op de lintvoeg een grotere hygroscopische 
krimpverkorting worden verwacht dan in de richting evenwijdig aan de lintvoeg vanwege het 
afwijkende aandeel voegen in de twee richtingen. De advieswaarde voor de maximaal te verwachten 
krimpverkorting evenwijdig aan de lintvoeg voor baksteen metselwerk is 0,1 mm/m . Deze 

advieswaarde is een eindwaarde van de krimpverkorting, gebaseerd op een groot aantal fysieke 
experimenten, waar in de eindsituatie een temperatuur van 20,0 oe en een relatieve vochtigheid 

van 50% heerste. 

3.5.3 Belasting ten gevolge van temperatuurverschillen 
Temperatuurverschillen leiden tot krimp of uitzetting, ook wel thermische vervorming genoemd. 
Verschillen in temperatuur treden op door wisselende, klimatologische omstandigheden. De aan te 
houden oppervlaktetemperaturen zijn genormeerd als (quasi-)statische belastingen in paragraaf 8.8 
van (NEN 6702, 2007). Voor zowel de zomer- als de winterperiode worden maatgevende 
temperaturen opgegeven. De oppervlaktetemperaturen zijn louter afhankelijk van de kleur van het 
oppervlak dat direct blootgesteld wordt aan zonlicht en dus onafhankelijk van het betreffende 
bouwmateriaal. Tabel 5 laat zien hoe groot de aan te houden oppervlaktetemperaturen zijn. 

Temperatuur 
Momentaan Extreem 

Situatie 

Zeer lichte kleur 17,0 oe 50,0 oe 
Zomer; buiten 
(directe lichte kleur 17,0 oe 60,0 oe 
zonbestraling) 

Donkere kleur 17,0 oe 75,0 oe 

Zomer; binnen 17,0 oe 25,0 oe 

Winter; buiten 4,0 oe -25,0 oe 

Winter; binnen 17,0 oe 20,0 oe 
TobeiS: Extreme en momentane oppervloktetemperaturen 
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De tabel toont dat de binnentemperaturen constant zijn, terwijl de buitentemperaturen fluctueren. 
Deze temperatuurfluctuaties treden zowel op in dagelijkse als jaarlijkse cycli. 
Hoe een bouwmateriaal reageert op een bepaald temperatuurverschil is materiaalspecifiek. De 
lineaire uitzettingscoëfficiënt avan beton is circa 10,0·10-6 mm/mm·K (Soen, 2007), baksteen 
metselwerk zet 6,0·10-6 mm/mm·K uit (NEN 6790, 2005). Ook de warmtegeleidingcoëfficiënt A. is 
materiaalafhankelijk. Baksteen metselwerk is een redelijke isolator en kent een 
warmtegeleidingcoëfficiënt van 0,65 W/m·K. De warmtegeleidingcoëfficiënt van beton daarentegen 
bedraagt 2,00 W/m·K en geleid dus meer warmte. 

3.5.4 Toepassing op prefab gevelelementen 
De fenomenen krimp en thermische vervorming hebben ieder hun uitwerking op de verschillende 
typen prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Kenmerkend voor 
deze gevelelementen is de verbinding tussen de materialen baksteen metselwerk en beton. Deze 
paragraaf beschouwt de werking van de opgelegde vervormingen, toegepast op de prefab 
gevelelementen. 
Een prefab gevelelement is onderhevig aan tal van randvoorwaarden, welke de opgelegde 
vervormingen beïnvloeden. Te denken valt aan de geometrie van het element, eventuele 
raamsparingen in het element en de connectie met de achterliggende constructie. Vooralsnog 
worden deze aspecten verwaarloosd om de fenomenen krimp en thermische vervorming in hun 
puurste vorm te beschouwen. 

Zoals in paragraaf 3.3.2 is gebleken, kunnen drie typen prefab gevelelementen, opgebouwd uit 
baksteen metselwerk en beton, onderscheiden worden. Afbeelding 31 toont nogmaals de drie 
verschillende verticale doorsneden ter plaatse van de vloeraansluiting. 

Enkelschalig gevelelement Dubbelschalige gevelelementen 

,. ,., .. ,. 1:'., ". .. .. ... 
Afbeelding 31: De drie typen doorsneden van prefab geve/elementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton 

Krimpbelasting 
Specifiek voor de betonnen delen in prefab gevelelementen geldt dat de krimpverkorting afhankelijk 
is van de zijde van het gevelelement. Ter plaatse van de malzijde vindt namelijk minder 
vochtuittreding plaats dan bij de stortzijde, hetgeen kromming tot gevolg heeft. De volgende 
formule laat dit zien. 

E'r·stort -E'r·mol IC= , , 

d 
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Waarin : 
K Optredende kromming 

e',:•tort Specifieke krimpverkorting aan de stortzijde 

e', ;mat Specifieke krimpverkorting aan de malzijde 

d Dikte van het prefab gevelelement 

Het krimpgedrag van het beton, daar waar het in aanraking komt met het baksteen metselwerk, is 
onbekend. Hetzelfde geldt voor krimp van baksteen metselwerk aan een malzijde. Afbeelding 32 laat 
een overdreven kromming zien na een bepaalde uithardingstijd. 

;; ;; Uittredend vocht 
'~'~ 

Afbeelding 32: Ongelijke krimp binnen een enkelschalig gevelelement leidt tot kromming 

De relatieve vochtigheid, welke invloed heeft op het krimpgedrag, van zowel baksteen metselwerk 
als beton, is in de prefab fabriek goed te controleren. Op het tasveld en in latere stadia is deze 
relatieve vochtigheid oncontroleerbaar. Een goede nabehandeling van het gevelelement zal met 
name plastische betonkrimp voorkomen. 

Krimp van baksteen metselwerk is kleiner dan betonkrimp, hetgeen effect heeft op een directe 
verbinding. Verschillen in krimp tussen baksteen metselwerk en beton kunnen niet vrij optreden 
vanwege de verbinding tussen de materialen. Dit fenomeen gaat gepaard met spanningen in het 
grensvlak. Mogelijk gevolg van het verschillend krimpgedrag ter plaatse van de verbinding, is 
kromming. Door de mal in tegengestelde richting te togen, kan deze kromming geneutraliseerd 
worden. Deze handeling is reeds in paragraaf 3.3.4 besproken. 

Een indirecte verbinding komt alleen voor bij de dubbelschalige gevelelementen. De stalen 
verbindingsmiddelen verhinderen een verschil in krimpverkorting en krommingen. Ook hier geldt dat 
de verhindering van krimpverkortingen en krommingen leiden tot spanningen in het grensvlak. De 
mate van verhindering is afhankelijk van de toegepaste verbindingsmiddelen en vaak ongelijk in 
verschillende richtingen. Afbeelding 33 toont de problematiek. 

Afbeelding 33: Verhinderde vervorming van enkel- en dubbelschalige gevelelementen 
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De vormgeving van de voeg heeft invloed op het gedrag van het baksteen metselwerk en daarmee 
op het gehele gevelelement. De aard van de mortel (voegmortel of gietmortel), de kwaliteit van de 
mortel en de mate van vulling van de voeg bepalen het lokale krachtenspel in de directe verbinding. 
Afbeelding 34 toont twee typen voegvulling, waar in beide gevallen een ander krachtenspel heerst. 
Een gevulde voeg biedt de mogelijkheid, naast schuifspanningen, axiale spanningen over te brengen. 
De voegen kunnen gevuld zijn met het beton van de betonrug of een voegmortel van andere 
kwaliteit . Wanneer een voeg niet gevuld is, worden krachten in de vorm van schuifspanningen 
overgedragen. 

Afbeelding 34: Verschillende voegdiepten beïnvloeden het krachtenspel 

Belasting ten gevolge van temperatuurverschillen 
Exact ter plaatse van het grensvlak tussen het baksteen metselwerk en beton zal in beide materialen 
eenzelfde temperatuur heersen, waarvan de grootte afhankelijk is van de heersende, 
klimatologische omstandigheden volgens tabel 5. Deze temperatuur zal thermische vervorming van 
het baksteen metselwerk en beton teweegbrengen welke ongelijk aan elkaar zijn. De directe 
verbinding tussen baksteen metselwerk en beton zal dit verschil in thermische vervorming 
verhinderen, hetgeen leidt tot spanningen in het grensvlak. 
Afbeelding 35 laat een lineaire rekverdeling zien als gevolg van een aangenomen 
temperatuurgradiënt in de doorsnede van het prefab gevelelement. De buitentemperatuur zorgt 
voor thermische vervorming aan de buitenzijde van het gevelelement, de binnentemperatuur blijft 
constant. De binnenzijde van het gevelelement ondergaat dus nauwelijks een lengteverandering. 
Met andere woorden: er ontstaat een kromming in het gevelelement als gevolg van de 
temperatuurgradiënt. 

T bulton = 75 •c 
I Ebuttrn 

ttZ! ;b?Z!?? ~ ? ·~ ~f:~~~~~~=:~~~.~~~~~J 
Afbeelding 35: Rekverdeling in de doorsnede van een enkelschalig gevelelement in de zomersituatie 
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Met behulp van de Glaser-methode kan het temperatuurverloop binnen een doorsnede bepaald 
worden. Het temperatuurverloop is afhankelijk van de warmteweerstandscoëfficiënt (R,) van de 
toegepaste materialen in de doorsnede en de dikte van deze materialen. De Glaser-methode is een 
benaderingsmethode en resulteert in een lineair temperatuurverloop. Met behulp van de volgende 
formule kan de temperatuur in de doorsnede ter plaatse van grensvlakken bepaald worden. 
Grensvlakken zijn locaties waar een materiaalovergang is gesitueerd, dit kan zowel een overgang 
tussen twee materialen als een overgang tussen lucht en een materiaal zijn. 

Waarin : 
TP, Temperatuur in het beschouwde grensvlak 

Tbu Temperatuur aan buitenzijde 

Tb; Temperatuur aan binnenzijde 

n Totaal aantallagen in de doorsneden 
Rc,1 Warmteweerstandscoëfficiënt van een laag in de doorsnede 

De temperatuur in een grensvlak wordt dus bepaald aan de hand van de verhouding tussen de 
warmteweerstand tot het beschouwde grensvlak en de totale warmteweerstand van de doorsnede. 
Ook de oppervlaktetemperaturen volgens tabel 5 hebben invloed. De gevonden temperaturen 
kunnen lineair verbonden worden zodat een temperatuurverloop verkregen wordt. 
In afbeelding 36 is het temperatuurverloop te zien in de doorsnede van zowel een enkelschalig 
gevelelement opgebouwd uit een betonrug met baksteenstrips als een dubbelschalig gevelelement 
met een buitenspouwblad opgebouwd uit een betonrug met baksteenstrips en een 
buitenspouwblad van halfsteens, baksteen metselwerk. 

Afbeelding 36: Temperatuurverloop in zomer (rood} en winter (blouw} in enkel- en dubbelschalige gevelelementen 

Het temperatuurverloop voor extreme oppervlaktetemperaturen, zoals deze is bepaald met de 
Glaser-methode, is eveneens in tabel 6 weergegeven. Bij het temperatuurverloop binnen een 
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enkelschalig gevelelement is geen rekening gehouden met een aanwezige achterconstructie, het 
totale temperatuurverschil manifesteert zich in de enkelschalige doorsnede. In werkelijkheid zal in 
de meeste gevallen een achterconstructie (bijvoorbeeld een getunnelde betonnen wand) aanwezig 
zijn, hier wordt echter uitgegaan van een extreme situatie. 

Temperatuur per grensvlak 
Type gevelelement 

Baksteen- Beton/lucht Isolatie -
Situatie Buitenzijde 

beton/lucht - isolatie beton 
Binnenzijde 

Zomer 75,0 oe 49,8 oe 17,0 oe 
Enkelschalig 

Winter -25,0 oe -5,4 oe 20,0 oe 

Dubbelschalig 
Zomer 75,0 oe 74,3 oe 73,7 oe 18,2 oe 17,0 oe 

(buitenspouwblad 
als betonrug met 

Winter -25,0 oe -24,4 oe -24,0 oe 19,1 oe 20,0 oe 
steenstrips) 

Dubbelschalig 
Zomer 75,0 oe 73,0 oe 62,4 oe 18,0 oe 17,0 oe 

(buitenspouwblad 
als halfsteens 
bakstenen Winter -25,0 oe -23,5 oe -15,2 oe 19,3 oe 20,0 oe 

Tabel6: Temperaturen per grensvlak per type gevelelement 

Kromming 
In de voorgaande twee paragraven zijn twee oorzaken van opgelegde vervorming besproken. Zowel 
de krimpbelasting als de belasting door temperatuurverschillen varieert over de doorsnede van het 
prefab gevelelement. Om deze reden zal kromming van het gevelelement optreden. Wanneer 
aangenomen wordt dat hygroscopische krimp een basiskromming tot gevolg heeft, zal de 
thermische vervorming in de zomer een additionele kromming geven. In de winter zal de thermische 
vervorming leiden tot een negatieve kromming, welke de basiskromming deels opheft. Afbeelding 
37 toont deze cumulatieve vervorming, uitgaande van een enkelschalig prefab gevelelement, 
onthouden van randvoorwaarden. 
De basiskromming ontstaat doordat het beton aan de stortzijde verkort, de additionele kromming 
ontstaat doordat de buitenzijde (in dit geval de malzijde) als gevolg van een temperatuurstijging in 
de zomersituatie verlengt en als gevolg van een temperatuurdaling in de wintersituatie verkort. 

Thermische vervorming; zomer 

Hygroscopische krimp 
tZ2 2 2 2 i 2 2 i i 2 2 2.} 2 ;:; &21 

+ 

Thermische vervorming; winter 

~ l ?2 2 2 29 2 2 p 2 2 2 2 i 2 2 %'! 

Afbeelding 37: Samengestelde vervorming, opgebouwd uit hygroscopische krimp en thermische vervorming 
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In werkelijkheid zal het bovenstaande gevelelement verhinderd worden om te vervormen, doordat 
de twee lagen, baksteen metselwerk en beton, direct met elkaar verbonden zijn. Bovendien zorgen 
de verbindingsmiddelen naar een achterliggende constructie voor verhindering van vervorming. 
Wordt een dubbelschalig gevelelement beschouwd dan verhinderen de verbindingsmiddelen tussen 
binnen- en buitenspouwblad het vervormen van elk van de spouwbladen. Het binnenspouwblad 
kent relatief constante klimatologische omstandigheden, in tegenstelling tot het buitenspouwblad. 
Afbeelding 38 toont een sandwichgevelelement in een zomersituatie. Het buitenspouwblad zet uit 
door een temperatuurstijging en trekt krom vanwege een interne temperatuurgradiënt en non
uniform krimpgedrag. 

Afbeelding 38: Verhinderde vervorming van het buitenspouwblad van een sandwichgevelelement 

De mate van verhinderde vervorming in bovenstaand gevelelement hangt af van de buigstijfheid van 
de twee spouwbladen en de verbindingsmiddelen tussen binnen- en buitenspouwblad, welke de 
indirecte verbinding verwezenlijken. Verhindering van vervorming gaat gepaard met spanningen in 
het gevelelement. Beschouwing van een enkelschalig gevelelement toont dat ook in deze situatie 
verhindering van vervorming optreedt, doordat het baksteen metselwerk en beton direct met elkaar 
verbonden zijn. In hoofdstuk 5 wordt dit nader belicht. 

3.6 BEVINDINGEN LITERATUUR 

3.6.1 Algemeen 
Diverse aspecten, welke besproken zijn in voorgaande paragraven, komen in aanmerking voor nader 
onderzoek. Allen hebben betrekking op het gedrag van prefab gevelelementen, opgebouwd uit 
baksteen metselwerk en beton. Bovendien staat een aantal aspecten, in meer of mindere mate, met 
elkaar in verband. 

3. 6.2 Overzicht bevindingen 
In paragraaf 3.2.4 wordt gesproken over maximaal toelaatbare maatafwijkingen en variërende, 
klimatologische omstandigheden. Deze twee begrippen houden nauw verband met elkaar. De 
invloed van het klimaat op de prefab gevelelementen is onder andere afhankelijk van de kleur en de 
oriëntatie van de gevel. Maatafwijkingen worden opgenomen in de voegen tussen gevelelementen, 
simultaan dilateren deze voegen de geprefabriceerde gevels van een gebouw. Overschrijding van 
deze maattoleranties kan deze dilaterende functie mogelijkerwijs verhinderen. In de praktijk blijkt 
dat maatafwijkingen ter plaatse van (dilatatie)voegen de esthetica van een gebouw negatief 
beïnvloeden. 
Een ander fenomeen is de stijfheidvermindering van een prefab gevelelement door grote 
gevelopeningen. De keuze tussen een buitenspouwblad van baksteen metselwerk of van beton met 
baksteenstrips wordt in paragraaf 3.3.3 besproken en heeft ook invloed op de stijfheid van het 
gevelelement. Echter zou deze keuze ook afhankelijk kunnen zijn van de constructieve capaciteit van 
de beschikbare, stalen verbindingsmiddelen. 

Eveneens relevant is de treksterkte van een baksteen metselwerk spouwblad, al dan niet 
gecombineerd met lintvoegwapening. Daaraan gekoppeld kunnen de constructieve gevolgen van de 
toepassing van gietmortel in plaats van voegmortel geanalyseerd worden. Of het verschil maakt 
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wanneer bakstenen of baksteenstrips in een prefab gevelelement overgoten worden met gietmortel 
of met beton is van belang voor de verbinding op detailniveau en de hechtsterkte ter plaatse. Een 
ander gerelateerd facet is de mate van vulling van de voegen tussen de bakstenen of baksteenstrips. 
In paragraaf 3.4.3 komt aan het licht dat verbindingsmiddelen voor prefab toepassingen op 
verschillende niveaus voorkomen. Verbindingsmiddelen kunnen beoordeeld worden op sterkte- en 
vervormingseisen, financiële haalbaarheid, maakbaarheid, maatvastheid, stelmogelijkheden en 
esthetica. De toegepaste verbindingsmiddelen tussen binnen- en buitenspouwblad van een prefab 
gevelelement zijn in de meeste gevallen niet verstelbaar. 

Een belangrijk belastinggeval waar prefab gevelelementen aan blootgesteld worden is opgelegde 
vervorming, behandeld in paragraaf 3.5. Opgelegde vervorming ontstaat door 
temperatuurverschillen, krimp- en kruipbelasting. Kromtrekken en vooraf togen van prefab 
gevelelementen zijn belangrijke punten met betrekking tot het opgelegd vervormen door 
temperatuurverschillen en krimp van het prefab gevelelement, zo leert de ervaring. De verschillende 
uitzettingscoëfficiënten welke baksteen metselwerk en beton kennen, resulteren bij 
temperatuurverschillen tot verhindering van opgelegde vervormingen omdat de twee materialen 
met elkaar in directe of indirecte verbinding staan. Aanwezigheid van verbindingsmiddelen tussen 
twee spouwbladen bij dubbelschalige gevelelementen introduceert spanningen in de 
verbindingsmiddelen ten gevolge van verschillende opgelegde vervormingen van beide 
spouwbladen. Deze spanningen beïnvloeden mogelijk de capaciteit van de verbindingsmiddelen. De 
reikwijdte van het onderwerp 'opgelegde vervormingen' wordt vergroot door de directe relatie met 
de maatvastheid en esthetica van prefab gevels en (dilatatie)voegen in het bijzonder. 

Komende hoofdstukken gaan dieper in op het thema 'opgelegde vervormingen' . Om het fenomeen 
opgelegde vervormingen te doorgronden, is naast het analyseren van praktijkgevallen zowel 
numeriek als experimenteel onderzoek uitgevoerd. 
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4. INVENTARISATIE VAN PRAKTIJKGEVALLEN 

4.1 ALGEMEEN 

Tijdens het bezoeken van een vijftal projecten in Nederland is geanalyseerd op welke manier en in 
welke mate verhindering van opgelegde vervormingen leidt tot esthetische tekortkomingen of 
fysieke schade aan prefab gevelelementen. Het oudste project dat bezocht is, stamt uit de periode 
dat prefab gevelelementen van baksteen metselwerk en beton op de markt geïntroduceerd werden, 
aan het eind van de 20e eeuw. In de loop der tijd zijn enkele veranderingen doorgevoerd welke de 
kwaliteit van de gevelelementen hebben verbeterd. Niet alleen het vooraf togen, maar ook moderne 
maltechnieken en een nette manier van detaillering hebben voor acceptatie van de cruciale 
bouwdelen geleid. De projecten hieronder worden beschouwd in chronologische volgorde van 
oplevering. Enkelschalige gevelelementen, opgebouwd uit een betonrug van beton en 
baksteenstrips, hebben centraal gestaan tijdens de bezoeken. 

4.2 PROJECTBEZOEKEN 

4.2.1 Algemeen 
Enkelschalige gevelelementen worden ingezet als borstweringen of als eindwanden in combinatie 
met een getunneld casco. De wijze waarop de gevelelementen verbonden zijn met de 
achterliggende constructie heeft invloed op de vervormingen en spanningen die optreden. 
Afbeelding 39 toont een gebruikelijke configuratie van de verbindingsmiddelen in een horizontale 
doorsnede van een enkelschalig gevelelement. Ook is te zien hoe het gevelelement mogelijk 
vervormt in een dergelijke situatie. De vervorming in en uit het vlak veroorzaakt esthetische 
tekortkomingen aan de gevel. Bovendien kunnen ter plaatse van de voegen tussen de 
gevelelementen moeilijkheden ontstaan omdat een voeg slechts een beperkte maatafwijking of 
lengteverandering van de gevelelementen kan verwerken. 

Afbeelding 39: Horizontale doorsnede van twee aangrenzende enkelschalige gevelelementen en de verbinding naar het casco 

4.2.2 Parkhof te Amstelveen, 1999 
De enkelschalige gevelelementen van deze acht woontorens bestaan uit een betonrug van 70 mm, 
voorzien van staand metselwerk van rode handvormstenen met gevulde voegen (afbeelding 40). De 
esthetica is sinds de oplevering, circa een decennium geleden, gedegradeerd. Zo is op diverse 
plaatsen witte uitslag op de bakstenen aanwezig en wordt het verticale lijnenspel van de gevel 
verstoord door een onnauwkeurige montage. Het kromtrekken van gevelelementen is 
waarneembaar daar waar een achterconstructie ontbreekt (afbeelding 41), wellicht zijn de dunne 
betonrug en het relatief grote aandeel baksteen metselwerk in de doorsnede hier debet aan. 
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Afbeelding 40 en 41: Woontoren project Parkhof en enkelschalig gevelelement zonder achterconstructie 

4.2.3 Ten Bijgaerde te Oisterwijk, 2006 
De gevel van dit zorgcomplex is vormgegeven met zowel enkel- als dubbelschalige gevelelementen. 
Het grootste gedeelte van de gevel bestaat uit sandwichelementen, het binnenspouwblad is van 
beton en het buitenspouwblad bestaat uit een betonrug met baksteenstrips van zwarte 
strengpersstenen (afbeelding 42). De sandwichelementen vertonen op verschillende plaatsen witte 
uitslag en mechanische schade is niet uitgebleven. Afbeelding 43 toont een afgebroken 
baksteenstrip, de reden van het ontbreken van deze steen is echter onbekend. Ook zijn bouwdelen 
beschadigd doordat een te kleine stelruimte geen ruimte heeft geboden aan het vervormen van 
aangrenzende bouwdelen. De zwarte sandwichelementen, waarvan de oppervlaktetemperatuur 
behoorlijk kan oplopen, trekken enigszins krom. De grootte van het kromtrekken is echter moeilijk 
waarneembaar omdat de elementen pas vanaf de eerste verdieping aangebracht zijn. De 
gevelvullende, enkelschalige elementen vullen een groot gedeelte van de voorgeve l in. De 
gevelelementen zijn voorzien van grote openingen om de galerij van voldoende licht te voorzien, het 
waarnemen van eventuele kromming wordt hierdoor onmogelijk. Ook deze elementen zijn op 
enkele plaatsen vervuild door witte uitslag. 

Afbeelding 42 en 43: Zorgcomplex Ten Bijgaerde en een detailfoto van de afgebroken baksteenstrip 

4.2.4 Sciencepark te Amsterdam, 2007 
De lange borstweringen van deze studentenhuisvesting zijn reeds tijdens de productie aan 
onderzoek blootgesteld. De elementen variëren in lengte tussen de zeven en tien meter, de 
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doorsnede bestaat uit een 120 mm dikke betonrug met daarop baksteenstrips van 30 mm dik. 
Vanwege de lange, slanke geometrie en het staande metselwerk werd destijds verwacht dat de 
elementen krom zouden gaan staan (afbeelding 44). Om deze reden is de kromming gemeten van 
het eerste gevelelement voordat deze gemonteerd was, afbeelding 45 toont dit. Op basis van de 
gemeten middenuitbuiging is de te gebruiken ma_l in tegengestelde richting getoogd. Als extra 
veiligheidsmaatregel zijn de okergele borstweringen op drie plaatsen verbonden met de 
achterliggende vloer, hetgeen afwijkt van de gebruikelijke verbinding op louter beide uiteinden van 
de borstwering, dit is te zien op afbeelding 46. De extra verbinding in het midden van de borstwering 
trekt het element naar de achterliggende constructie zodat de kromming van het gevelelement 
gereduceerd wordt. Onvolkomenheden aan de gevelelementen worden niet waargenomen. 

Afbeelding 44 en 45: Studentenhuisvesting Sciencepark en het vaststellen van de optredende kromming van een gevelelement 

t 4 7 /7-2z 2)) Ç 2'2 /-2/27 ~2 2J 
Afbeelding 46: Horizontale doorsnede over het gevelelement met drie verbindingen naar de achterliggende constructie 

4.2.5 Koningin Wilhe/minaplein te Amsterdam, 2008 
Zowel enkel- als dubbelschalige gevelelementen kleuren de gevel van dit appartementencomplex 
wit, afbeelding 47 en 48 tonen dit. De geglazuurde strengpersstenen zijn erg maatvast waardoor het 
ritme van de gevel benadrukt wordt. Vanwege de lengte van de enkelschalige gevelelementen op de 
kopgevels zijn deze elementen vooraf tegen getoogd, hetgeen resulteert in strakke gevels. Ondanks 
het vooraf togen lijken enkele enkelschalige gevelelementen in geringe mate krom te staan. 
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Afbeelding 47 en 48: Voorgevel van appartementencomplex Koningin Wilhe/minaplein en enkelschalige elementen op de kopgevel 

4.2.6 Gemeentehuis te Waalwijk, 2009 
Op het moment van dit projectbezoek was het project nog in aanbouw, afbeelding 49 en 50 laten dit 
zien. De oranje borstweringen van het gemeentehuis werden aan het casco bevestigd. Repeterende 
betonruggen met variërende dikten, omhult door baksteenstrips, vormen de aaneengeschakelde 
enkelschalige gevelelementen. De voegen tussen de baksteenstrips zijn terugliggend en resulteren in 
een overzichtelijk geheel. De borstweringen vertoonden geen fysische gebreken, hetgeen echter niet 
garandeert dat dit ook in de toekomst uitblijft. 

Afbeelding 49 en 50: Gemeentehuis Waalwijk in aanbouw en de montage van een borstwering 

Logischerwijs is door de jaren heen lering getrokken uit problemen die aan het licht zijn gekomen 
tijdens verschillende projecten. Opvallend is dat het uiterlijk van voegen en zichtzijden aanzienlijk 
verbeterd is. Ook worden enkelschalige gevelelementen voorzien van een dikkere betonrug om 
kromtrekken te voorkomen. Het tegen de kromrichting in togen van de mal en aanpassen van de 
bevestigingsmethode dragen bij aan de esthetica van de gevel. Witte uitslag op de bakstenen is bij 
recente projecten nauwelijks aanwezig door de vergrote kennis met betrekking tot de samenstelling 
van de mortel, welke als variabele factor, afhankelijk van de toegepaste baksteen, dienst doet. De 
verhindering van opgelegde vervormingen heeft wel degelijk esthetische consequenties tot gevolg. 
Vervorming van enkelschalige gevelelementen is waargenomen, echter zijn deze waarnemingen niet 
te kwantificeren. Met het oog op experimenteel onderzoek zal rekening moeten worden gehouden 
met zeer kleine vervormingen, welke niet zonder meetinstrumenten geregistreerd kunnen worden. 
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5. NUMERIEK ONDERZOEK 

5.1 ALGEMEEN 

Om het inzicht in het gedrag van prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en 
beton, te vergroten, zijn enkelschalige gevelelementen met behulp van diverse rekenkundige 
softwarepakketten gemodelleerd. Nadat een gevelelement op de juiste wijze is gemodelleerd, 
worden stapsgewijs randvoorwaarden en belastingen gesimuleerd. Door vervolgens een numerieke 
berekening uit te voeren, kan het gedrag ten aanzien van het gemodelleerde gevelelement 
inzichtelijk gemaakt worden. Aan de hand van voorgaande hoofdstukken zullen de belastingen 
opgelegde vervormingen zijn, namelijk belasting door krimp en thermische vervorming. De 
numerieke berekeningen worden voorafgegaan door een handmatige berekening. 
De gebruikte softwarepakketten zijn SCIA Engineer 2008 en Ansys 11. Allereerst zullen de modellen 
die zijn gebruikt in SCIA Engineer 2008 besproken worden. Bijbehorende berekeningen geven 
resultaten op elementniveau. Wanneer verder wordt ingezoomd, naar detailniveau, wordt Ansys 11 
aangesproken. 

5.2 MATERIAALGEGEVENS 

5.2.1 Algemeen 
Alvorens met de experimenten te beginnen, dienen de materiaalgegevens van zowel baksteen 
metselwerk als van beton bepaald te worden. De materiaalgebonden normen van steenconstructies 
(NEN 6790, 2005) en betonconstructies (NEN 6720, 2007) kwantificeren constructieve parameters 
op basis van een bepaalde materiaalkwaliteit. 

5.2.2 Baksteen metselwerk en beton 
Voor de betonkwaliteit is C53/65 aangehouden, een gangbare betonsoort in de prefab 
betonindustrie. Veel constructieve eigenschappen van beton zijn afhankelijk van de kwaliteit, tabel 7 
toont de relevante waarden. In werkelijkheid kan de betonkwaliteit hoger uitvallen dan de 'bestelde' 
kwaliteit. Deze discrepantie kan nadelige gevolgen hebben voor de constructieve veiligheid indien 
het kwaliteitsverschil de krachtswerking dermate beïnvloedt zodat de aangenomen 
(bezwijk)mechanismen niet meer relevant zijn. De kwaliteit van baksteen metselwerk is afhankelijk 
van zowel de mortel- als de baksteenkwaliteit. Indien deze bekend zijn, kan met behulp van de 
volgende formules de elasticiteitsmodulus bepaald worden (NEN 6790, 2005). 

f = 900 · /'rep 

/ ' =K ·/'a./' p rep b m 

Waarin: 
E Elasticiteitsmodulus baksteen metselwerk 
f'rep Representatieve druksterkte baksteen metselwerk 

f 'b Druksterkte baksteen 

f'm Gemiddelde druksterkte van de mortel 

K Factor afhankelijk van perforatiegraad van de baksteen en morteltype 
a en f3 Factoren afhankelijk van type metselsteen en morteltype 

Ter voorbeeld zijn bovenstaande formules ingevuld voor metselwerk opgebouwd uit 
strengpersstenen en betonnen voegen. Het baksteenvolume bestaat voor minder dan 25% uit 
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perforaties, de druksterkte van de strengpersstenen bedraagt 40 N/mm2
• De druksterkte van de 

voegen wordt bepaald door de toegepaste betonkwaliteit. De karakteristieke druksterkte behorende 
bij beton van kwaliteit C53/65 is 65 N/mm2

• Vanwege de productiewijze zijn de voegen slechts voor 
een zesde deel gevuld met beton. Op basis daarvan is de aanname gedaan dat de karakteristieke 
druksterkte van de betonnen voegen ook een zesde deel van de totale druksterkte bedragen. 

/ ' = 0 60 ·40 00°'65 
· (

65
•
00

)
0

•

25 

= 11 97 N/mm2 
rep I I 6 I 

f=900 ·11, 97 = 10775,15 N/mm2 

Voor de gemiddelde druksterkte van de mortel geldt bovendien een bovengrens van 20 N/mm2 of 
twee maal de druksterkte van de baksteen (Martens, 2006). De gemiddelde treksterkte van de 
steenachtige materialen baksteen metselwerk en beton is van belang voor de krachtswerking in het 
gevelelement. Het beton kan trekspanningen opnemen, baksteen metselwerk kan nauwelijks 
trekspanningen opnemen. Voor de gemiddelde treksterkte van baksteen metselwerk, met een 
morteltype dat in gevels toegepast wordt, geldt een waarde van 0,20 N/mm2 (CUR 82, 2001) . 
Wanneer een wanddikte van 100 mm niet overschreden wordt en van de lineaire elasticiteitstheorie 
gebruik wordt gemaakt, mag deze treksterkte met de factor 1,5 vermenigvuldigd worden om de 
buigtreksterkte van het baksteen metselwerk te verkrijgen (CUR 193, 1999). De waarde voor de 
elasticiteitsmodulus van beton is ontleend aan (Sagel & Dongen, 2006). 

Materiaalei~nscha'-~" 

Kwaliteit(-) 

Materiaal 8 kste tsel rk a enme we 

Elasticiteitsmodulus (E) 

Soortelijk gewicht (p) 

lineaire uitzettingscoëfficiënt (a) 

Thermische geleiding (A) 

Gemiddelde treksterkte (fbm) 

Tabel 7: Materiaaleigenschappen per materiaal 

5.3 SPANNING IN SAMENGESTELDE DOORSNEDEN 

5.3.1 Algemeen 

10775 N/mm2 

1800 kg/m3 

6,0 ·10-s mm/mm ·K 

0,65 W/m·K 

0,20 N/mm2 

Beton 

C53/65 

38500 N/mm2 

2500 kg/m3 

10,0 ·10-s mm/mm ·K 

2,00 W/m·K 

4,30 N/mm2 

Voordat computerberekeningen worden uitgevoerd, wordt hier eerst een handberekening getoond. 
Doordat een doorsnede uit verschillende materialen bestaat, met verschillende constructieve 
eigenschappen, ontstaan interne spanningen door opgelegde vervormingen. Deze paragraaf toont 
een analytische benadering van spanningen in een enkelschalig gevelelement, ten gevolge van 
thermische belasting, op basis van (Breugel, Braam, Veen, & Walraven, 2006). De resultaten van de 
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handberekening worden later vergeleken met de resultaten die verkregen zijn met rekenkundige 
softwarepakketten. 

5.3.2 Geometrie en thermische belasting 
Uitgegaan is van een horizontale doorsnede van een enkelschalig gevelelement zoals getoond in 
afbeelding 35. Het element heeft een lengte van 8000 mmeneen dikte van 150 mm. In dikterichting 
bestaat het element uit een laag beton van 120 mm en een laag baksteen metselwerk van 30 mm. 
De constructieve eigenschappen in tabel7 zijn gebruikt voor de berekening. De thermische belasting 
op de doorsnede, te zien in afbeelding 51, geldt voor een zomersituatie. Voor de grootte van de 
thermische belasting is gebruik gemaakt van tabel 6. 

T binnen = 17 °( 

Afbeelding 51: Temperatuurverloop binnen een enkelschalig gevelelement in de zomersituatie 

Allereerst wordt de zwaartelijn van de doorsnede bepaald. Dit gebeurt door de normaalstijfheden 
per laag te bepalen. De zwaartelijn wordt bepaald vanaf de binnenzijde, aan de betonzijde dus. 

n 

(EA ). = L EI·AI 
1=1 

{ fA ) 5 = E beton • Abeton + E bokstun • Abo.b~en 
= 38500 . 8000 ·120 + 10775. 8000 . 30 

=3,95 ·1010 N 

n 

LZt· E~· A; 
z =-"'1=;;:.1 _ _ _ 

• (EA ). 

z = z beton • E beton • A beton + Zbo.ateen • E bo.btewn • A bcksteen 

• (EA ), 
60 . 38500 .8000 ·120 + 135 ·10775. 8000 . 30 

=-----------~~----------
3,95 ·1010 

= 64,9 mm 
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Nu kan de afstand tussen zwaartelijn van de doorsnede en zwaartelijn van de laag bepaald worden: 

a1 =z. -z1 

Oberon =z. -60 

=64,9-60=4,9 mm 

ababmen =z. -135 

=64,9-135=-70,1 mm 

Met behulp van de eerder bepaalde gegevens kan de buigstijfheid van de samengestelde doorsnede 
bepaald worden, hierbij wordt uitgegaan van engescheurde doorsneden: 

n n 

(El).= LE1 ·11 +La/ ·E1 ·A1 
/=1 /=1 

(EI) • = E beton ·I ~~eron + E baumen · I bouteen +a beton 
2 

• E b•ton · A~~eron +a baksteen 
2 

• E baumen • Abaumen 

= 38500 · 1~ ·8000 ·1203 +10775 ·1~ ·8000 ·303 +( 4,9)
2 

·38500 ·8000 ·120+( -70,1)
2 

·10775 ·8000 ·30 

=5,80·1013 Nmm2 

Nu de stijfheidseigenschappen per laag van de samengestelde doorsnede bekend zijn, kan de 
thermische vervorming beschouwd worden. 
Het temperatuurverloop in de doorsnede is bepaald met behulp van de Glaser-methode, voor een 
zomersituatie. De buitentemperatuur, de temperatuur in het grensvlak en de binnentemperatuur 
bedragen respectievelijk 75,0 oe, 49,8 oe en 17,0 oe. Het temperatuurverloop is grafisch 
weergegeven in afbeelding 51. De handberekening gaat uit van een constante 
temperatuurverhoging, hiervoor wordt de gemiddelde temperatuur per laag verminderd met een 
momentane zomertemperatuur van 17,0 oe. In de laag baksteen metselwerk treedt een 
temperatuurverhoging van 45,4 oe op, in de betonnen laag verhoogt de temperatuur met 16,4 oe. 
Omdat beide lagen in de samengestelde doorsnede anders vervormen ten gevolge van een 
temperatuurwisseling worden deze fictief losgesneden. Ten gevolge van de gemiddelde 
temperatuurverhoging per laag zet de laag baksteen metselwerk meer uit dan de betonnen laag. De 
rekken zijn als volgt bepaald: 

Et =a; . ~;gem 

(
49,8 + 17,0 

Ebeton = ab•ton . 
2 

=10·10~ ·16,4 

=1,64·10-t mm/m 

17,0) 

Ebaksteen =ababt••n {
75

'
0

;
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'
8 

17,0) 

=6·10~ ·45,4 

= 2, 72 ·10-t mm/m 
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In werkelijkheid kunnen de lagen niet onafhankelijk van elkaar vervormen, de totale doorsnede kan 
wel een lengteverandering ondergaan. Het rekverschil kan dus niet optreden. Om dit rekverschil te 
verdisconteren wordt een kracht op de laag van baksteen metselwerk aangebracht, zo groot dat het 
rekverschil met de betonnen laag afneemt tot nul. Voor de aangebrachte kracht geldt: 

N bob!Hn = f1E ' f bobteen ' A bab!Hn 

N bobteen = ( E bobteen - Ebetan ) ' f bobteen ' A boksteen 

= ( 2, 72 ·10--4 - 1,64 ·10--4) ·10775. 8000 . 30 

=2,80 ·105 N 

Afbeelding 52 toont het rekverschil tussen de fictief losgesneden lagen en de kracht op de laag van 
baksteen metselwerk om dit rekverschil te vereffenen. 

Afbeelding 52: Rekverschil tussen beide logen en de krochten om deze op te heffen 

Om krachtenevenwicht te maken wordt een tegengestelde reactiekracht ter plaatse van de 
zwaartelijn van de samengestelde doorsnede aangebracht. Afbeelding 53 laat deze stap zien. 

Afbeelding 53: Reactiekrochten in de zwaartelijn 

Nreactle 

M reactle 
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De reactiekracht is zo groot als de kracht die eerder op de laag van baksteen metselwerk is 
aangebracht. Het reactiemoment is zo groot als de kracht op de laag baksteen metselwerk 
vermenigvuldigt met de afstand a. Afstand a is de afstand tussen de zwaartelijn van de laag baksteen 
metselwerk en de zwaartelijn van de samengestelde doorsnede. 

N reoat~ = N bobtftn 

= 2,80 ·105 N 

M,ma~ = N bobtftn . a 

= 2,80 ·105 ·(135,0- 64,9) 

=1,96 ·107 Nmm 

De reactiekracht wordt vervolgens verdeeld over de afzonderlijke lagen in de doorsneden. Hiervoor 
worden de eerder bepaalde normaalstijfheden gebruikt. Voor het reactiemoment wordt de 
aanname gedaan dat de betonnen laag het grootste gedeelte van het reactiemoment opneemt. De 
verdeling van het reactiemoment gebeurt naar rato van de gemiddelde treksterkten van beton en 
baksteen metselwerk volgens tabel 7. 

M _ fbm;beton 
noctie ;beton - ç ç · M,~t1ct/~ 

l bm;ktt1n + lbm;bt1/cst~~n 

= 4,30 ·M 
4, 30 + 0,20 rN<t~ 

= 0, 96 ·M,..,~ 

Uit de vergelijking blijkt dat 96% van het reactiemoment in de betonnen laag terechtkomt, de 
overige 4% wordt door de laag baksteen metselwerk verwerkt. Afbeelding 54 toont de verdeling van 
de reactiecomponenten. 

Afbeelding 54: Reactiekrachten verdeeld over de twee lagen 

N~e.ale;bebteen 

M~eactle;bebteen 

N~eoctll!;beton 

M ,.,actle;betoo 

De volgende stap bepaalt de normaalkracht per laag die door de reactiekracht wordt veroorzaakt. 
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E babtrrn • Ababtrrn • N 
{ EA) 

1 

rractir 

= 10775 ·8000 ·30 ·2 80·105 
3 95 •1010 

I 
I 

=1,83 ·104 N 

=2,80 ·105 -1,83 ·104 

=2,62 ·105 N 

Voor de reactiemomenten in de lagen van de doorsnede geldt: 

M rractlr;brton = 0' 9 6 · M rractie 

= 0, 96 ·1, 96 ·107 

=1,88 ·107 Nmm 

M rract/e ;babteen = 0' 04 · M rractle 

= 0,04 ·1,96 ·107 

=8,73 ·105 Nmm 

Nu alle krachten en momenten bekend zijn kunnen de resulterende spanningen bepaald worden. 
Afbeelding 55 illustreert dit. 

Afbeelding 55: Sponningsverdeling per loog door krochten en momenten 

De reactiekrachten per laag worden gedeeld door het oppervlak van die laag om zo de 
normaalspanningen in de doorsnede te bepalen. De reactiemomenten worden gedeeld door het 
elastische weerstandsmoment van de betreffende laag, op deze manier ontstaat een lineaire 
spanningsverdeling over de laagdoorsnede. Wanneer de spanningen opgeteld worden, resulteert dit 
in de totale spanningsverdeling over de samengestelde doorsnede. Afbeelding 56 illustreert dit. 
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Afbeelding 56: Totale sponningsverdeling per loog door krochten en momenten 

5.4 SCIA ENGINEER 2008 

5.4.1 Algemeen 
Nu een handberekening voltooid is, kan begonnen worden met numerieke simulatie. De eerste stap 
bij het modelleren van een prefab gevelelement is het vaststellen en invoeren van diverse element
en materiaalgegevens in SCIA Engineer 2008. Deze gegevens bepalen onder meer de geometrie en 
sterkte- en vervormingseigenschappen. De numerieke experimenten in SCIA Engineer zullen lineair 
berekend worden, scheurvorming wordt dus niet in de beschouwing meegenomen. De wapening in 
het gevelelement zal om deze reden ook niet of nauwelijks invloed hebben op de resultaten, deze 
wordt namelijk pas aangesproken in het niet-lineaire traject van de berekening, na scheurvorming. 

5.4.2 Eerste experiment: betonnen gevelelement met geringe hoogte 
Allereerst wordt een betonnen wand gemodelleerd. Hiervoor wordt een 3D-wandelement ingevoerd 
met geringe hoogte, als benadering van een 2D-wanddoorsnede. Op deze manier kan het 
vervormingsgedrag gesimuleerd worden, opgebouwd uit krimp en thermische vervorming in de 
zomer- en wintersituatie. Deze simulatie dient ter verificatie van het veronderstelde 
krommingsgedrag dat eerder weergegeven werd in afbeelding 37. 

De lengte van het gemodelleerde element is 8000 mm, de hoogte is 200 mm. De dikte van het 
betonnen element is 150 mm. Om ervoor te zorgen dat het model vrij kan krommen is één korte 
zijde van het element scharnierend ondersteund, de andere korte zijde is rollend ondersteund. 
Drie belastinggevallen zijn gemodelleerd, te weten: krimpbelasting, thermische belasting in de 
zomer en thermische belasting in de winter. De ingevoerde betonkrimp bestaat uit een 
lengteverandering en een kromming. De aangenomen grootte van de krimp is gebaseerd op 
afbeelding 29 en bedraagt 0,14%o na een jaar. De kromming ontstaat doordat de waarde voor de 
krimpverkorting varieert over de doorsnede. Naast de betonkrimp is de krimp van baksteen 
metselwerk eveneens benodigd, hier wordt uitgegaan van het feit dat baksteen metselwerk niet 
krimpt zodat met behulp van de formule in paragraaf 3.5.4 de kromming kan worden bepaald: 

E'r ·stort -E'r ·mgf IC= , , 
d 

0,14 ·10-3 - 0,00 ·10-3 

150,00 

=9,74 ·10-7 mm-1 

=0,97 mrad/m 
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De temperatuurbelasting is ingevoerd aan de hand van de resultaten volgens de Glaser-methode en 
geldt in een extreme situatie. Afbeelding 57 toont de geometrie van het model en de kromming door 
thermische vervorming in de zomer. De kromming ten gevolge van krimp en thermische vervorming 
in de winter zijn op analoge wijze bepaald. 

Geometrie 

.::-
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I 

Thermische vervorming; zomer 
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Afbeelding 57: Vervormingen von een betonnen gevelelement met geringe hoogte 

De resultaten van het experiment komen overeen met de veronderstelde vervormingen in 
afbeelding 37. De kromming ten gevolge van betonkrimp resulteert in een middenuitbuiging van 7,8 
mm en wordt vergroot door het temperatuurverloop in een zomersituatie tot een middenuitbuiging 
van 38,7 mm. In de wintersituatie treedt een negatieve middenuitbuiging van 16,2 mm op ten 
gevolge van thermische belasting en betonkrimp. Door de onverhinderde vervorming, vanwege het 
achterwege laten van het modelleren van randvoorwaarden, ontstaan er geen spanningen in het 
element. 

5.4.3 Tweede experiment: verdiepingshoog betonnen gevelelement 
Een vervolgstap is het verhogen van het betonnen gevelelement. De hoogte van 200 mm wordt 
vergroot naar 3600 mm. Op deze manier worden de werkelijke afmetingen van een enkelschalig 
betonnen gevelelement verkregen. De aangepaste verhouding tussen elementlengte en 
elementhoogte zorgt ervoor dat de aangebrachte belastingen in twee richtingen werken. De 
belastingen zijn onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande simulatie. Afbeelding 58 
toont de resultaten van dit experiment, op eenzelfde manier als afbeelding 57. 
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Geometrie 

Thermische vervorming; zomer 

Afbeelding 58: Vervormingen van een betonnen gevelelement 

De resultaten tonen de vervormingen in twee richtingen van het gemodelleerde gevelelement De 
totale vervormingen bestaan uit vervormingen in lengte- en hoogterichting, de krachtsafdracht 
binnen het betonnen element vindt eveneens plaats in lengte- en hoogterichting. Analoog aan het 
vorige experiment vergroot de temperatuurbelasting in de zomersituatie de kromming ten gevolge 
van variërende krimpbelasting over de doorsnede, in de wintersituatie heffen krimpbelasting en 
thermische vervorming elkaar deels op. De middenuitbuiging door de variërende betonkrimp 
bedraagt 9,4 mm. Door thermische belasting in een zomersituatie treedt een totale 
middenuitbuiging op van 46,6 mm, in de wintersituatie geldt een negatieve waarde van 19,5 mm. 
Ook bij dit experiment geldt dat de belastinggevallen geen interne spanningen veroorzaken vanwege 
de mogelijkheid tot onverhinderde vervorming. 

De hier gevonden middenuitbuigingen zijn allen circa 20% groter dan de eerder gevonden 
middenuitbuigingen bij het eerste experiment. Middels onderstaande vergelijkingen wordt 
aangetoond dat dit overeenkomt met de theoretische bepaling van de middenuitbuiging: 

-1 e 1 e - a. TC. horizontooi + a. TC. verticooi 

Op basis van de geometrie van het gevelelement kan het aandeel van de kromming in hoogterichting 
bepaald worden: 
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ö. = 3600
2 

• ö. 
mldtkn;vertkaal 

8000
2 mldden;lrortzontaal 

= 0,2025 · Ömldden;horlzontaal 

Ömldtkn;totaal = 1,2025 · Ömldden;lrortzontaal 

De kromming in hoogterichting veroorzaakt dus een vergroting van de middenuitbuiging van 20,25% 
ten opzichte van de middenuitbuiging die louter door kromming in lengterichting werd bepaald. Het 
aandeel van respectievelijk de horizontale en verticale uitbuiging in de totale middenuitbuiging 
bedraagt 83,16% en 16,84%: 

ö. = 1,0000 · Ö. 
mldden;horlzontaal 1,2025 mldden;totaal 

= 0' 8316 · Ömldden;totaal 

ö. = 0,2025 ·6. 
mldden ;verticaal 1, 2 O 2 5 mldden ;totaal 

= 0,1684 . Ömldtkn;totaal 

Om het prefab gevelelement van baksteen metselwerk en beton te modelleren wordt Ansys 
aangesproken, SCIA Engineer biedt niet de mogelijkheid om restricties in te voeren betreffende het 
grensvlak tussen beide materialen. 

5.5 ANSYS11 

5.5.1 Algemeen 
Het eindige elementenpakket Ansys biedt de mogelijkheid om een constructie in detail te 
bestuderen. De berekeningen in Ansys zijn lineair uitgevoerd, dit houdt in dat scheurvorming niet 
wordt beschouwd. 
Een groot deel van de analyse is afhankelijk van de eigenschappen van het gekozen elementtype en 
het toegepaste eindige elementennet. Het elementtype dat gebruikt wordt tijdens de experimenten 
in Ansys is een PLANE82-element. Dit rechthoekige 2D-element bestaat uit acht knooppunten. Één 
knoop per hoekpunt en één knoop in het midden van elk van de vier ribben. Elke knoop heeft twee 
vrijheidsgraden, namelijk de verplaatsing in x- en y-richting. Door de aanwezigheid van 
tussenknopen op de ribben van de elementen en de vrijheidsgraden van de knopen kan het 
elementtype nauwkeurig kromming beschrijven, een vereiste voor de beoogde experimenten. Om 
voldoende accurate resultaten te verkrijgen dient zo min mogelijk afgeweken te worden van een 
breedte-lengteverhouding van één, geldend voor elk element. Wanneer de verhouding groter wordt 
dan twee à drie moet met name rekening worden gehouden met een onnauwkeurige 
spanningsweergave (Bakker, Kerstens, & Hofmeyer, 2003). 

Door het invoeren van knopen in Ansys kan een oppervlak gedefinieerd worden in een 2D-omgeving. 
Dit oppervlak kan vervolgens opgedeeld worden in eindige elementen. De lengterichting van de 
gemodelleerde gevelelementen is in x-richting getekend, de dikterichting in y-richting. 

5.5.2 Eerste experiment: betonnen gevelelement 
Allereerst zal een referentie-experiment worden uitgevoerd, ter vergelijking met de resultaten die 
verkregen zijn met SCIA Engineer. 
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De horizontale doorsnede van een enkelschalig betonnen gevelelement wordt ingegeven volgens 
afbeelding 59. De lengte van het 2D-model is 8000 mm, de dikte is 150 mm. Het ontstane oppervlak, 
dat de horizontale doorsnede van het gevelelement representeert, wordt opgedeeld in eindige 
elementen met een lengte van 100 mm en een hoogte van 150 mm. Nadat de doorsnede is 
opgedeeld in 80 rechthoekige PLANE82-elementen kan een belasting worden aangebracht. Zowel 
krimp als thermische belasting worden gemodelleerd. Het elementtype PLANE82 biedt niet de 
mogelijkheid een initiële rek te modelleren zodat een fictieve temperatuurdaling wordt gebruikt om 
de krimp te beschrijven. De krimp is gemodelleerd door de waarde van de betonkrimp (0,14%o} als 
een temperatuurdaling van 14,0 oe in te voeren voor de onderste lijn in het model. Dat deze 
temperatuurdaling overeenkomt met de veronderstelde betonkrimp blijkt uit onderstaande 
vergelijking. 

EI r ;stort = ~ Tflctlef • a".ton 

14 ·10-5 = ~ Tflctief ·10 · 10~ 

14 ·10-5 

~T =---fictief 10 . 10~ 

= 14,0 oe 

Door aan de bovenste zijde geen fictieve temperatuurdaling aan te brengen, wordt een lineair 
verlopende betonkrimp over de doorsnede verkregen. Op deze manier wordt de situatie in 
afbeeld ing 32 nagebootst. De onderzijde van het model representeert de stortzijde van het element 
welke meer krimpt dan de bovenzijde van het model welke de malzijde voorstelt. Het model wordt 
aan de linkerzijde ondersteund door een scharnier, de rechterzijde wordt voorzien van een rollende 
ondersteuning. Op deze manier kan het 2D-model vrij vervormen. De temperatuurbelasting is 
gebaseerd op de waarden in tabel 6. In een zomersituatie geldt een temperatuur van 75, 0 oe aan de 
buitenzijde (malzijde) en een temperatuur van 17, 0 oe aan de binnenzijde (stortzijde) van het 
element. In een wintersituatie geldt respectievelijk een temperatuur van -25, 0 en 20, 0 oe. 

Geometrie 

Thermische vervorming; zomer 
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Afbeelding 59: Thermische vervormingen van een 20-geve/e/ement van beton 

De vervormingen ten gevolge van de gemodelleerde belasting, verkregen met Ansys, zijn nagenoeg 
gelijk aan de resultaten van de equivalente experimenten in SelA Engineer. De middenuitbuiging 
door de lineair verlopende betonkrimp bedraagt 7,5 mm. Deze middenuitbuiging loopt in een 
zomersituatie op tot 38,6 mm en neemt in een wintersituatie af tot een negatieve waarde van 16,4 
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mm. Het gekozen elementtype beschrijft de optredende kromming op een juiste manier. Interne 
spanningen treden niet op vanwege de modellering, die onverhinderde vervorming toelaat. 

5.5.3 Tweede experiment: gevelelement opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton 
Een volgend experiment bestaat uit een andere 2D-doorsnede zoals afbeelding 60 laat zien. Deze 
doorsnede bestaat uit een betonlaag met een dikte van 120 mm en een aangrenzende laag baksteen 
metselwerk van baksteenstrips met een dikte van 30 mm, de lengte blijft 8000 mm. In plaats van één 
oppervlak, worden nu twee oppervlakken gegenereerd, één voor elke laag in de doorsnede. Beide 
oppervlakken worden apart opgedeeld in eindige elementen, waar PLANE82-elementen voor 
worden gebruikt. De ondersteuningen veranderen niet ten opzichte van het voorgaande experiment. 
De bovenzijde in het model stelt de buitenzijde (baksteen metselwerk) van het gevelelement voor, 
de onderzijde (beton) representeert de binnenzijde. 

De laag baksteen metselwerk, van 30 mm dik, wordt onderverdeeld in 160 elementen met een 
lengte van 50 mm en een hoogte van 30 mm. De betonnen laag, van 120 mm dik, bestaat uit 320 
elementen met een lengte van 50 mm, de hoogte is hier 60 mm. 
De thermische belasting wordt ingevoerd op basis van het temperatuurverloop in een enkelschalig 
gevelelement zoals dat bij de handberekening is aangenomen. Voor beide lagen in de doorsnede 
geldt dus een constante temperatuur. Deze temperatuurverdeling komt niet overeen met de 
werkelijkheid maar wordt toegepast om het numerieke model met de analytische handberekening 
te vergelijken. De aanname wordt gedaan dat de lineair verlopende krimpbelasting over de 
doorsnede gelijk blijft aan de verdeling die gebruikt is in het vorige model. 

Het grensvlak tussen de laag baksteen metselwerk en beton (de directe verbinding volgens paragraaf 
3.4.3) wordt verondersteld volledig schuifsterk te zijn. Afbeelding 60 toont de ingevoerde geometrie 
van de doorsnede en de verkregen vervormingen. 

Geometrie 

Thermische vervorming; zomer 

Spanning zomer 

Afbeelding 60: Thermische vervormingen van een 20-gevelelement van baksteen metselwerk en beton 

De vervorming ten gevolge van de gemodelleerde krimpbelasting is nagenoeg gelijk gebleven ten 
opzichte van het vorige model. De middenuitbuiging door de lineair verlopende betonkrimp 
bedraagt wederom 7,5 mm. De extra middenuitbuiging in een zomersituatie is 2,7 mm en in een 
wintersituatie geldt een negatieve waarde van 2,4 mm. De cumulatieve middenuitbuiging bedraagt 
respectievelijk 10,2 mm en 5,1 mm. Afbeelding 60 toont de vervorming van het model in de 
zomersituatie. In de wintersituatie kromt het model naar dezelfde zijde, de reden hiervan is dat 
krimp de maatgevende kromming veroorzaakt welke slechts deels opgeheven wordt door de 
kromming ten gevolge van temperatuurbelasting die in een wintersituatie geldt. 
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Zoals eerder is beschouwd, kent beton een grotere lineaire uitzettingscoëfficiënt dan baksteen 
metselwerk. In het grensvlak tussen beide lagen in de doorsnede, waar een bepaalde temperatuur 
heerst, ontstaan spanningen omdat de twee lagen elkaars vervorming verhinderen. Deze 
normaalspanningen, in x-richting, zijn weergegeven in afbeelding 61. In de zomerperiode treden 
drukspanningen in x-richting op in het baksteen metselwerk. In de baksteen metselwerk laag heerst 
namelijk een hogere temperatuur dan in de betonnen laag, dit temperatuurverschil is meer van 
invloed dan het geldende verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen baksteen metselwerk en beton. 
Vice versa treden er trekspanningen op in de betonnen laag nabij het grensvlak, hier weerhoudt de 
betonnen laag de baksteen metselwerk laag namelijk van uitzetten. Onderaan de betonnen laag, aan 
de binnenzijde van de samengestelde doorsnede, treden drukspanningen op. Deze drukspanningen 
zijn het gevolg van een lineair verlopende rekverdeling over de hoogte van het element. De 
spanningsverdeling komt overeen met de spanningen die gevonden zijn met behulp van de 
handberekening in paragraaf 5.3. In de wintersituatie treden in x-richting trekspanningen op in de 
baksteen metselwerk laag. In de betonnen laag, nabij het grensvlak, heerst een drukspanning. Aan 
de onderzijde van de samengestelde doorsnede heerst een trekspanning. 

Teneinde een lineair verlopende krimp te verkrijgen door een fictieve temperatuurdaling te 
modelleren, is aan de laag baksteen metselwerk eveneens de lineaire uitzettingscoëfficiënt van 
beton toegekend. Verhindering van de variërende krimpbelasting over de doorsnede is niet aan de 
orde zodat spanningen uitblijven. Vervorming ten gevolge van de krimpbelasting treedt wel op, zoals 
eerder reeds vermeld is. 

Spanning in x-richting; zomer 

- .892515 - .465 387 .03826 .388868 .815995 
-.678951 -.251823 . 175304 .602432 1.03 

Afbeelding 61: Spanningen in x-richting in zomer- en wintersituatie 

De gevonden spanningsverdeling in een zomersituatie komt ook kwantitatief goed overeen met de 
spanningsverdeling op analytische basis. De foutmarge van maximaal15% vraagt om een meer 
gedetailleerd eindige elementenmodel zoals in het volgende experiment is gecreëerd. 

5.5.4 Derde experiment: betonrug voorzien van losse baksteenstrips 
In een volgend eindige elementenmodel worden de baksteenstrips afzonderlijk gemodelleerd om 
een meer gedetailleerd beeld van de spanningen in de doorsnede te verkrijgen. Omdat de 
baksteenstrips los gemodelleerd zijn, dient de elasticiteitsmodulus van sec de steenstrips te worden 
ingevoerd, een waarde van 16000 N/mm2 is gebruikt op basis van (CUR 193, 1999). De laagdikten 
blijven ongewijzigd. De lengte van de bakstenen is 200 mm en de voegbreedte bedraagt 10 mm. Van 
de voegdiepte van 30 mm is 5 mm gevuld met voegmateriaaL Het voegmateriaal is van dezelfde 
betonkwaliteit als die in de betonnen laag gebruikt is. Wederom is het model opgebouwd uit 
PLANE82-elementen, ditmaal met een lengte en breedte van 5 mm. In verband met het maximaal 
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aantal te modelleren knopen is slechts het uiteinde van het enkelschalige gevelelement 
gemodelleerd, zoals in afbeelding 62 weergegeven is. De lengte van het model bedraagt 830 mm. De 
krimpbelasting en thermische belasting worden op eenzelfde wijze gemodelleerd als in het 
voorgaande model. Voor de thermische belasting geldt dus wederom een constante temperatuur 
per laag in de doorsnede van het model. Afbeelding 62 toont de spanningsverdeling die ontstaat 
door thermische belasting in een zomersituatie. 

- 4 . 037 -2 . 574 -1.112 .35 0516 1. 813 
-3 . 305 -1.843 -.380664 1.082 2.544 

Afbeelding 62: Grafische spanningsverdeling in x-richting over samengestelde daarsnede van beton en baksteen metselwerk 

De verkregen spanningsverdeling door thermische belasting herhaalt zich in de lengterichting van 
het gevelelement per baksteenstrip. Wat zichtbaar wordt, is dat de normaalspanningen in de 
baksteenstrips en de aangrenzende betonnen laag stijgen naarmate het midden van de 
baksteenstrip genaderd wordt. Het modelleren van een thermische belasting in een winterperiode 
leidt tot een spanningsverdeling met omgekeerd teken. De aangebrachte krimpbelasting veroorzaakt 
ook bij dit experiment geen spanningen in de doorsnede. Het belastinggeval uit zich louter in 
vervorming van het eindige elementenmodeL 

Wanneer de spanningsverdeling ter plaatse van de snede door het eindige elementenmodel in 
afbeelding 62 wordt vergeleken met de analytisch bepaalde spanningsverdeling, blijkt een goede 
overeenkomst te bestaan. De gestippelde lijn in afbeelding 63 geeft de spanningen weer die bepaald 
zijn conform de handberekening, het gearceerde verloop is verkregen met het eindige 
elementenmodeL 

O totul 

- Nbotstoen --!> N reoctle;--. 

~-----, M .. ~e~te;-

Afbeelding 63: Spanningsverdeling Ansys vergeleken met analytisch bepaalde spanningsverdeling 
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De drukspanning bovenaan de laag baksteen metselwerk, bepaald met het eindige elementenmodel, 
is lager dan op basis van de handberekening wordt verwacht. Een mogelijke oorzaak is dat de laag 
baksteen metselwerk in het eindige elementenmodel een groter aandeel van het buigende moment 
in de doorsnede opneemt dan de geschatte 5% bij de hand berekening. 

Omdat slechts een deel van de horizontale doorsnede van een enkelschalig gevelelement 
gemodelleerd is, kan de middenuitbuiging niet direct worden verkregen. Extrusie van de vervorming 
van het model toont dat de middenuitbuiging door de krimpbelasting 0,9 mm bedraagt. Het 
temperatuurverloop in de zomer vergroot deze middenuitbuiging tot 1,2 mm. In de wintersituatie 
neemt de middenuitbuiging af tot 0,6 mm. Ten opzichte van het vorige experiment zijn de verkregen 
middenuitbuigingen aanzienlijk kleiner, dit is toe te schrijven aan het feit dat het model (afbeelding 
62) over de gehele rechterzijde is voorzien van ondersteuningen welke verplaatsing in x-richting 
verhinderen, verplaatsing in v-richting kan vrij optreden. Rotatie van deze zijde wordt dus 
voorkomen, hetgeen in strijd is met de werkelijkheid . 

5.5.5 Vierde experiment: betonrug voorzien van losse baksteenstrips, variërende temperatuur 
In tegenstelling tot de aangenomen constante temperatuurverdeling die gebruikt is bij de 
handberekening en het tweede en derde experiment in Ansys 11 verloopt het temperatuurverloop 
volgens de Glaser-methode lineair per laag in de doorsnede. Afbeelding 51 toont zowel het 
vereenvoudigde, constante temperatuurverloop als het lineair variërende verloop. Het constante 
temperatuurverloop in een zomersituatie kent één temperatuur per laag in de doorsnede, welke 
samenkomen in het grensvlak tussen de lagen. In de laag baksteen metselwerk heerst een 
temperatuur van 62,4 oe, in de betonnen laag bedraagt de temperatuur 33,4 oe, een stijging van 
respectievelijk 45,4 en 16,4 oe ten opzichte van een momentane zomertemperatuur van 17,0 oe. De 
laag baksteen metselwerk ondergaat een grotere uitzetting ten gevolge van deze thermische 
belasting dan de betonnen laag ondanks dat baksteen metselwerk een kleinere lineaire 
uitzettingscoëfficiënt kent dan beton. De volgende vergelijking toont dit: 

e, = ~ . r;;gem 

Eb.ron = 10 ·10-6 ·16 1 4 

= 1,64 ·10-4 mm/m 

EbobtHn = 6 ·10-6 · 45,4 

=2,72 ·10-4 mm/m 

Wanneer de lineair verlopende temperatuurverdeling volgens de Glaser-methode wordt gebruikt, 
heerst slechts één temperatuur van 49,8 oe op het grensvlak tussen de twee lagen in de doorsnede. 
De temperatuurstijging van 32,8 oe ten opzichte van de momentane zomertemperatuur doet het 
beton ter plaatse meer uitzetten dan het baksteen metselwerk vanwege de grotere lineaire 
uitzettingscoëfficiënt die het materiaal beton bezit. 

Een eindige elementenmodel waarin het temperatuurverloop kan variëren tussen een constante 
temperatuur per laag en een lineair variërende temperatuur per laag leert dat de spanningsverdeling 
over de doorsnede erg afhankelijk is van het gebruikte temperatuurverloop. Een lineair variërend 
temperatuurverloop veroorzaakt een spanningsverdeling met omgekeerd teken ten opzichte van de 
eerder uitgevoerde experimenten waar de temperatuur per laag een constante waarde kent. In de 
laag baksteen metselwerk heerst, ten gevolge van een lineair variërend temperatuurverloop, een 
trekspanning omdat deze het uitzetten van het beton ter plaatse van het grensvlak verhindert. In het 
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beton nabij het grensvlak heerst dientengevolge een drukspanning. Afbeelding 64 toont schematisch 
het eindige elementenmodel en de invloed van het temperatuurverloop op de spanningsverdeling in 
de doorsnede. 

Ox 

T baksteen = 62,4 oe 

I r 
Tbeton = 33,4 oe 

Ox 

Tbuiten = 75,0 oe 

w r 
+1,60 

T binnen = 17,0 oe 

Afbeelding 64: Spanningsverdeling volgens constant temperatuurverloop en temperatuurverloop volgens de Glaser-methode 

Niet zozeer de absolute waarden maar de richtingen van de spanningen in de doorsnede worden 
beïnvloedt door de vorm van het temperatuurverloop. De trekspanningen in de laag baksteen 
metselwerk, die ontstaan door een lineair variërend temperatuurverloop, kunnen schade 
veroorzaken aan de baksteenstrips of tussenliggende voegen wanneer de maximaal opneembare 
trekspanning van het metselwerk overschreden wordt. In het grensvlak tussen de laag baksteen 
metselwerk en beton heerst een spanningsverschil dat nader onderzocht wordt in de volgende 
paragraaf. 

Wijziging van het temperatuurverloop over de doorsnede vergroot de middenuitbuiging die 
veroorzaakt wordt door thermische belasting. De middenuitbuiging door krimpbelasting blijft 0,9 
mm. Het temperatuurverloop in de zomer vergroot deze middenuitbuiging tot 3,1 mm. In de 
wintersituatie leidt de thermische belasting tot een negatieve middenuitbuiging van 0,9 mm. Ten 
opzichte van het derde experiment zijn de verkregen middenuitbuigingen gestegen, dit wordt 
veroorzaakt door het lineair variërende temperatuurverloop over de doorsnede. 
Opvallend is dat de invloed van de thermische belasting in de totale middenuitbuiging van een 
enkelschalig gevelelement voor het eerst groter is dan de invloed die de krimpbelasting heeft. 
Wellicht onderschat de gemodelleerde krimpbelasting de werkelijke invloed van betonkrimp. 

5.5.6 Variëren van numerieke parameters 
Om meer inzicht te verschaffen in de optredende spanningen in het model is een drietal parameters 
gevarieerd. De normaalspanningen die optreden ter plaatse van het grensvlak tussen de laag 
baksteen metselwerk en beton staan centraal. Het gemodelleerde belastinggeval in de beperkte 
parameterstudie is de thermische belasting in een zomersituatie, lineair variërend over de 
doorsnede. De eerste parameter die gevarieerd wordt, is de dikte van de beton rug. Overige 
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geometrieparameters en randvoorwaarden blijven ongewijzigd ten opzichte van het experiment in 
paragraaf 5.5.5. 
De grafiek in afbeelding 65 toont de normaalspanningen nabij het grensvlak, afhankelijk van de 
toegepaste betondikte. Het betreft de relatieve spanningen in het baksteen metselwerk en beton 
ten opzichte van de optredende spanningen bij een referentiedikte van het beton van 120 mm zoals 
is toegepast bij het vierde experiment. 

3,0 ...------------------------------------- - Spanning in baksteen metselwerk 

-Spanning in beton 

2,S +-----------~~r-----------------------------------------------------
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t! 1,0 

~5 +-----------~~------------------------------------------------------

0,0 +-------r------,------~-------r------,-------~------r-----~r------, 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

dbeton/ dbl!ton;refer~~ntie = 120 mm 

Afbeelding 65: Variërende sponningen nabij het grensvlok, afhankelijk van de betondikte 

Bij toenemende betondikte nemen de drukspanningen nabij het grensvlak af in het beton. In de laag 
baksteen metselwerk nemen de trekspanningen enigszins toe. Verwacht wordt dat het relatieve 
spanningsverschil in het beton n keer groter is dan het relatieve spanningsverschil in het baksteen 
metselwerk wanneer de dikte van de betonrug wordt gevarieerd. De factor n geeft de verhouding 
van de elasticiteitsmoduli van beide lagen in de doorsnede weer, hier geldt: 

Ebeton n = ---=;::.._-
E bolcstftnmmrlwrrlc 

::::) 38500 = 3 57 
10775 I 

De optredende verhouding van de verschillen in relatieve spanning bij variërende betondikte wijkt 
echter enigszins af van n. De gevonden verhouding varieert namelijk tussen 3,77 en 2,24 bij een 
betondikte van respectievelijk 40 en 200 mm. Verondersteld wordt dat het verschil met n 
toegeschreven kan worden aan de invloed die de afmetingen in de samengestelde doorsnede 
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hebben op de spanningsverdeling. Een toenemende dikte van de betonrug reduceert bovendien de 
middenuitbuiging van het enkelschalige gevelelement. 

De volgende parameter die gevarieerd wordt, is de elasticiteitsmodulus van de betonrug. De 
oorspronkelijke betonkwaliteit is C53/65 en bezit een elasticiteitsmodulus van 38500 N/mm2

• De 
gewijzigde elasticiteitsmoduli bedragen 28500 en 33500 N/mm2 en behoren bij een betonkwaliteit 
van respectievelijk C20/25 en C35/45 (Sagel & Dongen, 2006). De elasticiteitsmodulus van de 
baksteenstrips blijft constant en heeft een waarde van 16000 N/mm2

• 

Wanneer de elasticiteitsmodulus van beton toeneemt, nemen zowel de drukspanningen in de 
betonnen laag als de trekspanningen in de laag baksteen metselwerk enigszins toe. De invloed van 
de betonkwaliteit op de optredende spanning in het grensvlak is echter klein. Hogere stijfheid brengt 
hogere mate van verhindering van vervorming met zich mee, hetgeen zich naast toenemende 
normaalspanning in het grensvlak uit in een grotere middenuitbuiging van het enkelschalige 
gevelelement. 

Wijziging van de elasticiteitsmodulus van de baksteenstrips heeft met name invloed op de trek- en 
drukspanningen in respectievelijk de laag baksteen metselwerk en de laag beton, afbeelding 66 
toont het verband. Een lagere stijfheid van de baksteenstrips reduceert de spanningen nabij het 
grensvlak. De stijfheid van de baksteenstrips hangt samen met de keuze van het type baksteen. Een 
handvorm- of vormbaksteen heeft een lagere stijfheid dan een strengperssteen. In tegenstelling tot 
de elasticiteitsmodulus van beton heeft een hogere elasticiteitsmodulus van de baksteenstrips een 
kleinere middenuitbuiging van het gevelelement tot gevolg. 

3,0 .,.-------------------- - Spanning in baksteen metselwerk 
- Spanning in beton 

2,5 

0,5 

0,0 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

EbG/rsteenstri"/EbGksteenstrlps;referentle = 16000 N/mm2 

Afbeelding 66: Variërende spanningen nabij het grensvlak, afhankelijk van de elasticiteitsmodulus van de baksteenstrips 
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5.6 BEVINDINGEN NUMERIEK ONDERZOEK 

5.6.1 Algemeen 
Het numeriek onderzoek heeft inzicht verschaft in een aantal constructieve aspecten. Deze 
paragraaf somt de bevindingen op, verdeeld in bevindingen met betrekking tot de spanningen in de 
doorsnede en bevindingen betreffende de vervormingen. 

5.6.2 Spanningen in de doorsnede van een enkelschalig prefab gevelelement 
Het aanbrengen van opgelegde vervormingen op een doorsnede die opgebouwd is uit verschillende 
materialen, leidt tot spanningen in de doorsnede indien vrije vervorming van een laag verhinderd 
wordt door de aangrenzende laag. De handberekening en de experimenten in Ansys 11 tonen dat 
thermische belasting spanningen veroorzaakt in de doorsnede van het enkelschalig gevelelement, 
opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. De verschillende lineaire uitzettingscoëfficiënten die 
de materialen bezitten, leiden tot afwijkende uitzetting bij een heersende temperatuur. Ter plaatse 
van de directe verbinding tussen de laag baksteen metselwerk en beton ontstaan dientengevolge 
spanningen. De spanningen in het grensvlak hebben uitwerking op de gehele doorsnede van het 
gevelelement. 

De uitgevoerde handberekening gaat uit van een geschematiseerd temperatuurverloop in de 
doorsnede. Per laag is een constante temperatuur aangebracht. Op basis van compatibiliteit worden 
de spanningen in de doorsnede bepaald. Een eindige elementenmodel met eenzelfde doorsnede en 
thermische belasting resulteert in een gelijkwaardige spanningsverdeling over de doorsnede van het 
model. Wordt de thermische belasting gemodelleerd op basis van de Glaser-methode dan wordt een 
spanningsverdeling met omgekeerd teken verkregen. De Glaser-methode gaat uit van een lineair 
verloop van de temperatuur per laag in de doorsnede van het model. Reden voor de tekenwissel in 
het spanningsbeeld is de aanwezige temperatuur in het grensvlak tussen de laag baksteen 
metselwerk en de laag beton. Het constante temperatuurverloop per laag in de doorsnede leidt tot 
een tweetal temperaturen in het grensvlak. In een zomersituatie zet de laag baksteen metselwerk 
meer uit dan de laag beton, ondanks dat baksteen metselwerk een lagere lineaire 
uitzettingscoëfficiënt kent. De temperatuurverdeling volgens de Glaser-methode resulteert in één 
temperatuur op het grensvlak. Ten gevolge van een zomertemperatuur zet het beton ter plaatse 
meer uit dan baksteen metselwerk. Een dergelijke temperatuurverdeling in een zomersituatie leidt 
tot trekspanningen in de laag baksteen metselwerk. De optredende trekspanningen dienen de 
maximaal opneembare trekspanning van baksteen metselwerk niet te overschrijden om 
scheurvorming te voorkomen. De lineair elastische eindige elementenberekening biedt echter niet 
de mogelijkheid om restricties aan de trekspanning van materialen toe te kennen, het 
scheurvormingstraject is hierdoor niet beschouwd. 

De optredende spanningen door thermische vervorming in een zomersituatie zijn nader beschouwd 
door drie parameters in het eindige elementenmodel te wijzigen. De dikte van de betonrug en de 
elasticiteitsmoduli van de betonnen laag en de baksteenstrips zijn gevarieerd. Een dikkere betonrug 
veroorzaakt een grotere trekspanning in de laag baksteen metselwerk, de drukspanning in het beton 
nabij het grensvlak daalt. De verhouding tussen de elasticiteitsmoduli van beton en baksteen 
metselwerk is niet per definitie gelijk aan de verhouding tussen de spanningen in beton en baksteen 
metselwerk nabij het grensvlak tussen de lagen in de doorsnede. 
Toepassing van een hogere betonkwaliteit, hetgeen een hogere elasticiteitsmodulus impliceert, doet 
de spanningen in zowel baksteen metselwerk als beton nabij het grensvlak toenemen. Minder stijve 
baksteenstrips reduceren zowel de trekspanning in de laag baksteen metselwerk als de 
drukspanning in de laag beton. 

Anders dan de thermische belasting resulteert de gemodelleerde krimpbelasting niet tot spanningen 
in de doorsnede. De krimpbelasting varieert lineair over de doorsnede: aan de stortzijde van het 
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beton is de rekenwaarde van de betonkrimp aanwezig, aan de zijde van het baksteen metselwerk is 
geen krimp aanwezig. De lineair variërende krimpverkorting kan vrij optreden in de gehele 
doorsnede van het enkelschalige gevelelement. 

5.6.3 Vervormingen van een enkelschalig gevelelement 
De experimenten in SCIA Engineer 2008 en Ansys 11 hebben uitgewezen dat de gemodelleerde 
gevelelementen vervormen ten gevolge van zowel thermische belasting als krimpbelasting. 
Opgelegde vervormingen uiten zich dus naast spanning in de doorsnede in vervorming van het 
gevelelement. Van belang is met name de vervorming uit het vlak, deze heeft een negatieve invloed 
op de esthetica van een gevel. Ruimtelijke modellering in SCIA Engineer toont dat de vervorming uit 
het vlak grotere waarden bereikt wanneer ook de hoogterichting van een gevelelement in rekening 
is gebracht. De opgelegde vervormingen hebben dus in zowel lengte- als hoogterichting van het 
gevelelement invloed. 

Het aangenomen temperatuurverloop over de doorsnede heeft invloed op de vervorming uit het 
vlak van het model. Wordt het temperatuurverloop volgens de Glaser-methode gevolgd dan leidt dit 
tot een grotere middenuitbuiging van het model dan wanneer een constante temperatuur per laag 
in de doorsnede is aangehouden. De invloed van de krimpbelasting op de middenuitbuiging van de 
modellen die zijn opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton is aanzienlijk. Het 
temperatuurverloop volgens de Glaser-methode bereikt echter grotere waarden en is maatgevend 
in de totale middenuitbuiging van het gemodelleerde gevelelement. 

Variatie van de betondikte en elasticiteitsmoduli heeft ook invloed op de vervorming uit het vlak. 
Een minder dikke betonrug resulteert in een grotere middenuitbuiging van het gevelelement, 
tegelijkertijd nemen de trekspanningen in de laag baksteen metselwerk af. Neemt de 
elasticiteitsmodulus van het beton af, dan is de vervorming van het model uit het vlak ook kleiner. 
De spanningen in baksteen metselwerk en beton nabij het grensvlak nemen eveneens af. 
Afnemende elasticiteitsmodulus van de baksteenstrips resulteert echter in een toenemende 
vervorming uit het vlak en afnemende spanningen in de doorsnede. 
Opgelegde vervormingen uiten zich dus in verschillende verhouding in spanningen in en vervorming 
van het model bij variatie van parameters van het numerieke model. 
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6. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

6.1 ALGEMEEN 

Na een theoretische beschouwing en numeriek onderzoek is het van belang om een brug naar de 
praktijk te slaan. Dit hoofdstuk geeft meer inzicht in de optredende vervormingen die inherent zijn 
aan het gebruik van prefab gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. De 
uiting van verhindering van opgelegde vervormingen, in de vorm van het kromtrekken van het 
gevelelement, is in eerdere hoofdstukken reeds erkend maar zal hier aanvullend bepaald worden 
voor een fysiek gevelelement met waarheidsgetrouwe dimensies. 
De volgende paragraven beschrijven achtereenvolgens de opzet van het experimenteel onderzoek, 
de uitvoering ervan, de meetresultaten en de bevindingen. De projectbezoeken en het numeriek 
onderzoek hebben belangrijke uitgangspunten gecreëerd om het experimenteel onderzoek op poten 
te zetten, in de vorm van een proefopstelling met realistische afmetingen. Het plaatsen van een 
prefab gevelelement in haar werkelijke context, hetgeen zowel bij de projectbezoeken als bij dit 
experimenteel onderzoek het geval is, leidt tot beter begrip van de problematiek en de grootte van 
optredende vervormingen. 

6.2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.2.1 Algemeen 
Verhindering van opgelegde vervorming binnen het gevelelement heeft inwendige spanningen en 
vervorming van het gevelelement tot gevolg. Specifiek het directe grensvlak tussen baksteen 
metselwerk en beton wordt blootgesteld aan spanningen omdat baksteen metselwerk en beton een 
ander krimpgedrag kennen en verschillend op temperatuurfluctuaties reageren. Middels een fysiek 
experiment is de grootte van optredende vervormingen vastgelegd. De klimatologische belastingen, 
welke de grootte van de vervormingen beïnvloeden, zijn de eerder genoemde krimp en 
temperatuurfluctuaties. Om deze belastingen op te laten treden is een proefelement, voorzien van 
een omhullende omkasting, in de buitenlucht geplaatst. Ten gevolge van de krimp en 
temperatuurfluctuaties zal het proefelement zow!=!l in als uit het vlak vervormen. Het hierna 
omschreven fysieke experiment biedt de mogelijkheid om met behulp van verschillende sensoren 
meetgegevens te verzamelen waarmee verbanden tussen enerzijds kl imatologische omstandigheden 
en anderzijds elementvervormingen kunnen worden weergegeven. 

6.2.2 Verschijningsvorm en grootte 
Een prefab gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, kent verschillende 
verschijningsvormen. Eerder zijn drie typen gevelelementen belicht qua productiewijze, specifieke 
eigenschappen en constructief gedrag. Voor dit experimenteel onderzoek is gekozen voor een 
enkelschalig proefelement. Deze verschijningsvorm is voornamelijk gekozen vanwege de eenvoud 
ten opzichte van dubbelschalige gevelelementen. Bovendien heeft het optreden van zo groot 
mogelijke vervormingen de voorkeur met het oog op de accuratie waarmee deze gemeten kan 
worden. 

De opbouw van een enkelschalig gevelelement en een sandwichgevelelement omvat een directe 
verbinding tussen baksteen metselwerk en beton (afbeelding 31). Juist ter plaatse van deze directe 
verbinding komen de verschillende eigenschappen van de materialen tezamen, hetgeen leidt tot 
lokale spanningen en kromming van het element. Het prefereren van een enkelschalig gevelelement 
boven een sandwichgevelement is gebaseerd op verschillende argumenten. 
Allereerst is de buigstijfheid van een enkelschalig gevelelement aanzienlijk lager dan die van een 
sandwichgevelelement. Een lagere buigstijfheid resulteert in een lagere weerstand tegen kromming 
hetgeen een positief aspect is omdat de optredende vervormingen grotere waarden aannemen en 
eenvoudiger vastgelegd kunnen worden. De kromming kan namelijk vastgelegd worden met minder 
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nauwkeurige meetinstrumenten, bovendien omvat het aandeel meetfouten een relatief klein 
percentage van de totale meetwaarden. 
Omdat een enkelschalig gevelelement, in tegenstelling tot een dubbelschalig gevelelement, slechts 
uit één spouwblad bestaat, kan vervuiling van de meetgegevens worden voorkomen. Een 
binnenspouwblad, welke ook aan opgelegde vervormingen onderhevig is, is namelijk niet aanwezig. 
De verkregen meetgegevens hebben dus puur betrekking op het beschouwde, enkelschalige 
element. 
Ook vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt kan gepleit worden voor een enkelschalig gevelelement. 
Het aanbrengen van meetinstrumenten tijdens productie kan zonder concessies plaatsvinden in 
tegenstelling tot de situatie waarin een sandwichgevelelement gebruikt wordt als proefelement. 
Hier dienen extra voorzieningen getroffen te worden ten aanzien van de bereikbaarheid van de 
meetinstrumenten ter plaatse van de isolatielaag. 

De grootte van het proefelement is gebaseerd op de maximale afmetingen van een gevelelement. 
Met inachtneming van stramienmaat, verdiepingshoogte en capaciteit van transportmiddelen 
kunnen de maximale afmetingen bepaald worden. Voor de lengte en hoogte van het proefelement 
geldt respectievelijk een waarde van 7980 mm en 3584 mm. Beide maten zijn afgeleid van de 
afmetingen van een baksteenstrip, gezaagd van een baksteen met het waalformaat. Hier geldt 
eveneens dat grote dimensies van het element de meetnauwkeurigheid vergroten omdat 
vervormingen groter worden met toenemende elementgrootten. Zoals uit het numeriek onderzoek 
blijkt, veroorzaakt de grote hoogte van het gevelelement een kromming in hoogterichting met een 
middenuitbuiging als resultaat, welke gesuperponeerd kan worden op de middenuitbuiging door 
kromming in lengterichting. De betondikte is daarentegen klein gehouden omdat uit analyse van de 
praktijkgevallen in hoofdstuk 4 blijkt dat de kromming toeneemt bij een afnemende betondikte. Een 
gebruikelijke betondikte van 120 mm is aangehouden, voor de baksteenstrips geldt een 
standaarddikte van 30 mm. De toegepaste betonkwaliteit C53/65 is een gebruikelijke sterkteklasse 
voor een prefab gevelelement. 

Gevelopeningen worden niet aangebracht omdat op dit moment het effect hiervan niet volledig 
overzien kan worden. Om goed interpreteerbare meetresultaten te verkrijgen, is gekozen voor een 
gevelvullend proefelement zonder raam- en deursparingen, wetende dat deze situatie in de meeste 
gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Afbeelding 67 geeft een indruk van het resulterende 
proefelement. 
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Afbeelding 67: Enkelschalig proefelement met maKimale afmetingen in lengte- en hoogterichting 

3584mm 
I 

Het proefelement is voorzien van één centraal wapeningsnet, met een diameter van 8 mm en een 
maaswijdte van 150 mm. Zoals gebruikelijk is de hoeveelheid wapening bepaald door de wijze van 
entkisten van het element. In dit geval is het proefelement uitgerust met vier hijspunten en zijn 
stalen balken als hulpmiddelen aangebracht om scheurvorming te voorkomen bij het uit de mal 
hijsen van het element. Gebruik is gemaakt van een houten mal vanwege de bewerkbaarheid 
hiervan. Later volgt meer informatie met betrekking tot de wapening en het ontkisten. 

6.2.3 Baksteenstrips en voegen 
Het aanzicht van het proefelement is gevuld met baksteenstrips. Esthetisch valt nagenoeg geen 
onderscheid te maken met volle bakstenen. In dikterichting verschillen baksteenstrips echter 
aanzienlijk ten opzichte van volle bakstenen. Waar volle bakstenen van waalformaat een dikte van 
100 mm tellen, geldt voor baksteenstrips een dikte van circa 30 mm. De kleur van de baksteenstrips 
heeft, volgens (NEN 6702, 2007), invloed op de maximaal optredende oppervlaktetemperatuur van 
een gevel. Door zwarte baksteenstrips te gebruiken, kan de temperatuur aan het oppervlak door 
zonbestraling enorm oplopen, hetgeen de optredende vervormingen vergroot. 
Door de laag baksteen metselwerk zo stijf mogelijk te maken, zal deze laag de opgelegde vervorming 
van de betonrug, door krimp en temperatuurfluctuaties, in toenemende mate verhinderen. Dit is 
gebleken uit de resultaten van het numerieke onderzoek. Verhindering van vervorming gaat gepaard 
met spanningen tussen de twee lagen. De stijfheid van de laag baksteen metselwerk wordt vergroot 
door een druksterke strengpers baksteenstrip toe te passen. De gebruikte baksteenstrips zijn 
gezaagd uit zwarte Eton strengpersstenen, geproduceerd door Daas Baksteen. De voegen tussen de 
steenstrips zijn voor een deel gevuld met beton. Het beton in de voegen is verbonden met het beton 
in de beton rug, het betonvolume wordt namelijk in één productiegang over de baksteenstrips 
gestort. De voegen tussen de baksteenstrips liggen 25 mm terug ten opzichte van het bakstenen 
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oppervlak en zijn dus over een dikte van 5 mm gevuld met beton. Volledig gevulde voegen zouden 
de stijfheid van de laag baksteen metselwerk vergroten, dit is hier echter niet mogelijk in verband 
met de uitvoering van het metselwerk. In het horizontale productieproces dienen namelijk de 
voegen vooraf bezand te worden, de aanwezigheid van dit zand beperkt de mate van voegvulling. 
Voor zowel de lint- als de stootvoegen wordt een voegbreedte van 12 mm aangehouden. Afbeelding 
68 toont een deel van de verticale doorsnede van het proefelement. De baksteenstrips zijn in een 
halfsteens verband in de mal gelegd en overgoten met beton zoals in paragraaf 3.3.4 omschreven is. 

SOmm 

Afbeelding 68: Verticale doorsnede van het proefelement met relevante afmetingen 

6.2.4 Omkasting 
Dit experiment vindt plaats in de buitenlucht, opdat daadwerkelijk temperatuurfluctuaties en 
realistisch krimpgedrag optreden. Het proefelement wordt in een omkasting geplaatst die het 
element en de meetinstrumenten moet beschermen tegen negatieve weersinvloeden zoals regen en 
wind. Het creëren van een afgesloten binnenruimte zorgt voor uniforme en meetbare 
omstandigheden binnen de proefopstelling. De stortzijde van het beton van het proefelement wordt 
blootgesteld aan deze binnensituatie, de baksteenstrips bevinden zich in de buitenlucht. 
Een uitgangspunt van het onderzoek is dat het proefelement zo vrij mogelijk moet kunnen 
vervormen ten gevolge van krimp en temperatuurfluctuaties. De manier waarop het element in de 
omkasting geplaatst wordt, heeft invloed op de mate van vrije vervorming. Het proefelement wordt 
aangebracht op twee ondersteuningsblokken, met oplegplaten hierop. De oplegplaten 
onderdrukken de invloed van trillingen in de omgeving van de omkasting en bevorderen de rotatie
en translatievrijheid van de ondersteuning zodat het proefelement in lengterichting kan krommen 
en uitzetten. Het opleggen komt overeen met het monteren van een prefab gevelelement, echter 
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worden de ondersteuningsblokken dan vervangen door stelblokken en wordt de onderzijde van het 
element in een speciebed geplaatst. Aan de bovenzijde van het proefelement zijn eveneens twee 
opleggingen gecreëerd welke het proefelement verbinden met het A-frame. De twee opleggingen 
onder en de twee opleggingen boven aan het proefelement zijn in twee verticale lijnen geplaatst 
zoals met stippellijnen is weergegeven in afbeelding 70. De opleggingen bevinden zich 360 mm van 
de uiteinden van het proefelement vandaan. 

De ruggengraat van de proefopstelling wordt gevormd door een stalen A-frame dat weergegeven is 
op afbeelding 69. Dit frame wordt door de producent ingezet om prefab elementen te 
transporteren. Het frame wordt omhuld door drie betonnen elementen welke de omkasting van de 
opstelling vormgeven. Aan de voorzijde van de proefopstelling is zowel het proefelement als een 
extra stalen referentieframe, ten behoeve van de montage van de meetinstrumenten, geplaatst. 
Door verhoging van het A-frame ontstaat de mogelijkheid om een dakconstructie te realiseren. Om 
een groot temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement op te wekken, wordt de 
voorzijde van de proefopstelling op het zuidwesten gericht zodat de zwarte baksteenstrips van het 
proefelement direct met zonlicht worden aangestraald. 

Afbeelding 69 en 70: Geometrie van het A-frame en de totale omkasting met de verticale lijnen waarop de opleggingen zijn geplaatst 

6.2.5 Meetgegevens 
Na plaatsing van het proefelement op het tasveld worden met een constant interval metingen 
uitgevoerd door de aangebrachte verplaatsingssensoren. De verplaatsingssensoren geven informatie 
over lengte- en hoogteverandering ten opzichte van het tijdstip van activering van de sensoren. Als 
verplaatsingssensor is een lineaire potentiometer met een hoge nauwkeurigheid gebruikt, de 
specificaties van de sensoren zijn in de bijlage terug te vinden. Ook in dikterichting van het 
proefelement wordt op diverse locaties een verplaatsingssensor aangebracht om de kromming van 
het element vast te leggen. De locaties waar de sensoren worden aangebracht zijn op afbeelding 71 
weergegeven. Het getoonde raster op afbeelding 71 heeft een maaswijdte van 3500 mm in 
lengterichting van het proefelement. In hoogterichting bedraagt de maaswijdte 1292 mm. Het raster 
bevindt zich dus circa 500 mm binnen de grenzen van het proefelement en heeft een lengte en 
hoogte van respectievelijk 7000 en 2584 mm. Met behulp van twee sensoren wordt de relatieve 
luchtvochtigheid binnen en buiten de omkasting vastgelegd. Dezelfde sensoren meten naast de 
relatieve luchtvochtigheid ook de omgevingstemperatuur. 
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Afbeelding 71: Aanzicht van de proefopstelling inclusief de locaties van de verplaatsingssensoren en opleggingen 

De warmtebron die centraal staat in dit fysieke experiment is de zon. Bij directe zonbestraling wordt 
een vermogen geleverd van circa 1000 W/m2

, dit vermogen wordt echter niet constant bereikt. De 
zonbestraling varieert zowel volgens dag- als jaarcycli. Met het fluctueren van het vermogen, welke 
voor een groot deel de temperatuur bepaalt, variëren de afmetingen van het proefelement en zal 
het element al dan niet kromtrekken. Deze vervormingen worden eveneens gemeten met de lineaire 
verplaatsingssensoren die op afbeelding 71 te zien zijn . 
Een oppervlaktetemperatuur, afhankelijk van de kleur van dit oppervlak, kan een waarde bereiken 
die aanzienlijk hoger is dan de omgevingstemperatuur (NEN 6702, 2007). Om de 
oppervlaktetemperatuur te registreren worden reeds tijdens productie van het proefelement 
thermokoppels aangebracht. De thermokoppels bevinden zich op twee plaatsen in het aanzicht van 
het proefelement en op vier verschillende diepten in de doorsnede. Doordat de thermokoppels in de 
productiefase al aanwezig zijn, kan de optredende hydratatiewarmte tijdens het verhardingsproces 
van het beton ook vastgelegd worden. Afbeeldingen 72 en 73 laten de locaties van de acht 
thermokoppels zien. 
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Afbeelding 72 en 73: Doorsnede en aanzicht van het proefelement inclusief de locaties van de thermokoppels 

I 
l 

Een voorziening moet worden getroffen om de meetgegevens, verkregen met behulp van de 
meetinstrumenten, digitaal vast te leggen. Deze data-acquisitie vindt plaats door de 
meetinstrumenten te verbinden met diverse dataloggers, welke op hun beurt communiceren met 
een pc. Het opgezette netwerk biedt de mogelijkheid een database van meetgegevens te creëren. 
De meetgegevens worden middels de data-acquisitie software MCPS 6.2 grafisch weergegeven. 

6.3 UITVOERING VAN DE PROEFOPSTELLING 

6.3.1 Algemeen 
Na de uitgebreide voorbereiding waarin het experimentele onderzoek is opgezet, heeft de 
daadwerkelijke uitvoering van de proefopstelling circa twee weken geduurd. Globaal zijn drie 
processen te onderscheiden: gereedmaken van de omkasting, monteren en aansluiten van het 
meetsysteem en realiseren van het proefelement. Deze drie processen zijn deels overlappend 
uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van een aantal werktekeningen welke in de bijlage gevonden 
kunnen worden. 

6.3.2 Gereedmaken van de amkasting 
Het stalen A-frame vormt de basis van de proefopstelling. De omkasting is hierop geplaatst evenals 
het stalen referentieframe en het proefelement. Ten behoeve van de oplegging van het 
referentieframe en het proefelement zijn op het grondvlak van het A-frame twee 
ondersteuningsblokken aangebracht, dit is te zien op afbeelding 74. Aan de bovenzijde van het A
frame zijn twee stalen bokken gelast. De bokken, weergegeven op afbeelding 75 en 76, zijn 
samengesteld uit stalen kokerprofielen en zorgen enerzijds voor een verhoging waarop het dak van 
de omkasting kan worden aangebracht en waaraan anderzijds het referentieframe kan worden 
bevestigd . Het referentieframe, eveneens op afbeelding 76 te zien, bestaat uit twee kolommen 
waartussen drie liggers zijn aangebracht. Alle delen van het frame zijn uitgevoerd als kokerprofiel 
zodat flinke stijfheid wordt verkregen, bovendien kan een verplaatsingssensor op eenvoudige 
manier aan een koker bevestigd worden. Van belang is de vlakheid van het referentieframe. Elk 
beschikbaar profiel kent een zekere maatafwijking, zaak is te zorgen dat deze maatafwijking de 
meetgegevens niet beïnvloedt. Bij variërende temperatuur zal het referentieframe voornamelijk in 
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het vlak willen vervormen, door deze vervorming vrij op te laten treden wordt spanning en 
vervorming uit het vlak voorkomen. Om deze reden is aan één zijde de ondersteuning, die het 
referentieframe verbindt met het A-frame, onder en boven glijdend uitgevoerd. Vervorming uit het 
vlak is uit den boze omdat in deze richting op negen posities de afstand naar de stortzijde van het 
proefelement wordt gemeten (afbeelding 71). Uitgaande van het feit dat het referentieframe niet 
vervormd in deze richting, wordt puur de vervorming van het proefelement gemeten. 

Afbeelding 74 en 75: Ondersteuningsblolc voorzien van stalen dook en montage van het verbindingsprofiel met dook aan de bovenzijde 

Het proefelement is ook aan de bovenzijde via een dook aan een stalen koker met de bokken op het 
A-frame verbonden. Om het element de ruimte te geven om in hoogterichting te vervormen wordt 
deze aansluiting vrij gehouden van het proefelement. Het feit dat zowel het referentieframe als het 
proefelement via twee stalen profielen van de bokken zijn bevestigd aan het achterliggende A-frame 
(afbeelding 75) brengt een extra vervorming met zich mee bij temperatuurfluctuaties. De 
verbindingsprofielen vervormen namelijk thermisch. Om dit effect te verdisconteren is de lineaire 
uitzettingscoëfficiënt van de stalen profielen bepaald en ingevoerd in de data-acquisitie software. De 
aanname is gedaan dat de temperatuur die binnen de omkasting aanwezig is, en de stalen profielen 
doet vervormen, uniform is binnen de gehele omkasting. 

De ruimte rondom het proefelement tot de omkasting is gevuld met illmod zwelband, op deze 
manier wordt de binnenruimte gescheiden van de buitenlucht. Om de binnenruimte in de omkasting 
zo constant mogelijk te houden is een goed afgesloten ruimte nodig. De omkasting is daarom 
gemaakt van betonnen elementen en geïsoleerde dakplaten. Om de meetinstrumenten en de 
dataloggers te kunnen bereiken is de achterzijde van de omkasting van een deur voorzien. 
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Afbeelding 76: A-frame met daarop de bakken waaraan het referentieframe is bevestigd 

6.3.3 Monteren en aansluiten van het meetsysteem 
Het meetsysteem van dit experimenteel onderzoek bestaat uit 24 sensoren, 6 versterkers, 3 
dataloggers, 2 adapters, 1 pc met data-acquisitie software en ruim 250 meter kabel. Acht 
thermokoppels, twaalf lineaire verplaatsingssensoren en twee sensoren die zowel de relatieve 
vochtigheid als de omgevingstemperatuur vastleggen vormen het totaal van 24 sensoren. 

De acht thermokoppels zijn aangebracht in de doorsnede van het proefelement volgens afbeelding 
72 en 72. De output van elk van deze sensoren ontstaat omdat een temperatuurverschil een 
potentiaalverschil veroorzaakt. Het potentiaalverschil treedt op daar het thermokoppel uit twee 
draden bestaat welke beide van een ander metaal of metaallegering zijn gemaakt. In dit geval is 
gebruik gemaakt van het type T thermokoppel, dit koppel bestaat uit een koperdraad en een draad 
van de metaallegering constantaan. Het voordeel van deze uitvoering is dat zowel positieve als 
negatieve temperaturen nauwkeurig geregistreerd kunnen worden. De output van de acht 
thermokoppels wordt verzameld door een data logger, in dit geval een ADAM-6018 module die daar 
specifiek voor bedoeld is. Deze module biedt de mogelijkheid om het type thermokoppel 
softwarematig in te geven zodat een potentiaalverschil automatisch wordt omgezet naar een 
temperatuur. 
De twaalf lineaire verplaatsingssensoren (afbeelding 77) worden gebruikt om vervorming van het 
proefelement te registreren. Negen van deze sensoren zijn gepositioneerd volgens een 3x3 matrix 
(afbeelding 71) en meten de afstand tussen het referentieframe en het proefelement. Deze 
sensoren zijn bevestigd aan de drie liggers van het referentieframe en de punt van de beweegbare 
schacht is tegen een aluminium plaatje op de stortzijde van het proefelement geplaatst. Omdat het 
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proefelement zowel naar binnen als naar buiten kan uitbuigen zijn de sensoren zo geplaatst dat de 
schachten, met een lengte van 50 mm, zich bij de start van het experimenteel onderzoek in het 
midden van het bereik bevinden. Middels de data-acquisitie software wordt de output van elk van 
de negen sensoren gecombineerd zodat de kromming van het proefelement weergegeven kan 
worden. 

Een ongehinderde kromming volgt de lijn van een parabool, een kwadratisch verband. Om een 
kwadratisch verband uit te zetten zijn drie punten met bekende x- en v-coördinaten benodigd, de 
configuratie van de negen lineaire verplaatsingssensoren is hierop afgestemd. De sensoren zijn, 
volgens een 3x3 matrix, op vastgestelde locatie (de x-coördinaat) aangebracht zodat een zestallijnen 
van drie sensoren ontstaat, dit is eveneens weergegeven op afbeelding 71. De v-coördinaat wordt 
gegeven door de stand van de schacht per sensor welke elke vijf minuten wordt geregistreerd en 
afhankelijk is van de heersende omgevingscondities. Voor het zestal lijnen, waarvan drie in 
horizontale en drie in verticale richting georiënteerd zijn, kan middels een kleinste kwadraten 
approximatie op basis van drie gerelateerde x- en v-coördinaten de kromming van de lijnen bepaald 
worden. 

Afbeelding 77 en 78: Lineaire verplaatsingssensor en een HVAC-sensor 

De overige drie lineaire potentiometers leggen de lengte- en hoogteverandering van het 
proefelement vast ten opzichte van het referentieframe. Deze drie sensoren zijn eveneens aan het 
referentieframe bevestigd, echter worden de punten van de schachten nu tegen een aluminium 
plaatje geplaatst. Bij de verwerking van deze gegevens is wederom gebruik gemaakt van de gemeten 
lineaire uitzettingscoëfficiënt van staal om de vervorming van het referentieframe te verdisconteren. 
De hoogteverandering wordt in het midden aan de bovenzijde van het proefelement gemeten. Twee 
sensoren, welke op de halve hoogte van het proefelement geplaatst zijn, meten de 
lengteverandering van het proefelement. 
Het dozijn lineaire verplaatsingssensoren is verbonden met een zestal versterkers. De versterkers 
reduceren de spanningsrimpel van de gelijkstroom zodat de sensoren een stabiel signaal 
aangeleverd krijgen waarmee een nauwkeurige verplaatsing van de schacht kan worden vastgelegd. 
De mate van verplaatsing van de schacht bepaald de grootte van het uitgangssignaal welke direct 
naar de dataloggers wordt gestuurd. De twee dataloggers die deze analoge signalen verzamelen, 
ADAM-6017 modules, spelen de gegevens door naar de data-acquisitie software alwaar met behulp 
van een omrekenfactor een gemeten verplaatsing wordt weergegeven. 
Eveneens aangesloten op een ADAM-6017 module zijn twee HVAC-sensoren zoals weergegeven in 
afbeelding 78. Elk van de sensoren registreert de relatieve vochtigheid en de 
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omgevingstemperatuur, dit verklaart de naam HVAC-sensor wat namelijk staat voor Heating 
Ventilating Air Conditioning. Binnen en buiten de omkasting is een sensor aangebracht zodat de 
relatieve vochtigheid en de heersende temperatuur vergeleken kan worden. De sensor aan de 
buitenzijde van de proefopstelling is omhuld door een pvc-buis zodat wordt voorkomen dat 
regendruppels aan de sensor de meetwaarden beïnvloeden. 

Alle output van de sensoren komt binnen in de behuizing die op afbeelding 79 weergegeven is. Een 
uitgaande UTP-kabel stuurt elke vijf minuten de waarden van de 24 kanalen door naar de 
netwerkkaart van een pc die uitgerust is met MCPS 6.2. MCPS, Multi Channel Process System, is 
data-acquisitie software welke ad hoc de meetwaarden grafisch en tekstueel weergeeft en optioneel 
wegschrijft naar een Excel-file. Bovendien kunnen met mathematische bewerkingen extra kanalen 
gecreëerd worden zodat bijvoorbeeld ook de kromming direct kan worden afgelezen. In totaal 
zorgen, elke vijf minuten, 80 kanalen voor informatie betreffende het proefelement en de 
klimatologische condities. 

Afbeelding 79: Behuizing waar de output van de sensaren verzameld wordt en apvalgend naar de pc gestuurd wordt 

6.3.4 Realiseren van het proefelement 
Nadat de houten mal is aangepast aan de gewenste afmetingen van het proefelement zijn de 
baksteenstrips in de mal gelegd. De baksteenstrips zijn gezaagd uit geperforeerde strengpersstenen. 
De achterzijden van de steenstrips zijn licht geribbeld omdat tijdens het zagen van de 
strengpersstenen door de perforaties is gezaagd om de dikte te reduceren tot 30 mm. Twee 
steenstrips zijn op de voor- en achterzijde voorzien van een opgelijmd thermokoppel. Wanneer de 
totale mal gevuld is met baksteenstrips kan het bezanden beginnen en het centrale wapeningsnet 
met afstandshouders op de achterzijde van de baksteenstrips geplaatst worden. Vervolgens zijn 
twee thermokoppels aan het wapeningsnet bevestigd om de temperatuur ter plaatse vast te leggen. 
Ondertussen zijn vier hijsvoorzieningen in de mal aangebracht zodat het proefelement na uitharding 
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uit de mal gehesen kan worden. Ook zijn vier plastic hulzen aan de mal bevestigd op de plaats waar 
het proefelement met doken ondersteund zal worden (afbeelding 80). De combinatie van dook met 
huls realiseert een verbinding met rotatievrijheid en translatievrijheid in lengterichting van het 
proefelement (afbeelding 81). Aan de bovenzijde kan het proefelement ook in hoogterichting 
vervormen. 

Afbeelding 80 en 81 : Ingestorte huls en plaatsing van het element op de oplegblokken 

Alvorens het beton te storten worden eerst twee stalen HEA-profielen, inclusief reeds aangebrachte 
boutankers, op de mal gelegd (afbeelding 82). Deze profielen worden door middel van de 
boutankers aan het proefelement verbonden. Wanneer na 16 uur het proefelement ontkist wordt, 
voorkomen de stalen profielen dat het proefelement doorhangt en gaat scheuren, dit is te zien op 
afbeelding 83. 

Afbeelding 82 en 83: Aangebrachte HEA-profielen op de mol en het ontkisten van het proefelement 

Tegelijkertijd met het storten van het proefelement worden vier betonnen kubussen en een prisma 
gestort om respectievelijk de druksterkte en de elasticiteitsmodulus te bepalen. Naderhand is een 
drietal extra betonnen prisma's gestort om de betrouwbaarheid van de te bepalen 
elasticiteitsmodulus te verbeteren. Tijdens het uitharden van het beton zijn de acht thermokoppels 
reeds actief. Het doel hiervan is het registreren van de vrijgekomen hydratatiewarmte. De 
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temperatuur wordt vastgelegd op twee plaatsen aan de voorzijde van een baksteenstrip, op twee 
plaatsen aan de achterzijde van een baksteenstrip, op twee plaatsen in het hart van de betonnen 
doorsnede en op twee plaatsen in de omgeving. De twee thermokoppels die de 
omgevingstemperatuur meten, worden pas in een later stadium op de stortzijde van het beton 
gelijmd omdat tijdens het uitharden van het beton onthechting van de lijm en de betonhuid zou 
kunnen optreden. 

Wanneer de omkasting, het meetsysteem en het proefelement zo goed als gereed zijn, wordt de 
totale proefopstelling geassembleerd (afbeelding 84). Het proefelement wordt gesteld en 
gemonteerd, het meetsysteem wordt geactiveerd en alle openingen in de omkasting worden 
dichtgezet met isolatiemateriaal. De totale proefopstelling is in de fabriek opgebouwd en dient naar 
het tasveld te worden verplaatst. Met speciaal transport wordt de proefopstelling, met een gewicht 
van circa 30 ton, verplaatst naar een locatie op het tasveld in de zon. De onderzijde van het A-frame 
is uitgevoerd als een transportvoorziening. De stalen profielen fungeren namelijk als een rail 
waaraan het frame opgetild kan worden met behulp van een daarvoor geschikte oplegger. 
Afbeelding 85 toont de plaatsing van de proefopstelling op het tasveld. 

Afbeelding 84 en 85: Voltooide proefopstelling met onderaan de rail ten behoeve van transport en de standplaats van de proefopstelling 

Nadat de proefopstelling op de juiste plaats is neergezet, dient het meetsysteem geactiveerd te 
worden. De lineaire verplaatsingssensoren worden gesteld en HVAC-sensoren worden opgehangen. 
Deze sensoren zijn pas in dit laatste stadium aangebracht vanwege het fragiele karakter. Met het 
aansluiten van de netwerk- en voedingskabels starten de metingen. 

6.4 MEETRESULTATEN 

6.4.1 Algemeen 
In deze paragraaf worden de meetgegevens van het experimenteel onderzoek besproken. Eerdere 
paragraven hebben getoond hoe het experimenteel onderzoek is opgezet en uitgevoerd, nu zal 
blijken in hoeverre de meetresultaten overeenstemmen met de uitgangspunten waarop de 
proefopstelling is gebaseerd. Onderscheid is gemaakt tussen waarnemingen met betrekking tot de 
hydratatiewarmte, de totale vervorming, vervorming door temperatuurverschillen en 
krimpvervorm ing. 
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6.4.2 Hydratatiewarmte 
Doordat de thermokoppels reeds tijdens productie dienden te worden aangebracht, ontstond de 
mogelijkheid om de warmte die vrijkomt bij het uitharden van beton te monitoren. Het plaatsen van 
de thermokoppels op vier diepten in de doorsnede van het proefelement vereisten dat de 
thermokoppels werden geplaatst voordat het beton werd gestort. Vanaf het moment dat het beton 
gestort werd tot circa 22 uur later is de temperatuur onopgehouden vastgelegd. Na deze 22 uur is de 
proefopstelling verplaatst van de fabriek naar het tasveld, de metingen zijn hierdoor ongeveer 2,5 
uur niet uitgevoerd. Nadat het meetsysteem wederom geactiveerd is op de uiteindelijke locatie van 
de proefopstelling, is de temperatuurregistratie hervat. Terwijl de thermokoppels actief zijn, worden 
de overige 16 sensoren bevestigd, gesteld en geactiveerd. De tweede fase van de 
temperatuurregistratie duurt ook circa 22 uur, na deze fase is het proefelement nog geen twee 
dagen oud en wordt het totale meetsysteem geactiveerd. 

Afbeelding 86 toont het temperatuurverloop tijdens het uitharden van het beton van het 
proefelement. De vier lijnen representeren de vier thermokoppels die een lijn vormen door de 
doorsnede van het proefelement (afbeelding 72). De gegevens van de overige vier thermokoppels, 
welke een vergelijkbaar temperatuurverloop weergeven, zijn in de bijlage te vinden. 

Het beton van het proefelement is op een warme zomerdag, 29 juli 2009, gestort. De 
aanvangstemperatuur die de thermokoppels op de steenstrip, achter de steenstrip en in het beton 
registreren, bedraagt circa 27 oe. De paarse lijn, welke in het beginstadium de 
omgevingstemperatuur meet, geeft een lagere waarde van bijna 26 oe weer. Na een dormante 
periode van ongeveer vijf uur begint de temperatuur in het proefelement op te lopen, de acceleratie 
periode van het hydratatieproces vangt aan. Te zien is dat de thermokoppels achter de steenstrip en 
in het midden van het beton de hoogste temperatuur registreren. Het thermokoppel dat aan de 
voorzijde op de steenstrip is gelijmd, meet consequent een temperatuur van 2 à 3 oe lager. Oorzaak 
hiervan is dat de afstand tussen dit thermokoppel en het uithardende beton het grootst is, 
bovendien kan de warmte ter plaatse wegvloeien via de houten malbodem. Ruim twaalf uur na het 
storten van het beton wordt de hoogste temperatuur in de doorsnede geregistreerd. De 
temperatuur bedraagt op dit moment 43,37 oe en wordt geregistreerd door het thermokoppel in het 
midden van het beton. Vanaf nu zal de hydratatiesnelheid afnemen en de temperatuur in de 
doorsnede van het proefelement dus ook, deze fase wordt de deceleratie periode genoemd 
(Breugel, Braam, Veen, & Walraven, 2006). Een uur later daalt de omgevingstemperatuur 
(donkerrode lijn) plotseling met 5 oe, het is op dit moment vijf uur 's morgens en de roldeuren van 
de fabriek worden geopend. Wanneer het proefelement ontkist wordt, ruim 16 uur na het 
stortmoment, daalt de temperatuur in de doorsnede van het proefelement. Doordat het 
proefelement in zijn geheel blootgesteld wordt aan de relatief koele lucht in de fabriek wordt de 
hydratatiewarmte afgegeven aan de omgeving. Dit markante punt is in de grafiek weergegeven. Ook 
in de grafiek is weergegeven dat het thermokoppel dat voorheen de omgevingstemperatuur 
registreerde, op de stortzijde van het proefelement gelijmd wordt: bijna twintig uur na het 
stortmoment stijgt de temperatuur van dit thermokoppel abrupt door de reeds aflopende 
hydratatiewarmte van het beton. De donkerrode lijnkleur is op dit moment veranderd naar paars. 
Terwijl de temperatuur langzaam daalt, wordt de temperatuurregistratie tijdelijk onderbroken wat 
het gat in de grafiek verklaart. Ondertussen wordt de proefopstelling op het tasveld geplaatst. Het 
gematigde temperatuurverloop in de fabriek wordt ingewisseld voor het oncontroleerbare weer in 
de buitenlucht. 
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Afbeelding 86: Temperatuurverloop links in doorsnede uitgezet tegen de oudheid von het proefelement 

De tweede fase van de temperatuurregistratie toont een eerste dagcyclus van het 
temperatuurverloop, de absolute tijd van de meetmomenten is op de extra horizontale as in de 
grafiek weergegeven. De start van de tweede fase vindt om halfvijf in de middag plaats. Zowel de 
hydratatiesnelheid als de omgevingstemperatuur nemen gestaag af. De geleidelijke daling van de 
doorsnedetemperatuur kent haar laagtepunt om zes uur 's morgens, ruim 38 uur nadat het 
proefelement is gestort. Omdat de omgevingstemperatuur vanaf dit moment stijgt, toont de grafiek 
vier opgaande lijnen. De blauwe lijn, welke de temperatuur op de steenstrip weergeeft, stijgt met de 
grootste helling. Dit thermokoppel staat direct in verbinding met de buitenlucht zodat de 
oppervlaktetemperatuur ter plaatse snel reageert op een temperatuurverandering in de buitenlucht. 
De overige thermokoppels bevinden zich dieper in de doorsnede en reageren enigszins vertraagd op 
een temperatuurwisseling in de buitenlucht. 

De getoonde grafiek komt goed overeen met grafische weergaven van het semi-adiabatisch 
verhardingsproces conform de theorie (Breugel, Braam, Veen, & Walraven, 2006). Niet alle ontstane 
hydratatiewarmte wordt gebruikt voor het opwarmen van beton, dit sluit een adiabatisch 
verhardingsproces uit. In dit geval vloeit warmte weg via de houten mal en de lucht in de fabriekshal. 
De storttemperatuur, de hoeveelheid en soort cement en de maximale hydratatiegraad bepalen het 
hydratatie- en temperatuurverloop in het proefelement. Afbeelding 87 geeft een schematische 
weergave van het temperatuurverloop van een semi-adiabatisch verhardingsproces. De 
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storttemperatuur is niet weergegeven in de grafiek, het werkelijke verhardingsproces van het 
proefelement zal hier echter wel afhankelijk van zijn. 

. 
' 

' 

, . . 
. . , 

, 

Adiabaat 

, 
, , 

, 
, 

, , 

--~---

Tijd [-] 

---

Afbeelding 87: Schematische weergave van het semi-adiabatisch verhardingsproces 

6.4.3 Totale vervorming 
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Nog voordat het proefelement twee dagen oud was, werden alle sensoren geactiveerd om een 
langdurige observatie van het element te starten. De meetgegevens, welke iedere vijf minuten 
aangevuld worden, omvatten een periode van bijna vijftig dagen. Omdat de metingen op dit 
moment onverstoord worden doorgezet, groeit de database met meetgegevens gestaag. De meest 
belangrijke meetgegevens vormen de middenuitbuigingen van het proefelement, ten opzichte van 
de heersende temperaturen en relatieve luchtvochtigheid. Afbeelding 88 toont de locaties van de 
twaalf verplaatsingssensoren en de vervorming van het proefelement uit het vlak. De horizontale en 
verticale uitbuiging van het proefelement kan uitgedrukt worden met behulp van de zes witte lijnen 
op de afbeelding. De negen verplaatsingssensoren in het raster, welke de uitbuigingen registreren, 
kunnen in twee groepen verdeeld worden. De sensoren 1, 3, 7 en 9 zijn op de hoekpunten van het 
raster geplaatst en vormen de referentiewaarden. De overige sensoren 2, 4, 5, 6 en 8 zijn centraal 
gelegen en registreren grotere verplaatsingen. Door de meetwaarden van de centraal gelegen 
verplaatsingssensoren te verminderen met de meetwaarden van de sensoren die op de hoekpunten 
van de desbetreffende lijn zijn gelegen worden de middenuitbuigingen per lijn verkregen. Om 
bijvoorbeeld de middenuitbuiging van de bovenste horizontale lijn te verkrijgen moet de 
meetwaarde van sensor 2 verminderd worden met de gemiddelde meetwaarde van sensor 1 en 3. 
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Afbeelding 88: Locoties van de verplootsingssensoren en de uitbuiging van het proefelement in twee richtingen 

De grootste uitbuiging wordt geregistreerd door verplaatsingssensor vijf. Zoals afbeelding 88 al 
toont, bestaat de middenuitbuiging in het midden van het aanzicht van het proefelement uit zowel 
een horizontale als een verticale component. De bovenste en onderste horizontale lijn geven de 
middenuitbuiging in lengterichting weer. De verticale lijnen links en rechts geven de 
middenuitbuiging door kromming in hoogterichting weer. 
Bij aanvang van het experiment bedroeg het aandeel van de middenuitbuiging door kromming in 
lengterichting circa 85% van de totale middenuitbuiging in punt vijf. Na een observatie van het 
proefelement over een periode van bijna vijftig dagen is dit percentage tot circa 90% gestegen. De 
voorspelde waarde aan het einde van paragraaf 5.4 van 83% voor het aandeel van de uitbuiging 
door kromming in de lengterichting in de totale uitbuiging in punt vijf komt redelijk goed overeen 
met de experimentele startwaarde van 85%. In de tijd stijgt het aandeel van de horizontale 
uitbuiging in de totale middenuitbuiging, een mogelijke verklaring wordt bij de bespreking van de 
krimpvervorming in paragraaf 6.4.5 gegeven. 
Afbeelding 89 laat een overzicht zien van het verloop in de tijd van enerzijds de totale 
middenuitbuiging, die in punt vijf wordt vastgelegd, anderzijds de omgevingstemperatuur binnen en 
buiten de omkasting. De groene lijn toont dat de uitbuiging door kromming in lengterichting een 
groot aandeel heeft in de totale middenuitbuiging. 
De grafiek verschaft inzicht in diverse aspecten. Duidelijk te zien is dat de buitentemperatuur een 
grillig patroon beschrijft dat per etmaal een piek en een dal kent. De omgevingstemperatuur binnen 
de omkasting toont een gematigder patroon. Ook hier kan een piek en dal gevonden worden, echter 
is de amplitude per etmaal kleiner. Het verloop van de binnentemperatuur volgt de 
buitentemperatuur met enige vertraging. Het faseverschil tussen de binnen- en buitentemperatuur 
bedraagt tussen de vier en twaalf uur. Dit houdt in dat wanneer de buitentemperatuur een bepaalde 
temperatuur bereikt, de binnentemperatuur volgt na vier tot twaalf uur. Nabij de meetmomenten 
waarop de pieken en dalen geregistreerd worden, vergroot het faseverschil tussen binnen- en 
buitentemperatuur. Het faseverschil wordt veroorzaakt door het isolerende vermogen van de 
omkasting en het proefelement zelf. De betonnen elementen waaruit de omkasting is opgebouwd 
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isoleren echter niet genoeg om het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenlucht volledig te 
handhaven op lange termijn . 
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Afbeelding 89: Verloop van de omgevingstemperatuur binnen en buiten de omkasting en de middenuitbuiging van het proefelement 

De donkerblauwe lijn, die de totale middenuitbuiging weergeeft, laat een terugkerend patroon zien. 
De vervorming van het proefelement varieert per dag, door temperatuureffecten. Naast deze 
dagcycli is een langdurige trend te ontdekken in de middenuitbuiging welke veroorzaakt wordt door 
de non-uniforme krimp over de doorsnede van het proefelement. In de periode van vijftig 
meetdagen blijft namelijk een groeiende hoeveelheid van de middenuitbuiging aanwezig, 
onafhankelijk van de heersende temperatuur op dat moment. Om sec de opgelegde vervormingen 
door krimp te kwantificeren, is het element over een lange periode geobserveerd. Trends in 
temperatuurfluctuaties bieden de mogelijkheid om, door de totale vervorming te verminderen met 
de vervorming ten gevolge van temperatuurwisselingen, het tijdsafhankelijke effect van betonkrimp 
uit de totale vervormingen te fi lteren. De thermische vervorming van het proefelement wordt nu 
eerst behandeld zodat daarna de vervorming door krimp kan worden beschouwd. Vervorming van 
het proefelement treedt zowel in het vlak als uit het vlak op, hier is onderscheid in gemaakt in de 
komende twee paragraven. Lengte- en hoogteverandering van het proefelement zijn belangrijk bij 
bespreking van de vervorming in het vlak, de middenuitbuiging staat centraa l bij behandeling van de 
vervorming uit het vlak van het proefelement. 
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6.4.4 Thermische vervorming 
De optredende thermische vervorming kan in twee delen opgesplitst worden. De gemiddelde 
temperatuur die in de doorsnede van het proefelement aanwezig is, bepaalt de lengte- en 
hoogteverandering van het proefelement in zijn zwaartevlak. Het heersende temperatuurverschil 
over de doorsnede beïnvloedt juist de vervorming uit het vlak, zoals afbeelding 87 toont. Beide 
fenomenen worden hier besproken. 

Vervorming in het vlak 
Een lineaire uitzettingscoëfficiënt beschrijft de lineaire vervorming per eenheid van lengte van een 
materiaal ten gevolge van een temperatuurverandering. Opwarming van de doorsnede van het 
proefelement zal alle dimensies doen vergroten. Gezien de geringe dikte van het element is de 
uitzetting in dikterichting te verwaarlozen. In lengte- en hoogterichting treedt echter wel een 
meetbare vervorming op. Verplaatsingssensoren 10, 11 en 12 meten de afstand tussen het 
referentieframe en de eindvlakken van het proefelement. Zoals eerder is behandeld, wordt de 
thermische vervorming van het referentieframe verdisconteerd. Afbeelding 90 toont een 
gedetailleerd deel van de werktekeningen die voor het proefelement geproduceerd zijn. Het detail 
toont een horizontale doorsnede ter plaatse van de aansluiting van verplaatsingssensor 10. 
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Afbeelding 90: Gedetailleerde horizontale doorsnede over het proefelement en referentieframe 
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Naast de lengteverandering van het referentieframe is tevens de kromming van het proefelement in 
rekening gebracht. De gebruikte kromming in dit geval is gebaseerd op de meetwaarden van de 
verplaatsingssensoren 4, 5 en 6 die in de middelste horizontale lijn van het meetraster geplaatst zijn. 
Ter plaatse van verplaatsingssensor 11 wordt middels eenzelfde werkwijze de lengteverandering 
bepaald. De som van de gemeten lengteveranderingen links en rechts bepaalt de totale 
lengteverandering van het proefelement. Het meten van de hoogteverandering gebeurt op analoge 
wijze, met inachtneming van het feit dat het referentieframe in hoogterichting slechts aan één zijde 
uitzet. Bovendien wordt de verticale kromming als hulpmiddel gebruikt. 
De invloed die de kromming op de meetwaarde van de sensor heeft, is in afbeelding 90 getekend. 
Afstand y is de afstand tussen het zwaartepunt van de samengestelde doorsnede en de punt van de 
schacht van de lineaire verplaatsingssensor. Door de kromming van het proefelement te 
vermenigvuldigen met deze afstand wordt de te corrigeren lengteverandering verkregen. 

45 --Gem'dd ld d o nedetem erat I e e 0 rs p uur 45 

--Lengteverandering 

40 
--Hoogteverandering 

40 

35 35 

~ 
30 

a 
I 

30 -~ ;:, 
25 .e e 

CU 
Q. 

~ 
20 

~ 
CU 15 c: 

la 

~ lL 
~ 

~ R 
25 

20 

15 
~ 
Q 
Q 
Q 

10 
. 

10 

5 .. 5 

0 ... .. 
V "VVVVV 

0 

-5 
:: '1\.1' _,.. 

f--r-......-r-,--r-r--r---r--r-.-.--T--l-i-T--T---.--~-T--T---1--- .L•T--T-~-r-~---1---T----r--,-------, -r--r-r--T-T.......,--r---r- -5 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmmmmmmmmmmmmm 

~ ~NM~~~~~mo~NM~~~~~mo~NM~~~~~mo~~Nm~~~~~mo~Nm~~~~ m ~~~~~~~~~~NNNNNNNNNNMM ~~~~~~~~ 

Datum meetdag [dd-m] 

Afbeelding 91: Verloop van de doorsnedetemperatuur en de lengte- en hoogteverandering van het proefelement 

Afbeelding 91 toont het globale verloop van de lengte- en hoogteverandering van het proefelement 
in de tijd. Ook is de gemiddelde temperatuur in de doorsnede weergegeven. Door op twee 
meetmomenten het verschil in lengteverandering van het proefelement te delen door het product 
van het verschil in doorsnedetemperatuur en de lengte van het proefelement, kan de lineaire 
uitzettingscoëfficiënt van het proefelement bepaald worden. Afbeelding 92 toont het gedetailleerde 
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verloop van de doorsnedetemperatuur en de lengte- en hoogteverandering in het aangegeven 
tijdsbestek. Te zien is dat het verloop van de doorsnedetemperatuur wordt gevolgd door het verloop 
van de vervorming in het vlak met een vertraging van één à twee uur. 
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Tijdstip meetmoment [dd-m uu:mm] 

Afbeelding 92: Gedetailleerd verloop van de doorsnedetemperatuur en de lengte- en hoogteverandering van het proefelement 

/:if. lennte·i a = • . 
proe~/ement ;/engt• /:i T . 7980 

I 

/:if. hoonte ·i a = • . 
proe~/ement ;hoogte /:i T . 3584 

I 

In de vergelijkingen staat de index i voor een willekeurig tijdsbestek waarvan de eerste en laatste 
meetwaarden gebruikt worden om de lineaire uitzettingscoëfficiënt te bepalen. Door analyse van 

een groot aantal tijdsbestekken is gebleken dat de lineaire uitzettingscoëfficiënt atussen 10,0·10-6 

en 12,0·10-6 mm/mm·K is gelegen. Zowel de lengte- als hoogteveranderingen wijzen dit uit en 
benaderen de waarden die gesteld worden in de literatuur goed, met als ondergrens 10,0·10-6 
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mm/mm·K {NEN 6770, 2001) en als bovengrens 12,0·10-6 mm/mm·K (Soen, 2007). TabeiS toont, in 
combinatie met de opvolgende vergelijking, een voorbeeld als aanvulling op afbeelding 92. 

Meetmoment 
Gemktc:lelde temperatuur 

LeftlteVeranderlna ftoolteveranclerlna lndoonnede 

23-08-2009 06:35 19,43 oe -3,34 mm -1,08 mm 

23-08-2009 16:45 37,00 oe -1,74 mm -0,44 mm 

Verschil 17,57 oe 1,60 mm 0,64mm 

TabeiB: Bepaling lineaire uitzettingscoëfficiënt proefelement 

160 
' = 11,43 · 10~ mm/mm ·K 

17,57 · 7980 

a = 
0

•
64 10, 14 · 10~ mm/mm ·K 

prwj~lrment ;hoogte 17,57 · 3584 

Uiteraard wordt ook een deel van de lengte- en hoogteverandering van het proefelement 
veroorzaakt door het krimpen van het proefelement, dit wordt in paragraaf 6.4.5 besproken. Met 
het kiezen van een klein tijdsbestek ter bepaling van de lineaire uitzettingscoëfficiënt, zoals in 
afbeelding 91 is weergegeven, kan de invloed van het krimpen verwaarloosd worden. 

Vervorming uit het vlak 
Het numeriek onderzoek heeft uitgewezen dat een temperatuurverschil over de doorsnede van het 
proefelement resulteert in kromming van het element. In een zomersituatie buigt het element uit 
naar de warme zijde. Afbeelding 93 vergelijkt de totale uitbuiging van het proefelement met het op 
dat moment heersende temperatuurverschi l over de doorsnede. 
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Datum meetdag [dd-m] 

Afbeelding 93: Verloop van de temperatuurgradiënt en de totale middenuitbuiging van het proefelement 

Duidelijk te zien is dat de pieken en dalen van het temperatuurverschil over de doorsnede van het 
proefelement per etmaal samenvallen met de extreme middenuitbuigingen die dat etmaal worden 
gemeten. Afbeelding 94 laat een gedetailleerd verloop zien van het temperatuurverschil over de 
doorsnede van het proefelement en de middenuitbuiging van het proefelement. Verandering van 
het temperatuurverschilleidt vrijwel onmiddellijk tot een veranderende midden uitbuiging. 
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Tijdstip meetmoment [dd-m uu:mm} 

Afbeelding 94: Gedetailleerd ver/aap van de temperatuurgradiënt en de totale middenuitbuiging van het proefelement 

Het temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement omvat zowel postieve als 
negatieve waarden. De reden hiervoor is dat de temperatuur aan de buitenzijde van het 
proefelement, die gemeten wordt op de baksteenstrip, per etmaal stijgt en daalt terwijl de 
temperatuur aan de binnenzijde van het proefelement, gemeten op de stortzijde van het element, 
een meer constante waarde kent. Om dit inzichtelijk te maken zijn hieronder momentopnamen 
gegeven van het temperatuurverloop over de doorsnede van het proefelement. De weergaven in 
afbeelding 95 omvatten verschillende meetmomenten van de 24e meetdag, zondag 23 augustus 
2009, met een interval van vier uur. Het temperatuurverloop is weergegeven ten opzichte van een 
temperatuur van 17,0 oe wat ook de momentane zomertemperatuur is volgens (NEN 6702, 2007). 
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26,63 ·c 23-08-2009 00:00 

23-08-2009 04:00 
22,10 ·c -

- 18,04 ·c 

23-08-2009 08:00 

19,72 ·c _ 17,03 ·c 

23,57 ·c 23-08-2009 12:00 

34,98 ·c 
23-08-2009 16:00 

36,04 ·c 

23-08-2009 20:00 

24-08-2009 00:00 

Afbeelding 95: Temperatuurverloop over doorsnede van het proefelement op verschillende meetmomenten 

Om 12 uur 's nachts op 23 augustus heerst een negatief temperatuurverschil over de doorsnede van 
het proefelement. De dag ervoor is namelijk een warme dag geweest, de binnentemperatuur is 
hierdoor hoger dan de nachtelijke buitentemperatuur. Tot vroeg in de daaropvolgende ochtend blijft 
het temperatuurverschil negatief, zowel de binnen- als buitentemperatuur zijn dalende. De 
ochtendzon straalt het oppervlak van de bakstenen aan en de buitentemperatuur stijgt al snel boven 
de binnentemperatuur uit. In de middag loopt de temperatuur in de doorsnede op tot bijna 40 °(. 

Na vier uur 's middags koelt het buiten af terwijl de temperatuur achter de steenstrip hoog blijft 
door het warmteaccumulerend vermogen van beton. Het temperatuurverschil over de doorsnede 
blijft positief tot vroeg in de avond. Het negatieve temperatuurverschil aan het einde van de dag 
toont grote overeenkomst met de situatie van 24 uur daarvoor. 
Bovendien is waar te nemen dat het temperatuurverschil over de laag baksteen metselwerk groter is 
dan over de betonnen laag. Zoals in paragraaf 3.5.4 en tabel 7 reeds is behandeld, bezit baksteen 
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metselwerk een lagere warmtegeleidingcoëfficiënt dan beton waardoor het materiaal een groter 
isolerend vermogen heeft. 

Op analoge wijze als bij de beschouwing van de vervorming in het vlak zal hier het verband tussen 
het temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement en de totale middenuitbuiging in 
punt vijf geanalyseerd worden. 
Op het grensvlak tussen beton en baksteen metselwerk heerst één temperatuur waarop het beton 
ter plaatse meer reageert dan het baksteen metselwerk vanwege de grotere uitzettingscoëfficiënt 
die beton kent. De betonnen doorsnede, inclusief de voegdiepte, heeft bij een temperatuurverschil 
direct invloed op de middenuitbuiging van het proefelement. Deze doorsnede met een dikte van 125 
mm wordt in onderstaande vergelijking gebruikt. De baksteenstrips in de laag baksteen metselwerk 
worden voor 25 mm omringd met lucht (afbeelding 72}, dit deel van de doorsnede heeft dus niet 
direct invloed op de middenuitbuiging. Echter heerst in de baksteenstrips zelf een 
temperatuurverschil door het isolerend vermogen, deze indirecte relatie tot de middenuitbuiging is 
in reken ing gebracht door in de vergelijking met het totale temperatuurverschil over de doorsnede 
van het proefelement te rekenen. Theoretisch geldt voor de middenuitbuiging ten gevolge van een 
temperatuurgradiënt de volgende vergelijking: 

TC = E buiten - E binnen 
horizontaal d 

beton+VOfll 

_ a brron • T"uiten - a beton • Tbmnen 

d beton+•Ofll 

10,0 ·10~ ·l!Tdoorsnede 

125,0 

= 8,0 ·10-a ·llTdoorsnede mm-1 

a. =.l · TC .. e 
hortmntoa/ 8 hortiOntaal horizontaal 

=t ·8,0 ·10-8 · ll~oorsntdt • 79802 

= 0 I 64 · ll Tdaal'lntdt mm 

louter door kromming in horizontale richting bedraagt de middenuitbuiging van het proefelement 
0,64 mm per graad Celsius temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement. Wordt de 
invloed van de verticale kromming daarbij opgeteld dan bedraagt de totale uitbuiging van het 
proefelement per graad Celsius temperatuurverschil over de doorsnede 0,77 mm. 

Afbeelding 96 toont de totale middenuitbuiging van het proefelement ten opzichte van het 
temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement op alle meetmomenten op de 24e 
meetdag. Niet de absolute waarden van de middenuitbuiging worden gebruikt maar de afwijking van 
de middenuitbuigingen ten opzichte van de gemiddelde middenuitbuiging, geldend op die meetdag. 
De gemiddelde middenuitbuiging per dag is weergegeven als horizontale stippellijn in afbeelding 94. 
Op deze manier wordt de middenuitbuiging ten gevolge van krimp buiten beschouwing gelaten. Om 
te verifiëren of de 24e meetdag een goed gekozen voorbeelddag is, zijn ook de twee aangrenzende 
meetdagen geanalyseerd en in de grafiek weergegeven. De verticale stippellijnen geven de grenzen 
van de 24e meetdag aan. 
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Afbeelding 96: Totale middenuitbuiging ten opzichte van het temperatuurverschil over de doorsnede von het proefelement 

8 8 
.:.; ö ..... N 

co co 
~ ~ 
N N 

Meetdag 22, 23 en 24 tonen grote overeenkomst wat betreft het verloop van de middenuitbuiging 
per graad temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement. Allereerst kan 
waargenomen worden dat de middenuitbuiging per graad temperatuurverschil niet constant is. 
Tweemaal daags treedt de situatie op dat de middenuitbuiging gelijk is aan de gemiddelde 
middenuitbuiging van die dag. De relatieve middenuitbuiging, die gebruikt wordt om het krimpeffect 
uit de meetgegevens te filteren, nadert hierdoor de waarde nul. Per meetdag komt deze situatie één 
keer voor in de ochtend, tussen negen en 10 uur, en één keer in de middag, tussen vier en vijf uur 
(afbeelding 94). Op deze meetmomenten bevindt het temperatuurverschil over de doorsnede van 
het proefelement zich nabij de nul. Doordat de relatieve middenuitbuiging gedeeld wordt door deze 
waarde van bijna nul wijkt de verkregen middenuitbuiging per graad temperatuurverschil veel af van 
de verwachte waarde, dit verklaart de pieken in de grafiek. 
's Morgens, tussen negen en tien uur, neemt het temperatuurverschil in de doorsnede een positieve 
waarde aan. Het oppervlak van baksteenstrips wordt bestraald met zonlicht wat de temperatuur ter 
plaatse doet stijgen, de binnenzijde van het proefelement merkt echter nog niets van deze warmte 
en behoudt een relatief lage temperatuur. Op deze meetmomenten komt de middenuitbuiging per 
graad temperatuurverschil overeen met de theoretisch bepaalde waarde van 0,77 mmrc die in de 
grafiek gerepresenteerd wordt door de horizontale stippellijn. Vanaf dit moment daalt de 
middenuitbuiging per graad tot onder de theoretische waarde. Het grillige patroon van de 
middenuitbuiging per graad houdt aan tot het volgende moment waarop het temperatuurverschil 
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van teken wisselt. Tussen vier en vijf uur 's middags maakt een positief temperatuurverschil plaats 
voor een negatief verschil. De buitentemperatuur daalt tot onder de binnentemperatuur. Het 
patroon dat de grafiek vanaf deze meetmomenten toont, verloopt veel gelijkmatiger dan daarvoor 
het geval was. De lineaire afname van de middenuitbuiging per graad temperatuurverschil zet voort 
totdat een volgend tekenwissel in het temperatuurverschil over de doorsnede op de volgende 
meetdag wordt genaderd. Is dit meetmoment gepasseerd dan is de dagcyclus compleet en bereikt 
de waargenomen waarde wederom de theoretische waarde. 

Wat blijkt uit de lineair aflopende invloed van het temperatuurverschil over de doorsnede op de 
middenuitbuiging is het volgende. Bij afkoeling van de buitenzijde van het proefelement en een 
hogere temperatuur aan de binnenzijde dan aan de buitenzijde, reageert het proefelement minder 
op een temperatuurverschil in de doorsnede dan wanneer de buitenzijde van het proefelement 
opwarmt en de binnentemperatuur lager is dan de buitentemperatuur. Met andere woorden: de 
positieve middenuitbuiging ten opzichte van de gemiddelde middenuitbuiging is groter per graad 
positief temperatuurverschil dan het negatieve equivalent. Heerst een bepaalde, positieve 
middenuitbuiging op een bepaald meetmoment door krimp en temperatuurverschillen dan zal het 
proefelement gemakkelijker verder uitbuigen bij een toenemend temperatuurverschil over de 
doorsnede dan dat deze terugbuigt bij een afnemend temperatuurverschil . 
Mogelijke oorzaak is dat bij een positieve middenuitbuiging de baksteenstrips en tussenliggende 
voegen in de laag baksteen metselwerk uit elkaar worden getrokken, hetgeen verhinderd wordt 
door de hechtsterkte tussen steenstrip en betonnen voeg. Een negatieve middenuitbuiging doet de 
laag baksteen metselwerk samendrukken, hetgeen verhinderd wordt door contactdruk tussen de 
baksteenstrips en tussenliggende betonnen voegen. De weerstand die door het baksteen 
metselwerk geboden wordt aan het positief uitbuigen van het proefelement door de interne 
hechtsterkte is kleiner dan de weerstand tegen negatief uitbuigen door contactdruk. Bovendien 
verklaart dit wellicht het grillige karakter van de middenuitbuiging per graad temperatuurverschil 
over de doorsnede van het proefelement bij een positief temperatuurverschil. Het uit elkaar trekken 
van de baksteenstrips en tussenliggende voegen veroorzaakt mogelijk scheurvorming, hetgeen zich 
niet laat omschrijven met een geëffende lijn in de grafiek. Het samendrukkende karakter van de 
middenuitbuiging bij een negatief temperatuurverschil over de doorsnede toont een gelijkmatiger 
verloop. 

Wordt afbeelding 94 nogmaals bekeken dan blijkt dat het temperatuurverschil over de doorsnede 
van het proefelement niet dagelijks dezelfde waarden bereikt. Het temperatuurverschil hangt 
natuurlijk af van zowel de temperatuur aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het 
proefelement. Echter is ook de intensiteit van de zonbestraling van belang, deze variabele kan 
indirect uit de meetgegevens gefilterd worden door het verschil tussen de oppervlaktetemperatuur 
en de omgevingstemperatuur buiten te berekenen. Ondanks deze exercitie kunnen enkele 
verschijnselen in het verloop van het temperatuurverschil niet verklaard worden. 
Naast temperatuur en relatieve luchtvochtigheid hebben meerdere klimatologische condities 
wellicht invloed op de vervorming van het proefelement. Zowel wind als neerslag zijn niet met 
sensoren vastgelegd tijdens dit experimenteel onderzoek. Verondersteld wordt dat met name 
neerslag invloed heeft op het gedrag van het proefelement. Via (Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, 2009) zijn de neerslaggegevens verkregen van de regio Eindhoven in de 
periode waarin het experimenteel onderzoek plaats heeft gevonden. Afbeelding 97 toont naast het 
temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement ook de etmaalsom van de neerslag 
per meetdag. 
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Datum meetdag [dd-m] 

Afbeelding 97: Temperatuurverschil over de doorsnede van het gevelelement en de etmaalsom van de neerslag 

De 'standaard' meetdag bestaat uit een piek en een dal die onderling verbonden worden door 
vrijwel rechte lijnen. Afbeelding 97 toont dat neerslag verstoringen in dit repeterende patroon 
veroorzaakt. Waar de rode lijn pieken vertoont, ontstaat een verstoring. In de meeste gevallen zwakt 
neerslag de pieken in het verloop van het temperatuurverschil af omdat neerslag normaliter gepaard 
gaat met bewolking wat de buitentemperatuur drukt. Het verloop van het temperatuurverschil oogt 
bovendien grilliger na neerslag. Op donderdag 20 augustus laat de grafiek een negatieve uitschieter 
van het temperatuurverschil in de doorsnede zien. Dit terwijl de gevallen neerslag geen extreme 
waarde toont. Analyse van de meetgegevens wijst uit dat de neerslag op donderdag 20 augustus een 
einde maakte aan een langdurig zonnige periode. Door de hoge temperaturen op de voorgaande 
meetdagen is de temperatuur aan de binnenzijde van het proefelement hoog opgelopen. De 
neerslag heeft de buitentemperatuur na de zonnige donderdagochtend abrupt doen dalen wat het 
grote negatieve temperatuurverschil verklaart. In de nasleep van de plotselinge neerslag is de 
waarde van de piek in het verloop van het temperatuurverschil de volgende meetdag, vrijdag 21 
augustus, gematigd. Bovendien blijkt uit de gegevens van (Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut, 2009) dat deze vrijdag erg bewolkt is geweest. 

6.4.5 Krimpvervorming 
De vervorming van het proefelement die op een bepaald meetmoment aanwezig blijft, wordt 
veroorzaakt door de krimp van het proefelement. De optredende krimp is afhankelijk van een aantal 
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factoren zoals in paragraaf 3.5.2 is uiteengezet. Vermeld dient te worden dat het krimpgedrag 
moeilijk te omvatten is met deze factoren. Hieronder zijn de variabelen beschouwd welke benodigd 
zijn om de theoretische krimp van het proefelement te bepalen. De vergelijking die volgens (NEN 
6720, 2007) ten grondslag ligt aan de krimpverkorting van beton luidt: 

De eerste variabele in de vergelijking voor de krimpverkorting is de basiskrimp (E',). Deze factor is 
afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid. Zoals in de volgende subparagraaf zal blijken, varieert 
de relatieve luchtvochtigheid tijdens het experimenteel onderzoek binnen de omkasting tussen 30 
en 90%. Juist buiten de omkasting varieert de luchtvochtigheid tussen de 20 en 95%. De 
bijbehorende basiskrimp is ingedeeld in drie relevante categorieën en weergegeven in tabel 9. 
Tezamen met de betonkwaliteit is de relatieve vochtigheid tevens van invloed op de maximaal aan 
te houden rekenwaarde voor de specifieke krimpverkorting (E'max). De gebruikte betonkwaliteit in 
het proefelement is C53/65 en is verwerkt in tabel9. De karakteristieke kubusdruksterkte van deze 
kwaliteit bedraagt in theorie 65,0 N/mm2

, echter is uit de drukproeven gebleken dat het beton een 
hogere druksterkte van 73,7 N/mm2 bezit. De maximale druksterkte die wordt ondersteund in (NEN 
6720, 2007) voor de bepaling van de krimpverkorting bedraagt 65,0 N/mm2

, deze waarde wordt 
gebruikt ter bepaling van de benodigde variabelen. 

Relatieve luchtvochtlcheid Basiskrimp ( e'c ) Maximale krimpverkortinc bij C53/65 ( e'....,. ) 

0-60% 0,40%o 0,27%o 

60-85% 0,25%o 0,18%o 

85-100% 0,10%o 0,07%o 

Tabel9: Basiskrimp en maximale krimpverkarting van betonkwaliteit C53/65 afhankelijk van relatieve luchtvochtigheid 

De factor kb is louter afhankelijk van de karakteristieke kubusdruksterkte. Een karakteristieke 
kubusdruksterkte van 65,0 N/mm2 resulteert in een waarde van 0,70 voor kb. 
Factor kh is afhankelijk van de fictieve dikte van de betondoorsnede. Het begrip fictieve dikte van de 
doorsnede (hm) is eerder toegelicht in paragraaf 3.5.2 en zal hier beschouwd worden voor het 
proefelement. Ter bepaling van de fictieve dikte van de doorsnede zijn zowel het betonoppervlak als 
de omtrek van het beton dat in aanraking staat met de buitenlucht benodigd. Het betonnen 
oppervlak wordt verkregen door de lengte van het proefelement te vermenigvuldigen met de 
betondikte. De omtrek van het beton dat in aanraking staat met de buitenlucht bestaat uit de lengte 
van de stortzijde van het proefelement, tweemaal de betonnen zijkanten van het proefelement en 
de totale voegbreedte van de betonnen voegen waaruit het baksteen metselwerk bestaat. 
Afbeelding 98 verduidelijkt de bepaling van de fictieve dikte van een horizontale doorsnede van het 
proefelement en toont de bijbehorende vergelijking. 
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h = 2·Ab 
m 0 

b 

Afbeelding 98: Bepaling van de fictieve dikte van een horizontale doorsnede van het proefelement 

Het aantal voegen in de horizontale doorsnede van het proefelement is 35. Deze voegen hebben 
allen een breedte van 12 mm, voor de fictieve dikte van de horizontale doorsnede van het 
proefelement geldt dus: 

h = 2 ·Ab 
m 0 

b 

2·7980 ·120 
=--------

7980 + 2 ·120 + 35 ·12 
=222 mm 

Na interpolatie wordt, bij een fictieve dikte van 222 mm, een waarde van 0,75 voor kh gevonden. 
Wordt een verticale doorsnede van het proefelement beschouwd dan resulteert dat in een fictieve 
dikte van 190 mm. In deze richting zijn 56 voegen met een breedte van 12,5 mm aanwezig. De 
bijbehorende waarde voor kh is 0,82. Specifiek voor gevelelementen opgebouwd uit baksteen 
metselwerk en beton geldt dat de krimpverkorting die optreedt in het beton op het grensvlak met 
de laag baksteen metselwerk onbekend is. Voor de bepaling van de fictieve dikte van de doorsnede 
is aangenomen dat het beton dat zich achter een baksteenstrip bevindt niet opgenomen wordt in de 
betonomtrek die in aanraking komt met de buitenlucht. Later wordt hierop teruggekomen. 

De volgende factor kp is afhankelijk van het laagste wapeningspercentage in de doorsnede van het 
proefelement, gebaseerd op de totale hoogte in de betondoorsnede. Ter bepaling van kp is het 
oppervlak van het centrale wapeningsnet ((1)8-150) benodigd, de aanwezige wapening is gelijk voor 
de lengte- en hoogterichting. Beschouwing van een betondoorsnede met een breedte van een meter 
resulteert in het laagste wapeningspercentage: 

- A, 
~=-

Abeton 

335 
=----

1000 ·120 
=0,28% 

Dit wapeningspercentage is hoger dan het minimum wapeningspercentage dat 0,27% bedraagt bij 
een betonkwaliteit C53/65 en een staalkwaliteit FeB 500. Voor de factor kp geldt dientengevolge: 
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1 

1+ 0,2 ·äi 

1 

1+ 0,2 ·0,28 

= 0,95 

De laatste factor die relevant is voor de krimpverkorting is afhankelijk van de ouderdom van het 
proefelement. Zoals afbeelding 29 toont, neemt de krimpverkorting in de tijd toe. Wanneer het 
beton jong is, groeit de krimpverkorting per tijdseenheid meer dan wanneer het beton ouder is. Een 
oneindig oud betonnen element zal een limietwaarde voor de krimpverkorting naderen. Deze 
limietwaarde vormt de horizontale asymptoot van het hyperbolische verloop van de krimpverkorting 
in afbeelding 29. De vergelijking voor kt ligt ten grondslag aan dit verloop. De variabele tin 
onderstaande vergelijking representeert de ouderdom van het proefelement in dagen. 

k = t 
t t +0,04 ·R 

t 

- t + 0,04 ··b223 

t 
=----

t+132,01 

Omdat de factor kt afhankelijk is van de fictieve dikte van de betondoorsnede geldt, analoog aan de 
factor kh, een verschillende waarde voor een horizontale en verticale doorsnede van het 
proefelement. Bovenstaande vergelijking is gebaseerd op de fictieve dikte van een horizontale 
doorsnede van het proefelement. 

Nu alle variabelen in de vergelijking voor de krimpverkorting bekend zijn, kan de vergelijking worden 
ingevuld. Bij aanvang van het experimenteel onderzoek wordt een relatieve vochtigheid van 59,09% 
verkregen, dit percentage bepaalt de waarden voor E'c en E'max in de volgende vergelijking: 

E' =0 40 ·0 70 ·0 75 ·0 95 · t ~ 0,27%o 
r I I I I t + 132,01 

t 
= 0,20 · ~ 0,27%a 

t +132, 01 

Wanneertoneindig groot wordt, geldt een krimpverkorting van 0,20%o. Dit houdt dus in dat de 
begrenzing van de krimpverkorting door E'max overbodig is voor de beschrijving van het krimpgedrag 
van het proefelement. Dit geldt ook voor de beschouwing van een verticale doorsnede van het 
proefelement. 

Slechts twee factoren in de vergelijking voor de krimpverkorting variëren gedurende het 
experimenteel onderzoek. De eerste variabele is de ouderdom van het proefelement in dagen, deze 
is zojuist besproken. De tweede factor is de basiskrimp E'c uit tabel 9. In een groot deel van alle 
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meetmomenten bevindt de relatieve vochtigheid zich onder de 85%. De bijbehorende waarden van 
0,40 en 0,25%o voor de basiskrimp zijn als gevolg daarvan de meest voorkomende. Omdat de 
stortzijde van het beton van het proefelement in de omkasting is gelegen, wordt de relatieve 
vochtigheid binnen de omkasting als invoer voor de vergelijking voor de basiskrimp gebruikt. 

Vervorming in het vlak 
Wanneer de vervorming van het proefelement in het vlak vergeleken wordt met de relatieve 
vochtigheid resulteert dit in afbeelding 99. De relatieve vochtigheid is verschaald weergegeven om 
het bereik van de grafiek te beperken, op deze manier kunnen alle lijnen nauwkeurig worden 
getoond. Om de werkelijke waarde van de relatieve luchtvochtigheid te verkrijgen dient de waarde 
in de grafiek met een factor tien vermenigvuldigd te worden. 

De relatieve vochtigheid in de omkasting bevindt zich, zoals eerder vermeld, tussen de 30 en 90%. 
De relatieve vochtigheid buiten de omkasting neemt meer extreme waarden aan, tussen de 20 en 
95%. Een directe relatie tussen de relatieve luchtvochtigheid en de vervorming in het vlak van het 
proefelement is niet waar te nemen. Het grillige patroon van de lengte- en hoogteverandering wordt 
veroorzaakt door temperatuurfluctuaties, niet door verschillen in relatieve luchtvochtigheid. Echter 
is een indirect verband tussen de relatieve luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur wel 
aanwezig. Een heldere lucht met zonneschijn resulteert in een lage luchtvochtigheid en tegelijkertijd 
in een positieve, thermische uitzetting van het proefelement. Bij bewolking met neerslag daalt de 
omgevingstemperatuur en is een hoge luchtvochtigheid aanwezig. Een negatieve, thermische 
uitzetting van het proefelement is het resultaat. Vergelijk van de etmaalsom van de neerslag in 
afbeelding 97 met de relatieve vochtigheid in afbeelding 99 bevestigt dat de relatieve vochtigheid 
toeneemt in de meetdagen grenzend aan de dagen waarop neerslag valt. 
Relatieve vochtigheid en vervorming in het vlak houden dus wel degelijk verband met elkaar, echter 
is de relatieve vochtigheid niet de onafhankelijke variabele maar zijn zowel de relatieve vochtigheid 
als de vervorming in het vlak afhankelijk van de heersende klimatologische omstandigheden zoals 
zonneschijn en bewolking. 
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Datum meetdag [dd-m] 

Afbeelding 99: Verloop von de relatieve luchtvochtigheid en de lengte- en hoogteverandering van het proefelement 

Afbeelding 99 laat zien dat de blijvende vervorming in het vlak in de tijd toeneemt. Om de invloed 
van sec het krimpgedrag te kunnen analyseren, dienen de pieken en dalen ten gevolge van 
temperatuurfluctuaties in de doorsnede van het proefelement uit de meetgegevens te worden 
gefilterd. Om deze exercitie te kunnen uitvoeren is de gemiddelde temperatuur in de doorsnede van 
het proefelement benodigd. Deze gemiddelde doorsnedetemperatuur heeft een waarde van 23,9 oe 
en is gebaseerd op 13875 meetwaarden welke de gehele meetperiode van bijna vijftig meetdagen 
omvatten. 
Afbeelding 100 toont de gemiddelde lengte- en hoogteverandering van het proefelement per dag. 
Deze gemiddelden per dag zijn gecorrigeerd op basis van de gemiddelde doorsnedetemperatuur 
over de gehele meetperiode. In formulevorm kan dit als volgt worden weergegeven: 

M dag;correctie = M g~mitkkld ;dag - ( T~mitkkld ;dag - T~midd~ld;m~~tperirxie ) • a~>m>n • f proefelement 

De gecorrigeerde vervorming in het vlak is dus de gemiddelde vervorming in het vlak per dag 
verminderd met een corrigerende vervorming die veroorzaakt is door een temperatuurverschil. Dit 
temperatuurverschil is het verschil tussen de gemiddelde doorsnedetemperatuur over de dag en de 
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gehele meet periode. Door vermenigvuldiging van dit temperatuurverschil met de lineaire 
uitzettingscoëfficiënt van beton en de lengte of hoogte van het proefelement wordt de corrigerende 
vervorming verkregen. Deze vergelijking is op basis van paragraaf 6.4.4 zowel voor de lengterichting 
als hoogterichting toegepast met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van 11,0·10-6 mm/mm·K. 

Afbeelding 100 toont naast de gecorrigeerde lengte- en hoogteveranderingen per dag ook de 
theoretische vervorming in het vlak op basis van de vergelijking voor de krimpverkorting uit de 
vorige subparagraaf. 

e 
.! 

1::11 
.c: 
t: 
~ c: e 
~ 
~ 
1::11 
Q 
Q 

.c: 
'ei' 

I 

~ 
1::11 c: 
~ .... 

1,0 

o,s 

0,0 

-O,S 

-1,0 

-1,S 

-2,0 

-2,S 

-3,0 

-3,S 

r---------------------- --Lengteverandering 
--Hoogteverandering 

r------------------------------------------ ••••••••• Lengteverandering theorie 
·•·•···•• Hoogteverandering theorie 

.:' ........... ~~·.~::~::::~:J-~:t~~~~r:::i · t ··~r~ :.; ........ ,: .. ~ ....... :···~ .. ·,·:~: ··~ :: ... , ........... ·· .... , ........ ·······t.'" :l:··· 
••• • •• •. .. r •••\ ._.._ •• •• ••••••• • • • • • • !'. ~ • •• • • ' .................. !! : .... :·. •• ...l ...... j.:~:· .:··.··· . ...... •.: . • ••••••••• =· ....... =· . . ..... , ............ ··r··· .... . . ·-··· .......... : : :; :.:~; : .. ~ ... :: :.::j :.; 

\ """--------. ...... _____ , 

\ -

-

-4,0 ------ ----·--- - ------------·----------------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmmmmmmmmmmmmm 

~~Nm~~~~~mo~Nm~~~~~mo~Nm~~~~~mo~~Nm~~~~~mo~Nm~~~~ m ~~~~~~~~~~NNNNNNNNNNMM ~~~~~~~~ 

Datum meetdag [dd-m] 

Afbeelding 100: Gecorrigeerde gemeten vervorming in het vlok en theoretische vervorming in het vlok von het proefelement 

Waargenomen wordt dat de gecorrigeerde lengte- en hoogteverandering van het proefelement een 
hyperbolisch verloop in de tijd volgen, zoals de theoretische beschouwing voorspelde. Op een aantal 
meetdagen vertoont het verloop van de lengte- en hoogteverandering een onverwachte waarde. 
Afbeelding 97 laat zien dat de meetdagen waarop afwijkingen in lengte- en hoogteverandering ten 
opzichte van het verwachte verloop optreden, samenvallen met de meetdagen waarop neerslag is 
gevallen. Neerslag veroorzaakt dus een verstoring in het krimpgedrag van het proefelement waarvan 
het effect ook op de aangrenzende meetdagen waarneembaar is. 
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De krimpverkorting per eenheid van lengte in lengterichting is groter dan in hoogterichting. Deze 
waarneming is niet te verklaren op basis van de meetgegevens. Alle factoren in de vergelijking voor 
de krimpverkorting van beton zijn onafhankelijk van de beschouwde richting, behalve kh en kt. Deze 
factoren zijn namelijk afhankelijk van de fictieve dikte van de betondoorsnede, welke bepaald wordt 
door het betonoppervlak en de omtrek hiervan. Een horizontale doorsnede van het proefelement 
kent een grotere fictieve dikte dan een verticale doorsnede. Een grotere fictieve doorsnede leidt tot 
kleinere waarden voor kh en kt en dus ook tot een kleinere krimpverkorting. Volgens de vergelijking 
van de krimpverkorting zou het proefelement dus minder krimpen in lengterichting dan in 
hoogterichting, hetgeen in strijd is met de waargenomen lengte- en hoogteveranderingen. 

De stippellijnen in afbeelding 100 geven de theoretische lengte- en hoogteverandering van het 
proefelement weer, gebaseerd op de vergelijking voor de krimpverkorting. Zoals weergegeven stijgt 
de theoretische krimpverkorting bij een toenemende ouderdom van het proefelement. Ook is de 
krimpverkorting afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid. De sprongen in het verloop van de 
theoretische lengte- en hoogteverandering zijn namelijk het gevolg van de waarden die de 
basiskrimp aanneemt bij variërende relatieve luchtvochtigheid. In de meeste gevallen is de relatieve 
luchtvochtigheid gelegen tussen de 0 en 60% of tussen de 60 en 85%, hetgeen resulteert in een 
basiskrimp van respectievelijk 0,40 en 0,25%o. De basiskrimp en de optredende krimpverkorting zijn 
lineair aan elkaar gerelateerd. 

De theoretische lengte- en hoogteverandering zijn structureel kleiner dan de gemeten lengte- en 
hoogteverandering van het proefelement. Enkele factoren in de vergelijking voor de krimpverkorting 
worden dus onderschat. De factoren E'c, kb, kh en kp verhouden zich direct tot respectievelijk de 
relatieve vochtigheid, de karakteristieke kubusdruksterkte, de fictieve dikte van de betondoorsnede 
en het wapeningspercentage. Het aanpassen van elk van deze factoren afzonderlijk heeft niet geleid 
tot een meer realistisch verloop van de lengte- en hoogteverandering van het proefelement. 
Getracht is middels manipulatie van de theoretische factor kt het waargenomen verloop van de 
vervorming in het vlak te benaderen. De aanname dat deze factor het eerst in aanmerking komt 
voor modificatie is gebaseerd op het waargenomen verloop van de krimpverkorting in het vlak in de 
eerste vijftig meetdagen. Na deze vijftig meetdagen zal de vervorming van het proefelement door 
krimp voortzetten, dit verloop wordt niet beschouwd. 

De factor kt is verantwoordelijk voor het hyperbolische verloop van de theoretische krimpverkorting 
in de tijd. Uit analyse blijkt dat door aanpassing van de invloed van zowel de ouderdom van het 
proefelement als de fictieve dikte van de doorsnede in de vergelijking voor kt de waargenomen 
krimpvervorming benaderd kan worden. De gemodificeerde vergelijking voor kt luidt: 

a·t 

De variabelen a, b, c en d vormen de modificaties ten opzichte van de oorspronkelijke formulering 
van de factor kt. De variabelen a en b zijn niet aanwezig in de oorspronkelijke vergelijking. Door voor 
a een grotere waarde dan 1 in te vullen stijgt de negatieve helling van het verloop van de lengte- of 
hoogteverandering. Deze variabele zou vervangen kunnen worden door eenveiligheids-of 
materiaalfactor welke gebruikt wordt om de karakteristieke krimpvervorming om te rekenen tot de 
rekenwaarde voor de krimpvervorming. 
Door voorbeen waarde kleiner dan 1 in te vullen, stijgt de afhankelijkheid van de ouderdom van het 
proefelement. Variabele a is afhankelijk van de beschouwde richting van het proefelement. Voor 
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een horizontale doorsnede, in lengterichting dus, gelden voor variabelen a en b respectievelijk de 
waarden 1,40 en 0,80. Voor een verticale doorsnede gelden de waarden 0,95 en 0,80. 
De variabelen c en d komen reeds in de oorspronkelijke vergelijking voor en hebben aldaar de 
waarden 0,04 en 3,00. Variabele c beïnvloedt de grootte van de kromming van de hyperbool, 
variabele d biedt de mogelijkheid om het verloop van de vervorming in het vlak te transleren. De 
variabelen c en d hebben een waarde van 0,03 en 1,90 in de aangepaste vergelij king. Deze waarden 
zijn onafhankelijk van de beschouwde richting van het proefelement Weergegeven in formulevorm 
houdt dit in: 

1,40 ·t 
k t ·/engte = Jh:f ' t o,ao +0 03· h1,9o 

' m 

k = 0,95 ·t 
t ·/ooogt2 Jh:f ' t 0

'
80 + 0 03· h1'90 

' m 

Om de sprongen in het verloop van de theoretische lengte- en hoogteverandering op te heffen, 
worden de waarden voor de basiskrimp (0,25 en 0,40%o) gemiddeld. Een basiskrimp van 0,325%o is 
het resultaat. Afbeelding 101 toont nogmaals de gemeten lengte- en hoogteverandering van het 
proefelement. De aangepaste, theoretische vervorming in het vlak is eveneens weergegeven. 

De invloed van de laag baksteen metselwerk op de krimpvervorming in het vlak van het 
proefelement is niet waarneembaar. Zoals de literatuur omschreef, wordt de krimp van baksteen 
metselwerk veroorzaakt door de cementgebonden voegen tussen de bakstenen of baksteenstrips en 
niet door de bakstenen zelf. Het hyperbolische verloop in de tijd van het krimpgedrag van het 
proefelement komt qua vorm overeen met het theoretische verloop dat is voorgeschreven voor een 
betonnen bouwdeel. Klaarblijkelijk volgen de baksteenstrips in het proefelement het krimpgedrag 
van de betonnen rug. 
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Datum meetdag [dd-m] 

Afbeelding 101: Gecorrigeerde gemeten vervorming in het vlok en aangepaste theoretische vervorming in het vlak van het proefelement 

Vervorming uit het vlak 
De laag baksteen metselwerk beïnvloedt het krimpgedrag van de achterliggende betonrug. Baksteen 
metselwerk reduceert de mate van wateruittreding uit het beton juist achter de steenstrips ten 
opzichte van een situatie waarin de betonnen zijde direct in aanraking staat met de buitenlucht. De 
stortzijde van het proefelement zal dus een grotere krimpverkorting ondergaan dan de zijde 
waaraan het baksteen metselwerk is verbonden, hetgeen kromming van het proefelement 
veroorzaakt. Kromming door de optredende krimpverkorting treedt zowel op in lengte- als in 
hoogterichting van het proefelement, samen veroorzaken deze de middenuitbuiging van het 
proefelement. Wederom wordt punt vijf (afbeelding 88) gebruikt om de totale middenuitbuiging van 
het element vast te leggen. Om de middenuitbuiging van het proefelement inzichtelijk te maken 
wordt deze in afbeelding 102 tezamen met de relatieve luchtvochtigheid weergegeven. De grafiek 
toont eveneens de middenuitbuiging door louter kromming in lengterichting, de horizontale 
middenuitbuiging, van het proefelement. 
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Datum meetdag [dd-m] 

Afbeelding 102: Verloop van de relatieve luchtvochtigheid binnen en buiten de amkasting en de middenuitbuiging van het proefelement 

Evenals bij de vervorming in het vlak geldt dat de relatieve luchtvochtigheid en de middenuitbuiging 
van het proefelement geen directe relatie hebben. Het grillige patroon van de middenuitbuiging 
wordt veroorzaakt door thermische invloed. Bovendien toont de groene lijn dat de totale 
middenuitbuiging voor een groot deel wordt veroorzaakt door kromming in lengterichting, dit is 
reeds besproken in paragraaf 6.4.3. 

Afbeelding 104 toont de totale middenuitbuiging van het proefelement die ontstaat door puur het 
krimpgedrag van het proefelement. De invloed van temperatuurfluctuaties is uit de totale uitbuiging 
gefilterd door de gemiddelde uitbuiging per dag te berekenen. Evenals bij de vervorming in het vlak 
wordt deze gemiddelde waarde gecorrigeerd. Ditmaal wordt de gemiddelde uitbuiging per meetdag 
verminderd met het product van het gemiddelde temperatuurverschil over de doorsnede van het 
proefelement op die meetdag en de gemiddelde uitbuiging per graad temperatuurverschil volgens 
afbeelding 96. De gemiddelde uitbuiging per graad temperatuurverschil over de doorsnede is 
gebaseerd op de drie beschouwde meetdagen in paragraaf 6.4.4 en heeft een waarde van 0,19 mm 
per graad Celsius temperatuurverschil. De vergelijking voor de gecorrigeerde middenuitbuiging luidt: 

tJdDQ ;correctle = tJgemlddeld;dDQ -/l~tmlddtld;dag • 0,19 
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De gecorrigeerde middenuitbuigingen per meetdag zijn grafisch weergegeven in afbeelding 104. 
Daarnaast is het verloop van de middenuitbuiging volgens de theorie weergegeven in de grafiek. De 
theoretische middenuitbuiging is berekend op basis van de vergelijking voor de krimpverkorting. 
Echter is deze krimpverkorting niet overal in de doorsnede van het proefelement aanwezig maar 
varieert deze lineair over de doorsnede. De stortzijde van het proefelement ondergaat de volledige 
krimpverkorting volgens de vergelijking. Aangenomen wordt dat de zijde van het proefelement waar 
het baksteen metselwerk zich bevindt slechts krimpt ter plaatse van de betonnen voegen. Voor de 
horizontale en verticale doorsnede van het proefelement geldt een verschillend aandeel voegen en 
dus ook een verschillende lineaire krimpverdeling. Onderstaande vergelijking toont de 
krimpverkorting aan de zijde waar het baksteen metselwerk zich bevindt ten opzichte van de 
krimpverkorting aan de stortzijde. 

E 1 = l:.f vorg ;horizontaal 1 

r;mw;horlzontaal i · E r;stortzljde;horizontaal 
slortzljde;horlzontaal 

35 ·12 I 

= ]gBO · E r;stortzljde;horizontaal 

= 0' 05 · E 
1 

r ;stortzljde;horizontoal 

In horizontale richting bedraagt de krimpverkorting aan de zijde waar het baksteen metselwerk zich 
bevindt dus circa 5% van de krimpverkorting die optreedt aan de stortzijde. Voor de verticale 
richting bedraagt dit percentage bijna 20%. Afbeelding 103 toont de lineair variërende 
krimpverkorting voor een horizontale en verticale doorsnede van het proefelement. 

Horizontale doorsnede Verticale doorsnede 

Afbeelding 103: Lineaire variërende krimpverkorting over de doorsnede van het proefelement in horizontale en verticale richting 

Nu de krimpverdeling horizontaal en verticaal bekend is, kan de theoretische kromming in lengte- en 
hoogterichting van het proefelement berekend worden op eenzelfde wijze als in paragraaf 6.4.4. 
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Door de kromming in beide richtingen te combineren kan de totale middenuitbuiging van het 
proefelement berekend worden : 

8. - 1 .el 1 .el 
totaal - S · /("horizontaal • horizontaal + ä · Kvertkaal • verticaal 

= t· 6,33 ·10-
3 

• E
1
r;•tortzijde;horizontaal· 7980

2 +t· 5,33 ·10-
3 

• E
1

r;•tortzljde;vert/caai" 3584
2 

Met de aannamen betreffende de krimpverdeling over de doorsnede van het proefelement is de 
totale middenuitbuiging van het proefelement dus uit te drukken in de krimpverkorting in 
horizontale en verticale richting ter plaatse van de stortzijde van het proefelement Zoals de 
vergelijking voor de krimpverkorting eerder uitwees, is deze afhankelijk van de beschouwde richting 
omdat de fictieve dikte in de twee richtingen verschilt. Terugkomend op paragraaf 6.4.3 wordt 
wederom het aandeel van de uitbuiging door kromming in lengterichting in de totale 
middenuitbuiging van het proefelement bepaald. 

8 hor/zontaal 50413, 65 · E 
1 

r ;stortzljde;horlzontaal 

iJ totaal 50413,65 · E
1

r;•tartzljde;harlzontaa/ + 8563,37 · E
1

r;•tortzljd~;v~rtlcaal 

Deze exercitie leert dat, wanneer het proefelement bijna twee dagen oud is, het theoretische 
aandeel van de uitbuiging door kromming in lengterichting 83% bedraagt van de totale 
midden uitbuiging. Deze waarde komt goed overeen met de experimentele startwaarde van 85%. 
Vergroting van de ouderdom van het proefelement leidt tot een groter theoretisch aandeel van de 
middenuitbuiging door kromming in lengterichting, hetgeen overeenkomt met het experimenteel 
onderzoek. Het theoretische aandeel stijgt tot 84% waar experimenteel onderzoek een percentage 
van 90% uitwijst. Een mogelijke oorzaak van deze discrepantie is het niet in rekening brengen van de 
relatieve luchtvochtigheid buiten de omkasting. De betonnen voegen in de laag baksteen 
metselwerk bevinden zich in de buitenlucht terwijl hier gerekend wordt met de relatieve 
luchtvochtigheid binnen de omkasting. Mogelijk treedt een andere niet-lineaire verdeling van de 
krimpverkorting over de doorsnede van het proefelement op. Bovendien dient vermeld te worden 
dat de vier oplegpunten van het proefelement de kromming in hoogterichting in beperkte mate 
verhinderen. De doken en hulzen aldaar kunnen namelijk niet vrij roteren om de lengte-as van het 
proefelement Mogelijkerwijs beperkt dit het aandeel van de kromming in verticale richting in de 
totale middenuitbuiging van het proefelement zoals de meetgegevens van het experimenteel 
onderzoek uitwijzen. 
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Afbeelding 104: Gecorrigeerde gemeten vervorming uit het vlak en theoretische vervorming uit het vlak van het proefelement 

Afbeelding 104 toont dat de gecorrigeerde middenuitbuiging van het proefelement een hyperbolisch 
verloop in de tijd volgt. Beschouwing van de vergelijking voor de krimpverkorting en de daaruit 
volgende vergelijking voor de middenuitbuiging sluit hierop aan. Op een aantal meetdagen wijkt de 
waargenomen middenuitbuiging af van de verwachte waarde, hetgeen ook hier veroorzaakt wordt 
door neerslag. 

De stippellijnen in afbeelding 104 geven de theoretische uitbuiging van het proefelement weer, 
enerzijds in punt vijf anderzijds ten gevolge van kromming in lengterichting. De theoretische 
uitbuiging stijgt bij een toenemende ouderdom van het proefelement. Analoog aan de vervorming in 
het vlak zijn de sprongen in het verloop van de theoretische uitbuiging het gevolg van de waarden 
die de basiskrimp aanneemt bij variërende relatieve luchtvochtigheid. 
De theoretische middenuitbuiging van het proefelement is structureel kleiner dan de gemeten 
middenuitbuiging. Op eenzelfde wijze als in de vorige subparagraaf is getracht middels manipulatie 
van de theoretische factor kt in de vergelijking voor de krimpvervorming het waargenomen verloop 
van de vervorming uit het vlak te benaderen. De aanname die gedaan is voor de lineair variërende 
verdeling van de krimpverkorting over de doorsnede, weergegeven in afbeelding 103, blijft 
onaangetast. 
De factor kt is debet aan het hyperbolische verloop van de theoretische middenuitbuiging in de tijd. 
Aanpassing van de invloed van zowel de ouderdom van het proefelement als de fictieve dikte van de 
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doorsnede in de vergelijking voor kt leidt tot een betere benadering van de optredende 
midden uitbuiging. De gemodificeerde vergelijking voor kt luidt wederom: 

k =--a_·_t= 
r tb+c·.J'h! 

De variabelen a, b, c en d vormen de modificaties ten opzichte van de oorspronkelijke formulering 
van de factor kt. Voor variabelen a en b gelden respectievelijk de waarden 0,85 en 0,80. De 
variabelen c en d hebben een waarde van 0,01 en 1,80 in de vergelijking. Weergegeven in 
formulevorm houdt dit in: 

k = 0,85 ·t 
1 

t 0
'
80 + 0 01 · ~ h1

'8tJ 
' m 

Om de sprongen in het verloop van de theoretische lengte- en hoogteverandering op te heffen, 
worden de waarden voor de basiskrimp (0,25 en 0,40%o) gemiddeld. Een basiskrimp van 0,325%o is 
het resultaat. 
Het verloop van de aangepaste theoretische middenuitbuiging van het proefelement toont goede 
overeenkomst met het waargenomen verloop. In absolute zin dient het aangepaste theoretische 
verloop echter getransleerd te worden. Modificatie van de factor kt leidt hier dus niet tot benadering 
van de waargenomen middenuitbuiging van het proefelement. De overige factoren in de vergelijking 
voor de krimpverkorting, of een combinatie daarvan, bieden wellicht wel de mogelijkheid om het 
verloop van de vervorming van het proefelement uit het vlak te benaderen. 

Het composiet baksteen metselwerk heeft invloed op het krimpgedrag van het proefelement. De 
laag baksteen metselwerk reduceert de wateruittreding ter plaatse van het aangrenzende beton. De 
lineair variërende krimpverkorting over de doorsnede leidt tot kromming van het proefelement in 
zowel lengte- als hoogterichting. Gedurende de gehele meetperiode stijgt de middenuitbuiging van 
het proefelement door de invloed van het krimpgedrag. Het hyperbolische verloop van het 
krimpgedrag van het proefelement in de tijd komt overeen met het verloop dat op theoretische 
basis te verwachten is, echter komen de twee hyperbolische verlopen in absolute zin niet met elkaar 
overeen. 

6.5 BEVINDINGEN EXPERIMENTEEL ONDERZOE.K 

6.5.1 Algemeen 
Aan de hand van de meetresultaten is in de voorgaande paragraaf inzicht verschaft in het gedrag van 
de gevelelementen. Deze paragraaf somt de bevindingen van het experimenteel onderzoek op, 
beginnend bij de vervorming van het proefelement en de vergelijking van de optredende 
vervormingen met de voorschriften. Implementatie van de bevindingen van het experimenteel 
onderzoek in het numeriek onderzoek wordt besproken aan het einde van deze paragraaf. 

6.5.2 Vervorming van het proefelement 
Het enkelschalige proefelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton, vervormt ten 
gevolge van temperatuurverschillen en krimpbelasting. Wat betreft thermische vervorming in het 
vlak gedraagt het proefelement zich als een betonnen element. Het metselwerk van baksteenstrips 
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heeft geen waarneembare invloed op de optredende vervorming. Gezien het geringe aandeel van 
het metselwerk in de doorsnede van het proefelement is dit een plausibel resultaat. De 
waargenomen thermische vervorming in het vlak van het proefelement resulteert in een lineaire 
uitzettingscoëfficiënt die overeenkomt met de waarde die voor beton geldt. Een stijging van de 
doorsnedetemperatuur met circa 22 oe doet het proefelement 2 mm verlengen en bijna 1 mm in 
hoogte toenemen. 
De laag baksteen metselwerk heeft wel degelijk invloed op de vervormingen uit het vlak van het 
proefelement. Het isolerende vermogen van het baksteen metselwerk veroorzaakt voor een 
belangrijk deel het temperatuurverschil over de doorsnede van het proefelement. Bovendien 
resulteert de zwarte kleur van de baksteenstrips in een hoge oppervlaktetemperatuur. De totale 
middenuitbuiging van het proefelement kan per etmaal circa 4 mm stijgen en weer dalen door het 
variërende temperatuurverschil over de doorsnede dat van een negatieve waarde van -7,5 oe stijgt 
naar een positieve waarde van 12,5 oe en wederom daalt tot een negatieve waarde van 7,5 oe. 

De invloed van het baksteen metselwerk betreffende de krimpvervorming in het vlak is niet 
waarneembaar. Het krimpgedrag van het proefelement wijkt niet af van dat van een betonnen 
element. De krimpvervorming in het vlak resulteert na een periode van vijftig meetdagen in een 
lengte en hoogte die respectievelijk met 3,5 en 1,0 mm zijn afgenomen. De optredende 
krimpverkorting bedraagt dus in lengterichting 0,42o/oo en in hoogterichting 0,28o/oo. Beide waarden 
overschrijden de maximale krimpverkorting volgens (NEN 6720, 2007). Een reden voor het feit dat 
de krimpverkorting in hoogterichting kleiner is dan in lengterichting is niet gevonden. 
De aanwezigheid van de laag baksteen metselwerk uit zich wel in de krimpvervorming uit het vlak. 
Over de doorsnede van het proefelement treedt door de presentie van de baksteenstrips een lineair 
variërende krimpverkorting op, hetgeen zich uit in kromming van het proefelement. Na een periode 
van vijftig meetdagen heeft de lineair variërende krimpverkorting een totale middenuitbuiging van 
circa 10 mm tot gevolg. De middenuitbuiging door louter kromming in lengterichting loopt op tot 
bijna 9 mm. 

Baksteen metselwerk heeft geen invloed op de vervorming van het proefelement in het vlak. De 
combinatie van temperatuurverschillen en krimpbelasting heeft het proefelement na vijftig 
meetdagen tot ruim 4 mm doen verkorten in lengterichting. De maximale waarde van de verkorting 
van het proefelement in hoogterichting bedraagt circa 1,5 mm. Duidelijk is dat de krimpbelasting 
een groter effect heeft op de vervorming in het vlak dan temperatuurwisselingen. Om deze reden 
zijn de lengte en hoogte van het proefelement minder groot dan de oorspronkelijke afmetingen van 
het proefelement, ondanks de aanwezigheid van een hoge doorsnedetemperatuur in een 
zomersituatie. De maximaal toelaatbare maatafwijking van betonelementen wordt niet bereikt in 
hoogterichting. De lengte en hoogte van het element mogen namelijk 3,5 mm in beide richtingen 
van de streefmaat afwijken (NEN 2889, 1990). De tolerantie in lengterichting wordt overschreden in 
het geval van het proefelement. 
Een gangbare voegbreedte tussen twee gevelelementen is 16 mm. De invloed van opgelegde 
vervormingen op de esthetica van deze voegen is weergegeven in afbeelding 105. 
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Afbeelding 105: Vervorming van gevelelementen in het vlak en de invloed hiervan op de tussenliggende voegen 

Afbeelding 105 toont dat de vervorming in het vlak door temperatuurverschillen en krimpbelasting 
in lengterichting circa 25% van de voegbreedte omvat, in hoogterichting geldt een percentage van 
bijna 10%. De verbreding van de voeg is niet per definitie gelijk voor alle gevelelementen, wat een 
negatieve uitwerking heeft op de esthetica van de gevel. Bijkomend probleem is dat het materiaal 
waarmee de voegen tussen de gevelelementen gevuld zijn, elastisch moet blijven over het gehele 
vervormingstraject om waterdichtheid van de voeg te garanderen. Naast dimensieverschillen door 
opgelegde vervormingen dienen de voegen eveneens maatafwijkingen op te vangen die veroorzaakt 
zijn door productie en montage. 

Vervorming uit het vlak van het proefelement wordt veroorzaakt door combinatie van de twee 
verschillende materialen in de doorsnede. Het isolerende vermogen van de baksteenstrips vergroot 
het aandeel van het baksteen metselwerk in de totale middenuitbuiging van het proefelement Ook 
hier geldt dat de vervorming veroorzaakt door krimpbelasting groter is dan de vervorming 
veroorzaakt door temperatuurverschillen. De krimpbelasting buigt het proefelement richting de 
buitenzijde, hetgeen een basiskromming teweegbrengt (afbeelding 37). Een positief 
temperatuurverschil over de doorsnede, waar de temperatuur aan de buitenzijde dus hoger ligt dan 
aan de stortzijde van het proefelement, vergroot deze basiskromming. Een negatief 
temperatuurverschil over de doorsnede heft deze basiskromming daarentegen deels op. De totale 
midden uitbuiging, door temperatuurverschillen en krimpbelasting, bereikt een maximale waarde 
van ruim 13 mm. Hiervan wordt circa 3 mm veroorzaakt door een positief temperatuurverschil over 
de doorsnede en 10 mm door variërende krimpverkorting over de doorsnede. Inachtneming van de 
lengte tussen de verplaatsingsopnemers van 7000 mm leidt tot een kromming in lengterichting van 
1,86 mm/m1

, in hoogterichting bedraagt de kromming maximaal 0,65 mm/m1
. In (NEN 2889, 1990) is 

een maximale kromming van 2,00 mm/m1 vastgelegd, aan deze eis wordt na vijftig meetdagen dus 
voldaan. Mogelijkerwijs zal de optredende kromming de genormeerde waarde echter overschrijden 
omdat het einde van de krimpcurve (afbeelding 29) nog niet is bereikt. 
De optredende kromming van het proefelement is met het blote oog waar te nemen. Wanneer een 
volledige gevel van een gebouw vormgegeven is met dergelijke gevelelementen dan zou dit afbreuk 
doen aan de esthetica van de gevel. De ervaringsmaatregel om enkelschalige proefelementen te 
produceren in mallen waarvan de malbodem tegen de uitbuigingsrichting in is getoogd, blijkt op 
basis van het experimenteel onderzoek gegrond. Echter zullen enkelschalige gevelelementen in de 
praktijk op andere wijze verbonden worden met achterliggende bouwdelen, hetgeen vervorming uit 
het vlak in grotere mate verhindert. 
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6.5.3 Terugkoppeling naar numeriek onderzoek 
Het experimenteel onderzoek heeft een aantal aspecten aan het licht gebracht welke van invloed 
zijn op het eerder uitgevoerde numeriek onderzoek. Deze paragraaf behandelt de implicatie van 
deze belangrijke aspecten in het numeriek onderzoek. 

De toegepaste betonkwaliteit bij productie van het proefelement is C53/65. Dit komt overeen met 
de kwaliteit die gebruikt is bij het numeriek onderzoek. Toepassing van deze betonkwaliteit voor de 
betonrug van het proefelement introduceert een elasticiteitsmodulus van 38500 N/mm2 volgens 
(Sagel & Dongen, 2006). Uit het beproeven van een viertal betonnen prisma's is gebleken dat de 
elasticiteitsmodulus van het toegepaste beton een waarde heeft van 38395 N/mm2

, hetgeen 
nagenoeg overeenkomt met de waarde die in de literatuur genoemd is. In het numerieke model is 
naast deze gewijzigde materiaaleigenschap ook een geometrische aanpassing doorgevoerd. De 
lengte van het proefelement bedraagt namelijk 7980 mm in plaats van de aangenomen 8000 mm. 
De gemodelleerde opleggingen in het numeriek onderzoek in hoofdstuk 5 zijn gesitueerd aan de 
uiteinden van het model, het proefelement is echter ondersteund door opleggingen welke 360 mm 
van de uiteinden af zijn gelegen. 

Het numeriek onderzoek is gebaseerd op een tweedimensionaal model dat een horizontale 
doorsnede van het proefelement simuleert. Het model dat gebruikt is in paragraaf 5.5.3 wordt 
aangepast aan de hand van het experimenteel onderzoek. Het gewijzigde model wordt belast door 
een temperatuurverloop over de doorsnede dat gebaseerd is op gemeten temperaturen door de 
thermokoppels tijdens het experimenteel onderzoek. Op basis van het experimenteel onderzoek 
wordt voor de lineaire uitzettingscoëfficiënt van beton een gewijzigde waarde van 11,0·10-s 
mm/mm·K gebruikt. 
Eveneens wordt het numeriek model belast door een verlopende krimpverkorting over de 
doorsnede volgens afbeelding 103. In tegenstelling tot het numeriek onderzoek in hoofdstuk 5 wordt 
voor de krimp van het baksteen metselwerk dus niet de waarde nul aangehouden. Voor de 
betonkrimp geldt eveneens een andere waarde, niet de krimpverkorting na een jaar wordt in 
rekening gebracht maar die na vijftig dagen. De betonkrimp bedraagt 0,07%o wanneer het beton 
vijftig dagen oud is, de krimp van het baksteen metselwerk in horizontale richting bedraagt circa 5% 
van de betonkrimp. Afbeelding lOGlaat het numeriek model zien na implicatie van de besproken 
aspecten die voortkomen uit het experimenteel onderzoek. De afbeelding toont naast de geometrie 
van het model de thermische vervorming in een zomersituatie. 

Geometrie 

Thermische vervorming; zomer 

.,.L ..... .=:::::.::" ======·-· 
Afbeelding 106: Gewijzigde geometrie van het numeriek model en de vervorming door krimpbelasting 
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Beschouwing van de vervorming in het vlak door een gemodelleerde thermische belasting in een 
zomer- en wintersituatie wijst uit dat de vervorming van het model overeenkomt met de vervorming 
die gevonden is bij het experimenteel onderzoek. Leidend hierin is de gewijzigde lineaire 
uitzettingscoëfficiënt van het beton in de betonrug. 

De vervorming uit het vlak van het numerieke model ten gevolge van thermische belasting op basis 
van het gemeten temperatuurverloop is groter dan de vervorming uit het vlak die waargenomen is 
tijdens het experimenteel onderzoek. Het tweedimensionale karakter van het numerieke model 
biedt de mogelijkheid de vervorming uit het vlak van het model te vergelijken met de vervorming uit 
het vlak van het proefelement, veroorzaakt door kromming in lengterichting. 
Als voorbeeld is het temperatuurverloop op 23 augustus om 12.00u gemodelleerd volgens 
afbeelding 95. De waargenomen middenuitbuiging door kromming in lengterichting op dat 
meetmoment is 2,3 mm, de middenuitbuiging van het model heeft een waarde van 1,8 mm. 
Mogelijke oorzaak voor dit verschil is de modellering van de laag baksteen metselwerk. In de 
gemodelleerde laag baksteen metselwerk is namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de 
baksteenstrips en tussenliggende voegen, zoals afbeelding 106 weergeeft. Ondanks dat de 
elasticiteitsmodulus van het composiet baksteen metselwerk is toegewezen aan de betreffende laag, 
reageert het model minder op een temperatuurverschil over de doorsnede dan het proefelement 
doet. Variatie van de elasticiteitsmodulus van de baksteenstrips in paragraaf 5.5.6 leert dat een 
lagere stijfheid van de baksteenstrips de middenuitbuiging van het numerieke model verhoogt. 
Wordt de elasticiteitsmodulus van het baksteen metselwerk in het numerieke model verlaagd tot 
10% van de waarde die in paragraaf 5.5.2 bepaald is dan stijgt de middenuitbuiging van het model 
tot 2,2 mm. Analyse van meerdere tijdstippen op de 24e meetdag ontkracht echter het feit dat 
verlaging van de elasticiteitsmodulus van baksteen metselwerk tot 10% van de startwaarde in het 
numerieke model te allen tijde resulteert in de middenuitbuiging van het proefelement. Afbeelding 
96 toont dat de middenuitbuiging van het proefelement per graad Celsius temperatuurverschil over 
de doorsnede geen constante waarde kent. Wellicht varieert de elasticiteitsmodulus van de laag 
baksteen metselwerk bij een variërende middenuitbuiging van het proefelement. Bovendien bepaalt 
de richting waarin de middenuitbuiging op dat moment beweegt of de stijfheid van het baksteen 
metselwerk in een samendrukkende of uittrekkende situatie aangesproken wordt, hetgeen invloed 
heeft op de stijfheid van het baksteen metselwerk. 

Het numerieke model krimpt 0,3 mm in het vlak door de lineair verlopende krimpbelasting die na 
vijftig dagen aanwezig is volgens de vergelijking voor de krimpverkorting die in paragraaf 6.4.5 
behandeld is. Deze waarde komt goed overeen met de theoretisch bepaalde krimpverkorting van 0,3 
mm bij een relatieve vochtigheid die tussen de 60 en 85% is gelegen (afbeelding 100). De 
overeenkomst tussen deze lengteveranderingen is logisch te noemen omdat de gemodelleerde 
krimpbelasting gebaseerd is op de theoretische krimpbelasting. De gemeten krimpverkorting in het 
vlak van het proefelement is echter groter en bedraagt 3,5 mm, ofwel 0,42%o zoals in paragraaf 6.5.2 
is beschouwd. 

Wanneer de lineair verlopende krimpverkorting volgens afbeelding 103 gemodelleerd wordt, leidt 
dit eveneens tot vervorming uit het vlak. De middenuitbuiging van het numeriek model bedraagt 2,9 
mm. Op basis van de vergelijking voor de krimpverkorting (NEN 6720, 2007) kan een 
middenuitbuiging door krimpbelasting van 3,0 mm verwacht worden wanneer de relatieve 
vochtigheid onder de 60% gelegen is (afbeelding 104). Ook hier geldt dat de overeenkomst tussen 
deze twee middenuitbuigingen logischerwijs volgt uit het feit dat de krimpbelasting in het numerieke 
model gemodelleerd is op basis van de theoretische krimpbelasting. Het experimenteel onderzoek 
wijst een middenuitbuiging van 8,6 mm uit. Deze waarde treedt op na vijftig meetdagen en is 
resultaat van louter kromming in lengterichting. Het proefelement kromt in lengterichting meer ten 
gevolge van de lineair verlopende krimpbelasting dan op basis van het numerieke model verwacht 
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kan worden. Door verhoging van de gemodelleerde krimpbelasting kan de middenuitbuiging van het 
proefelement benaderd worden. De resulterende betonkrimp dient dan 0,2lo/oo te bedragen, de 
krimp van het baksteen metselwerk omvat onveranderd 5% van dit promillage. 

Inpassing van de resultaten van het experimenteel onderzoek in het numerieke model heeft geleid 
tot een betere overeenkomst tussen de simulaties en de werkelijkheid. Echter reageert het 
numerieke model niet in alle situaties analoog aan het proefelement. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 ALGEMEEN 

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn verspreid over de rapportage terug te 
vinden. De bevindingen uit de literatuur, het numeriek onderzoek en het experimenteel onderzoek 
hebben reeds in eerdere stadia uitspraak gedaan over de waargenomen resultaten. Dit hoofdstuk 
omvat de conclusies van het complete onderzoek. Ook de aan het licht gekomen beperkingen van 
het onderzoek worden uiteengezet. 

7.2 CONCLUSIES 

De literatuur heeft uitgewezen dat opgelegde vervorming een belangrijk belastinggeval is voor een 
prefab gevelelement, opgebouwd uit baksteen metselwerk en beton. Het prefab gevelelement 
reageert op opgelegde vervormingen door temperatuurverschillen en krimpbelasting welke beide 
afhankelijk zijn van de heersende klimatologische omstandigheden. De combinatie van het feit dat 
de doorsnede van de beoogde prefab gevelelementen uit meerdere materialen bestaat en dat de 
gevelelementen belast worden door opgelegde vervormingen heeft constructieve, 
uitvoeringstechnische en esthetische consequenties. 

Tijdens het bezoek van een vijftal projecten binnen Nederland staan enkelschalige gevelelementen, 
opgebouwd uit baksteenstrips en een beton rug, centraal. De invloed die opgelegde vervorming 
heeft op de gevelelementen is waarneembaar in de vorm van kromming van de gevelelementen. 
Schade aan de baksteenstrips is bij het vijftal projectbezoeken echter niet aangetroffen, in 
tegenstelling tot verscheidene uitspraken in de literatuur. 

Numeriek onderzoek heeft aangetoond dat het aanbrengen van opgelegde vervormingen op een 
doorsnede die opgebouwd is uit verschillende materialen tot spanningen leidt indien vrije 
vervorming van een laag verhinderd wordt door de aangrenzende laag. 
Een enkelschalig gevelelement is opgebouwd uit een laag beton en een laag baksteen metselwerk 
welke beiden met elkaar verbonden zijn. Thermische belasting veroorzaakt spanningen in de 
doorsnede van het enkelschalige gevelelement. De verschillende lineaire uitzettingscoëfficiënten die 
de materialen bezitten, leiden namelijk tot afwijkende vervorming bij een heersende temperatuur. 
Ter plaatse van de directe verbinding tussen de laag baksteen metselwerk en beton ontstaan 
dientengevolge spanningen. De spanningen in het grensvlak hebben uitwerking op de gehele 
doorsnede van het gevelelement. Het optredende spanningsbeeld is afhankelijk van de 
gemodelleerde temperatuurverdeling over de doorsnede. Wordt gebruik gemaakt van het lineair 
variërende temperatuurverloop volgens de Glaser-methode dan zet het beton, in een zomersituatie, 
meer uit dan baksteen metselwerk. Ter plaatse van het grensvlak leidt deze situatie tot 
trekspanningen in de laag baksteen metselwerk en drukspanningen in de betonnen laag. De 
optredende trekspanningen in het baksteen metselwerk dienen de maximaal opneembare 
trekspanning van baksteen metselwerk niet te overschrijden om scheurvorming te voorkomen. 

Anders dan de thermische belasting resulteert de gemodelleerde krimpbelasting niet tot spanningen 
in de doorsnede. De krimpverkorting van de laag baksteen metselwerk wordt veroorzaakt door de 
betonnen voegen en is derhalve kleiner dan de krimpverkorting van beton. De lineair variërende 
krimpverkorting kan vrij optreden in de gehele doorsnede van het gemodelleerde, enkelschalige 
gevelelement zodat verhindering van vervorming niet optreedt. 
Zowel numeriek als experimenteel onderzoek heeft uitgewezen dat het enkelschalige prefab 
gevelelement vervormt ten gevolge van zowel thermische belasting als krimpbelasting. Opgelegde 
vervormingen uiten zich dus, naast spanning in de doorsnede, in vervorming van het gevelelement. 
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Van belang is met name de vervorming uit het vlak, deze heeft een negatieve invloed op de 
esthetica van een gevel. 

De meetresultaten van het experimenteel onderzoek tonen aan dat vervorming uit het vlak van het 
gevelelement, veroorzaakt door lineair variërende krimpbelasting, groter is dan de vervorming uit 
het vlak, veroorzaakt door temperatuurverschillen die in de doorsnede van het proefelement 
aanwezig zijn. De krimpbelasting buigt het proefelement richting de zijde van de laag baksteen 
metselwerk, hetgeen een basiskromming teweegbrengt die toeneemt in de tijd. Een positief 
temperatuurverschil over de doorsnede, waar de temperatuur aan de buitenzijde dus hoger ligt dan 
aan de stortzijde van het proefelement, vergroot deze basiskromming. Een negatief 
temperatuurverschil over de doorsnede heft deze basiskromming daarentegen deels op. 

De optredende kromming van het proefelement is met het blote oog waar te nemen. Wanneer een 
volledige gevel van een gebouw vormgegeven is met dergelijke gevelelementen dan zou dit afbreuk 
doen aan de esthetica van de gevel. De ervaringsmaatregel om enkelschalige proefelementen te 
produceren in mallen waarvan de malbodem tegen de uitbuigingsrichting in is getoogd, blijkt op 
basis van het experimenteel onderzoek gegrond. 

Middels numeriek onderzoek is de betondikte en elasticiteitsmoduli van de lagen in de doorsnede 
van een enkelschalig gevelelement gevarieerd. Een minder dikke betonrug resulteert in een grotere 
middenuitbuiging van het gevelelement, tegelijkertijd nemen de trekspanningen in de laag baksteen 
metselwerk af. Neemt de stijfheid van het beton af, dan is de vervorming van het model uit het vlak 
ook kleiner. De spanningen in baksteen metselwerk en beton nabij het grensvlak nemen eveneens 
af. Een afnemende elasticiteitsmodulus van de baksteenstrips resulteert echter in toenemende 
vervorming uit het vlak en afnemende spanningen in de doorsnede van het model. Belasting door 
opgelegde vervorming uit zich dus in verschillende verhouding in spanningen in en vervorming van 
het model bij variatie van parameters van de numerieke berekening. 

Experimenteel onderzoek wijst uit dat het metselwerk van baksteenstrips geen waarneembare 
invloed heeft op de optredende vervorming in het vlak. Gezien het geringe aandeel van het 
metselwerk in de doorsnede van het proefelement is dit een plausibel resultaat. Het krimpgedrag 
van het proefelement wijkt niet af van dat van een betonnen element, zoals vastgelegd is in de 
norm. De waargenomen thermische vervorming in het vlak van het proefelement resulteert in een 
lineaire uitzettingscoëfficiënt die overeenkomt met de waarde die voor beton geldt. Duidelijk is dat 
de krimpbelasting een groter effect heeft op de vervorming in het vlak dan temperatuurwisselingen. 
Een gangbare voegbreedte tussen twee gevelelementen is 16 mm. De vervorming in het vlak door 
temperatuurverschillen en krimpbelasting omvat in lengterichting circa 25% van de voegbreedte, in 
hoogterichting geldt een percentage van bijna 10%. De verbreding van de voeg is niet per definitie 
gelijk voor alle gevelelementen, hetgeen een negatieve uitwerking heeft op de esthetica van de 
gevel. Bijkomend probleem is dat het materiaal waarmee de voegen tussen de gevelelementen 
gevuld zijn, elastisch moet blijven over het gehele vervormingstraject om waterdichtheid van de 
voeg te garanderen. Naast dimensieverschillen door opgelegde vervormingen dienen de voegen 
eveneens maatafwijkingen op te vangen die veroorzaakt zijn door productie en montage. 
Wanneer de resultaten van het experimenteel onderzoek verwerkt worden in het numerieke model 
leidt dit tot een betere overeenkomst tussen de simulaties en de werkelijkheid. Echter wijkt met 
name de vervorming uit het vlak van het proefelement af van de vervorming uit het vlak van het 
numerieke model. 
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7.3 AANBEVELINGEN 

Opgelegde vervormingen van enkelschalige gevelelementen, opgebouwd uit baksteen metselwerk 
en beton, hebben centraal gestaan in dit onderzoek. Het gedrag van deze gevelelementen kan 
gebruikt worden om een vervolgonderzoek naar dubbelschalige gevelelementen uit te voeren. Het 
krachtenspel van dubbelschalige gevelelementen zal beïnvloed worden door de verbindingsankers 
tussen binnen- en buitenspouwblad en het binnenspouwblad zelf, hetgeen de materie minder 
inzichtelijk maakt. 

Het experimenteel onderzoek omvat een proefelement van aanzienlijke afmetingen. Wellicht biedt 
een complexer numeriek model de mogelijkheid om constructieve gedragingen van het 
proefelement beter te verklaren. 
Middels een driedimensionaal numeriek model zou inzicht verkregen kunnen worden in de 
ruimtelijke krachtswerking ten gevolge van opgelegde vervorming. De invloed van de betonnen 
voegen tussen de baksteenstrips op het krimpgedrag van het proefelement zou nauwkeuriger 
geanalyseerd kunnen worden. Verhoging van de complexiteit van het numerieke model door niet
lineair gedrag te modelleren, verschaft meer inzicht in de stijfheid van het baksteen metselwerk en 
scheurvorming van de laag. Om een brug te slaan naar de praktijk is modellering van de opleggingen 
van de gevelelementen een belangrijk aspect. Eveneens zouden in een driedimensionaal model 
gevelopeningen aangebracht kunnen worden om te analyseren wat het effect op de krachtswerking 
van het gevelelement is. 

Het experimenteel onderzoek heeft een bibliotheek van bruikbare meetgegevens opgeleverd. Zoals 
bij elk fysiek experiment het geval is, leveren de gebruikte sensoren meetgegevens met een eindige 
precisie. Bij de samenstelling van het meetsysteem is nadrukkelijk rekening gehouden met de 
nauwkeurigheid van de sensoren, dataloggers en data-acquisitie software. 
Het registreren van neerslag en windkracht heeft geen onderdeel uitgemaakt van het experimenteel 
onderzoek. Zowel neerslag als wind zou mogelijk invloed kunnen hebben op de vervorming van het 
proefelement. De baksteenstrips nemen een bepaalde hoeveelheid vocht uit de omgeving op, 
hetgeen in een wintersituatie tot extra spanningen zou kunnen leiden omdat bevriezing van water 
een vergroting van het volume teweegbrengt. 

Het proefelement dient zo vrij mogelijk te kunnen vervormen zonder daarbij gehinderd te worden 
door de omgeving. Het proefelement is op vier punten verbonden met een omkasting door middel 
van een dook en een huls. De verbindingen bieden het proefelement de mogelijkheid om in lengte
en hoogterichting te vervormen. In lengterichting kan het proefelement vrij roteren, echter is de 
rotatie- en translatievrijheid van de verbinding niet oneindig omdat de massa van het proefelement 
een bepaalde wrijving veroorzaakt. De kromming van het proefelement in hoogterichting wordt 
enigszins verhinderd door de stalen doken. Kromming van het proefelement in deze richting zal dus 
mogelijk leiden tot het vervormen van de stalen doken. De opleggingen zijn voorzien van trespa 
platen welke over elkaar heen glijden, bovendien worden eventuele trillingen uit de omgeving van 
de omkasting gereduceerd. Mogelijkerwijs beïnvloeden trillingen door transportmiddelen het 
experimenteel onderzoek, de meetgegevens bevestigen deze suggestie echter niet. 

Door de omkasting te voorzien van airconditioning kan de binnentemperatuur meer constant 
gehouden worden waardoor een groter temperatuurverschil over de doorsnede van het 
proefelement kan optreden wanneer de buitentemperatuur stijgt of daalt. Een groter 
temperatuurverschil over de doorsnede doet de vervormingen uit het vlak van het proefelement 
toenemen. Bovendien kan met meer zekerheid uitbuiging van het referentieframe, waaraan de 
verplaatsingssensoren bevestigd zijn, uitgesloten worden wanneer de temperatuur binnen de 
omkasting constant is. Wellicht dienen de betonnen elementen van de omkasting additioneel 
geïsoleerd te worden. 
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BIJlAGE 

In voorgaande hoofdstukken is meermalen verwezen naar extra gegevens in de bijlage. De volgende 
opsomming geeft weer welke gegevens hier achtereenvolgend te vinden zijn, als aanvulling op de 
eerder behandelde onderwerpen. 

• Invoerbestanden Ansys 11 
• Specificaties strengperssteen Eton, Daas baksteen 
• Specificaties lineaire potentiometers PY2 en bijbehorende versterkers PCIR, Gefran 
• Specificaties HVAC-sensoren Rense HT-912, Sensordata 
• Specificaties dataloggers, ADAM 
• Specificaties data-acquisitie sofware, MCPS 
• Werktekeningen proefelement 
• Data overige vier thermokoppels in het proefelement 
• Klimaatgegevens Eindhoven, KNMI 
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/BATCH 
/PREP7 

Beton baksteen KRIMP.lgw 

/TITLE,Beton en Baksteen: KRIMP 

! Elementtype 
ET,l,PLANE82 

!Keypoints 
K,l,O,O,O, 
K,2,8000,0,0, 
K,3,8000,120,0, 
K,4,8000,150,0, 
K,S,O,lSO,O, 
K,6,0,120,0, 

!Area maken 
A,l,2,3,6 
A,6,3,4,5 

!Materiaaleigenschappen 
!Beton 
MP,EX,l,38500 
MP,PRXY,1,0.3 
MP,ALPX,l,O.OOOOl 

!Baksteen 
MP,EX,2,10775 
MP,PRXY,2,0.3 
MP,ALPX,2,0.00001 

!Mesh maken 
!Beton 
MAT,l 
LESIZE, 1, 50 
LESIZE,2,60 
LESIZE,3,50 
LESIZE,4,60 

MSHAPE, 0, 2D 
MSHKEY,O 
AMESH,l,l 

!Baksteen 
MAT,2 
LESIZE,3,50 
LESIZE,5,30 
LESIZE,6,50 
LESIZE,7,30 

MSHAPE,0,2D 
MSHKEY,O 
AMESH,2,2 

! Krimpbelasting 
TREF,O 
*DO,m,O,lSO,lS 
NSEL,S,LOC,Y,(m) 
BF,ALL,TEMP,((-14)+(((m)/150) *(14))) 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

DK,l,ux 
DK,l,uy 
DK,2,uy 

FINISH 
/SOLU 

SOLVE 
FINISH 



/BATCH 
/PREP7 

Beton baksteen TEMPERATUUR WINTER.lgw 

/TITLE,Beton en Baksteen: TEMPERATUUR WINTER 

! Elementtype 
ET,l,PLANE82 

!Keypoints 
K,l,O,O,O, 
K,2,8000,0,0, 
K,3,8000,120,0, 
K,4,8000,150,0, 
K,S,O,lSO,O, 
K,6,0,120,0, 

!Area maken 
A,l,2,3,6 
A,6,3,4,5 

!Materiaaleigenschappen 
!Beton 
MP,EX,l,38500 
MP,PRXY,l,0.3 
MP,ALPX,l,O.OOOOl 

!Baksteen 
MP,EX,2,10775 
MP,PRXY,2,0.3 
MP,ALPX,2,0.000006 

!Mesh maken 
!Beton 
MAT,l 
LESIZE I 1, 50 
LESIZE,2,60 
LESIZE,3,50 
LESIZE,4,60 

MSHAPE,0,2D 
MSHKEY,O 
AMESH,l,l 

!Baksteen 
MAT,2 
LESIZE,3,50 
LESIZE,5,30 
LESIZE,6,50 
LESIZE,7,30 

MSHAPE,0,2D 
MSHKEY,O 
AMESH,2,2 

! Temperatuurbelastingen 
TREF,l7 

BFA,l,TEMP,(((20)+(-5.4))/(2)) 
BFA,2,TEMP,(((-5.4)+(-25))/(2)) 

!*DO,m,0,120,30 
!NSEL,S,LOC,Y,(m) 
!BF,ALL,TEMP,((20)-(((20)-(-5.4))*((m)/(120)))) 
!NSEL,ALL 
!*ENDDO 

!*DO,n,l5,30,15 
!NSEL,S,LOC,Y,((l20)+(n)) 
!BF,ALL,TEMP,((-5.4)+(((-25)-(-5.4))*((n)/(30)))) 
!NSEL,ALL 
!*ENDDO 

DK,l,ux 



DK,l,uy 
DK,2,uy 

FINISH 
/SOLU 

SOLVE 

FINISH 

Beton baksteen TEMPERATUUR WINTER.lgw 



/BATCH 
/PREP7 

Beton baksteen TEMPERATUUR ZOMER.lgw 

/TITLE,Beton en Baksteen: TEMPERATUUR ZOMER 

! Elementtype 
ET,l,PLANE82 

!Keypoints 
K,l,O,O,O, 
K,2,8000,0,0, 
K,3,8000,120,0, 
K,4,8000,150,0, 
K,S,O,lSO,O, 
K,6,0,120,0, 

!Area maken 
A,l,2,3,6 
A,6,3,4,5 

!Materiaaleigenschappen 
!Beton 
MP,EX,l,38500 
MP,PRXY,1,0.3 
MP,ALPX,l,O.OOOOl 

!Baksteen 
MP,EX,2,10775 
MP,PRXY,2,0.3 
MP,ALPX,2,0.000006 

!Mesh maken 
!Beton 
MAT,l 
LESIZE,l,SO 
LESIZE,2,60 
LESIZE,3,50 
LESIZE,4,60 

MSHAPE,0,2D 
MSHKEY,O 
AMESH,l,l 

!Baksteen 
MAT,2 
LESIZE,3,50 
LESIZE,5,30 
LESIZE,6,50 
LESIZE,7,30 

MSHAPE, 0, 20 
MSHKEY,O 
AMESH,2,2 

! Temperatuurbelastingen 
TREF,l7 

BFA,l,TEMP,(((17)+(49.8))/(2)) 
BFA,2,TEMP,(((75)+(49.8))/(2)) 

!*DO,m,O,l20,30 
!NSEL,S,LOC,Y,(m) 
!BF,ALL,TEMP,((17)+(((49.8)-(17))*((m)/(120)))) 
!NSEL,ALL 
!*ENDDO 

!*DO,n,l5,30,15 
!NSEL,S,LOC,Y,((120)+(n)) 
!BF,ALL,TEMP,((49.8)+(((75)-(49.8))*((n)/(30)))) 
!NSEL,ALL 
!*ENDDO 

DK,l,ux 



DK,l,uy 
DK,2,uy 

FINISH 
/SOLU 

SOLVE 

FINISH 

Beton baksteen TEMPERATUUR ZOMER.lgw 



Baksteenstrips en betonrug.krimpbelasting.txt 
/PREP7 
/TITLE,Beton en Baksteen: BAKSTEENSTRIPS EN BETONRUG.KRIMPBELASTING 

! Elementtype 
ET,l,PLANE82 

!Geometry variables 
L=830 
LV=lO 
LBA=200 
HBE=120 
HV=S 
HBA=30 

Al=(LV/2) 
A2=(LV/2) 

NEHBE=((HBE)/(Al)) 
height concrete 
NEHBA=((HBA)/(A2)) 
height masonry 
NEH=((NEHBE)+(NEHBA)) 
height 
H=( (HBE)+(HBA)) 

!Keypoints 
K,l,O,O,O, 
K,2, (L) ,0,0, 
K,3,(L),(HBE),0, 
K,4,(L-LBA),(HBE),0, 
K,S,(L-LBA),(HBE+HV),O, 
K,6,(L-LBA-LV),(HBE+HV),0, 
K,7,(L-LBA-LV),(HBE),0, 
K,8,(L-LBA-LV-LBA),(HBE),0, 
K,9,(L-LBA-LV-LBA),(HBE+HV),0, 
K,lO,(L-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HV),O, 
K,ll,(L-LBA-LV-LBA-LV),(HBE),O, 
K,12,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA),(HBE),O, 
K,l3,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA),(HBE+HV),O, 
K,l4,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HV),O, 
K,lS,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA-LV),(HBE),O, 
K,l6,0,(HBE),O, 

K,25,(L),(HBE+HBA),0, 
K,26,(L-LBA),(HBE+HBA),O, 
K,27,(L-LBA-LV),(HBE+HBA),0, 
K,28,(L-LBA-LV-LBA),(HBE+HBA),O, 
K,29,(L-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HBA),O, 
K,30,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA),(HBE+HBA),O, 
K,3l,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HBA),0, 
K,32,0,(HBE+HBA),0, 

!Define areas 
A,l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 
A,3,4,26,25 
A,7,8,28,27 
A,l1,12,30,29 
A,l5,16,32,31 

!Materal properties 
!Concrete C53/65 
MP,EX,1,38500 
MP,PRXY,l,0.3 
MP,ALPX,l,O.OOOOl 

!Masonry 
MP,EX,2,16000 
MP,PRXY,2,0.3 
MP,ALPX,2,0.00001 

!Define mesh 
!Concrete C53/65 

!Length concrete 
!Length mortar 
!Length masonry 
!Height concrete 
!Height mortar 
!Height masonry 

!Length elements concrete 
!Length elements masonry 

!Number of elements in 

!Number of elements in 

!Total number of 

!Total height of 

!Area concrete 
!Areas masonry 

elements 

model 

in 



MAT,l 
AESIZE,l,(Al), 
AMESH,l 

!Masonry 
MAT,2 
AESIZE,2,(A2), 
AESIZE,3,(A2), 
AESIZE,4,(A2), 
AESIZE,5,(A2), 
AMESH,2,5 

!Shrinkage 
TREF,O 

Baksteenstrips en betonrug.krimpbelasting.txt 

*DO,m,O,(H),(Al) 
NSEL,S,LOC,Y,(m) 
BF,ALL,TEMP,((-14)+(((m)/(H))*(14))) 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

!DOF 
NSEL,S,LOC,X, (L) 
D,ALL,UX 
NSEL,ALL 
DK,l , UY 
NSEL,ALL 

FINISH 
/SOLU 

SOLVE 

FINISH 



Baksteenstrips en betonrug.variabelen.temperatuur.txt 
/PREP7 
/TITLE,Beton en Baksteen: BAKSTEENSTRIPS EN BETONRUG.VARIABELEN.TEMPERATUUR 

! Elementtype 
ET,1,PLANE82 

!user-defined variables 
*ask,TBU,Outside temperature,75 
*ask,TBI,Inside temperature,17 
*ask,TGR,Interface temperature,49.8 
*ask,R,Linear variable temperature (0 to 1),1 
*ask,EB1,Elasticity,38500 
*ask,EB2,Elasticity,16000 
*ask,HBE,Height concrete layer,120 
*ask,AL2,Thermal strain (x10e - 6),6 
DT1=((TGR)-(TBI)) 
DT2=((TBU)-(TGR)) 
DTBI=((TBI)-(TBI)) 
DTGR=((TGR)-(TBI)) 
(delta) 
DTBU=((TBU)-(TBI)) 

!Geometry variables 
L=830 
LV=10 
LBA=200 
HV=S 
HBA=30 
GAP=0.0001 

A1=(LV/2) 
A2=(LV/2) 

NEHBE=((HBE) / (A1)) 
concrete 
NEHBA=((HBA) / (A2)) 
masonry 

!Keypoints 
K,1,0,0,0, 
K,2,(L),O,O, 
K,3,(L),(HBE),O, 
K,4,(L-LBA),(HBE),O, 
K,S,(L-LBA),(HBE+HV),O, 
K,6,(L-LBA-LV),(HBE+HV),0, 
K,7,(L-LBA-LV),(HBE),0, 
K,8,(L-LBA-LV-LBA),(HBE),0, 
K,9,(L- LBA-LV-LBA),(HBE+HV),O, 
K,10,(L-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HV),0, 
K,11,(L-LBA-LV-LBA-LV),(HBE),O, 
K,12,(L- LBA-LV-LBA-LV-LBA),(HBE),O, 
K,13,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA),(HBE+HV),O, 
K,14,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HV),0, 
K,15,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA-LV),(HBE),O, 
K,16,0,(HBE),O, 

K,17,(L),(HBE+GAP),O, 
K,18,(L-LBA),(HBE+GAP),O, 
K,19,(L-LBA-LV),(HBE+GAP),0, 
K,20,(L-LBA-LV-LBA),(HBE+GAP),0, 
K,21,(L-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+GAP),O, 
K,22,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA),(HBE+GAP),O, 
K,23,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+GAP),O, 
K,24,0,(HBE+GAP),O, 

K,25,(L),(HBE+HBA+GAP),O, 
K,26,(L- LBA),(HBE+HBA+GAP),O, 
K,27,(L- LBA-LV),(HBE+HBA+GAP),O, 
K,28,(L- LBA-LV-LBA),(HBE+HBA+GAP),O, 
K,29,(L-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HBA+GAP),0, 
K,30,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA),(HBE+HBA+GAP),O, 
K,31,(L-LBA-LV-LBA-LV-LBA-LV),(HBE+HBA+GAP),O, 
K,32,0,(HBE+HBA+GAP),0, 

!Define areas 

Default=75degrees celsius 
Default=17degrees celsi us 
Default=SOdegrees celsius 
O=constant 1=linear 
Default=38500N/mm2 
oefault=16000N/mm2 
Default=120mm 
Default=6E-6mm/mK 
Difference in temperature 
Difference in temperature 
used inside temperature (delta) 
used interface temperature 

!Used outside temperature (delta) 

!Length concrete 
!Length mortar 
!Length masonry 
!Height mortar 
!Height masonry 
!Gap between concrete and masonry 

!Length elements concrete 
!Length elements masonry 

!Number of elements in height 

!Number of elements in height 



Baksteenstrips en betonrug.variabelen.temperatuur.txt 
A,l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 !Area concrete 
A,17,18,26,25 !Areas masonry 
A,l9,20,28,27 
A,21,22,30,29 
A,23,24,32,31 

!Materal properties 
!Concrete C53/65 
MP,EX,l,(EBl) 
MP,PRXY,l,0.3 
MP,ALPX,l,O.OOOOl 

!Masonry 
MP,EX,2,(EB2) 
MP,PRXY,2,0.3 
MP,ALPX,2,((AL2)/1000000) 

!oefine mesh 
!Concrete c53/65 
MAT,l 
AESIZE,l,(Al), 
AMESH,l 

!Masonry 
MAT,2 
AESIZE,2,(A2), 
AESIZE,3,(A2), 
AESIZE,4,(A2), 
AESIZE,S,(A2), 
AMESH,2,5 

SELTOL,(GAP/10) 

!Temperature loads 
!Concrete 
*DO,i,O,(NEHBE),l 

!Selection toleranee nodes 

NSEL,S,LOC,Y,((i)*(Al)) 
BF,ALL,TEMP,(((DTBI)+(O.S*(l-(R)) *(DTl)))+(((DTl)*(R))*(((Al) *(i)) / (HBE)))) 
NSEL,All 
*ENDDO 

!Concrete mortar 
ASEL,S,AREA,,l 
NSLA,R,l 
NSEL,R,LOC,Y,((HBE)+(Al)),((HBE) +(HV)),(Al) 
BF,ALL,TEMP,(DTGR) 
NSEL,ALL 

!Masonry 
*DO,k,O,(NEHBA),l 
NSEL,S,LOC,Y,((HBE)+(HBA)+(GAP)-((k)*(A2))) 
BF,ALL,TEMP,(((DTBU)-(0.5*(1-(R))*(DT2)))-(((DT2)*(R))*(((A2)*(k)) / (HBA)))) 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

!Constraints 
!lst brick 
*DO,n,O,((LBA)/(Al)),l 
NSEL,S,LOC,Y,(HBE) 
NSEL,A,LOC,Y,((HBE)+(GAP)) 
NSEL,R,LOC,X,((n)*(Al)) 
CP,NEXT,UX,ALL 
CP,NEXT,UY,ALL 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

!2nd brick 
*DO,p,O,((LBA)/(Al)),l 
NSEL,S,LOC,Y,(HBE) 
NSEL,A,LOC,Y,((HBE)+(GAP)) 
NSEL,R,LOC,X,((LBA)+(LV)+((p) *(Al))) 
CP,NEXT,UX,ALL 
CP,NEXT,UY,ALL 
NSEL,ALL 
*ENDDO 



Baksteenstrips en betonrug.variabelen.temperatuur.txt 

!3rd brick 
*DO,q,O,((LBA)/(A1)),1 
NSEL,S,LOC,Y,(HBE) 
NSEL,A,LOC,Y,((HBE)+(GAP)) 
NSEL,R,LOC,X,((2*(LBA))+(2*(LV))+((q)*(A1))) 
CP,NEXT,UX,ALL 
CP,NEXT,UY,ALL 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

!4th brick 
*DO,t,O,((LBA)/(A1)) 
NSEL,S,LOC,Y,(HBE) 
NSEL,A,LOC,Y,((HBE)+(GAP)) 
NSEL,R,LOC,X,((3*(LBA))+(3*(LV))+((t)*(A1))) 
CP,NEXT,UX,ALL 
CP,NEXT,UY,ALL 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

!DOF 
NSEL,S,LOC,X,(L) 
D,ALL,UX 
NSEL,ALL 
DK,1,UY 

FINISH 
/SOLU 

SOLVE 

FINISH 
/POST1 

PATH,LINENODES,3,30,((NEHBE)+(NEHBA)) !Define path name, No. points, 
No. sets, No. divisions 
PPATH,1,,(((5/2)*(LBA))+(2*(LV))),O !Define path by location 
PPATH,2,,(((5/2)*(LBA))+(2*(LV))),((HBE)+(GAP)) 
PPATH,3,,(((5/2)*(LBA))+(2*(LV))),((HBE)+(HBA)) 
PDEF,SIGMAX,S,X linterpret stress in x 

/GROPT,VIEW,1 
/GROPT,REVY,1 
/ANGLE,,90 
/COLOR,CURVE,15 
/YRANGE, - 10,10 
/AXLAB,X,-

PLPATH,SIGMAX 
PAGET,LINEPTS,POINTS 
"LINEPTS" 
PAGET,LINEDAT,TABLE 
"LINEDAT" 
PAGET,LINELAB,LABEL 
"LINELAB" 

/SHOW, JPEG,, 0 
JPEG,QUAL,100 
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE 
/RGB,INDEX,100,100,100,0 
/RGB,INDEX,0,0,0,15 
/RE PLOT 
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP 
/DELETE,_TEMPCMAP_,CMP 
/SHOW,CLOSE 
/DEVICE,VECTOR,O 
/EFACET,1 

FINISH 

!Plot stresses 
!Archive path points in array 

!Archive path data in array 

!Archive path labels in array 



Beton baksteen KRIMP.terugkoppeling.lgw 
/BATCH 
/PREP7 
/TITLE,Beton en Baksteen: KRIMP terugkoppeling 

IElementtype 
ET,l,PLANE82 

BSHR=0.07041 
TFICl=(lOO*(BSHR)) 
MSHR=0.052632 
TFIC2=((1-(MSHR))*(TFIC1)) 

!Keypoints 
K,l,O,O,O, 
K,2,7980,0,0, 
K,3,7980,120,0, 
K,4,7980,150,0, 
K,5,0,150,0, 
K,6,0,120,0, 

!Area maken 
A,1,2,3,6 
A,6,3,4,5 

!Materiaaleigenschappen 
!Beton 
MP,EX,l,38395 
MP,PRXY,l,0.3 
MP,ALPX,l,O.OOOOl 

!Baksteen 
MP,EX,2,10775 
MP,PRXY,2,0.3 
MP,ALPX,2,0.00001 

!Mesh maken 
!Beton 
MAT,l 
LESIZE,1,20 
LESIZE,2,30 
LESIZE,3,20 
LESIZE,4,30 

MSHAPE,0,2D 
MSHKEY,O 
AMESH,l,l 

!Baksteen 
MAT,2 
LESIZE,3,20 
LESIZE,5,30 
LESIZE,6,20 
LESIZE,7,30 

MSHAPE, 0, 20 
MSHKEY,O 
AMESH,2,2 

SELTOL,l 

! Krimpbelasting 
TREF,O 
*DO,m,0,150,15 

!Betonkrimp na 50 meetdagen 
!Fictieve temperatuur alpha=lOe-6 
!Percentage krimp metselwerk 
!Fictieve temperatuur alpha=lOe-6 

NSEL,S,LOC,Y,(m) 
BF,ALL,TEMP,((-(TFICl))+(((m)/(150))*(TFIC2))) 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

NSEL,S,LOC,X,360 
NSEL,A,LOC,X,7620 
NSEL,R,LOC,Y,O 
D,ALL,UY 



NSEL,ALL 

NSEL,S,LOC,X,360 
NSEL,R,LOC,Y,O 
D,ALL,UX 
NSEL,ALL 

!NSEL,S,LOC,Y,O 
!NSEL,R,LOC,X,O 
!D,ALL,UX 
!NSEL,ALL 

!NSEL,S,LOC,Y,O 
!D,ALL,UY 
!NSEL,ALL 

FINISH 
/SOLU 

SOLVE 
FINISH 

Beton baksteen KRIMP.terugkoppeling.lgw 



Beton baksteen TEMPERATUUR ZOMER.terugkoppeling.lgw 
/BATCH 
/PREP7 
/TITLE,Beton en Baksteen: TEMPERATUUR ZOMER terugkoppeling 

! Elementtype 
ET,l,PLANE82 

SECT=27 
TBU=28.97 
TGR=27.23 
TBI=23.57 
REFT=23.57 
Tl=((TBU)-(REFT)) 
T2=((TGR)-(REFT)) 
T3=((TBI)-(REFT)) 

!Keypoints 
K,l,O,O,O, 
K,2,7980,0,0, 
K,3,7980,120,0, 
K,4,7980,150,0, 
K,5,0,150,0, 
K,6,0,120,0, 

!Area maken 
A,l,2,3,6 
A,6,3,4,5 

!Materiaaleigenschappen 
!Beton 
MP,EX,l,38395 
MP,PRXY,l,0.3 
MP,ALPX,l,O.OOOOll 

!Baksteen 
MP,EX,2,1077.5 
MP,PRXY,2,0.3 
MP,ALPX,2,0.000006 

!Mesh maken 
!Beton 
MAT,l 
LESIZE,l,20 
LESIZE,2,30 
LESIZE,3,20 
LESIZE,4,30 

MSHAPE,0,2D 
MSHKEY,O 
AMESH,l,l 

!Baksteen 
MAT,2 
LESIZE,3,20 
LESIZE,5,30 
LESIZE,6,20 
LESIZE,7,30 

MSHAPE,0,2D 
MSHKEY,O 
AMESH,2,2 

SELTOL,l 

! Temperatuurbelastingen 
TREF,O 

!BFA,l,TEMP,(SECT) 
!BFA,2,TEMP,(SECT) 

*DO,m,0,120,15 
NSEL,S,LOC,Y,(m) 

! Doorsnedetemperatuur 
!Temperatuur steenstrip 
!Temperatuur grensvlak 
!Temperatuur stortzijde 
!Omgevingstemperatuur 



Beton baksteen TEMPERATUUR ZOMER.terugkoppeling.lgw 
BF,ALL,TEMP,((T3)-(((T3)-(T2))*((m)/ (120)))) 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

*DO,n,l5,30,15 
NSEL,S,LOC,Y,((l20)+(n)) 
BF,ALL,TEMP,((T2)+(((Tl)-(T2))*((n)/ (30)))) 
NSEL,ALL 
*ENDDO 

NSEL,S,LOC,X,360 
NSEL,A,LOC,X,7620 
NSEL,R,LOC,Y,O 
D,ALL,UY 
NSEL,ALL 

NSEL,S,LOC,X,360 
NSEL,R,LOC,Y,O 
D,ALL,UX 
NSEL,ALL 

FINISH 
/SOLU 

SOLVE 
FINISH 
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Eton 

is een geperforeerde strengperssteen veNaardigdop ons bedrijf in Zeddam, uit een klei 
uit het WesterwaJd veredeld met een speciale engobe. 
Voor nadere informatie bezoek ook onze website www.daasbaksteen.nl 

Eton 

ist ein Strangpress-Stein, gefertigt in unserem Werk in Zeddam. Diesar engebierter Stein wurde aus 
Westerwalder Ton hergesteUt und wird geliefert als Lochstein. Die standard Abmessungen sind 210 x 50 x 
100 mm. MaBtoleranzen laut DIN 105 . .Andere Formaten auf Anfrage. Gevvicht 1 ,6 kg. Die Druckfestigkeit 
diesar Steine ist 40 Nlmm2, die Wasseraufnahme 4% und die Ziegelrohdichte ist ca. 2,0 Kg/dm3

• Diese 
Werte gemäl3 DIN 105. Die Sortierung Eton ist frostbeständig, auch unter den extremsten Belastungen. Bei 
normaler Verarbeitung ist der Bedart in Waalformat 72 Stück Diese Sortierung wird geliefert in Hulo oder auf 
palletten. Die Abmessungen pro Pallette sind 87 x 112 x 105 cm. Unsere Produktion ist überwacht vom 
lnstitut für Ziegetforschung in Essen gemäl3 DIN 105. Die genannten technische Daten stellen lediglich 
lndikationen da. Genaue Angaben soliten vor Ueferung angefragt werden. Eton können Sie in der Bundes
republik über den qualifiZierten Baustoffhandel beziehen. SolitenSie diese Sortierung dort nicht finden, 
wenden Sie sich bitte an den Generalimporteur: KDB Baukeramik Vertriebs GmbH, Butenpass 15, 46414 
Rhede, Tel. 02872-92530. Fax 02872-925324. ~NNN.kdb.de 

Eton 
is a wire-cut brick produced by extrusion press at our Zeddam plant. 
See tor technical data www.daasbaksteen.nl 

Terborgseweg 30 

Postbus 12 

7038 ZG Zeeldam 

Tel. (0314) 65 16 44 

Fax.(0314) 65 24 19 

www.daasbaksteen.nl 



[TECHNICAL DATA 

Useful electrical stroke (C.E.U.) 

Resolution 

Independent linearity 

ICwithin C.E.U.) 

Displacement speed 

Displacement force 

Life 

Vibrations 

Shock 

Toleranee on resistance 

Recommended cursor 

current 

Maximum cursor current 

Maximum applicable voltaQe 

Electrical isolation 

Dielectric strength. 

Dissipation at 40°C 

tQW at 120°C} 

Actual Temperature Coefficient 

of the output voltage 

Workin!l temperature 

Slorage temperature 

Case material 

Control rod material 

Fixing 

PY2 
RECT/LINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
WITH BALL TIP 

C€ 

l 

10/25/50/75/100 

lnfinite 

see table 

s; 10 m/s 

<4N 

>25x10'm strokes,or 

100x10' operations, whichever 

is less (within C.E.U.} 

5 ... 2000Hz, Amax =0,75 mm 

amax. = 20 g 

50 !l, 11ms. 

±20% 

< 0,1 J.IA 

10mA 

see tabla 

>100Mn at 500V=, 1bar, 2s 

< 1 00 uA at SOOV-, 50Hz, 2s, 1 bar 

see tabla 

< 1,5ppm/"C 

-30 ... +100°C 

-50 ... +120°C 

Anodised aluminium Nvton 66 G 25 

Stainless steel AIS I 303 

Brackets with variabie 
longitudinal axis 

Principal characteristics 

• The side conneetion creates a through-rod structure with 
double rod support, guaranteeing greater overall strength 
of the transducer. 

• The return spring automatically returns the rod to zero 
position, making the transducer suitable for camparator 
applications. 

• The tip with stainless steel bal/ is suitable for applications 
where the object to be measured is not subject to shifts 
transverse to the transducer axle. 

• /deal for checking the flatness or thickness of panels of 
various materials. Can also be used for valves or meeha
nical parts when the rod cannot be attached to the 
moving object. 

MECHANICAL DIMENSIONS 

04 04 

Important: all the data reported in the catalogue linearity, lifetime, temperature coefficient are valid fora sensor utilization as a ratiometric device with a max 
current across the cursor Ie :s; 0.1 IJA. 



MECHANICAL I ELECTRICAL DATA , 

MODEL 10 25 50 75 

Useful electrical stroke (C.E.U.) +11-0 mm 10 25 50 76 

Theoretica! electrical stroke (C.E.T.) ±1 mm C.E.U. + 1 76 

Resistance (C.E.T.) kil 1 1 5 5 

Independent linearity (within C.E.U.) ±% 0,3 0,2 0,1 0,1 

Dissipation at 40" (OW at 120"C) w 0,2 0,6 1,2 1,8 

Maximum applicable voltage V 14 25 60 60 

Machanical stroke (C.M.) mm C.E.U. + 5 

Case length (A) mm C.E.U. + 38 

Tip length (B) mm 32 32 40 40 

Totallength (C) mm 108 138 196 246 

ORDERCODE 

Displacement transducer PY2 lC 000~ 

3 pole PVC cable F 

output 3x0.25 1m. y Cable length 
(In metres) 5 pole connector c 

output DIN 43322 This part of the code only applies to 

I Model ~ 
the model with cable output PA1-F 

Ex.:PY2- C -100 

100 

101 

101 

5 

0,1 

2,4 

60 

40 

296 

I 

ELECTRICAL CONNECTIONS , 

Connector Cable 
output output 

3(+) Blue 

2 Yellow 

1 (-) Brown 

Conneetion 
Side 

'--- C.M. ----l 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
• Respect the indicated electrical connections (DO NOT use 

the transduceras a variabie resistance) 
• When calibrating the transducer, be caretul to set the 

stroke so that the output does not drop below 1% or rise 
beyond 99% of the supply voltage. 

[!][!][!][!][!][!][!][!][!] 

No certificate 0 
attached 
Linearity curve to L 
be attached 

Color of plastic heads 0 
(green) 
Color of plastic heads N 
(black) 

Displacement transducer model PY2, 5-pole connector output, useful electrical stroke (C.E.U.) 1 OOmm. 

ACCESSORIES 

STANDARD ACCESSORIES 

Fixing kit for PA 1: 4 brackets, M4x1 0 screws, washer 

Tipwith bal 

OPTIONAL ACCESSORIES 

5-pin axial female PCB connector DIN43322 IP40 clamp for wire 04- 06 mm 

5-pin axial female PCB connector DIN43322 IP65 clamp PG7 for wire 04- 06 mm 

5-pin 90" radial female PCB connector DIN43322 IP40 clamp for wire 04- 06 mm 

PKIT005 

PTASOOO 

CON011 

CON012 

CON013 

GEFRAN spa reserves the right to make any kind of design or functional modification at any moment without prior notice 

GEFRAN 

GEFRAN spa 
via Sebina, 74 
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) -ITALIA 
tel. 0309888.1 -fax. 0309839063 
Internet: http://www.gefran .com DTS_PY2_0308_ENG 



GEFRAN 

TECHNICAL DATA 

Linearity error 

Transducer resistance 

Input impedance of cond. 

Output load resistance 

Supply voltage 

Current drain 

Supply voltage to 
transducer 

Output signal at zero 

Zero signal accuracy 

Full scale output 

Full scale output accuracy 

Inverse polarity proteetion 

Output shortcircuit proteetion 

Response time (10 ... 90%FSO) 

Output noise (RMS 10 ... 400Hz) 

Tempersture range: Werking 
StoStorage 

Typical therrnal drift of zero 

Typical therrnal drift of span 

Case material 

Proteelion degree 

PC IR 
SIGNAL CONDITIONER FOR LINEAR OR ROTATIVE 
DISPLACEMENT TRANSDUCERS 

CE: 

< 0.02%FSO 

1 ... 20kQ 

> 100 Mil 

> 10kQ 

15 ... 30Vdc 

<?OmA 

10Vdc 

OmA 

± 0,1%FSO 

10Vdc 

± 0,1%FSO 

Yes 

Yes 

< 5ms 

-70 db FSO 

-10 ... +70"C 
-50 ... +100"C 

± 0.01 %FSOrC 

± 0.01 %FSOrC 

Polyamide 

IP30 - EN60529 

Main features 

• High impedance input >100 Mohm 
• Voltage output 0 ... 1 OV 
• Linearity error< 0,02% fu/1 scale output 
• Can be connected simultaneously to two transducers 
• Low thermal drift 0,01% fu/1 scale I •c 
• Suitable for DIN rail mounting EN50035 and EN50022 

The PCIR signal conditioners have been designed to enable 
the user to adapt the output impedance of linear or rotalive 
displacement transducers in conductive plastic for acquisi
tion systems or PLC, in a way that doesnotalter the linearity 
of the transducer itself. 

MECHANICAL I)JMENSIONS 

~T 

CX) 
0) 

LO_ 
0 

LOOl 
Lt) 
0) 

I 

-I 
I 
lrt 
~ 

r1. JJ 

12 terminals block 

79 

I 

~ 

' 

'Cl 

l l;' )~ 
~-

~ types of support to 
DIN standards 

W SUPPORT to DIN EN 50035 

"._,.. SUPPORT to DIN EN 50022 

-----

Important: all the data reported in !he catalogue linearity, lifetime, tempersture coefficient are valid for a sensor utilization as a ratiometric device with a max 
current across !he cursor Ie s 0.1 tJA. 



ELECTRICAL CONNECTIONS 

1 3 

Supply 

Cables and assembied cables 

Female connector 

SIGNAL CONDITIONER 

5 • 

POT. 1 

on request 

MOR031 

7 8 9 10 

+ 
OUT OUT 2 

POT. 2 

,· · ·. . · · · · · .. -- · - -~ -. ---~--r 
-_- -- -~---= -=--==- ..:...--~~ 

PC IR 

MODEL 

Output signa I 0 ... 1 OVdc I A 

Example.:PCIR 
Signal conditionar for linear or rotary displacement transdu
cers withoutput signalat full scale of 10Vdc. 

GEFRAN spa reserves the right to make any kind of design or tunetion al modification at any moment without prior notice 

GEFRAN 

GEFRAN spa 
via Sebina, 74 
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) -ITALIA 
tel. 0309888.1 -fax. 0309839063 
Internet: http://www.gefran.com 
www.gefranonline.com DTS_PCIR_0308_ENG 
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. RUIMTE + KANAAL 0/o RV & TEMPERATUURVOELER 

912 / 922 HVAC voeler %RV&T 
Tweepuntsijking, hoge nauwkeurigheid 
De succesvolle 730 I 732 voelers :ziin vervangen door de 912 I 
922 serie. De nieuw ontwikkelde print bevat alle voordelen 
van de nieuwste geïntegreerde technieken. Tevens is er een 
nieuwe en uiterst stabiele o/oRV-sensor gemonteerd. 

• NIEUW: 4-20 mA model werkt vanaf 4,5 VDC 
• Verbeterde stabiliteit van de elektronica 
• Het stroomverbruik Is verlaagd van 3mA naar 1 ,5mA. 
• Nieuwe o/oRV-sensor, type I, 

met verbeterde lineariteit I hysterese etc. 
• Optie: in het veld uitwisselbare o/oRV-sensor type: T (:zon· 

der kalibratie binnen ± 2 % RV!) 

,, 

I 

De behuizing en aansluiting van de sensoren (L= 140 x 
019 mm) blijft t.o.v. de 730-732 modellen ongewij
zigd. Alle voelers zijn, waar mogelijk, uitgerust met een 
connector. Deze moeten apart worden besteld. 

Voelers met een vaste kabel van 1,5 meter worden 
geleverd wanneer een passieve sensoruitgang voor de 
temperatuur gewenst is, zoals : Pt1 00, Pt1 000 of NTC 
sensor-element. 

De vernieuwde vochtvoeler levert een lineair analoog 
signaal direct proportioneel aan de gemeten relatieve 
vochtigheid en temperatuur. 

Het 2-droads model 922 levert een uitgangssignaal 
van 4-20 mA en heeft een bijzonder breed voeding
spanninggebied vanaf 5 .. 35 VOC. 

Diverse accessoires zijn leverbaar: PVDF-, gaas- en 
roestvrijstalen filters ter bescherming van de voelers in 
stoffige ruimten . Ook wordt geleverd : een weer
bestendige beschermkap + montagebeugel voor me
ting in buitencondities. Een kunststof miniflens is be
schikbaar voor montage op luchtkanalen. 

Bijzonderheden: 
Het Volt-uitgongssignaal van het 3-4 draads model922 
kon door de gebruiker bepaald worden : 0-1V, 0-2,5V, 
0-5V of 0-1 OV (standaard-instelling bij levering). 

• Nauwkeurigheid :t 2%RV 
• Connector aansluiting, IP-67 
• CE-goedkeuring 

- - - -

, Bestelinformatie 
Omschrijving 

%RV voeler met (male) comedaraansluiting 
%RV +Temp. - voeler met (male)ronnedoraansl. 
%RY+ Temp. · voeler met 1,5m PVC vaste kabel 

+ Pt100 1/3 DIN B temperatuur sensor 
Idem echter met Pt-1 000 din-B temp. sensor. 
Optie: montage type T %RV-sensor 

Typt 912 
Yoh 
3-4 draads 
HX-912-1-01 
HT-912-1--01 
HT-912-1-03 

HT-912-1-04 
H .. -912-T-.. 

Typt922 
mA 
2-draads 
HX-922-1-01 
HT-922-1-01 
HT-922-1-03 

HT-922-1-04 
H .. -922-T-.. 

-

Toebehoren Art. Nummer 

PYDF fiker 9 19 
RVS gaasfilter 
RVS fiker, gesinterd 
Connedor 9 19 met 2 meter kabel 
Connector 9 19 met 5 meter kabel 
Connector 9 19 met 10 m. siliconenrubberkabel 
Kunststof mini-flens 
Weerbestendige beschermkap 9 BO mm schotels 
Weerbestendige beschermkap 9 120 mm schotel 

handelskade 76 
2288 bg rljswijk 

A-000014 
A-000021 
A-000020 
A-000031 
A-000032 
PRV12-10 
A-000150 
A-000 120AGR 
A000120AWS10 

Typt 912 lp 922 
Voh-lallaal lilA-lanaal 
3-4 draads 2-draads 
HX-912-1-02 HX-922-1-02 
HT-912-1-02 HT-922-1-02 
HT-912-1-05 HT-922-1-05 

HT-912-1-06 HT-922-1-06 
H .. -912-T-.. H .. -922-T-.. 
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912 / 922 HVAC voeler %RV&T 
Specificaties 912 Specificaties 922 
3-4 droods 2-droods 

...._..kMY 0-100o/v RV 0-lOOo/v RY 
Gebruiksbereik 5 .. 9S o/o RY 5 .. 9Sot. RV 
Nauwkeurigheid @ m ± 2% RY tuuen 10 .. 90% RY ± 2 'lo RY tuuen 10 .. 90% RY 
Responstijd 1 0 sewnden typkal zonder filter 10 seconden typkal zander filter 

(90 o/o verandering) (90 % verandering) 
Stabiliteit ± 1 o/oRY, 12 maanden typical, ± 1 % RY, 12 maanden typical, 

afhankelijk van gebruiksamstandigheden afhankelijk van gebruiksamstandigheden 
Invloed sponning ± O,OOS o/oRY I V typkal ± O,OOS % RY I V typical 
Temperatuurdrift ± 0,03 %RY I "C , typi<al ± 0,03 %RY I "C, typiml 
Gebruikslempermuur -30 .. 60 "( -30 .. 60"( 

Uitgang %RY I Temp. Naar keuze instelbaar : 0-lY I 0-2,SV I 0 4-20mA 
-SV of 0-IOY (laatste is standaard) 

Meetbellik Temperatuur 0 .. 1 OO"C af -20 .. + 110"( 0 .. 1 OO"C af -20 .. + 110"( 

Op aanvraag : -40 .. 60"C af 0.50"C Op aanvraag : -40 .. 60"( af 0.50"C 
Nauwkeurigheid temp. ± 0,2"( (-IO .. +SO"C) ± 0,2"( (-10-+SO'C) 
Voedingspanning 14..35 Yck vaar 0-5 1 0-1 DY uitgang 4,5 .. 35 Yck 

4,5 .• 35 Yck voor 0-lY uitgang 
Voedingsstroom Typ. 1,5 mA Typ. 1,5 mA 

Behulzl111 
Afmetingen 91h 140mm l 91h140mm l 

kanaal: 65 x 50 x 44(h) mm met M16 wartel kanaal: 65 x 50 x 44(h) mm met M16 kabelwartel 
Materiaal Kunststal 
lP-klasse IP-67 

wijzigingen vaarbehouden 

Yodllgeneratar voor snelle o/oRY kalibraties 
Klimootkast YODr snelle %RV en T kalibraties 

Kunststal 
IP-67 

De ,..ntiellesjes geven de gebruikir ap snelle wijze een 
indruk of de aanwijzing van de relatieve vaddigheidsvaeler 
belrouwiJaar wordt weer11111Mf1. De afsluitbare liesjes heb
ben een lange levenseliRif van 2 6 3 ja..-. 

S-503 
S-904 
S-535 Hond I veld seiYÎOimeter vaar programmering, allezing en kalibre1811 

u- so- -~ 
I ~~~~~~ ....... 
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Diverse acceuolres: 
• Weerbestendige 

beschermkap 
met wandbeugel 

• div. filters 
• flens montage c 
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Calibration 

Each unit is calibrated against our factory standard which is traceable to "NMi" in The 
Netherlands or National Physical Laboratory, UK. 

Ca/ibration certificates 

In addition to the normal calibration procedure, each transmitter can be supplied with its 
own traceable calibration certificate. 

Ca/ibration interval time 

Under normal ambient conditions (0 .. 50 °C, 0 .. 70 %RH) and for an accuracy ± 2 %RH, 
we recommend an annual calibration. 
For an accuracy ± 5 %RH we recommend cal i bration every five years. 
For environments with airborne chemieals or for high humidity and high tempersture 
conditions we recommend more frequent calibration. 

EMC compatibility 

The series HT-912 Humidity and Tempersture transmitters are designed to meet the 
following European standards: 

EN 61326 (1997) + A1 (1998) + A2 (2001) 
Emission: Class B, lmmunity: lndustrial 
EN 61000-3-2 (1995) + A1 (1998) + A2 (1998) 
EN 61000-3-3 (1995) 

Limited Warranty 

All products manufactured by Rense lnstruments BV are warranted to be free of defects 
in material and werkmanship for one year after delivery. Any product found to be 
detective for these reasons within this period will be repaired or replaced free of charge 
in our factory. We give no other warranties. In no event Rense lnstruments BV shall be 
liable for any damages or losses, whether direct or indirect. The warranty cannot be 
transferred or assigned to third parties. 

Sensor Data BV 
Postbox 1111 
NL·2280 CC Rijswijk 
THE NETHERLANDS 

Phone +31 70 3070736 
Fax +31 70 3070938 

E-mail info@sensordata.ni 
Internet www.sensordata.nl 

Prei Manual HT912 GB 12/04 
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lnstruction Manual Rel. Humidity & 
Temperafure Transmitter HT-912 

Introduetion 

CE 
The series 912 are 3/4-wire Relativa Humidity Transmitters, optionally combined with a temperature 
transmitter or temperature sensor. The HT-912 measures continuously the ambient relativa 
humidity and provides a standard process signal directly proportional to the ambient relativa 
humidity. Models with prefix "HX" measure relativa humidity only; prefix "Hr includes a temperature 
transmitter or temperature sensor. The outputs are adjustable with salder-jumpers. 

Descrlptlon Model 

Rel. Humidity Transmitter, connector HX-912-1-01 

Rel. Humidity & Temperature Transmitter, connector HT-912-1-01 

Rel. Humidity Transmitter, duct-mount HX-912-1-02 

Rel. Humidity & Temperature Transmitter, duct-mount HT-912-1-02 

Rel. Humidity Transmitter with Pt100 1/3 DIN 8,1.5m PVC cable HT-912-1-03 

Rel. Humidity Transmitter with Pt1 000 1/3 DIN 8,1.5m PVC cable HT-912-1-04 

Rel. Humidity Transmitter with Pt100 1/3 DIN 8, duct-mount HT -912-1-05 

Rel. Humidity Transmitter with Pt1 000 1/3 DIN 8, duct-mount HT -912-1-06 
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Speclficatlons 

314-wire Relative Humldlty Transmitter 
Measuring range 
Woriling range 
Output 

Accuracy @ 23 "C 
Stability 
Tempersture drift typ. 
Response time 
oe power supply 

Supply current 
AC power supply 
Supply influence 
Oparating temp. 

3/4-wlre Tempersture Transmitter 

Sensor element 
Range 
Output 

Accuracy 
Supply influence 

0 .. 100 %RH 
5 .. 95%RH 
0 .. 10V, 0 .. 5V, 0 .. 2,5V, 0 .. 1V (max 1mA) 
user selectable, standard set at 0 .. 1 OV 
±2 %RH (10 .. 90 %RH) 
±1 %RH/ year (depending on environmental conditions) 
±0.03 o/oRH/"C typ. 
10 s typical without filter (90% of the change) 
14 .. 35 Vdc (for 0 .. 5/10Vdc) 
4,5 .. 35 Vdc (for 0 .. 1 Vdc) 
1.5 mA no load 
14 .. 26 Vac 
± 0.003 o/oRHNolt typ. 
-30 .. +60 "C 

Pt1000 
0 .. 1 00 •ct -20 .. +80 "Cl 0 .. 50 "C or -20 .. +30 "C 
0 .. 10V, 0 .. 5V, 0 .. 2,5V, 0 .. 1V (max 1mA) 
user selectable, standard set at 0 .. 1 OV 
± 0.2 •c (-10 .. +50 "Cl 
± 0.003 •cNolt typ. 

Settings Temperature output and range with solder-jumpers 

-2o ... +ao ·c -2o ... +JO ·c 
Output J6 J7 JB J9 Output J6 J7 JB 

0 .. 1 Vdc • • 0 .. 1 Vdc • 
0 .. 2,5 Vdc • • • 0 .. 2,5 Vdc • 
0 .. 5 Vdc • • 0 .. 5 Vdc • • • 
0 .. 10 Vdc • • • 0 .. 10 Vdc • • 

o ... 1oo ·c o ... so ·c 
Output J6 J7 J8 J9 Output J6 J7 J8 

0 .. 1 Vdc • 0 .. 1 Vdc 

0 .. 2,5 Vdc • • 0 .. 2,5 Vdc 

0 .. 5 Vdc • 0 .. 5 Vdc • • 
0 .. 10 Vdc • • 0 .. 10 Vdc • 

50 nm (1,97") 

~ 

J9 

• 

J9 

• 

Calibration Procedure 

The S-503 humidity generator used in combination with the DM-509-T -03 handheld 
hygrometer is ideal for quick and accurate calibration. 
lf re-adjustment is necessary: refer to the drawing of the circuitboard for the location of 
the potentiometers. 
Carefully remove filter trom the head, if fitted. DO NOT TOUCH THE SENSOR. 
The HT-912 should be calibrated at two points, one low and one high point. 
Once the first low value is reached and the reading of the DM-509-Reference has 
stabilised, adjust the HT-912 with zero RH potentiometer. Cernpare with the DM-509-
Reference. After the second high value is reached and stabilised, adjust with span RH 
potentiometer. Repeat this procedure until the reading is within the limits. 

As an alternative to the S-503 humidity generator, reference botties can be used. 
However this method is less accurate and can take up to two hours per point to stabilise. 
Rense lnstruments is producing these reference botties too. 

CONNECTIONS REL HUMIDITY OUTPUT 

CONNECTOR CABLE DUCTMOUNT J1 J2 J3 

PIN 1 WHITE TERMINAL 1 

PIN4 GREEN TERMINAL 2 
0 ... 1 Vdc • 
0 ... 2,5 V de 

PIN 2 YELL OW TERMINAL4 

PIN 3 BROWN TERMINAL 3 0 ... 5 Vdc • YELLOW TERMINAL4 

PINK TERMINAL 5 0 ... 10Vdc • • GREY TERMINALS 

J6 

Circuitboard HT-912 

THE NETHERLANDS 
Prei Manual HT912 GB 12/04 



ADA ·6015 
ADAM·6017 
ADAM·6018 

ADAM-6015 ·~·c€ FCC ~ 
Specifications 
Analog Input 
• Channels 7 (differenlial) 
• Input lmpedance > 10 MQ 
• Input Conneetloos 2 or 3 wire 
• Input Type PI, Balco and Ni RTD 
• RTD Types and Temperature Ranges 

Pt100 -50° c 150° c 
0° c 100° c 
0° c 200° c 
0° c 400° c 
·200° c 200° c 

PI 1000 ·.WO C 1600 C 
Supports bath IEC 60751 ITS90 (0.03851 D./0/"C) 
and JIS C 1604 (0.03916 D./nt'C) 
Balco 500 -30° C - 120° C 
Ni 518 ·80° C - 100° C 

ooc - 1oooc 
• Accuracy ± 0.1% or beller 
• Span Drift ± 25 ppmfO c 
• zero Drift ± 6 ~vr c 
• Wlre Burn-out Deleetion 

Ordering lnformation 
• ADAM-6015 7-ch lsolated RTD Input 

Module 

Common Specifications 
General 
• LAN 1 0/1 OOBase-T (X) 
• Power Consumptlon 2W@24 Voc 
• Connectors 1 x RJ-45 (lAN), Plug-in 

screw terminal block (1/0 
and power) 

• Watchdog System (1.6 second) 
and Communication 
(programmable) 

• Power Input 10-30Voc 
• Supports Peer-to-Peer 

7-ch lsolated RTD Input Module 
8-ch lsolated Analog Input Module 
with 2-ch DO 
8-ch lsolated Thermocouple Input 
Module with 8-ch DO 

ADAM-6017 ·~·c€ FCC ~ 
Specifications 
Analog Input 
• Channels 
• Input lmpedance 

• Input Type 
• Input Range 

• Accuracy 

• Span Drift 
• Zero Drift 

Dlgltal Output 

8 (differential) 
> 10 MQ (voltage) 
120 Q (current) 
mV, V, mA 
± 150 mV, ±500 mV, ±1 V 
±5 V,± 10 V, 0·20 mA, 
4-20rnA 
±0.1% or Beller (voltage) 
±0.2% or Beller (current) 
±25 PPrrv'0 c 
±6~vrc 

• Channels 2 
• Open Collector to 30 V, 1 DO mA max. load 
• Power Dlsslpatlon 300 mW lor each module 

Ordering lnformation 
• ADAM-6017 

• Supports GCL 

8-ch lsolated Al with 2-ch 
DO Module 

• Supports Modbus/TCP, TCP/IP, UDP and 
HTTP Protocols 

Analog Input 
• Resolutlon 16-bit 
• Sampling Rate 1 0 sample/second (total) 
• CMR@ 50/60 Hz 90 dB 
• NMR @ 50/60 Hz 60 dB 

Proteetion 
• Over Voltage ±35 Voc 

Proteetion 
• lsolation Proteetion 2,000 Voc 

ADAM-6018 ·~·c€ FCC ~ 
OU. 

Specifications 
Analog Input 
• Channels 8 (differential) 
• Input lmpedance > 10 MQ 
• Input Type Thermocouple 
• Thermocouple Type and Range: 

J 0 - 760° c 
K 0 - 1,370°C 
T -100 - 400°C 
E o - 1.ooooc 
R 500 - 1,750° C 
s 500 - 1,750° c 
B 500 - 1,800° C 

• Accuracy ±0.1% or Better 
• Span Drift ±25 pprrv'o C 
• Zero Drift ±6 ~vr c 
• Wlre Burn-out Deleetion 

Digital Output 
• Channels 8 
• Open Collector to 30 V, 1 DO mA max. load 
• Power Dlsslpatlon 300 mW lor each module 

Ordering lnformation 
• ADAM-6018 8-ch lso lated 

Thermocouple Input w/ 
800 

• Built-in TVS/ESD Proteetion 
• Power Reversal Proteetion 

Environment 
• Operatlng -10-70°C 

Temperature 
• Slorage Temperature -20 - 80° C 
• Humldlty (Operatlng) 20- 95% RH 

(non-condensing) 
• Humldlty (Storage) 0-95% RH 

(non-condensing) 

Online Download - AD\-\NTECH 



ADAM·6520 Series - -

5-port 1 0/1 00 Mbps 
lndustrial Ethernet 
Switches 

Features 
• Supports luli/hall duplex flow control 

• Supports MDI!MDI-X auto crossover 
• Provides braadcast storm proteetion 
• Embedded with a switch controller, supports auto-negotiation 

• Supports+ 10- 30 Voc voltage power input 

• Provides surge (EFT) proteetion 3,000 Voc tor power line 
(ADAM-6520L nol equipped) 

• Supports 4,000 Voc Ethernet ESD proteetion (ADAM-6520L nol equipped) 

• Provides llexible mounting: DIN-rail, Wall, Stack 

• Supports wide oparating temperature range : -40 - 85° C (ADAM-65201) 

C€ FCC -t 
Introduetion 
ADAM-6520 is a5-port industrial-grade switch with Ethernet connectivity and trom 10 to 100 Mbps transfer rates. (Auto-negotiation). Ju st I ike any ether product in the ADAM tamily, 
ADAM-6520 can be mounted in three different ways: DIN rail, Walland Stack. Solid in dustrial-g rade design assures reliable eperation in common application areas like: semi-conductor 
lactories, inventory control environments, assembly lines, manutacturing and many more. 

All modules support a wide voltage range of+ 10-30 Voc over the terminal block, and 3,000 Voc surge (EFT) proteetion ensures that over-voltage is no concern. The wide oparating 
temperature of ADAM-6520 goestrom -10- 70°, while ADAM-65201 trom -40-85°. This permitsthem to be lunctional in harsh environments. 

The six inclusive LED indicators make troubleshooting of the modules easier. Each port has a pair of LEDs that indicate link status and port activities. This easily inlorms users of any 
collisions, the link status, power lailure and data receipts lor immediate on-site diagnosis. 

Specifications 
Communlcatlons 
• Standard 
• LAN 

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x 
10/1 OOBase-TX 

• Transmission Dlstance Up to 100 m 
• Transmission Speed Up to 100Mbps 

Interface 
• Connectors 

• LED Indicators 

Power 

5 x AJ-45 
2-pin remevabie screw terminal (power) 
Power, Link/Speed 

• Power Consumptlon ADAM-6520L: Max. 3W 
ADAM-6520/65201: Max. 2.4 W 

• Power Input 1 x Unregulated 10 - 30 Voc 

Mechanlsm 
• Olmenslons (W x H x D) 70 x 102 x 27 mm 
• Enelosure IP30, ABS+PC with solid mounting kits 
• Mountlng DIN 35 rail, Wall, Stack 

Proteetion 
• ESD (Ethernet) 4,000 Voc (ADAM-6520L nol equipped) 
• Surge (EFT lor power) 3,000 Voc (ADAM-6520L nol equipped) 

AD\-\NTECH lndustrial Ethernet Soluilons 

Environment 
• Oparating Temperature 

ADAM-6520 : -10- 70° C (14 -158° F), Stack : -10- 60° C (14 -140° F) 
ADAM-6520L : 0 - 60° C (32 - 140° F), Stack : 0 - 50° C (32 -122° F) 
ADAM-65201 : -40- 85° C (-40 -185° F), Stack : -40- 75o C (-40 -167° F) 

• Slorage Temperature 
ADAM-6520 : -20- 80° C (-4- 176° F) 
ADAM-6520L : -10 - 70° C (14- 158° F) 
ADAM-65201 : -50- 95° C (-58- 203° F) 

• Oparating Humidlty 20- 95 % (non-condensing) 
• Storing Humldlty 0- 95 % (non-condensing) 
• MTBF 1 ,580,000 hrs 

Certlflcatlons 
• Safety 
• EMC 

UL 60950-1 , CAN/CSA-C22.2 No.60950 
U.S.A.: FCC Part 15 CJSPR 22 
EU: EN55011, EN61000-6-4 

EN55022 Class A, 
EN61 000-3-213 

EN55024, 
JEC61 000-4-2/3/4/5/6/8/11 

EN61000-6-2 

Ordering lnformation 
• ADAM-6520 
• ADAM·6520L 

• ADAM-65201 

5-port 10/100 Mbps lndustrial Ethernet Switch 
5-port 1011 00 Mbps lndustrial Unmanaged Ethernet 
Switch 
5-port 10/100 Mbps lndustrial Ethernet Switch w/Wide 
Oparating Temperature 



MCPS 
MULTI CHANNEL PROCESS SYSTEM 

Das Komplettpaket zur Messdatenerfassung und Auswertung 

Flexible Trend- und 
Numerikanzeige 

Exzellente Alarm
überwachung und 
-aufzeichnung 

Effiziente Analysen und 
Prüfungen 

Übersichtliches 
Prozessmonitoring 

Komplett 21 CFR 11 
konform 

Optima I geeignet für 
Batch- und Chargen
anwendungen 

Umfangreiche Daten
visualisierung im 
Firmennetzwerk 

Leistungsfahlge 
Mathematikfunktionen 

Individualle Bericht
erstellung 

Mehrere Messungen 
gleichzeitig 

Einzigartige Thermo
grafieeinbindung 

Vielseitige Gerate
und Schnittstellen
unterstützung 
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• Einsatzgebiete • • • 
MCPS wurde für Anwendungen mlt Langzeltmessungen entwickelt. Es werden insbesondere Datenlogger, Schrelb' 
Prozessrekorder, Wattmeter sowle OPC-Anwendungen und das Modbusprotokoll unterstützt. MCPS ist In Produktion 
Entwlcklung, Qualitätsslcherung und Anlagenüberwachung lm Einsatz und bietet lelstungsstarke Lösungen In 
unterschiedlichsten Bereichen wie Pharma- und Chemieindustrle, Automobiltechnik, Umwelt, Energie, Elektro, Luft· 
und Raumfahrt, Gebäude, Biotechnologie, Kallbrierung und Zertifizlerung, Prüflabors und vielen welteren. Durch 
den modularen Aufbau können die verschledenen Optionen entsprechend der Anwendung zusammengestellt 
werden. Neu hinzugekommen slnd nun auch Funktienen zur Darstellung und Analyse von lnfrarotdaten, die mltte 
Kameros oder Pyrometern aufgenommen wurden. Somit können sowohllnfrarotbilder als auch normale 
Prozessdaten in elner Software überwacht werden. 

t fC (, ., .. 

Kllmakammern 

Erneuerbare Energieen 

Kommunikation Biotechnologie Pharmalndustrle 

• Einfache Messkonflguration • • • 
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Umweltdatenerfassun! 

Luft- und Raumfahrt 

Energieversorgung Chem. lndustr 

Alle Kanäle werden In einer Messliste verwaltet. Es lst kelne (grafische) Programmlerung oder Ablaufsteuerung 
erforderlich. MCPS wlrd komplett über Einstellungen konfigurlert, urn alle gewünschten Aktionen durchzuführen. 
Vlele Einstellungen können sogar während der Messung geändert werden. 
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Datenvisualisierung • • • 
Verschiedene Trend-, Balken-, Digltal- und 
Numeri kanzeigen 
Unterschiedliche Fenstertypen gleichzeitlg wählbar 
Mehrere Achsen, Gitter, Marker, Kommentare, Ereignisse ... 
2 Cursor für Absolut- und Differenzmessung 
Gruppenmanager zur strukturierten Kanaldarstellung 
X/V-, Absolut- oder Relatlvanzeige 

Messdatenerfassung • • • 
Mehrere unabhängige Messungen gleichzeitlg 
Verschiedene MeBgeräte in einer Messung kombinierbar 
Anzeige gespelcharter Daten während der Messung 
Erzeugung fortlaufender Datendetelen (Tagesdateien, ... ) 
Dynamische Datenreduktlon 
Automatische Wiederaufnahme der Datenerfassung 
nach Netzwerk- oder Stromausfall 
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Automatischer Import von Messdaten, die während einer 
Netzwerkunterbrechung nicht erfasst werden konnten 
(Gap filling) 
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Alarmierung ••• 
4 Software-Alarmlevel pro Kanal 
~rkennung von Hardware-Alarmen 
Anzeige aktiver und (nicht) bestätlgter Alarme 
Protokollierung und Alarmhistorie 
~larmbenachrichtigung per SMS oder Email 
Alarmoktionen (Relais schalten, Messung beenden ... ) 
Übertragung der Alarmgrenzen an die Geräte zum 
putomatlschen Abgleich der Grenzwerte 
~larmüberwachung anhand von Referenzkurven 
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Daten- und Alarmvisualisierung im Netzwerk • • • 
Client-server-Konzept: 
Daten, Alarme und Gerätemeldungen 
werden in Echtzelf auf den Clients 
dargestellt. 

~
ients können gleichzeitlg auf 
ehrere Messrechner zugreifen. 

lients können Alarme des Mess
echners bestätigen. 

enutzerverwaltung und Audittreil 
erden für alle Clients und 
essrechner zentra I verwaltet. 

Datalogger 

IlOModule 
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ominadalen BrlZBigen Client 
und auswerten Onlinedalen-alarme 

und -meldungen anzelgen Gerateda1en Importleren 
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• Prozessvisualisierung • • • 
Zur Überwachung von Prozessen existiert nebenden Text- und Trenddarstellungen ein spezielles Statusfenster, 
in dem Prozesszustände dargesteUt werden. Dort können verschiedene Bitmaps, Leuchtdioden, Balken
onzeigen oder Textmeldungen so miteinander verknüpft werden, dass si eh auch kemplexere Zustände 
einfach visualisieren lassen. 

I t E~doel RclnrihHno lfedNwple I 1 

-
-

• Mathematik ••• 
Statistikfunktionen (Min, Max, Mittel, MKT, Std.-Abweichung) 
Mathematikkanäle für Online- und Offllneberechnungen 
Gleltende Mittelwerte, Summierungen, logische 
Operatienen 
Linearisierungen mittels benutzerdefinierten Polynomen 

-- _,l_ - ,.n 
11.1388 211 14.08..2002 15:41:12.400 5-1420 '17.D1158 

14.00..2002 15:40:06.400 1U787 211 14.08..2002 15:41:31.tDJ !i2120 11-802 
14.08.2002 15:C0:08.400 I ...... 211 14.D8.2002 15:41:31.800 5.203!i 17.8941 
14.08.2'002 16:111::21.400 IUO>!> 211 14.0820112 1!1:4t:l1.11lJJ 5-241 11.811111 
14.09..2002 16:07".21.400 IIIJIOI!i1 211 14.08..2002 tS:.fi1:32.000 !i2296 17.8833 
1 •. 00.20112 16:07:21.400 11.8874 211 1 •. 00.200215:A1:l2JJOII !i2261l 17.8836 
1UII.2'0011ft:f'l7:21.400 11.8778 "' 14..11R.2f10215:4t~.JOII !i.> I :JO 11-11 
1UJB.2002 10:07:21.400 111J1682 211 14.88.2002 15::41:31.400 !i.22!i!i 17.8836 
14111.2002 16:20:56..400 -IIJIII05 10 14.o8.2002 16:2fk54.400 1.4281 0.1206 
14JJ6.200Z 1G:ZO".!i4.800 ILOII23 10 14.DB.2002 16:20:53.500 1.4239 O. I .... 
14..UU.2002 16:~800 -IIJIOII6 10 14JJ11..2(1J"l111:20:U.8UJ 1.41111 0.12!>4 
14.DB.2002 16:20:55..800 -IUIOII8 10 14JIL2002 16:20:51800 U115 0.1252 
14.08..2002 16:20:56.000 -WI100 10 14.01L2002 tft:20:54.001 U151 0.12311 
1.t.0B..200216!20:'56.20D -WI11 10 14..00.2002 16!20St.20D U121 0.12111 
14.DB.2002 16:20:56..200 IIJIII76 10 14.o8.2002 16:21t64.20D U211C 0.1268 
14.08.2002 16:20:56.oUXI -WI11 10 14.08.2002 16:2&.54.oUXI 1.4109 0.1214 

• Protokolie • • • 
Ausgabe der Grafiken und Texte in frei definierbaren 
Layouts mit Legenden, Bitmops und Zusatztexten. 
Verschiedene Steuercodes für automatisierte Ausdrucke 

-... ... ... ... ... ... ... ... 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

Umfangreiche Protokoll
erstellung in Excel durch 
Steuerung der 
Excelmappe 

GnlbH & Co. KG - .... KorrrtWtar" ?Ct 
lJ6er SLLN 

r _ ., 

.. 

I •-
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• Batch- I Chargenverwaltung • • • 
KontroUtenster zur Überwachung aktiver Batche, Eingabe frei definierbarer Batchinformationen wie z.B. 
Seriennummer, Anwender, Material. .. und deren Anzeige vor und während der Messung. 
Speicherung der Batchdaten in einer spezielten Datenbank, die auch für Netzwerk-Ciients verrugbar ist. 
Umfangrelche Such- und Filteroperationen zur Auswahl von historischen Daten. 

Kundenspezifische Eingabemaske Datenbankfenster aller Batche Filter zur Batchsuche 
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Batchkontrollfenster mit Statusinformationen und Batchdaten 

• 

121.!il l 
G....,erRassol 
Sb! el 

Boteli Sten Stop 

• Automatische Abläufe und Prüfungen, Skriptprogrammierung •• • 
Die Erstellung spezifischer Auswertungen und Protokolie i st mit Skripten sowohl in MCPS als auch in 
Excel möglich. Somit können Offlinedaten auf spezielle Kundenanforderungen hin analysiert, 
ausgewertet und die Ergebnisse in spezielle Formulare geschrieben werden. So werden z.B. häufig 
Tages-, Wochen- und Monatsberichte über MCPS erstellt. 
Prüfstände können über Sequenzen automaftsiert werden, indem z.B. Relais, Analogausgänge oder 
angeschlossene Geräte, wie Kalibratoren angesteuert werden. Der Status der Prüfung wird im 
Prozessfenster dargestellt. 

• 21 CFR Part 11 konform ••• 
Manipulationssichere Speicherung GxP relevanter Daten 
Umfangreiche Verwaltung der Benutzerrechte 
Audittreil (Protokollierung der Anwenderaktionen) 
Signierung von Batchdateien ( 3 level mit Kommentar) 

iii Audtttrad dPr let ztPn 30 J age 

- Xl21ll61109_3 
1- "'"" 

Lo""""'"' 
Erileit 
St
End>ei 
BMi:l:prcjekt 
Seriemurrmer 

'""' Chsoo 
Tk-Artei 
Sii;Jlier~X~g 

Xl20061109 
3 
TDEAES 
01.11.lll0& 10:11:04 
01.11.lll0& 10:31:41 
TDERES J:;\on:\~TDERES.PROI 
143MIG-8!1 ... 
7JI1 
m , ............ 

------- ~-------------------------------. 

Zei: 
26.10.2006 15:54:31 
26.10.2006 15:54:09 
26.10.200615:50:49 
26.10.2006 15:50:31 
26.10.2006 14:24:49 
26.10.2006 14:24:34 
26. 10.2006 14:24:31 
26.10.200614:24:31 
26.10.200614:24:02 
26.10.200614:22:10 
26.10.2006 14:19:52 
26.10.2006 14:19:25 
26.10.2006 13:32:55 
26. 10.2006 13:32:53 
26.10.2006 13:32:47 

Aaninistr ator 
Administrator 
Administrator 
Administrator 
Administrator 
Administrator 
Administrator 
Administrator 
Administrator 
Admlnsl:rator 
Administrator 
Aaninistr at ... 
Admlnistrattw' 
Aaninistr ator 
Aaninistr at ... 

Mes...-.g gostortot 
Mes...-.g gostOllilt 
Memrog gostartet 
L~ 
Logln 
Botchsession beendot 
Projold: erst .. 
llol:chneu~ 
Logln 
~ 
Logln 
Logln 
Botchsession gest
Botct-sion oeioden 
L~ 

G:\src\WinMcps\src\Debug\Projects\A20.PRO 
G:\src\WinMcps\src\Debug\Projects\A20.PRO 
G:\src\WinMcps\src\Debug\Projects\A20.PRO 

l..owl-
11 S.,_<rd........,.IIJ9.11.21Dl1fr4!blll) ............. ,. 

1.-.1-G rNK:hl ...... 

\\CAOCOM1\LIE!IIaR\PRO:ECTS\CAT_I_I_I.PRO '--. ------------------------------.....1 
\\CAOCOMI \LIEBHEAA\PRO:ECTS\CAT _I_I_I.PRO C c= 

Ploddort-
I 

l!ukurnerttutrort fur ':>I<,Jillt.'tung 
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• Thermografie • • • 
Unterstützung verschiedener lnfrarotkameras zur Darstellung von Temperaturdaten als Linienform (Zeilenscann, 
oder 2D Falschfarbenbild, Spelcherung der Bilder zur späteren Analyse, Auswahl verschiedener Farbskalen, 
Unterstützung mehrerer Kameros gleichzeitig sowie Zusammensetzen der Bilder zu einem Gesamtbild. 
Überlagerung kundenspezifischer Bitmapbilder (Anlagenumrisse, Platlnenlayout, ... ) sowie Definition von 
unterschiedlichen Zonen mlt Berechnung von Minimum, Maximum oder Mittelwerten; die Zonenwerte stehen c 
Messkanäle zur Trendaufzelchnung zur Verfügung. 
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I'CJ 0 6 BSO 

Produktion von Glas-/Steinwolle 110 

Fertigung von Aluminiumrädern 

• Systemvoraussetzungen • • • 
Betriebssystem: Windows 2000, Windows 2003, XP 
Pentium..PC 1.2 GHz, 128MB freier Arbeitsspeicher, 
Super-VGA-Karte mit mindestens 1 024x768 Punkten, 
CD-Rom-Laufwerk, Maus 
Optienol je noch Messgerät: 
Serlelie Schnittstellen mit FIFO Puffer. 
GPIB Interface: Nationallnstruments 
Ethernet-lnterface: TCP/IP Unterstützung. 

Weitere lnformationen finden Sie auf unserer MCPS 
Demo- und Info-CD oder im Internet unter 
http://www.mcps.de 

- Komplettdemo von MCPS 
- Applikatlonsbeispiele 
- Programmbilder 
- Referenzliste 
CAD Computer GmbH & Co. KG 
Web: http://www.cad-computer.de 
Email: lnfo@cad-computer.de 

Kesselraumüberwachung 

~-o l•l~l 
2 1 .05.211' 1 1:41:51 

Temperaturverteilung In Gasen und Fiommen 

• Verfügbare Sprachen ••• 
Die Software, das lnstallationshandbuch und die 
Onlinehilfe sind In deutscher und engllscher Sprache 
verfügbar. 

Die verwendeten Firrnen- und Softwarenomen kOrmen Marken- oder elngetragene 
Warenzeichen der jewelllgen Eigentümer sein. """"''"""' """"'"""~... ""'"'""" -~ '""ë)rtt 

Camput 



Dwarsdoorsnede AA' proefopstelling (1:20) 
Nieuw staal: blauw gearceerd 

Kokers (120 x 80 x 8) op elk van de 7 traveêen 
ter bevestlatl'll van bovenconstructie en referentieframe;l-----7-...... '-.,f--------1-

Schoren aanbrensen t.b.v. slilbiltteit 

Referentleframe, OPiebouwd utt: 
31ige" 100 x 200x 101---+-,.<+-------+-1-----+-+---f-~ 

2 kolommen 120 x 120 x 8 

t535 330-'--385~ 53 
27 

120 

670 --~ 157 t:;. 53 
147 

58 

3550 

1092 

200 

1092 2810 

200 

Î 
529 
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Vooraanzicht proefopstelling (1:20) 
Referentieframe: blauw gearceerd 

Nieuwe delen A-frame: lichtblauw gearceerd 
Bestaand A-frame: stippellijnen 

lag2Smm) 
I 

268 

I 
\ ~ ' 2:x, / 
~~ .. 1----------------------+---+---------------+-----------------------~--~---------------------------------------4.~~~2~---------------------------------------+---+-------4~----------------------------~~~~--------------------~~ .. 3~ 
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Detail c 
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Paspten aanbre~en 
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Referentieframe elljdend verbonden met A-frarhe en o~ersteuningsblok: 
Slalipten 1111~ (len~t~Mchtlng•1o x 27) 
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2fP12 :=xx= 

1758 

1792 

Vooraanzicht proefelement (1:20) 
Lengte: 7980 {=36 stenen+ 35 voegen van 12mm; strekkenmaat=222) 
Hoogte: 3550 (=57 stenen+ 56 voegen van 12,5mm; lagenmaat=62,5) 
Dikte: 120mm betonrug (C53/65), 27mm baksteenstrips (Eton/Daas) 

Instortvoorzieningen 
Aanbrengen ap halve betondiktel 

2x Kogelkop 6000 100-340 
7x Boutanker 1980p M12x55 
4x Ovaalhuls Halfen 
8x Thermokoppel 

Steenstrips: beginnen met strek op de onderste laag! 

centraal wa . net ~8-150 

2fP12 :=xx= 

L 360 --'------1236 -------'--------1596 ---------'----798 ----'----798 -----'--------1596 --------'------1236 ------'-- 360 --l 

1---------1596------------------1596------------------1596------------------1596 ---------'--------1596 ---------1 



Detaillering (1:5) 

Detail A Detail B 

Detail C Detail D 

I I 
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Kunststof behuizing: 600mm x 400mm x 200mm 

ADAM 
6520 
Switch 
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Hydratatiewarmte proefelement 

0 0 8 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
IÖ öci ö Ai ö Ai .Of ..... ..... N N 0 0 0 

,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... 
0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 ..... ..... ..... 
"' "' m "' "' m "' 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 ~ 8 8 0 
Ai .Of IÖ öci ö Ai .Of IÖ öci ö N .Of IÖ ..... ..... ..... ..... N N N N N "' "' "' "' 

Ouderdom van het proefelement [uren vanaf stortmoment] I [absolute tijd] 

--Steenst rip 
--Achter steenstrip 
--Midden beton 
--Stortzijde beton 
--Omgevingstemperat uur 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 
IÖ öci ö Ai .Of 
0 0 ..... ..... ..... 

,... ,... ,... ,... ,... 
9 9 9 s: 9 ..... ..... ..... ..... 
"' "' "' "' "' 
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Klimaatgegevens KNMI Eindhoven gereduceerd.txt 
DEZE GEGEVENS MOGEN VRIJ WORDEN GEBRUIKT MITS DE VOLGENDE BRONVERMELDING WORDT GEGEVEN: 
KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) 

THESE DATA CAN BE USED FREELY PROVIDEO THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED: 
ROYAL NETHERLANDS METEOROLOGICAL INSTITUTE 

YYYYMMDD = datum I date (YYYY=year MM=month DD=day) 
DDVEC =overheersende windrichtin~ I prevailing w1nd direction in degrees (360=North, 180=South, 270=West, O=calm/variable) 
FG = Etmaalgemiddelde windsnel eid I daily mean windspeed in 0.1 m/s (let op! inhomogene reeks door meethoogte wijzigingen I 

inhomogeneous series due to measuring height chan~es; zie I see: www.knmi . nl/samenw/hydra) 
FHX = Hoogste uurgemiddelde windsnelheid I maximum hour y mean windspeed in 0.1 m/s 
FHN Laagste uur9emiddelde windsnelheid I minimum hourly mean windspeed in 0.1 m/s 
FX Hoogste win stoot I maximum wind 9ust in 0.1 m/s 
TG Etmaalgemiddelde temperatuur I da1ly mean temperature in 0.1 degrees Celsius 
TN Minimum temperatuur I minimum temperature in 0.1 degrees Celsius 
TX = Maximum temperatuur I maximum temperature in 0.1 degrees Celsius 
TlON = Minimum temperatuur op 10 cm hoo9te I minimum temperature (surface) in 0.1 degrees Celsius 
SQ = zonneschijnduur I sunshine durat1on in 0.1 hour (-1 for <0.05 hour) 
SP = Percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur I percentage of maximum possible sunshine duration 
Q ~ Globale straling I global radiation in J/cm2 
DR = ouur van de neerslag I precipitation duration in 0 .1 hour 
RH = Etmaalsom van de neerslag I dail~ precipitation amount in 0.1 mm (-1 for <0,05 mm) 
PG = Etmaalgemiddelde luchtdruk I dai y mean surface air gressure in 0,1 hPa 
PGX =Maximum luchtdruk I maximum surface air pressure in ,1 hPa 
PGN = Minimum luchtdruk I minimum surface air pressure in 0,1 hPa 
VVN = Minimum opgetreden zicht I minimum visibility (O=less than lOOm, 1=100-200m, 2=200-300m, ... , 49=4900-5000111, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km, .•. , 79=29-30km, 
80=30-35km, 81=35-40km, ... , 89=more than 70km) 
vvx = Maximum opgetreden zicht I maximum visibility (O=less than lOOm, 1=100-200m, 2=200-300m, ... , 49=4900-5000m, 50=5-6km , 56=6-7km, 57=7-8km, ... , 79=29-30km, 
80=30-35km, 81=35-40km, ... , 89=more than 70km) 
NG = Bedekkings9raad van de bovenlucht I cloud cover in octants (9=sky invisible) 
UG = Etmaal~emi delde relatieve vochtigheid in procenten/ daily mean relative atmospheric humidity in percents 
ux = Maxima e relatieve vochtigheid I maximum relative atmospheric humidity in percents 
UN = Minimale relatieve vochtigheid I minimum relative atmospheric humidity in ~ercents 
EV24 = Referentiegewasverdamping (Makkink)/ Potential evapotranspiration (Makkin) in 0.1 mm 

STN,YYYYMMDD,DDVEC, FG, FHX, FHN, FX, TG, TN, TX, TlON, SQ, SP, Q, OR, RH, PG, PGX, PGN, VVN, vvx, NG, UG, UX, UN, EV24 

370,20090727, 219, 40, 70, 20, 120, 183, 113, 266, 94, 84, 54, 1633 , 7, 6,10125,10168,10093, 65, 83, 3, 72, 91, 46, 29, 
370,20090728, 219, 36, 60, 10, 110, 177, 121, 228, 116, 99, 63, 2208, 0, 0,10196,10210,10171, 63, 83, 4, 68, 95, 40, 39, 
370,20090729, 183, 35, 60, 10, 150, 206, 147. 263, 137, 63, 40 , 2189, 2, 25,10145,10181,10099, 65, 83, 7, 61, 93, 38, 40, 
370,20090730, 246, 55, 90, 10, 140, 165, 105, 220, 83, 88, 57, 2015, 0, 0,10188,10239,10113, 65, 83, 4, 71, 93, 37, 34, 
370,20090731, 142, 19, 20, 10, 50, 163, 93, 217. 65, 81, 52, 2042, 0 , 0,10222,10246,10179, 65, 83, 4, 65, 93, 41, 35, 
370,20090801, 145, 23, 50, 10, 90, 204, 123, 264, 101, 37, 24 , 1794, 0, - 1,10115,10171,10067, 70, 83, 7, 59, 84, 39, 33, 
370,20090802, 271, 27, 40, 10, 80, 161, 93, 197, 76, 34, 22, 865, 75, 97,10114,10162,10064, 42, 82. 5, 86, 98, 62, 15, 
370,20090803, 230, 16, 30, 0, 60, 155, 74, 219, 58, 111, 72, 2321, 0, 0,10173,10193,10161, 60, 82' 2, 71, 97, 42, 39, 
370,20090804, 144, 20, 30, 10, 60, 192, 92, 258, 69, 122, 80, 2534, 0, 0,10204,10210,10192, 59, 83, 1, 60, 99, 38, 45, 
370,20090805, 107, 17, 20, 10, 70, 217, 140, 279, 107, 98, 64, 2270 , 0, 0,10201,10210,10192, 61, 83, 4, 54, 74, 33, 43, 
370,20090806, 102, 27, 40, 10, 80, 237, 167, 297, 138, 134, 88 , 2409, 0, 0,10182,10196,10163, 66, 83, 1, 55, 79, 33, 47, 
370,20090807, 298, 28, 50, 10, 100, 224, 172, 288, 146, 59, 39, 1775, 8, 9,10171,10198,10158, 50, 74, 5, 70, 89, 51, 34, 
370,20090808, 345, 28, 40, 10, 80, 185, 132, 226, 99, 36, 24, 1234, 0, 0,10199,10205,10192, 58, 82, 5, 78, 95, 60, 22, 
370,20090809, 333, 19, 30, 0, 60, 178, 115, 231, 91, 33, 22, 1593, 0, -1,10185,10199,10169, 48, 83, 6, 80, 99, 55, 28, 
370. 20090810. 279, 17, 40, 10, 90, 185, 114, 253, 93, 60, 40, 1945, 7, 2,10161,10172,10144, 0, 81, 5, 77, 100, 41, 34, 
370,20090811, 260, 34, 50, 20, 90, 182, 126, 233, 108, 43, 29, 1252, 32, 26,10183,10206,10157, 27, 83, 5, 85, 98, 61, 22, 
370,20090812, 248, 34, 50, 10, 80, 175, 126, 214, 110, 5, 3, 616, 53, 146,10180,10199,10166, 11, 69, 8, 91, 98, 74, 11, 
370,20090813, 293, 25, 30, 10, 90, 177, 127, 223, 108, 48, 32, 1522, 2, 14,10173,10193,10158, 1, 82, 6, 79, 99, 49, 27, 
370,20090814, 219, 17, 30, 0, 60, 170, 101, 225, 75, 102, 69, 2058, 0, 0,10186,10198,10172, 9, 82, 2, 73, 99, 48, 35, 
370,20090815, 210, 38, 70, 10, 100, 212, 136, 290, 125, 127, 87, 2318, 0 , 0,10151,10168,10134, 65, 83, 0, 63, 92, 38, 43, 
370,20090816, 239, 27, 40, 10, 70, 189, 137. 248, 110, 37, 25, 1337, 0 , 0,10152,10162,10143, 50, 75, 4, 83, 98, 60, 24, 
370,20090817, 259, 32, 60, 0, 100, 166, 116, 236, 85, 62, 43, 1494, 0, 0,10155,10190,10142, 19, 81, 4, 85, 98 , 61, 26, 
370,20090818, 149, 21, 30, 10, 70, 195, 99, 263, 77, 132, 91, 2276, 0, 0,10201,10217,10191, 56, 82, 0, 65, 99, 39, 41, 
370,20090819, 160, 23, 30, 10, 70, 232, 135 , 315, 110, 123, 85, 2243, 0, 0,10182,10193,10167, 65, 83, 0, 58, 90, 28, 43 , 
370,20090820, 211, 42, 80, 20, 130, 244, 157 , 366, 150, 81, 56, 1764, 10, 41,10151,10192,10117, 59, 81, 4, 64, 95, 30, 34, 
370,20090821, 243, 30, 50, 10, 80 , 167, 115, 230, 78 , 46, 32, 1520, 0, 0,10210,10229,10194, 64, 82, 5. 75, 94, 49, 26, 
370,20090822, 273, 24, 30, 10, 70, 166, 97 , 231, 72, 103, 72, 1760, 0, 0,10240,10252,10227, 65, 83, 1, 69, 91, 43, 30, 
370,20090823, 128, 31, 50, 10, 90, 205, 117 , 269, 75, 127. 90, 2204, 0, 0,10191,10238,10132, 64, 83, 0, 53, 90, 32, 40, 
370,20090824, 180, 30, 50, 20, 110, 218, 147, 296, 131, 101, 72, 2022, 0, -1,10086,10127,10063, 75 , 83, 3, 54, 71, 32, 38, 
370. 2009082 5. 242, 18, 40, 10, 60, 170, 111, 202, 81, 23, 16, 678, 15, 39,10112,10145,10082, 50, 80, 6, 87, 98, 66, 12, 
370,20090826, 191, 32, 60, 10, 100, 179, 102, 253, 68, 72, 51, 1637, 0, 0,10144,10152,10132, 63, 83, 4, 70, 97, 40, 29, 
370.20090827. 221, 33, 60, 10, 100, 197, 145, 254, 128, 59, 42, 1325, 0, -1,10140,10153,10123, 62, 83, 5, 75, 93, 59, 24, 
370,20090828, 238, 58, 90, 20, 140, 174, 112, 224, 110, 57, 41, 1412, 14, 43,10127,10157,10108, 50, 81, 6, 66, 94, 38, 25, 
370,20090829, 251, 45, 70, 10, 130, 142, 94, 198, 69, 110, 80, 1872, 14, 22,10194,10214,10154, 65, 83, 4, 73, 95, 43, 30, 
370,20090830, 232, 37 , 60, 10, 100, 149, 100, 208, 79, 88, 64, 1609, 0, 0,10200,10209,10189, 65, 82, 3, 71, 91, 45, 27, 
370,20090831, 175, 36, 50, 20, 90, 200, 110, 271, 93, 124, 91, 2026, 0, 0,10145,10184,10085, 70, 83, 0, 55, 83, 34, 37, 
370,20090901, 203, 47, 70, 30, 120, 176, 134, 232, 126, 32. 23, 520, 35, 21,10102,10137,10064, 48, 83, 5. 76, 94, 52, 9, 
370,20090902, 188, 46, 70, 30, 120, 168, 124 , 215 , 117, 48 , 35, 1313 , 8, 6,10112,~0144,10032, 64, 83, 6, 72, 93, 52, 23, 



Klimaatgegevens KNMI Eindhoven gereduceerd.txt 
9S, 370,20090903, 224, 81, 120, 40, 190, 1S6, 126, 20S, 118, 66, 49, 143S, 22, 31,10007,10038, 9971, 62, 81, 6, 77, 4S, 24, 

370,20090904, 236 , 6S, 80, so, 120, 141, 111, 179, 106, 72, 54 , 1387. 12, 11,10067,10132 , 10037, 64, 83, s, 76, 91, ss, 22, 
370,2009090S, 2S6, 49 , 70 , 20, 130, 143, 9S , 193, 68, 66, 49, 1179, 2 , 1,1019S,1023S , 10136, 70, 83, 4, 75, 89, S2, 19, 
370,20090906 , 231, 36, so, 10, 90, 146, 10S, 199, 88, 33 , 25, 1206, 0, 0,10235,10246,10220, 61, 82, 6, 76, 96, 46, 20, 
370,20090907 , 190, 2S, so, 0, 90, 170, 110, 2S3, 86, 83 , 63, 1630, 0 , 0,10209,1021S , 10201, 6S, 83 , 3, 73, 97 , 41, 28, 
370,20090908 , 18S, 22, so, 10, 80, 198, 109, 299, 78 , 121, 92, 184S , 0 , 0,10207,1021S , 10193, 6S , 83, 0, 64, 96 , 2S, 33, 
370,20090909 , 3S9, 36, 60, 10 , 90, 170, 11S, 224, 96 , 28, 21, 787 , 0, -1,102S4,10298 , 10210, 64 , 7S, 6, 81, 91, 67, 14, 
370,20090910, 16, 49 , 70, 30, 100, 1S8, 112, 206 , 104 , 19, 15, 992 , 3, 1,10319, 1034S , 10298, 64 , 82, s, 7S, 92, S1, 17, 
370,20090911, 17 , 41, 60, 20, 110, 14S, 88 , 199 , 64 , 38, 29, 993 , 0 , 0,10329 , 103S0,10309, 64, 83, 6, 77, 97 , ss, 16, 
370,20090912 , 17 , 3S , 50, 10, 90, 149, 7S, 206, 38 , 48, 37, 1161, 0, 0,10278,10304,102S6, s, 82, 6, 77 , 99 , S3, 19 , 
370,20090913 , 337 , 36 , 60, 10, 100, 13S, 69, 177 , 39 , 1S, 12 , 778 , 2. 1,10227,102S3 , 10208, 33, 81, s, 84, 99, 62, 12, 
370,20090914 , 2S , 48 , 80, 20, 120, 143, 105, 188, 92 , 17 , 13, 69S , 13, 20,10203 , 10218,1018S , S6 , 82, 8 , 83, 97, 63, 11, 
370.20090915 . 48, 39, so, 30, 80 , 1S1, 127, 17S, 126, 3, 2, 416 , 18, S4,10181,10191 ,10170, 34, 66, 8, 90, 97 , 81, 7 , 
370 , 20090916, 29 , S8, 80, 30, 120, 161, 129, 186, 124, 5, 4, 630 , 0 , 0,10181,10194 , 10172 , 57, 7S, 7, 82, 94, 73, 11, 
370,20090917 , 33 , so , 70, 20, 100, 137, 87, 192, 74, 114 , 91, 1687, 0, 0,10201,10209 , 10193 , 63 , 81, 2 , 74 , 93, 49, 27 , 
370,20090918 , ss . 29 , 40, 20 , 80, 1S7, 78, 226, 67 , 9S , 76, 1569 , 0, 0,10179, 1020S , 101S7 , S9, 77, 1, 75 , 95, S3, 26, 
370,20090919, 180, 9 , 20, 0, 40, 179, 123, 2SO, 105 , 59 , 47, 1128 , 0, 0 , 10155 ,10165 , 10148 , 28 , 70, 4 , 81, 98 , ss, 20 , 
370,20090920, 3S4 , 22, 50, 0, 80, 156, 108 , 218 , 80, 48 , 39, 1032 , 0 , 0 ,10204 , 10245 , 10168, 1 , 70 , 4 , 87 , 100, 66, 17, 




