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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag voor de afronding van de studie Constructief Ontwerpen aan de 
faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

De keuze voor steenconstructies lag niet voor de hand, omdat ik daar nog helemaal geen ervaring 
mee had tot in het tweede jaar van mijn studie. Ofschoon de interesse voor baksteen wel alt ijd 
aanwezig was. Als klein kind stond ik gefascineerd naar bouwvakkers te kijken, die een 
vloeroverspanning met bakstenen aan het metselen waren. In Iran, mijn geboorteland, wordt 
metselwerk vaak toegepast, het is dan ook al een eeuwenoude traditie om op deze manier 
bouwwerken te creëren. Het boogvorm principe, dat kenmerkend is voor de manier van bouwen in 
Iran, is daar een groot voorbeeld van. Het boogvormprincipe maakt gebruik van de gunstige 
eigenschappen die het metselwerk biedt, zodat met alleen drukkrachten in het metselwerk een 
overspanning kan worden gemaakt. Zodoende worden vloeren en trappenhuizen ook gemetseld 
met gebakken bakstenen en vervolgens afgewerkt, veelal met marmer. 

Mijn interesse voor steenconstructies werd in het tweede jaar van de studie opnieuw gewekt 
doordat ik een masterproject bij de leerstoel steenconstructies ging doen, omdat ik daarmee 
affiniteit voelde. Vervolgens besloot ik om hiermee door te gaan en dit resulteerde in dit 
afstudeeronderzoek. Energiek en enthousiast ben ik aan dit project begonnen en na vele lange 
nachten kan ik weer herenigd worden met mijn gezin. Met weemoed zal ik terugdenken aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven, omdat ik daar met heel veel plezier heb gestudeerd en 
kennis mogen maken met enthousiaste en deskundige docenten die veel gedrevenheid laten zien, 
hetgeen mijzelf inspireerde om alles uit de studie te kunnen halen wat erin zit. 

Hierbij bedank ik de leden van de afstudeercommissie voor de begeleiding, de opbouwende kritiek 
evenals de waardevolle adviezen welke ik gekregen heb tijdens mijn afstuderen. Hierbij wil ik de 
heer Martens en de heer Vermeltfoort voor de begeleiding gedurende het hele project bedanken. 
De begeleiding heb ik als zeer stimulerend ervaren wat in mijn geval onmisbaar was om door het 
afstuderen heen te kunnen komen. De heer Hagmolen of ten Have en de heer Hoekstra van Vebo 
B.V. wil ik bedanken voor het mogelijk maken van het experimentele onderzoek alsmede hun 
kritische blik op mijn werk en het geven van nieuwe inzichten. Daarnaast bedank ik de 
medewerkers van het Pieter van Musschenbroek Laboratorium voor de assistentie bij de 
experimenten. Mijn vrouw, kinderen en familie wil ik bedanken voor de steun gedurende mijn 
hele studie. Ik wens u veel leesplezier. 

Ali Ramezani 
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Samenvatting 

Omschrijving van het probleem en de doelstelling 

Dit afstudeeronderzoek richt zich op samenwerkende lateien met een overspanning groter dan 1,5 
m, waarbij de focus is gelegd op de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk. Het 
samenwerkende draagprincipe is gebaseerd op de aanname dat de latei de trekkrachten die in de 
constructie ontstaan opneemt, terwijl het bovenliggende metselwerk de drukkrachten door de 
boogwerking overbrengt naar de opleggingen. De spatkrachten die ontstaan door de drukboog 
worden door (afschuif)hechting tussen de latei en het metselwerk overgebracht. Essentieel voor 
een goede werking is de overdracht van de spatkracht uit de boog naar de trekband. Daarom is bij 
samenwerkende lateien een goede hechting tussen de latei en het metselwerk van belang. 

Het probleem in dit onderzoek is het onthechten van metselwerk van de latei. De doelstelling is 
om de gevolgen van deze onthechting voor de samenwerking tussen latei en metselwerk te 
onderzoeken. Daarnaast wordt getracht meer inzicht te krijgen over de invloed van de 
contactlengte tussen betonnen latei en metselwerk op de krachtswerking van samenwerkende 
lateien. De contactlengte wordt beschouwd als de lengte bij de opleggingen waar de verticale 
spanningen hoog zijn vergeleken met het midden van de overspanning waar ze nagenoeg gelijk 
aan nul zijn. 

Omschrijving van de verrichte onderzoeken 

In het experimentele onderzoek is de invloed van de onthechting voor de samenwerking tussen 
latei en metselwerk onderzocht. Daarnaast is de contactlengte tussen latei en metselwerk 
experimenteel bepaald en vergeleken met de theorie van Davies en Ahmed. 

In het laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven zijn 10 proefmuren gemetseld, 
verdeeld in 5 proefseries van telkens twee dezelfde proefmuren. Er is gevarieerd in de hoogte van 
de latei en er is onderscheid gemaakt naar de wijze van de hechting tussen de latei en het 
metselwerk. Er zijn twee proefseries zonder onthechting en drie proefseries met onthechting in de 
lintvoeg tussen de latei en het metselwerk uitgevoerd. De onthechting van de lintvoeg tussen latei 
en metselwerk is bewerkstelligd door het aanbrengen van een laag materiaal die zorgt voor de 
onthechting waardoor in die laag alleen maar druk wordt doorgegeven en geen trek kan ontstaan . 
Door middel van een laag DPC-folie is een situatie gecreëerd waarin de gescheurde lintvoeg in die 
laag een zo laag mogelijke schuifsterkte heeft en door middel van een laag papier is getracht een 
situatie te creëren waarin de schuifsterkte zo hoog mogelijk is, maar met een hecht-treksterkte 
gelijk aan nul. 

Bij het experimenteel bepalen van de contactlengte tussen de latei en het metselwerk is het 
gewenst dat de belasting gelijkmatig verdeeld aangrijpt. Deze situatie wordt vaak nagebootst met 
vier puntlasten, maar dan heeft de Jastinleiding invloed op het gedrag van de proefmuur. Om die 
reden is bekeken hoe een gelijkmatig verdeelde belasting beter nagebootst kan worden, met 
minder invloed van de lastinleiding. Gekozen is, op basis van literatuuronderzoek, om de belasting 
op de proefmuren via een met water gevulde slang aan te brengen . Het voordeel is dat de slang 
zich aan de vervormingtoestand van de samenwerkende latei aanpast tijdens het belasten van de 
proefmuur. Daarnaast werkt door de hydrostatische druk in iedere vervormingstoestand de 
belasting gelijkmatig verdeeld op de proefmuur. 
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Om op een gedetailleerd niveau de invloed van de onthechting van de lintvoeg voor de 
samenwerking tussen de latei en het metselwerk verder te onderzoeken is een numeriek 
onderzoek opgezet. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma ANSYS waar 4 modellen zijn 
gemodelleerd en geanalyseerd. Hierbij is lineair elastisch gerekend. 

Voor het creëren van de invoerfiles voor de modellen in ANSYS is een spreadsheet ontwikkeld die 
gegevensverwerking automatiseert en de gegevens zorgvuldig verwerkt. Een ander voordeel van 
deze spreadsheet is dat de parameters eenvoudig kunnen worden veranderd. 

Uit de verrichte onderzoeken volgen samengevat de volgende conclusies en aanbevelingen 

Het nabootsen van gelijkmatig verdeelde belasting via een met water gevulde slang heeft 
geresulteerd in een nagenoeg symmetrische verticale rekverdeling over de lengte van de latei aan 
de onderzijde van de muur. 

Naast het voordeel dat deze nabootsing in de buurt komt van de werkelijke situatie blijkt dat 
hierdoor de proeven uit eenzelfde serie met dezelfde randcondities nagenoeg eenzelfde gedrag 
vertonen, zodat in een grotere serie minder spreiding in de resultaten te verwachten is dan bij het 
belasten van proefmuren met 4 puntlasten. Daarom is deze wijze van belasten aan te bevelen. 

Het draagvermogen van een samenwerkende latei met scheursimulatie in de lintvoeg tussen latei 
en metselwerk is kleiner dan van een samenwerkende latei zonder scheursimulatie. 

Bij proefseries, waar onthechting werd gesimuleerd door middel van papier (droge wrijving) bleek 
dat er nog voldoende restcapaciteit aanwezig is in de lintvoeg om de krachten tot ruim 30 kN/m 1 

over te kunnen brengen, door middel van (droge)wrijving tussen de latei en het metselwerk, 
zonder dat (zichtbare) scheurvorming ontstond. 

De mate van de ruwheid van het contactvlak van de latei in de lintvoeg zou deze wrijving kunnen 
bevorderen. Dit kan verder worden onderzocht door extra afschuifproeven met latei en met 
variatie in ruwheid uit te voeren. 

De onthechting van de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk zorgt voor toename van 
horizontale trekspanningen in het metselwerk in het midden van de overspanning en toename van 
verticale drukspanningen op de latei nabij de opleggingen. De krachtswerking blijft wel plaats 
vinden via een drukboog en trekband. 

Bij de toenemende bovenbelasting verhoogt deze toename van horizontale trekspanningen de 
kans op het ontstaan van een verticale scheur in het metselwerk in het midden van de 
overspanning. 

De lengte van het gebied bij de opleggingen waar de verticale drukspanningen hoog zijn 
(vergeleken met het midden van de overspanning) wordt beschouwd als de contactlengte tussen 
de latei en het metselwerk. In het gebied in het midden van de overspanning, tussen de 
contactlengtes in, zijn de verticale spanningen nagenoeg gelijk aan nul, waardoor constructief 
gezien in het midden het contact verwaarloosbaar is. 
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De waarde van de theoretisch berekende contactlengte volgens de methode Davies en Ahmed is 
te conservatief vergeleken met de experimentele en numeriek bepaalde contactlengte. Hierdoor 
worden de maximale verticale spanningen bij de opleggingen overschat. 

Uit de vergelijking van de berekende maximale spanningen blijkt dat een goede schatting van de 
contactlengte resulteert in een nauwkeurige voorspelling van de maximale spanningen bij de 
opleggingen. Het ontwikkelen van een ontwerpmethode met de contactlengte zou interessant zijn 
voor het berekenen van de maximale spanningen bij de opleggingen waarmee de samenwerkende 
latei kan worden gedimensioneerd. 

De stijfheid van de latei heeft een positieve invloed op de contactlengte. Naarmate de latei stijver 
is werken de verticale spanningen over een grotere lengte, wat bij dezelfde reactie resulteert in 
lagere spanningen bij de opleggingen . 

Verder numeriek onderzoek waarbij gevarieerd kan worden met verschillende parameters die 
invloed hebben op de contactlengte wordt aanbevolen. Daarbij kunnen verschillende modellen 
worden opgebouwd, onderzocht en geanalyseerd om vervolgens grafieken te ontwikkelen die een 
betere schatting van de contactlengte kunnen geven dan de onderzochte rekenmethodes. De 
ontwikkelde spreadsheet om invoerfiles voor ANSYS te maken biedt uitkomst voor het op 
eenvoudige wijze opbouwen van de modellen met verschillende parameters. 
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1. Inleiding 

Dit is het eerste deelrapport uit een serie van drie deelrapporten. Hierin wordt het 
literatuuronderzoek beschreven. In het afstudeerproject wordt onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van onthechting van de lintvoeg tussen latei en metselwerk bij de toepassing van 
samenwerkende lateien in baksteen gevelmetselwerk. 

Een latei is een draagconstructie die dient om belastingen boven gevelopeningen (deur, raam) 
over te brengen op gedeelten van de wand naast deze openingen. Als de spanningen rond deze 
gevelopeningen te groot worden ontstaan er scheuren in het metselwerk, omdat op dat moment 
de sterkte van het metselwerk wordt overschreden. Bij samenwerkende lateien werken de latei en 
het metselwerk samen om de belasting te dragen. Een samenwerkende latei bestaat dus uit een 
balkelement met daarop metselwerk. Het balkelement en het metselwerk werken samen, waarbij 
het metselwerk voornamelijk in een boog onder druk komt en het balkelement hoofdzakelijk 
onder trek. (fig. 1.1). Deze trekband bestaat uit een element van voorgespannen beton. Essentieel 
voor een goede werking is de overdracht van de spatkracht uit de boog naar de trekband. Het 
balkelement draagt niet alleen het bovenliggende metselwerk maar werkt er mee samen. Deze 
samenwerking maakt gebruik van de gunstige eigenschappen van metselwerk, waardoor het 
balkelement slanker uitgevoerd kan worden. Dit leidt tot een economische constructie. 

~--------------------------~ 

1 p b o , 

i 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
i 
L___ ----------------- -----· 

Fig. 1.1 krachtswerking samenwerkende latei 

Het samenwerkende gedrag van de latei en het metselwerk is het meest kritisch bij de overdracht 
van belasting aan de steunpunten. In de overdrachtsgebieden nabij de opleggingen zijn de 
spanningen over een bepaalde lengte (de contactlengte) hoog en in het gebied meer naar het 
midden van de overspanning zijn de spanningen zo gering dat ze mogen worden verwaarloosd. De 
contactlengte zou de maatgevende parameter kunnen zijn. De contactlengte hangt samen met 
veel andere parameters zoals de opmetselhoogte, buigstijfheid van de latei, oplegvlak en 
lastinleiding. Het bepalen van de contactlengte door middel van experimenten en numerieke 
simulaties vormt ook een deel van dit afstudeerproject. 
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Voor dit literatuuronderzoek werden gegevens verzameld betreffende de samenwerking van 
metselwerk en de latei en daarnaast een verkennend onderzoek over het ontstaan van 
scheurvorming rond gevelopeningen in het algemeen bij het toepassen van dit type 
lateiconstructie . Eerst komt in hoofdstuk 2 de aanleiding van dit onderzoek aan bod. Vervolgens 
worden in hoofdstuk 3 de daarbij behorende probleemstelling, doelstelling en de opzet van het 
experimentele en numerieke onderzoek beschreven. De aspecten van de samenwerkende latei en 
de contactlengte worden in hoofdstuk 4 nader uitgelegd. Als laatste worden in hoofdstuk 5 
verschillende berekeningsmethoden nader uitgelegd en met elkaar vergeleken. 
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2. Aanleiding onderzoek 

Als een gemetselde wand van baksteen als constructiedeel gelijkmatig in zijn vlak wordt belast {fig. 
2.la) zal een opening het krachtenspel verstoren. Hierdoor ontstaan in de wand ongelijkmatig 
verdeelde spanningen {fig. 2.1b). Langs de horizontale randen van een rechthoekige opening 
ontstaan trekspanningen. Langs de verticale randen treden plaatselijk grotere drukspanningen op. 
Bij de hoeken van rechthoekige openingen ontstaan spanningsconcentraties. In onderstaande 
spanningsfiguren {horizontale spanningen) komt deze verstoring van het krachtenspel naar voren. 

trek 

u 

01 · 

druk 
Fig. 2.la horizontale spanningen wand zonder opening Fig. 2.lb horizontale spanningen wand met opening 

Metselwerk van baksteen kan beter drukkrachten dan trekkrachten opnemen . Bovendien worden 
de stenen boven de opening hoofdzakelijk door hechting tussen mortel en baksteen op hun plaats 
gehouden. Als deze hechting wordt verbroken, is er niets meer dat de stenen vasthoudt, daarom 
werden in het verleden grote overspanningen boven openingen in muren veelal uitgevoerd met 
boogvormige constructies. Deze uitvoering is wel arbeidsintensief. Met de huidige bouwmethoden 
wordt voor de opvang van het metselwerk en de eventuele bovenbelasting boven een 
gevelopening gebruik gemaakt van minder arbeidsintensieve ondersteuningsconstructies zoals 
lateien van staal of gewapend beton. De keuze van het type latei dient al in het ontwerpstadium te 
worden gemaakt. Dit heeft niet alleen te maken met het te kiezen materiaal {beton, staal, 
baksteen of combinaties daarvan). Belangrijker is de aanname van het constructieprincipe van de 
latei, namelijk: Samenwerkend draagprincipe of zelfdragend draagprincipe. In bepaalde gevallen 
kan de ontwerper op een technisch en economisch verantwoorde wijze gebruik maken van de 
gunstige eigenschap (druksterkte) van metselwerkbaksteen door het samenwerkende 
draagprincipe te kiezen. Een belangrijke voorwaarde om op samenwerking te mogen rekenen is 
dat er voldoende hechting is tussen de latei en bovenliggend metselwerk voor het opnemen van 
de schuifkrachten die optreden in de lintvoeg tussen de latei en bovenliggend metselwerk. 

In [KNB 99] wordt gesteld; citaat: "toepassing van de betonlatei blijkt in de praktijk bij 
overspanningen van meer dan 1,5 meter vaak tot schade te leiden. Verschillende lineaire 
uitzettingscoëfficiënten en uiteenlopend vochtgedrag van beton en metselwerk van baksteen 
verbreken de onderlinge hechting. De samenwerking tussen latei en metselwerk gaat dan verloren 
met als gevolg dat betonlatei door geringe buigstijfheid in verticale richting en door kruip 
doorbuigt. Dit kan aanzienlijke schade tot gevolg hebben" einde citaat. 
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1\Jegen jaar later wordt in [KI\JB 08] gesteld; citaat: "voor de toepassing van deze draagconstructie 
in het gevelmetselwerk in baksteen zijn lateien van dit type, langer dan ca. 1 meter niet aan te 
bevelen omdat de uitzettingscoëfficiënten van beton en metselwerk sterk verschillen. Door de 
ongelijke uitzetting zal het metselwerk altijd onthechten van het beton" einde citaat. 

De gevolgen van deze onthechting voor de samenwerking tussen latei en metselwerk wordt in dit 
afstudeeronderzoek nader onderzocht naar aanleiding van de bovenstaande beweringen en vormt 
een groot deel van dit afstudeeronderzoek. 

Vanuit de leerstoel steenconstructies van de Technische Universiteit Eindhoven stond een 
onderzoeksvraag open over de invloed van de contactlengte tussen betonnen latei en metselwerk 
op de krachtswerking van samenwerkende lateien. Deze onderzoekvraag vormde samen met de 
recente aanbeveling van KI\IB, zoals hierboven genoemd voldoende input om dit 
afstudeeronderzoek te kunnen verrichten. 
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3. Probleemanalyse 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het onderwerp van het afstudeerproject en 
de daarbij behorende probleem- en doelstelling. In paragraaf 3.1 wordt de probleemstelling 

omschreven met de daarbij behorende onderzoekvragen en in paragraaf 3.2 de doelstelling van 
dit onderzoek. Als laatste wordt in paragraaf 3.3. de onderzoeksopzet omschreven. 

3.1 Probleemstelling 

Het samenwerkende draagprincipe is gebaseerd op de aanname dat de latei de trekkrachten die in 
de constructie ontstaan opneemt, terwijl het bovenliggende metselwerk de drukkrachten door de 
boogwerking overbrengt naar de opleggingen. De spatkrachten die ontstaan door de drukboog 
worden door (afschuif)hechting tussen de latei en het metselwerk overgebracht. Het probleem in 
dit onderzoek is het onthechten van metselwerk van de latei bij toepassing van samenwerkende 
lateien. De volgende onderzoeksvragen kunnen bij de probleemstelling worden gesteld: 

Hoe verandert de samenwerking van metselwerk en latei door onthechting? Wat is de invloed 
op het draagvermogen van de samenwerkende latei? 

3.2 Doelstelling 

Dit afstudeeronderzoek richt zich op samenwerkende lateien met een overspanning groter dan 1,5 
meter, waarbij de focus wordt gelegd op de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk om de 
gevolgen van de onthechting van de lintvoeg voor de samenwerking tussen latei en metselwerk te 
onderzoeken. Daarnaast wordt getracht meer inzicht te krijgen over de invloed van de 
contactlengte tussen betonnen latei en metselwerk op de krachtswerking van samenwerkende 
lateien, dit naar aanleiding van de openstaande onderzoeksvraag vanuit de leerstoel 
steenconstructie. 

3.3 Onderzoeksopzet 

Hoe een samenwerkende latei zich in een gebouw gedraagt, is niet precies na te bootsen in een 
proefopstelling. De condities zijn niet exact hetzelfde als in de werkelijkheid. Een samenwerkende 
latei als onderdeel van een wand heeft te maken met allerlei krachten en spanningen van het 
omliggende metselwerk en als het gaat om een gevelwand ook met weersomstandigheden, zodat 
altijd bepaalde aannames gedaan moeten worden. De volgende acties worden ondernomen om 
de doelstelling te bereiken: 

Een proefopstelling maken waarbij de condities zo natuurgetrouw nagebootst worden, onder 
andere door het aanbrengen van belasting zoals beschreven in hoofdstuk 7; 

Zowel experimenteel als numeriek onderzoeken wat de invloed is van 
scheurvorming/onthechting van de lintvoeg tussen latei en metselwerk op de krachtwerking; 

Met experimentele en/of numerieke simulatie bepalen wat de invloed is van de contactlengte 
op de krachtswerking van de samenwerkende latei, daarbij betrokken de buigstijfheid van de 
latei. 
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Het project bestaat uit drie deelonderzoeken: literatuurstudie (deel A), experimenteel onderzoek 
(deel B) en numeriek onderzoek (deel C). Voorafgaand aan het experimentele en numerieke 
onderzoek is dit literatuuronderzoek opgezet met als doelstelling een verkennend onderzoek te 
verrichten met betrekking tot het probleem. Het literatuuronderzoek bestaat uit het verzamelen 
van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, boeken, afstudeerverslagen en digitale 
informatievoorziening. Na een breed onderzoek is een selectie gemaakt uit informatie die 
bevorderlijk was voor het verloop van het onderzoek, waarna een proefopzet is gemaakt voor het 
experimentele onderzoek en het numerieke onderzoek. Tot slot worden de resultaten van de 
experimenten, het numerieke onderzoek en de vergaarde literatuur met elkaar vergeleken om 
vervolgens een antwoord te geven op de onderzoeksvragen. 

3.3.1 Proefopzet experimenteel onderzoek 

In het laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven werden voor het experimentele 
onderzoek 10 proefmuren gemetseld, waarvan 5 proefseries van 2 dezelfde proefmuren. Een 
parameter wordt in het bijzonder onderzocht: de onthechting van de lintvoeg tussen de latei en 
het metselwerk. In tabel 3.1 is een overzicht van de proefseries weergegeven. De afmetingen van 
de proefseries zijn gelijk, behalve de hoogte van de latei. 

Verder worden de proefseries onderscheiden door de wijze van (ont)hechting van de lintvoeg 
tussen de latei en het metselwerk. Er worden twee proefseries zonder onthechting en drie 
proefseries met onthechting in de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk uitgevoerd (tabel 
3.1). De onthechting van de lintvoeg tussen latei en metselwerk is bewerkstelligd door het 
aanbrengen van een laag materiaal die zorgt voor de onthechting waardoor in die laag alleen maar 
druk wordt doorgegeven en geen trek kan ontstaan. 

Om te kijken welk materiaal de beste simulatie voor onthechting geeft zijn schaduwproeven 
uitgevoerd (zie bijlage 4). Aan de hand hiervan is gekozen voor papier en DPC-folie als materiaal 
voor de onthechtingsimulatie. De criteria voor de keuze van een materiaal waren eenvoud, 
beschikbaarheid en zo dun mogelijk om de werkelijke situatie zo natuurgetrouw mogelijk na te 
bootsten. In het geval van scheursimulatie met een droge wrijving als resultaat was een criterium 
dat vochtuitwisseling mogelijk moest blijven, daarom viel bijvoorbeeld olie af. Door middel van 
een laag DPC-folie wordt een situatie gecreëerd waarin de gescheurde lintvoeg in die laag een zo 
laag mogelijke schuifsterkte heeft en door middel van een laag papier wordt getracht een situatie 
te creëren waarin de schuifsterkte zo hoog mogelijk is, maar met een hechttreksterkte gelijk aan 
nul. Omdat door het aanbrengen van een laag DPC-folie of papier de delen van het proefstuk uit 
elkaar worden genomen wordt verwacht er in die laag geen hechttreksterkte aanwezig is en 
daardoor wordt verondersteld dat deze gelijk is aan nul. 

Tabel 3.1 overzicht proefseries experimenteel onderzoek 

Nr. Omschrijving Wijze van onthechting Productiedatum hoogte hoogte 
betonlatei samenwerkende latei 

(mm) (mm) 

lA referentieproefmuur geen 1-sep-2009 70 1070 

lB referentieproefmuur geen 2-sep-2009 70 1070 

2A DPC-folie onthechting d.m.v. DPC-folie 2-sep-2009 70 1070 

2B DPC-folie onthechting d.m.v. DPC-folie 1-sep-2009 70 1070 

3A invloed stijfheid latei geen 1-sep-2009 114 1052 

3B invloed stijfheid latei geen 1-sep-2009 114 1052 

4A droge wrijving onthechting d.m.v. papier 2-sep-2009 70 1070 

4B droge wrijving onthechting d.m.v. papier 2-sep-2009 70 1070 

SA* invloed stijfheid latei onthechting d.m.v. papier 14-okt-2009 114 1052 

SB* invloed stijfheid latei onthechting d.m.v. papier 14-okt-2009 114 1052 

• masterproject Ronald Bisschop 
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3.3.2 Proefopzet numeriek onderzoek 

Het doel van het numerieke onderzoek is om op een gedetailleerd nivo de invloed van de 
onthechting van de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk verder te onderzoeken. Om de 
doelstelling te bereiken worden modellen van de proefserie 1 en 3 in een op Eindige Elementen 
Methode gebaseerd softwarepakket "ANSYS" gemodelleerd en geanalyseerd. Deze worden model 
A en B genoemd. Hierbij wordt lineair elastisch gerekend. Het modelleren en analyseren van 
proefserie 1 en 3 is in eerste instantie om te kwantificeren wat kwalitatief uit het experimentele 
onderzoek naar voren is gekomen. Hierdoor kan worden gecontroleerd of het model goed is 
gemodelleerd. Als blijkt dat de resultaten uit het experimentele en numerieke onderzoek met 
elkaar overeenkomen wordt de invloed van de onthechting numeriek onderzocht. Dit wordt 
gedaan door in model A scheuren na te bootsen door elementen weg te laten in het model of een 
lagere E-modulus toe te kennen aan dat deel dat als gescheurd wordt beschouwd. Tot slot wordt 
met behulp van de verkregen resultaten een koppeling gemaakt tussen het numerieke onderzoek 
en de resultaten van het experimentele onderzoek. 
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4. Lateien 

Een latei is een draagconstructie die dient om belastingen boven wandopeningen over te brengen 
op de gedeelten van de wand naast deze wandopeningen. Wandopeningen zijn bijvoorbeeld een 

raam of deur. Historisch gezien wordt er al eeuwen gebruik gemaakt van lateien. In eerste 
instantie gebruikte men houten balken en/of grote stenen om de opening te overspannen (fig. 
4.1). Later ontdekte men dat er ook met een boogconstructie een 'veilige' overspanning gemaakt 
kon worden. Tegenwoordig is dit te arbeidsintensief en is er het alternatief dat met staal en/of 
beton relatief lichte overspannende elementen gemaakt kunnen worden. 

Fig. 4.1 overspanning door middel van een grote steen [KNB 08] en houten balk 

Een latei kan zichtbaar worden gemaakt in het metselwerk door een band met verticale stenen 
(rollaag) te metselen boven het kozijn. Een onzichtbare latei wordt gemaakt door de gevelstenen 
gewoon in hun verband verder te metselen. De draagfunctie van de latei wordt bij een 
spouwmuurconstructie in twee delen uitgevoerd. Deze twee lateien maken geen rechtstreeks 
contact met elkaar, omwille van isolatie. De latei in het buitenmetselwerk kan een dragende L-lijn 
of een prefab beton latei zijn. De latei voor het binnenspouwblad is ofwel een gewapend beton 
ofwel een geprefabriceerde bakstenen latei. 

4.1 Typen lateien 

Er is een grote verscheidenheid in lateien. Voor betonnen lateien onderscheiden we twee 
hoofdtypes namelijk zelfdragende lateien en samenwerkende lateien. Bij de zelfdragende lateien 
wordt aangenomen dat ze min of meer als balkelement fungeren. De samenwerkende lateien 
maken gebruik van het bovenliggende metselwerk om daarmee een balkelement te vormen. 

Het principe zelfdragend betekent dat de latei geheel zelfstandig de belasting draagt. Dit betekent 
dat de verbinding tussen de latei en het metselwerk minder kritisch is. De samenwerkende latei 
bestaat uit een trekband van voorgespannen beton of baksteen en een drukboog die wordt 
gevormd door het metselwerk boven de trekband. Daarom is in tegenstelling tot zelfdragende 
lateien bij samenwerkende lateien een goede hechting tussen de latei en het metselwerk van 
belang om de spanningen die optreden te kunnen opnemen. 
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4.2 Principe van de samenwerking 

Volgens [ROB 01] tonen de experimentele gegevens aan dat wanneer een wand (afhankelijk van 
het eigengewicht en de eventuele bovenbelasting) wordt ondersteund door een balk/latei ze 
samen gaan werken. Deze samenwerking zorgt voor een reductie van de belasting, die wordt 
overgedragen aan de balk, maar daardoor worden de spanningen in de wand bij de opleggingen 
(fig. 4.3) hoger. De spatkracht (horizontale reactie uit de boog) wordt via afschuiving naar de latei 
overgebracht. 

-' «> 
ci 

" ..c: 

bovenbelasting 

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

/ "-, 

./ .-- ------.._ ~ boogwerking 
I /----- -"'. \ 

/ \ ---- spanningstoename 

bij oplegging 

Fig. 4.3 principe van de samenwerking van de wand en balk/latei 

In veel van de experimentele gevallen [ROB 01] was met name de schuifspanningstoename in het 
metselwerk in de buurt van de oplegging reden tot bezwijken. De balk zou een deel van het 
moment voor zijn rekening nemen, maar deze heeft eerder de neiging zich te gedragen als 
verankering tegen de kracht geleverd uit de boogwerking. Een niet-gepubliceerd document over 
het ontwerp van samenwerking tussen een wand en een ondersteunend element (balk/latei) 
suggereert dat het gedrag vergelijkbaar is met dat van een balk op een flexibele fundering. Uit dit 
verslag blijkt dat de relatieve stijfheidsparameters van de wand en balk een belangrijk aandeel 
hebben bij het bepalen van de spanningsverdeling in de wand en de krachten op de balk. De 
invloed van de stijfheid van de balk is verduidelijkt in de volgende figuren. In figuur 4.4 waar de 
latei slanker is (dat wil zeggen een grotere vervorming), zullen de verticale spanningen van de 
wand worden verschoven over een korte lengte van de wand (kortere contactlengte). Dit zou 
resulteren in hogere spanningen dan de resultaten met een stijvere balk, zoals weergegeven in 
figuur 4.5, waar de contactlengte groter zou zijn. 

lagere buigend mom ent 

Fig. 4.4 slanke latei conditie 
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Omgekeerd, omdat met een stijvere balk meer belasting in het midden van de overspanning wordt 
afgedragen zal het buigende moment hoger zijn dan bij een slankere balk. De balk moet 
voldoende trekcapaciteit hebben om het moment op te kunnen nemen en voldoende stijfheid om 
te voorkomen dat de spanningen in het metselwerk te hoog worden in het gebied van de 
opleggingen. 

4.3 Definitie van de contactlengte 

Contactlengte (ec) is de letterlijke vertaling van de Engelse term "contact length; i.e. the interface 
length between concrete lintels and masonry" ofwel de lengte waarover contact wordt gemaakt 
en waar de spanningen hoog zijn vergeleken met het gebied in het midden van de overspanning 
waar ze nagenoeg gelijk aan nul zijn. In het midden is het contact constructief gezien 
verwaarloosbaar. De contactlengte hangt samen met verschillende grootheden zoals de 
buigstijfheid van de latei, de opmetselhoogte, oplegvlak en lastinleiding. Afhankelijk van de 
verhouding tussen de hoogte (H) en de overspanning (e) kan deze parameter meer of minder 
invloed hebben op de krachtwerking van de samenwerkende latei. In de afgelopen jaren zijn 
ontwerpmethoden ontwikkeld voor het schatten van de verticale spanningen in de buurt van de 
opleggingen. Deze ontwerpmethoden doen vaak een voorstel voor de contactlengte tussen het 
metselwerk en de latei en geven zo meer inzicht in het gedrag van de balk/wandligger wat 
resulteert in een nauwkeurige voorspelling van de maximale verticale spanningen . Dit maakt het 
rekenen met de contactlengte interessant. Volgens [HEN 98] is de contactlengte: 

e 
R c =- met C = 1 + f3R1 (zie bijlage 1) 

c 
Waarin: 

Re =contactlengte, vaak ook aangeduid met a; 

f3 =schaalverdeling constante, f3 is niet lager dan 0,5 (aflezen van fig. B1.31); 

R1 = buigstijfheidsparameter. 

Hoe bovenstaande grootheden worden bepaald is nader uitgelegd in bijlage 1. 

4.4 Draagprincipe van de samenwerkende lateien 

De samenwerkende latei is gebaseerd op het principe van een drukboog met trekband waar de 
belasting op deze samenwerkende balk door de boogwerking van het metsel/lijmwerk wordt 
overgebracht naar de oplegging. Door het verloop van de druklijn ontstaat er bij de oplegging een 
spatkracht die opgenomen wordt door de voorgespannen betonlatei die door de voorspanning in 
staat is trek op te nemen (fig. 4.7) . R is de resulterende drukkracht geleverd door metsel
/lijmwerk. RH is de horizontale ontbonden kracht die opgenomen wordt door voorgespannen 
betonlatei. Rv is de verticale ontbonden kracht die opgenomen wordt door de opleggingen. 

Bovenbelasting 
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4.5 Soorten samenwerkende lateien 

4.5.1 Geprefabriceerde voorgespannen baksteenlatei (Stalton-latei) 

De geprefabriceerde voorgespannen baksteenlatei is bekend onder de naam Stalton-latei en 
vormt samen met het bovenliggende metselwerk een balk. Het aantal gemetselde lagen dat moet 
meewerken, is groter naarmate de overspanning en belasting toenemen. De latei werkt als 
trekband en bestaat uit bakstenen met sleuven voor de ligging van de voorspanwapening. In de 
sleuven van een rijtje bakstenen worden in de fabriek hoogwaardig stalen voorspandraden gelegd . 
Vervolgens worden de draden op spanning gebracht en de sleuven gevuld met betonspecie . Na 
verharding van de specie ontstaat een voorgespannen balkje dat trek kan opnemen (fig. 4.8). 

Fig. 4.8 voorgespannen baksteenlatei [11] 

4.5.2 Lintvoegwapening 

Lintvoegwapening kan dienen als trekband en vormt samen met het bovenliggende metselwerk 
een balk. Overspanningen tot 2,5 meter kunnen op deze wijze worden gerealiseerd. 

4.5.3 Geprefabriceerd voorgespannen betonlatei 

De geprefabriceerd voorgespannen betonlatei wordt vaak toegepast in het buitenspouwblad als 
schoonwerklatei in combinatie met de Stalton-latei als vuilwerklatei in het binnenspouwblad. 
Indien sprake is van een ontlastende drukboog in het metselwerk boven de samenwerkende latei, 
draagt de samenwerkende latei alleen het eigen gewicht (donker gearceerd, fig. 4.9). Zijn ter 
plaatse van de opleggingen van de latei verticale dilatatievoegen voorzien dan moeten deze 
overeenkomen met de beëindiging van de (eventueel aan het oog onttrokken) oplegging. De 
samenwerkende drukboog kan dan doorlopen tot de steunpunten. Door de aanwezigheid van de 
dilatatievoegen kan geen ontlastende drukboog ontstaan, zodat het metselwerk over de volle 
hoogte boven de opening wordt gedragen door de samenwerkende latei (fig. 4.10). Wat precies 
de consequenties en verschillen zijn voor een samenwerkende latei met en zonder dilatatie zou 
numeriek onderzocht kunnen worden. In bijlage 19 zijn de contourplots van een kort numeriek 
onderzoek zonder dilatatie weergegeven. Een verder onderzoek is aan te bevelen. 

·-=!* · 
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/ 

IJ11\€11weri<ende latei 
g \OOrgespan'lfn lletorlill'l 

--·--------Fig. 4.9 samenwerkende latei zonder dilatatie 
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4.6 Zwakke plekken samenwerkende latei 

In figuur 4.11 zijn de drie zwakke plekken weergegeven waar mogelijk scheurvorming zou kunnen 
starten. In het midden, [1] in Figuur 4.11, kan de constructie scheuren door buiging en bij [2] 
doordat het metselwerk over de latei schuift. Als de samenwerking tussen de latei en het 
bovenliggende metselwerk verbroken is kan de kracht alleen nog door wrijving worden 
overgebracht . De drukdiagonaal kan scheuren [3]. De dwarskracht is dan maatgevend. 

Jl 11 11 11 11 11 11 11 11 JL 
I] 11 11 11 11 ]I 11 ]I 11 

:=JI 11 11 11 11 11 11 ll _ll ][ 
11 11 11 11 11 11 11 11 

=:::=11 11 11 I 11 11 11 11 I] l c:::::: 
11 11:u I ll 11 11 Jl 11 11 11 

Jl 11 A 11 11 11 11 11 ][ 
11 T I] 11 11 11 11 ]l 

] I 11/" 11 ... . , 11 11 11 11 11 11 ][ 
11 11 ll l"'-J 11 11 11 11 11 

I. • .:ti ~ 
L____j L____j 

Fig. 4.11 zwakke plekken samenwerkende latei 

4.7 Aandachtspunten samenwerkende latei 

Doordat het metselwerk mee moet gaan doen in de krachtswerking, worden hieraan een aantal 
eisen gesteld. Zo moet het metselwerk voor voldoende sterkte vol en zat worden gemetseld. Om 
de spatkracht uit de drukboog goed naar de opleggingen te kunnen afvoeren, is het nodig ook de 
stootvoegen vol en zat te metselen. Het is wel toegestaan om in het midden van de overspanning 
enkele stootvoegen open te laten voor ontluchting en afwatering. Tijdens het metselen kan in het 
metselwerk nog geen drukboog ontstaan. Omdat een drukboog bij dit type latei wel vereist is en 
omdat de betonlatei dusdanig klein is dat deze slechts weinig belasting kan dragen, moet de latei 
tijdens het metselen en verharden worden ondersteund. De ondersteuning mag pas worden 
verwijderd zodra de vereiste ontwerpsterkte van het metselwerk is bereikt [HAG 04] . 

Bij de opleggingen van de samenwerkende latei wordt de reactie uit de drukboog ontbonden in 
een horizontale en een verticale component (fig. 4. 7). De horizontale component wordt als 
trekkracht opgenomen door de betonlatei. De verticale component moet worden opgenomen 
door het onderliggende metselwerk ter plaatse van de opleggingen. Daarom is een minimale 
opleglengte nodig zodat de oplegdruk niet te groot wordt. De grootte van de opleglengte is 
afhankelijk van de dagmaat van de opening en de belasting op de latei. Vebo stelt : dat bij een 
dagmaat kleiner dan 2 m een opleglengte van 150 mm en bij een dagmaat groter dan 2 m een 
opleglengte van 200 mm moet worden aangehouden. 

De verticale reactie uit de drukboog wordt via de betonlatei afgeleid naar de opleggingen. Het 
vermogen van de betonlatei om de reactie over te brengen, is slechts gering. Daarom wordt het 
afgeraden een dilatatie aan te brengen boven de dag van de oplegging. De verticale reactie uit de 
drukboog moet in dat geval door de betonnen latei zelf als dwarskracht worden gedragen. Het is 
wel mogelijk een dilatatie toe te passen boven het einde van de latei . Recent is theoretisch en 
experimenteel onderzoek uitgevoerd naar lateien met een dilatatie boven de dagkant. Gebleken is 
dat een dilatatie boven de dagkant onder bepaalde omstandigheden kan worden toegepast [HAG 
04]. 
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Een ander aandachtspunt is de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk. Voor het overdragen 
van de spatkracht is het essentieel dat de aanhechting tussen de lat ei en het metselwerk 
voldoende sterk is. Bij lijmwerk moeten de oneffenheden tussen betonlatei en lijmwerk dusdanig 
zijn gevuld, dat deze de aanhechting niet verzwakt. Het verschil in thermische uitzetting van 
metselwerk en betonlatei zou nadelig kunnen zijn voor de krachtsoverdracht. Bij het 
afstudeeronderzoek van Welters [WEL 04] is de betonnen latei aan temperatuurswisselingen 
blootgesteld. Door het aanbrengen van een temperatuurverschil tussen de latei en het 
metselwerk, is getracht scheurvorming te forceren. Uit de resultaten blijkt dat er toch geen 
zichtbare scheurvorming is opgetreden. 
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5. Rekenmethodes 

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld en beschreven in diverse boeken en documenten voor 
het ontwerpen en berekenen van wanden ondersteund door zowel gewapend betonnen als stalen 

lateien. In het kader van het doel van dit afstudeerproject is een literatuurstudie verricht naar een 
aantal van deze methodes die meer informatie kunnen verschaffen over de contactlengte tussen 
latei en metselwerk en verticale spanningen in de wand. Deze rekenmethodes gaan uit van een 
hoogte (H) en overspanning (f) verhouding groter dan H/f > 0,5. In bijlage 2 is dieper ingegaan op 
de theorie hierachter. Omdat deze rekenmethodes afkomstig zijn uit diverse bronnen is 
geprobeerd om er een lijn in te ontdekken. Om deze beweegreden zijn de grafieken en formules 
van deze methodes uniform gemaakt, om een duidelijker beeld te kunnen vormen van deze 
methodes. In bijlage 1 is een korte samenvatting van deze rekenmethodes opgenomen. 

5.1 Verschillende rekenmethodes 

In deze paragraaf wordt een samenwerkende latei met dezelfde geometrie als proefserie 1 (zie 
figuur 5.1) berekend met verschillende rekenmethodes, zoals behandeld in bijlage 1. Vervolgens 
wordt de capaciteit van deze samenwerkende latei berekend volgens wandliggers EC6. 

dagmaal a pl. 

Fig. 5.1 de basisvorm van het model (proefserie 1) 

5.1.1 Basisgegevens I aannames 
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5.1.2 Methode Wood 

De inwendige hefboomsarm Z1 is volgens methode Wood de kleinste waarde van 01 7e of 

2/3hmetselwerk: 

z = 0 1 7 x 2023 = 1416 mm of z =X x 1000 =16661 71 mm 

Trekkracht in de latei: 

01125xqe 01125xqxe 
T = = ---'----'---

momentenarm hefboomsarm 
01125xqx21023

2 I ik ---'-------'---'---- = 0 0 I 767 q N 
016667 m 

5.1.3 Methode Stafford Smith en Riddington 

Hoewel pas geldig vanaf een hoogte lengte verhouding groter dan 016 wordt deze methode hier 
toch gebruikt ook al is H/L = 01 5 om een indruk te krijgen van de optredende krachten en 
spanningen. 

Buigstijfheid van de latei : 

Eb!b = Elatei (I latei + Alateie
2

) 

Eblb = 36000(.7{2 x 100 x 703
) 

Eblb = 11029 x 1011 N.mm 2 

Contactlengte tussen wand en latei: 

f 2023 ~ 
a=-=--=~mm 

K 141 82 

Maximale spanning in de wand: 

[ 
3 J0,28 ( 3 J0,28 o-= 1163 x~ Ewtf = 1 63 x_!!__ 6000x100x2023 =IO 334 IN/ 

t E I I 100 1 029 x 1011 
I q I mm 2 

b b I 

Maximale trekkracht in de latei: 

T= qf. = qf. x10-3 =10~595qikN 
314 314 
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5.1.4 Analytische methode Davies en Ahmed 

6000 x 100 x 10003 

------- = 817 
11029 x 1011 

Hsomenwerkende latei/ -10701 _ 0 53 IR - 12023- I 

f3 aflezen in grafiek 5.3 (zie ook bijlage 1 voor een groter formaat) : 

f3 = 1161 
0,14 

u p l 
0,12 

0,1 2 0,10 

0,4 1.6 0,081--" <l>... 

O,J I~ 0,06 

0,1 0,8 0,1)( 

0,1 0,4 0,02 

p 

a r 

0~ 0,4 0,6 0,8 1,0 1~ 1,< 1,6 

Fig. 5.3 parameter a, pen y 

C = 1 + f3R1 --7 C = 1+ (1161x 817) = 15101 

Contactlengte wand en latei: 

L L 2023 ~ 
f!v = (1+ j3R

1
) = C = 15101 =~ mm 

De maximum verticale spanning in de wand: 

am = !!._(1 + f3R1 ) =___!!___x C = -
1
-x 15101 = 101150 ql NI 2 

t 100 100 . . I mm 

5.1.5 Grafische methode Davies en Ahmed 

EbAb = 36000 x 100 x 70 

EbAb = 21 52x 108 N 

R = Ewth = 6000x100x1000 = 2 38 
Q E 8 I bAb 2152x10 

7PS45 

C1 en C2 worden afgelezen in onderstaande grafieken figuur 5.4 en 5.5(zie ook bijlage 1 voor een 

groter formaat): 

cl =1517 en c2 =0117 

" 

o+--~--~-~~-~ 
Q ~.0 

Ra 

Fig. 5.4 : C2 uitgezet tegen axiale stijfheidparameter R. [HEN 97) Fig. 5.5 C1 uitgezet tegen buig stijfheidparameter R1 [HEN 97) 
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Maximale verticale spanning in de wand: 

cr=C1 ~=15,7x~=j0,157qjN/ 2 t wo · . / mm 

Maximale trekkracht in de latei : 

T = C2 x qf = 0,17 xq x2023x 10-3 =10,344qj kN 

Maximale schuifspanning tussen wand en latei : 

r =C
1
C2 ~ = 15, 7x0,17x~ =io,onqjNI 2 t 100 l mm 

5.1.6 Wandligger volgens Eurocode 6 

De inwendige hefboomsarm is de kleinste waarde van: 

z=O,Uef =1416mm ) ~ 
=>z=~mm 

z=0,4h+O,Uef =832,6mm 

De rekenwaarde van het opneembare moment: 

MRd = AJvdz = 25,13 x 1288 x 832,6 = 26,9 kN.m 

MEd = Ysqf 2 
= Ysq x 2,023

2 
=0,512q 

MEd ~MRd =>lqmax ~ 52,5lk%1 

De rekenwaarde van de opneembare dwarskracht : 

2d M 
Vergratingsfactor =- ~ 4 en a x = _E_dm_a_x = 505,75 

ax VEdma x 

2d 
k=-=4,1=> k=4 

a x 

fvd = vergratingsfactor x rekenwaarde afschuifsterkte ~ 0,3 

fvd = 4 X 0 1 1 %m' = 0 1 4 %m' :2: 0 1 3 => fvd = 0 1 3 

VRd = fvd X W X d = 31050 N 

VEd = 7i q.e = 7i q x 2023 = 1012q 

VEd ~ VRd => lqmax ~ 30, 71 k%, ~ maatgevend 

- 22-
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5.2 Vergelijking rekenmethodes 

In de vorige paragraaf is een samenwerkende latei met een hoogte van 1070 mm berekend met 
een aantal behandelde rekenmethodes. In de berekening is uitgegaan van de Vebo prefab 

betonnen latei SA 70x 100 met een breedte van 100 mm en een opmetselhoogte van 1000 mm 
(fig. 5.1) . Bij de vergelijking van de rekenmethoden is het in het kader van het doel van het 
afstudeerproject van belang of een rekenmethode wel of geen informatie verschaft over de 
contactlengteen/of spanningen in de wand. Samenvattend: 

De rekenmethode van Wood is relatief eenvoudig en geeft alleen uitkomsten over de belastingen 
in het midden van de late i. Deze methode geeft verder geen (gedetailleerde)informatie over de 

toestand in de buurt van de opleggingen en geen schatting van de contactlengte tussen het 
metselwerk en de betonnen latei. 

De methode van Stafford Smith en Riddington geeft gedetailleerdere informatie. Er zijn formules 
gegeven voor de maximale verticale spanningen in de wand, de trekkracht en het moment in de 
latei. Deze methode geeft een schatting van de contactlengte. 

De analytische methode van Davies en Ahmed is complexer. Hun grafische methode is 
toegankelijker vergeleken met hun analytische methode. De schatting van de contactlengte met 
de methoden van Davies en Ahmed komt redelijk in de buurt met die van de methode van Stafford 
Smith en Riddington. Een overzicht van de uitkomsten is opgenomen in tabel 5.6. De resultaten 
opgenomen in deze tabel worden met resultaten in het verdere onderzoek vergeleken. 

Tabel 5.6 overzicht van de uitkomsten voor de basisvorm (proefserie 1) 

REKENMETHODE TlR( KICRACHT IN LATEI CONTACTLENGTE cr'fY.MAX l'uf'ffVO(G LATEI·MUSELWUU( 

[kN] (m] N/mm2 N/mm2 

Wood 0,767q - - -

Stafford Smith & 0,595q 0,137 0,334q -

Riddington 
Davies & Ahmed - 0,135 0,150q -
(analytisch) 
Davies & Ahmed 0,344q 0,135 0,157q 0,027q 
(grafisch) 

De geschatte contactlengte met de methode van Davies en Ahmed wordt later in het onderzoek 
vergeleken met de experimenteel en numeriek bepaalde contactlengte. Hiermee wordt gekeken 
wat dit betekent voor de maximale verticale spanningen. 
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6. De wijze van belasten van de proefmuren 

Als een proefmuur met vier puntlasten op gelijke tussenafstanden wordt belast dan wordt 
hiermee een gelijkmatig verdeelde belasting nagebootst (fig. 6.1). Dit belastingtype is beschreven 
in NEN EN 845 deel 9. Bij proeven belast met vier puntlasten [VER 09]; [STE 07] (b)leek het 
scheurpatroon door de lastinleiding te worden beïnvloed, want sommige scheuren liepen naar de 
punten waar de krachten aangrepen (zie bijlage 3). Daarom is literatuuronderzoek gedaan om te 
kijken hoe een gelijkmatig verdeelde belasting beter nagebootst kan worden met minder invloed 
van de lastinleiding en er zijn numerieke simulaties uitgevoerd. 

qt/4 qt/4 qf/4 qt/4 
tj8 t/4 l/4 t/4 l/8 

Fig. 6.1: proefmuur belast door vier puntlasten 

6.1 Lastinleiding via een met water gevulde slang 

In de "Mauerwerk Kalender 2004" wordt beschreven hoe een gelijkmatig verdeelde belasting 
nagebootst kan worden. De lastinleiding vindt plaats via een met water gevulde slang. De bij het 
IBAC ontwikkelde proefopzet is in figuur 6.2 afgebeeld. 

Hydraulikkolben 
Kr a ft :n e r~dose 
Las t v ert ed u ngsba I ken 
wa,,;<,ergeflillter Sc hlauch 

Gleitfol1e 

Prl 1fratm1en 

Sturz 
Auflager 
Unterbau 

Roll eniagec Rollenlaqor - · 
tunversduebllch 1 dlOriLOJltal ·.er. ,~ / J i e bll ch J 

Fig. 6.2: proefinrichting /bac [MAU 04] 

Het voordeel van deze proefopzet is dat de slang zich aan de vervormingtoestand van de 
samenwerkende latei aanpast. Daarnaast vindt door de hydrostatische druk in iedere 
vervormingtoestand een gelijkmatig verdeelde belasting op de proefmuur plaats. Beweerd wordt 
dat deze manier van belasten het meest overeenkomt met de belasting in het gebouw en daarom 
wordt deze proefopzet aanbevolen. 
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6.2 Numerieke simulatie wijze van belasten 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk beschreven kunnen proeven worden uitgevoerd met 4 
puntlasten of via een met water gevulde slang waarmee een gelijkmatig verdeelde belasting wordt 
nagebootst. Alvorens wordt besloten op welke wijze de proefmuren worden belast zijn beide 
situaties numeriek gesimuleerd om te beoordelen wat de consequenties, verschillen en 
overeenkomsten zijn. Bij dit numerieke onderzoek is gebruik gemaakt van het programma AI\JSYS. 
Het model is in een aantal area's verdeeld. In dit geval zijn dit metselwerk (Al), latei (A2) en 
oplegvilt (A3). Aan elke area wordt de materiaaleigenschap van het materiaal toegekend. Het 
model heeft dezelfde dimensies als proefserie 1. Vervolgens is het model belast met een 
gelijkmatig verdeelde belasting (q= 30 kN/m 1

) . Dit wordt model 1. Hetzelfde model wordt ook 
belast met 4 puntlasten van ieder F = ql/4. Dit wordt dan model 2. De figuren 6.4 en 6.5 tonen de 
horizontale en verticale spanningsfiguren van de modellen. Om de spanningsfiguren met ·elkaar te 
kunnen vergelijken is eenzelfde schaalverdeling aangehouden. Zoals in de verticale en horizontale 
spanningsfiguren van beide modellen te zien is, heeft de wijze van aanbrengen van belasting 
relatief weinig invloed als we alleen naar de onderste helft van de figuren kijken. Dit geldt alleen 
als de belasting exact symmetrisch wordt aangebracht dat wil zeggen alle 4 puntlasten zijn gelijk. 
De bovenste helft van de figuren laten daarentegen wel verschillen zien. Bij model 2 met vier 
puntlasten zijn hoge spanningsconcentraties waar te nemen in het metselwerk waar de puntlasten 
aangrijpen. Uit het scheurpatroon van de voorgaande proeven is te zien dat de scheur in de 
proefmuren meestal naar een van de middelste puntlasten trekt (zie bijlage 3). Bij model 1 belast 
met gelijkmatig verdeelde belasting is de spanningsverdeling zoals te zien in figuur 6.4a en 6.5a 
gelijkmatiger, met minder invloed van de lastinleiding. 

Fig. 6.4a : horizontale spanningen modell (q-last) 

Fig. 6.5a: verticale spanningen modell (q-last) 

crx 
- > -0,3 

- -0,3 
- -0,2 

-0,1 
0 
0,1 

.. 0.2 
0,3 

- > 0,3 

N/mm' 

(Jy 

> -1,0 

- -1,0 

- ·0,875 
-0,75 

- -0,62 5 
-0, 5 
-0,375 
-0,25 
-0,125 
2 0 

N/mm' 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Een laag papier is voldoende om onthechting met een droge wrijving tussen de latei en het 
metselwerk te simuleren. Voor het simuleren van onthechting met een lage wrijvingweerstand 
tussen de latei en het metselwerk kan een laag DPC-folie worden gebruikt. 

De lengte van het gebied bij de opleggingen waar de verticale spanningen hoog zijn (vergeleken 
met het midden van de overspanning) wordt beschouwd als de contactlengte tussen de latei en 
het metselwerk. In het gebied in het midden van de overspanning, tussen de contactlengtes in, 
zijn de verticale spanningen nagenoeg gelijk aan nul, waardoor in het midden het contact 
verwaarloosbaar is. 

Van de vergeleken rekenmethodes geven de methoden van Davies en Ahmed de meest 
gedetailleerde uitkomsten. Uitkomsten van deze rekenmethode zullen worden vergeleken met 
resultaten in het verdere onderzoek. 

Uit de numerieke simulatie waarin de wijze van belasten van proefmuren is onderzocht blijkt dat 
in het model, belast met een gelijkmatig verdeelde belasting de spanningsverdeling gelijkmatiger 
is (met name in de bovenste helft van het model) met minder invloed van de lastinleiding. Daarom 
wordt aanbevolen de belasting op de proefmuren via een met water gevulde slang aan te 
brengen, zoals beschreven in "Mauerwerk Kalender 2004". 
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1. Inleiding 

Dit is het tweede deelrapport uit een serie van drie deelrapporten. Hierin wordt het experimentele 
onderzoek beschreven. In het experimentele onderzoek is de invloed van de onthechting van de 
lintvoeg voor de samenwerking tussen latei en metselwerk onderzocht. Daarnaast is de 
contactlengte tussen latei en metselwerk experimenteel bepaald en vergeleken met de theorie 
van Davies en Ahmed . Alle proeven vonden plaats in het laboratorium van de TU/e, daar zijn 10 
proefmuren gemetseld verdeeld in 5 proevenseries van telkens twee dezelfde proefmuren. Er is 
gevarieerd in de hoogte van de latei en er is onderscheid gemaakt naar de wijze van de hechting 
tussen de latei en het metselwerk. Er zijn twee proefseries zonder onthechting en drie proefseries 
met onthechting in de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk uitgevoerd. De onthechting van 
de lintvoeg tussen latei en metselwerk is bewerkstelligd door het aanbrengen van een laag 
materiaal die zorgt voor de onthechting waardoor in die laag alleen maar druk wordt doorgegeven 
en geen trek kan ontstaan. Door middel van een laag DPC-folie is een situatie gecreëerd waarin de 
gescheurde lintvoeg in die laag een zo laag mogelijke schuifsterkte heeft (proefserie 2) en door 
middel van een laag papier is getracht een situatie te creëren waarin de schuifsterkte zo hoog 
mogelijk is, maar met een hecht-treksterkte gelijk aan nul (proefserie 4 en 5). 

Het experimenteel programma wordt in hoofdstuk 2 behandeld, waarin de opstelling van de 
proefmuren, de materiaaleigenschappen, de wijze van belasten en het meetschema nader worden 
uitgelegd. Met behulp van een aantal opnemers zijn de krachten, verplaatsingen en rekken van de 
proefmuren gemeten. Het verloop van de proeven, waarbij een aantal waarnemingen zijn gedaan, 
worden in hoofdstuk 3 per proef besproken . Schaduwproeven worden in hoofdstuk 4 beschreven. 
In hoofdstuk 5 volgt de discussie over verticale verplaatsingen, scheurpatroon, rekken over de 
hoogte en over de lengte. Tot slot in hoofdstuk 6 volgen de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Experimenteel programma 

2.1 Proefmuren 

In het laboratorium van de TU/e zijn 10 proefmuren gemetseld, 5 proevenseries van telkens twee 
dezelfde proefmuren. In tabel 2.1 is een overzicht van de proevenseries weergegeven . Proefserie 5 
behoort bij het masterproject van Ronald Bisschop, de resultaten hiervan worden in dit 
afstudeerproject meegenomen. 

De afmetingen van de proefmuren zijn gelijk behalve de hoogte van de betonlatei en hierdoor de 
totale hoogte van de samenwerkende latei (figuur 2.2 en 2.3). Verder wordt onderscheid gemaakt 
naar de wijze van de hechting tussen de latei en het metselwerk. Als referentie dienden twee 
proefseries zonder onthechting in de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk; een serie met 
een enkellaag latei en een serie met een dubbellaag latei naast drie proefseries met onthechting in 
de lintvoeg. De onthechting bij proefserie 2 is gesimuleerd door middel van een laag DPC-folie, 
waar getracht is een zo laag mogelijke schuifsterkte te creëren in de lintvoeg. De onthechting bij 
proefserie 4 en 5 is gesimuleerd door middel van een laag papier waar getracht is een zo hoog 
mogelijk schuifsterkte te verkrijgen in een situatie waarin de lintvoeg gescheurd is. 

Tabel 2.1 overzicht van de proevenserie 

Nr. Omschrijving Wijze van onthechting 

lA referentieproefmuur geen 

lB referentieproefmuur geen 

2A DPC-folie onthechting d.m.v. DPC-folie 

2B DPC-folie onthechting d.m.v. DPC-folie 

3A invloed stijfheid latei geen 

3B invloed stijfheid latei geen 

4A droge wrijving onthechting d.m.v. papier 

4B droge wrijving onthechting d.m.v. papier 

SA* invloed stijfheid latei onthechting d.m.v. papier 
SB* invloed stijfheid latei onthechting d.m.v. papier 

* masterproject Ronald Bisschop 

5 

c=:J 

2023 
t 

1873 

Fig. 2.2 afmetingen proevenserie 1, 2 en 4 

5 

Productiedatum hoogte hoogte 
betonlatei samenwerkende latei 

(mm) (mm) 

1-sep-2009 70 1070 

2-sep-2009 70 1070 

2-sep-2009 70 1070 
1-sep-2009 70 1070 
1-sep-2009 114 10S2 

1-sep-2009 114 10S2 
2-sep-2009 70 1070 

2-sep-2009 70 1070 

14-okt-2009 114 10S2 
14-okt-2009 114 10S2 

Fig. 2.3 afmetingen proevenserie 3 en 5 
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2.2 Materiaaleigenschappen 

2.2.1 Baksteen 

De proefmuren zijn uitgevoerd in metselwerk van bezande waalformaat vormbakstenen (rode 
rijswaard). Deze stenen zijn gefabriceerd door de steenfabriek de Rijswaard BV. De 
materiaaleigenschappen zijn in tabel 2.4 weergegeven. 

Tabel 2.4 materiaale igenschappen steen 

Afmetingen (WF) 206 x 96 x 50 mm 3 

Volumieke massa 1630 kg/m 3 

(droog) 
Druksterkte volgens f' c;steen = 27 N/mm 2 

NEN 2498 f' c;steen;norm= 21 N/mm 2 

f steen = 4000 N/mm2 

2.2.2 Latei 

Gebruikt werden lateien van het type "samenwerkende" voorgespannen lateien. De 
materiaaleigenschappen van de door Vebo BV. geleverde lateien zijn in tabel 2.5 weergegeven. 

Tabel 2.5 materiaaleigenschappen latei 

Betonkwaliteit B55 (NEN 5950-1995) 

C45/55 (NEN-EN 206-1/NEN-8005 :2002) 

Breedte 100 mm 
Hoogte 70/114 mm 

Lengte 2270 mm 

Wapening 2 I 3 draden van 0 4 mm 

2.2.3 Mortel 

Alle proefmuren zijn gemetseld met Beamix metselmortel 320. Beamix metselmortel 320 is een 
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel. De materiaaleigenschappen zijn in tabel 2.6 
weergegeven. 

Tabel 2.6 materiaaleigenschappen mortel 

Mortelklasse M5 

Druksterkte 5 N/mm2 

Toepassingsgebied A, werk buiten in weer en wind 

Voegdikte ± 10 mm 

Om meer informatie te verkrijgen over de voor de proefmuren gebruikte materialen zijn 
schaduwproeven uitgevoerd. De bevindingen van de schaduwproeven worden in hoofdstuk 4 
behandeld. 
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2.3 Proefopstelling 

In het laboratorium van de TU/e is een frame in elkaar gezet met stalen profielen zoals 
weergegeven in fig. 2.7, evenals in bijlage 5. De proefmuur en de verdeelbalk inclusief waterslang 
worden door middel van twee rechtopstaande kolommen (fig. 2.8) op hun plaats gehouden. Dit 
om de werkelijke situatie zo goed mogelijk na te bootsen. Verder is voor alle proefmuren de 
proefopstelling identiek gehouden. 

-i>--- 51 '5-·---- ----;-- oo c 

~150 ~=~=~"":== 

Fig. 2. 7 aanzicht van de proefopstelling Fig. 2.8 foto proefopstelling 

2.3.1 Wijze van belasten van de proefmuren 

De wijze van belasten van de proefmuren vindt plaats via een met water gevulde slang. Om de 
contactlengte tussen de latei en het metselwerk experimenteel te kunnen bepalen moet de 
belasting symmetrisch worden aangebracht. In dit geval zijn de verticale spanningen bij beide 
opleggingen gelijk die overeenkomen met de werkelijke situatie. Gekozen is om de belasting op de 
proefmuren via een met water gevulde slang aan te brengen, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van 
deel A. Het voordeel is dat de slang zich aan de vervormingtoestand van de samenwerkende latei 
aanpast tijdens het belasten van de proefmuur zodat door de hydrostatische druk in iedere 
vervormingstoestand de belasting gelijkmatig wordt verdeeld op de proefmuur. 

Zoals in fig. 2.9 is te zien wordt de belasting via twee vijzels aangebracht. De belasting wordt via de 
krachtmeetdozen gemeten en komt vervolgens terecht in de evenaars. Daarna komt de belasting 
vanuit de evenaars in de verdeelbalk terecht en via de hydrostatische druk in de waterslang 
gelijkmatig verdeeld op de proefmuur. 
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Fig. 2.9 wijze van belasten van de proefmuren 

2.4 Meetschema 

Met behulp van een aantal opnemers zijn de krachten, verplaatsingen en rekken van de 
proefmuren gemeten. Deze opnemers worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 

2.4.1 Krachtmeetdozen 

Met de krachtmeetdozen wordt de belasting, uitgeoefend door de vijzels gemeten. In paragraaf 
2.3.1 is hierop verder ingegaan waarbij de wijze van het belasten van de proefmuren kort is 
uitgelegd. 

2.4.2 LVDT's 

Voor het bepalen van rekken in de proefmuren zijn LVDT's (Linear Variabie Differential 
Transformer) gebruikt. Deze meten de verplaatsingen van telkens twee punten ten opzichte van 
elkaar (fig. 2.10) . 

Voor het meten van de contactlengte tussen latei en metselwerk zijn twaalf verticale LVDT's aan 
de voorzijde van de proefmuur en vier aan de achterzijde van de proefmuur geplaatst. Deze 
LVDT's hebben een lengte van 130 mm. Er zijn acht horizontale LVDT's in het hart van de 
proefmuur geplaatst voor het meten van de horizontale rekken over de hoogte van de muur. Op 
de betonnen latei is in het hart één LVDT en aan beide uiteinden, ter plaatse van de oplegging, ook 
één LVDT geplaatst. Deze LVDT's hebben een lengte van 230 mm. Voor het drukboog onderzoek in 
de proefmuur zijn aan de linkerzijde drie LVDT's met een lengte van 230 mm geplaatst (fig. 2.11) . 

Fig. 2.10 horizontale LVDT's 
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2.4.3 Mitutoyo's 

Voor het meten van de horizontale en verticale verplaatsing van de proefmuur zijn digitale 
Mitutoyo's gebruikt. Deze meetklokjes bevatten een inwendige pin die met een veer tegen de 
proefmuur wordt gedrukt. Verplaatst de pin dan meet het klokje de verplaatsingen van het punt 
van de proefmuur waartegen de pin geplaatst is. Deze meetklokjes hebben een nauwkeurigheid 
van één micrometer. Er zijn vier meetklokjes geplaatst om de horizontale verplaatsing van de latei 
en het metselwerk te meten. Ter plaatse van de middendoorsnede is een meetklok geplaatst om 
de verplaatsing uit het vlak van de proefmuur te meten. Verder zijn er vijf meetklokjes aan de 
onderzijde van de latei geplaatst om de doorbuiging van de proefmuur te meten. 

2.4.4 Locatie van de meetinstrumenten 

De locaties en aanduidingen van de verschillende meetsystemen zijn weergegeven in fig. 2.11. 
Voor alle proeven is gebruik gemaakt van dezelfde meetopstelling. De belasting die wordt 
uitgeoefend via de vijzels wordt gemeten door de krachtmeetdozen Strain4-00 en Strain4-0l. De 
horizontale verplaatsing uit het vlak van de muur wordt gemeten met Analogl-25. De verticale 
rekken aan de achterzijde van de muur worden gemeten met Analogl-20 t/m Analogl-23. De 
verticale rekken aan de voorzijde van de muur worden gemeten met Analogl-00 t/m Analogl-2, 
Analogl-04, Analogl-05, LVDT2-00 en LVDT2-02 t/m LVDT2-06. 

De horizontale rekken in het midden van de muur worden gemeten met Analogl-06 en LVDT3-00 
t/m LVDT3-07. Voor het onderzoek van de drukboog zijn Analogl-07 t/m Analogl-09 aan de 
linkerzijde van de muur geplaatst. De verplaatsing van het metselwerk ten opzichte van de latei 
wordt gemeten met MO, Ml, M7 en Analogl-24. De locatie van de meetinstrumenten is voor alle 
proeven identiek. Voor de exacte locatie van de LVDT's en meetklokjes wordt verwezen naar 
bijlage 6. 
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Fig. 2.1llocaties van de meetinstrumenten 
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3. Verloop van de proeven 

3.1 Inleiding 

Alle proefmuren zijn in twee cycli uitgevoerd. Bij de eerste cyclus zijn de proefmuren belast tot 
een bepaald belastingsniveau en daarna weer ontlast. Voor proefmuren zonder onthechte 
lintvoeg tussen latei en metselwerk was dit tot 60 kN (totaal beide vijzels) en voor de proefmuren 
met onthechte lintvoeg tussen latei en metselwerk was dit tot 20 kN (totaal beide vijzels). Alle 
meetklokjes en LVDT's werden op nul gezet en vervolgens werd begonnen met de tweede cyclus. 
De proefmuren zijn in de tweede cyclus belast tot aan het bezwijken. De proefopstelling en 
meetopstellingen zijn voor alle proeven identiek gehouden, behalve aanpassingen op detail niveau 
en verzwaren vijzels na serie 1. 

3.2 Proefwaarnemingen 

Gedurende de proeven zijn een aantal waarnemingen gedaan. Deze waarnemingen worden per 
proef hierna besproken. Van iedere proef is een meetverslag en een tekening van het 
scheurpatroon gemaakt. Deze zijn opgenomen in bijlage 14. Per proef wordt het last
doorbuigingsdiagram afgebeeld waaruit de scheurlast (key-level 2) en bezwijklast (key-level 3) 
worden afgeleid, zoals weergegeven in figuur 3.1. De meetklokjes M2 en M6 meten de indrukking 
van het oplegvilt De doorbuiging van de latei gemeten met meetklokjes M3 t/m MS is 
gecorrigeerd met de indrukking van het oplegvilt zodat alleen de doorbuiging van de latei wordt 
weergegeven (zie fig. 2.11). 
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-0,5 -1,5 -2,5 -3,5 

Doorbuiging [mm] 

Fig. 3.1 voorbeeld van key-levels in een last-doorbuigingsdiagram [VER 09] 

Met deze key-levels is het last-doorbuigingsdiagram van elke proef eenvoudiger te karakteriseren. 
De key-levels zijn als volgt gekarakteriseerd. Bij het knikpunt scheurt de lateien/of het metselwerk 
(geen visueel zichtbare scheuren) maar zakt de belasting niet of nauwelijks, vergelijkbaar met het 
scheuren van een op buiging belaste beton balk. Bij scheurlast scheurt het metselwerk verder 
zodanig dat in korte tijd de vervorming relatief veel toeneemt (vrijwel horizontale tak in de 
grafiek). Na dit "versneld" scheuren herpakt de proefmuur zich en kan de belasting (soms) nog 
(aanzienlijk) toenemen. Scheuren (in de latei en soms ook in het metselwerk) traden ook op bij 
lagere belasting maar leidden dan niet tot een extreem versnelde vervormingsteename maar wel 
tot een knik in het diagram. De bezwijklast is de grootste belasting die werd waargenomen 
(maximaal). Bij eindbezwijklast valt de belasting aanzienlijk terug en komt deze niet meer op het 
eerdere niveau terug [VER 09]. 
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3.3 Verloop proevenserie 1 

Proevenserie 1 betreft de referentieproefmuren met een enkellaag latei met een hoogte van 70 
mm. Bij deze serie is hechting in de lintvoeg tussen latei en metselwerk aanwezig. Van te voren is 
een schatting gemaakt van de bezwijklast Deze schatting is gebaseerd op de berekening van 
pagina 22 en mede op basis van eerdere onderzoeken om enige reserve te hebben, zodat 
krachtmeetdozen zijn gekozen met een maximale belasting van 150 kN per krachtmeetdoos. 

3.3.1 Proefmuur lA 

De eerste scheur is waargenomen bij een belasting van 127 kN in het midden van de proefmuur 
(fig. 3.3, cijfer 1). In het last-doorbuigingsdiagram is bij deze belasting een horizontale tak te zien 
(fig. 3.2, licht roze lijn). Deze scheur trok kort daarna bij een belasting van 133 kN door naar de 
latei en het contactvlak tussen de eerste 2 lagen (fig. 3.3, cijfer 2). Bij een belasting van 184 kN is 
de proef gestaakt omdat de muur naar voren werd gedrukt. Vervolgens is de muur aan de voor- en 
achterzijde gestut door de rechtopstaande kolommen, waarna de proef opnieuw werd voortgezet. 
Bij een belasting van 133 kN (scheurlast) is een krakend geluid waargenomen maar er was geen 
scheur waarneembaar. In het last-doorbuigingsdiagram is wel een kleine horizontale tak te zien bij 
deze belasting (fig. 3.2, roze lijn). Verder nam de vervorming door toename van de belasting toe 
met ongeveer dezelfde helling als de eerste keer totdat bij een belasting van 295 kN (bezwijklast) 
aan de rechterkant een scheur ontstond vanuit de latei schuin omhoog tot aan de bovenkant van 
de muur. In het last-doorbuigingsdiagram is te zien dat hierna de belasting een klein stukje 
terugvalt en dat na een constante vervormingstoename de belasting weer begint toe te nemen 
(fig. 3.2, roze lijn). Hierna is besloten te stoppen ter bescherming van de krachtmeetdozen in 
verband met het bereiken van hun maximale meetkracht van 300 kN. 
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3.3.2 Proefmuur 1B 

Tijdens de tweede cyclus was bij een belasting van 108 kN een klein hikje in de grafiek te zien maar 
er was geen geluid of scheur waarneembaar. De eerste scheur is waargenomen bij een belasting 
van 178 kN (scheurlast) vanaf de latei via het hechtvlak in de muur (fig. 3.5, cijfer 1). In het last
doorbuigingsdiagram is duidelijk een horizontale tak te zien bij deze scheurbelasting (fig. 3.4). 
Vanaf het moment dat de scheur ontstond zien we dat de grafiek minder steil gaat lopen. Deze 
scheur breidde zich uit bij een belasting van 256 kN, loodrecht omhoog via het hechtvlak en door 
twee stenen heen. Bij een belasting van 276 kN is een krakend geluid waargenomen en trok de 
scheur met een kleine sprong naar links omhoog (fig. 3.5, cijfer 3). In het last-doorbuigingsdiagram 
is bij beide scheuren een horizontale tak te zien waarna de grafiek met ongeveer dezelfde heling 
door gaat lopen. Verder zette, tot een belasting van 363 kN (bezwijklast), de scheur zich langzaam 
vanaf het cijfer 3 in figuur 3.5 door, omhoog in het metselwerk. Verder zijn er een aantal kleine 
haarscheurtjes ontstaan in de latei. De doorbuiging in het midden van de samenwerkende latei 
was 2,2 mm bij een belasting van 363kN. Ter bescherming van de flens van de evenaars en de 
maximale meetkracht van de krachtmeetdozen is besloten te stoppen. 
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3.4 Verloop proevenserie 2 

Proevenserie 2 betreft proefmuren met een enkellaag latei waarbij onthechting is gesimuleerd in 
de lintvoeg tussen latei en metselwerk door middel van een laag DPe-folie. 

Bij proevenserie 1 is een schatting gemaakt van een bezwijklast van 230 kN. In afwijking van serie 
1 zijn de vijzels zwaarder, daarom was gekozen voor krachtmeetdozen met een maximale 
meetkracht van 150 kN per krachtmeetdoos. Later bleek dat we steeds dicht tegen deze maximum 
meetkracht aan zaten . Het was te verwachten dat proevenserie 2 zulke hoge belastingen, gemeten 
bij proevenserie 1, niet zou kunnen halen vanwege de aanwezigheid van de onthechting en de 
lage wrijving tussen de latei en het metselwerk. Maar bij proevenserie 3 werd een hogere 
bezwijklast verwacht dan bij proevenserie 1. Daarom is besloten om de krachtmeetdozen te 
vervangen door krachtmeetdozen met een grotere meetkracht (350 kN per krachtmeetdoos). 

3.4.1 Proefmuur 2A 

Tijdens de tweede cyclus is bij een belasting van 92 kN (scheurlast) een krakend geluid 
waargenomen maar er was geen scheur waarneembaar. In het last-doorbuigingsdiagram is bij 
deze belasting een afnemende helling te zien (fig . 3.6). In de grafiek zijn nog twee andere knikken 
te zien. Direct na dit krakend geluid is in de proefmuur een scheur ontstaan in het midden van de 
muur bij een belasting van 93,8 kN. In de grafiek was een grote vervorming te zien, waarna de 
muur is gaan afschuiven en bij een belasting van 98 kN (bezwijklast), plots viel de belasting terug 
en de proefmuur bezweek. Hiermee was de proef ten einde . De scheur in het midden van de muur 
was op dat moment erg wijd (fig. 3.7) . Er was duidelijk te zien dat het metselwerk geheel over de 
lengte via de lintvoeg tussen latei en het metselwerk naar rechts is gaan afschuiven. 
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3.4.2 Proefmuur 2B 

Bij de eerste cyclus is de muur eveneens als bij muur 2A tot 25 kN (totaal beide vijzels) belast en 
daarna ontlast. Alle meetklokjes en LVDT's zijn op nul gezet voordat begonnen werd met de 
tweede cyclus. Tijdens de tweede cyclus tot het moment van bezwijken is geen geluid en geen 
(haar)scheur waargenomen. Er was wel continu een zacht geluid op de plaats van de DPC-folie te 
horen. De proefmuur is plotseling bij een belasting van 117 kN (bezwijklast) bezweken. Hiermee 
was de proef ten einde. Evenals bij proef 2A was duidelijk te zien dat de lintvoeg tussen latei en 
het metselwerk over de lengte los zat (fig. 3.9). 
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3.5 Verloop proevenserie 3 

Proevenserie 3 betreft de serie proefmuren met een dubbellaag latei met een hoogte van 114 mm 
waarmee de invloed van de buigstijfheid van de betonnen latei wordt onderzocht {Bij deze serie is 
geen onthechting gesimuleerd in de lintvoeg tussen latei en metselwerk). Zoals eerder vermeld 
werden bij de vorige serie de krachtmeetdozen vervangen door krachtmeetdozen met een 
maximale capaciteit van 350 kN per krachtmeetdoos. Deze werden ook hier toegepast. Dit is dan 
totaal 700 kN. De maximale drukkracht die de waterslang kan hebben is volgens de fabrikant 18 
bar. Dit zou betekenen dat bij 700 kN de druk in de waterslang 35 bar is. Voor de veiligheid is 

besloten niet hoger te gaan belasten dan~ 400 kN. Omgerekend betekent dit ongeveer 18 bar in 
de waterslang. 

3.5.1 Proefmuur 3A 

Tijdens de tweede cyclus is bij een belasting van 275 kN {scheurlast) een krakend geluid 
waargenomen en is een scheur ontstaat richting het midden van de muur {fig. 3.11, cijfer 1). In het 
last-doorbuigingsdiagram is bij deze belasting een horizontale tak te zien waarna bij een belasting 
van 298 kN de scheur zich heeft doorgezet. In de grafiek is te zien dat bij deze belasting de 
horizontale tak vele malen groter is dan bij de eerste. Verder was tot een belasting van 399 kN 
{bezwijklast) weinig veranderd. Het enige waarneembare was dat de scheur vanaf het cijfer 3 {fig. 
3.11) zich geleidelijk omhoog doorzette in het metselwerk met toename van de belasting. In 

verband met de maximale druk van 18 bar {~ 400 kN) in de waterslang is de proef hierbij 
beëindigd. 
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3.5.2 Proefmuur 3B 

Bij de eerste cyclus is de muur evenals bij proef 3A tot 60 kN (totaal beide vijzels) belast en daarna 
ontlast. Alle meetklokjes en LVDT's waren op nul gezet en vervolgens werd begonnen met de 
tweede cyclus. 

Tijdens de tweede cyclus is bij een belasting van 242 kN (scheurlast) een scheur ontstaat richting 
het midden van de muur (fig. 3.13, cijfer 1). In het last-doorbuigingsdiagram is een horizontale tak 
bij deze belasting te zien. Kort daarna had de scheur zich bij een belasting van 252 kN verder 
doorgezet. Verder waren tot een belasting van 402 kN evenals bij proef 3A weinig veranderingen 
ontstaan. Het enige wat waarneembaar was, was dat de scheur vanaf het cijfer 3 (fig. 3.13) zich 
geleidelijk omhoog doorzette in het metselwerk. In verband met de maximale druk in de slang is 

de proef zoals bij proef 3A bij een belasting van:::::: 400 kN beëindigd. Verder was het merkwaardig 
dat de opleggingen vanaf een belasting van 390 kN erg kritisch werden, waardoor in het midden 
van de oplegging de latei aan de onderzijde begon te verbrijzelen (fig. 3.13, letter v). 
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3.6 Verloop proevenserie 4 

Proevenserie 4 betreft de serie proefmuren met een enkellaag latei met een hoogte van 70 mm. 
Bij deze serie is door middel van een laag papier onthechting gesimuleerd in de lintvoeg tussen 
latei en metselwerk. Deze serie proefmuren zijn evenals de proefmuren van serie 2 in de eerste 
cyclus lager belast tot 22 kN (totaal beide vijzels) in verband met de onthechting in de lintvoeg 
tussen latei en metselwerk. 

3.6.1 Proefmuur 4A 

Tijdens de tweede cyclus is bij een belasting van 133 kN (scheurlast) de latei zichtbaar los gekomen 
van het metselwerk in het midden van de muur (fig. 3.15, cijfer 1). Kort daarna ontstond een 
verticale scheur in het midden vanaf de latei verticaal omhoog (fig. 3.15, cijfer 3) . Verdere 
ontwikkeling van de scheur naar boven in het midden van de muur ontstond bij een belasting van 
177 kN. Bij een belasting vanaf 185 kN ontwikkelde de scheur zich geleidelijk verder naar boven, 
waarna de latei op verschillende plaatsten scheurde tot een belasting van 252 ki'J . Op dit moment 
was de verticale scheur vanaf de latei tot aan het cijfer 3 (fig. 3.15) wijd open, zodat er doorheen 
gekeken kon worden. Verder was bij toename van de belasting de latei nog op een plaats (cijfer 
11) gescheurd. Verder had, tot bij een belasting van 400 kN, de scheur zich vanaf het cijfer 12 (fig. 
3.15) alleen geleidelijk omhoog doorgezet in het metselwerk. In verband met de maximale druk in 

de slang is de proef bij een belasting van~ 400 kN beëindigd . 
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Fig. 3.15 scheurpatroon proefmuur 4A 
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3.6.2 Proefmuur 4B 

Tijdens de tweede cyclus is bij een belasting van 163 kN (scheurlast), evenals bij proef 4A, de latei 
zichtbaar los gekomen van het metselwerk in het midden van de muur (fig. 3.17, cijfer lA). Kort 
daarna ontstond een verticale scheur in het midden vanaf de latei omhoog (fig. 3.17, cijfer lB). 
Verdere ontwikkeling van de scheur naar boven richting midden van de muur ontstond bij een 
belasting van 170 kN. Bij een belasting van 188 kN ontwikkelde de scheur zich geleidelijk verder 
naar boven, waarna de latei op verschillende plaatsten scheurde bij een belasting van 301 kN. Op 
dit moment was de verticale scheur vanaf de latei tot nabij het cijfer lB (fig. 3.17) wijd open zodat 
er doorheen gekeken kon worden. Verder zette de scheur, bij een belasting van 401 kN, vanaf het 
cijfer 6 (fig. 3.17) geleidelijk naar boven door in het metselwerk. In verband met de maximale druk 

in de slang is de proef bij een belasting van:::; 400 kN beëindigd. 
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Fig. 3.16 last-doorbuigingsdiagram proefmuur 48 

Fig. 3.17 scheurpatroon proefmuur 48 
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3.7 Verloop proevenserie 5 

Proevenserie 5 betreft een serie proefmuren met een dubbellaag latei met een hoogte van 114 
mm. Deze proefmuren werden door R. Bisschop uitgevoerd in het kader van zijn masterproject. De 
proefmuren waren hetzelfde als die van serie 3, alleen was bij deze serie door middel van een laag 
papier onthechting gesimuleerd in de lintvoeg tussen latei en metselwerk. Deze proefmuren 
werden evenals de proefmuren van serie 2 bij de eerste cyclus lager belast tot 22kN (totaal beide 
vijzels in verband met de onthechting in de lintvoeg tussen latei en metselwerk). 

3.7.1 Proefmuur SA 

Tijdens de tweede cyclus zijn bij een belasting van 178 kN (scheurlast) de eerste scheuren 
ontstaan, midden onder in de buigtrekzone en ter plaatse van de oplegging. Daar de eerste scheur 
midden door het lijmvlak van LVDT L3-011iep brak deze af en zijn hier verder geen meetresultaten 
meer van te zien . Bij een belasting van 216 kN verlengde scheur 2 omhoog in deel 3 en bij 230 kN 
in deel 4. Bij een belasting van 263 kN verlengde de middenscheur in het metselwerk in een stuk 
afschuiving boven de steen in de 8e laag. Vanaf hier is ook te zien dat de twee helften van het 
metselwerk beginnen te schuiven door een kier onderin de scheurzone. Bij een belasting van 286 

kN worden scheuren onderin de latei zichtbaar en kort daarna bij een belasting van 305 kN 
ontstaan meer scheuren in de latei boven de oplegging. In verband met de maximale druk in de 
slang is de proef bij een belasting van ::::: 400 kN beëindigd. Opvallend in deze proef is dat de 
afschuiving van metselwerk niet geheel over de lintvoeg plaatsvindt maar zijn weg vindt boven de 
twee stenen (fig. 3.19) in de eerste laag. Waarschijnlijk is de simulatie van onthechting dmv. papier 
is bij deze twee stenen niet goed gelukt. 
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Fig. 3.181ast-doorbuigingsdiagram proefmuur SA 

Fig. 3.19 scheurpatroon proefmuur SA 
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3.7.2 Proefmuur SB 

Tijdens de tweede cyclus is bij een belasting van 226 kN (scheurlast) was er een eerste krak te 
horen, direct op dat moment werden de eerste 3 scheuren waarneembaar. Midden onderin het 
metselwerk ontstond een verticale scheur door twee stootvoegen en één steen. Ter plaatse van 
de opleggingen was aan beide zijden een scheur te zien bovenin de latei zelf. De eerste scheur 
midden onderin het metselwerk vervolgt zijn weg via de lintvoeg over een halve steen lengte en 
vervolgens in verticale richting verder omhoog tot aan de zesde laag. Bij een belasting van 295 kN 
was er een tweede kraak te horen, vanaf dat moment barstten weer twee bakstenen en een 
stootvoeg in het verlengde van de eerste scheur. Ook werden de eerste scheuren onderin de latei 
waarneembaar, links en rechts van het midden. Ter plaatse van de linker oplegging ontstond een 
tweede scheur boven in de latei. Vanaf een belasting van 340 kN breidde de scheur zich alleen in 
het metselwerk uit omhoog tot aan de elfde laag stenen. Wederom is in verband met de maximale 

druk in de slang de proef bij een belasting van~ 400 kN beëindigd. 
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Fig. 3.20 last-doorbuigingsdiagram proefmuur SB 

Fig. 3.21 scheurpatroon proefmuur SB 
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4. Schaduwproeven 

Om meer informatie te verkrijgen over de voor de proefmuren gebruikte materialen werden 
schaduwproeven uitgevoerd. Door het uitvoeren van deze proeven kan bij een afwijkend resultaat 
van de proefmuren gezocht worden naar een verklaring, waarbij op experimentele wijze de 
mechanische eigenschappen van de gebruikte materialen bepaald worden. De 
schaduwproefstukken worden na het vervaardigen in een klimaatkamer geplaatst. De 

klimaatkamer heeft een temperatuur van 21 oe en een relatieve luchtvochtigheid van 60%. De 

uitgevoerde schaduwproeven worden hieronder kort besproken. 

4.1 Hallergetal 

Het Hallergetal is een maat voor de wateropzuiging van baksteen. Het is het gewicht aan water in 
kilogrammen dat de steen in één minuut opneemt per m 2 oppervlak. Het Hallergetal is bepaald om 
bij het metselen steeds dezelfde vochtigheid van de stenen te hebben. De vochtigheidsgraad van 
de stenen is een parameter bij de verwerking (het metselen). Als een steen te droog is zuigt deze 
tijdens het metselen te snel het vocht uit de specie waardoor de specie niet op de juiste manier 
uithardt met een slechtere hechting als gevolg. De stenen worden daarom één dag voor 
verwerking 3,5 minuten ondergedompeld in water. Vervolgens worden ze afgedekt met plastic tot 
de daaropvolgende dag voor het bepalen van het HallergetaL Het hallergetal voor proefseries 1 

t/m 4 varieert tussen 11 en 17 g/dm2/min. (gemiddeld 14 g/dm2/min.). Voor proefserie 5 varieert 
het hallergetal tussen 18 en 27 g/dm2/min. (gemiddeld 21 g/dm2/min.). De resultaten van het 
Hallergetal zijn te vinden in bijlage 7. 

4.2 Mortelproeven 

Op de dag van het metselen is Beamix metselspecie aangemaakt volgens de beschrijving op de 
verpakking. Per drie zakken á 25kg per zak werd 10,5 liter water toegevoegd in een molen 
gedurende ca. 5 minuten gemengd. Per proefmuur werden 6 mortelbalkjes gemaakt. Deze 
mortelbalkjes werden na de vervaardiging in de klimaatkamer gelegd. Om verdamping te 
vermijden werden deze met plastic bedekt. Vervolgens werden de balkjes na 24 uur uit de vorm 
genomen en in de klimaatkamer bewaard tot het moment van het beproeven . Van deze series 
mortelbalkjes werd de buigtreksterkte en de druksterkte bepaald volgens NEN 3835, art. 9.1.2 en 
9.1.3 {1991). De buigtreksterkte van de mortelbalkjes werd bepaald door een driepuntsbuigproef 
uit te voeren. De buigproef is op elk proefstuk tot breuk uitgevoerd waarna op elk half proefstuk 
een drukproef voor het bepalen van de druksterkte volgt. De gemiddelde buigtreksterkte bedraagt 
2,93 N/mm2 en een gemiddelde druksterkte van 9,12 N.mm2

. In bijlage 8 zijn de resultaten van 
deze proeven weergegeven. 

Fig. 4.1 principe 3-puntsbuigingproef en 3-puntsbuigingproef Fig. 4.2 principe drukproef en drukproef 40mm x 40mm 
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4.3 Afschuifproeven (triplets) 

Tijdens iedere metselsessie werden afschuifproefstukken vervaardigd door drie stenen op elkaar 
te metselen (triplets). Vervolgens zijn de afschuifproefstukken tot het moment van het beproeven 
in de klimaatkamer bewaard . In NEN 6790 steenconstructies is geen afschuifproef opgenomen. De 
Europese Norm EC6 verwijst naar de norm prEN 1052-1. De afschuifproeven zijn conform deze 
norm uitgevoerd. Voor het bepalen van de schuifsterkte werden afschuifproeven uitgevoerd 
volgens het in fig. 4.3 afgebeelde principe, waarbij de middelste steen tussen de twee anderen 
stenen onder verschillende voordrukken werd uitgeschoven. De voordrukken bedroegen 0,2 
N/mm 2

, 0,6 N/mm2 en 1,0 N/mm 2
• Per voordruk werden minimaal 3 proeven gedaan. Voor 

proevenserie 5 werden de volgende vergelijkingen rinitial = 1.0063a -0.2783 en r,esidual = 0.7972a 

verkregen. In bijlage 9b zijn de resultaten van de afschuifproeven weergegeven. 

Fig. 4.3 principe schuifproef type A Fig. 4.4 afschuifproef onder 100 kN bank 

4.4 Afschuifproeven met latei 

Om de schuifsterkte in de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk te bepalen zijn 
afschuifproefstukken gemaakt met stukken latei en baksteen met en zonder papier in de lintvoeg 
(fig. 4.6). De opbouw van de afschuifproeven met latei zijn in tabel 4.5 weergegeven. Voor de 
afschuifproeven zonder papier werden de volgende vergelijkingen rinitiaJ = 0.58a + 0.6199 en 

r,esidual = 0.7809a verkregen. Voor de afschuifproeven met papier werd de volgende vergelijking 

r,esidual = 0.8249a verkregen. Hieruit blijkt dat de schuifsterkte van de afschuifproefstukken met 

papier niet significant afwijkt van de schuifsterkte van de afschuifproefstukken zonder papier. 
Voor de resultaten van de extra afschuifproefstukken met latei wordt verwezen naar bijlage 9a . 

Tabel 4.5 opbouw afschuifproeven met latei 

Opbouw proefstuk met papier Opbouw proefstuk zonder papier 

latei SA 60 latei SA 60 
een laag papier mortel 

mortel baksteen 

baksteen mortel 
mortel latei SA 60 
een laag papier 
latei SA 60 

Fig. 4.6 afschuifproefstuk met latei 
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4.5 E-modulus latei 

De E-modulus van de latei werd bepaald met twee proefstukken die uit een latei waren gezaagd. 
De verkregen betonprisma's (fig. 4.8), inclusief wapening, zijn op druk beproefd. De rek in de 
richting van de belasting (ADC-02, ADC-03, ACD06 en ADC-07) werd per zijde gemeten zoals 
weergegeven in figuur 4.7. In bijlage 10 zijn de afzonderlijke resultaten weergegeven. Uit de twee 
prismaproeven is het volgende resultaat gevonden: 

Gemiddelde E-modulus: 35000 N/mm2 

Fig. 4.8 lateiprisma's 

Figuur 4.7 Foto van het lateiprisma tijdens de proef 
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5. Discussie 

5.1 Verticale verplaatsingen (doorbuiging) 

De gemiddelde doorbuiging (eS) in het midden van de overspanning ter plaatse van de onderrand 
van de latei van alle proefseries is in figuur 5.1 uitgezet tegen de gelijkmatig verdeelde belasting q. 
Voor proefserie 1 is als gemiddelde doorbuiging alleen de doorbuiging van proefmuur lB 
genomen, omdat de proef op muur lA niet goed was verlopen. In figuur S.J. is ingezoomd op het 
gebied tot een doorbuiging van 3 millimeter en een belasting tot 160 ki\J/m 1

. In dit gebied zijn de 
verschillen tussen de proefseries beter te zien. De volledige last-doorbuigingsdiagrammen van de 
proefseries zijn opgenomen in bijlage 11. De verplaatsing van proefserie 1 en 3 is gelijk tot een 
belasting van 80 kN/m 1

. Voor beide series werd lineair elastisch gedrag waargenomen, totdat het 
niveau van de scheurlast was bereikt. De spatkrachten die ontstaan door de drukboog in het 
metselwerk moeten in het geval van de proefmuren met onthechtingsimulatie van de lintvoeg 
door wrijving worden overgebracht in plaats van door (afschuif)hechting tussen de latei en het 
metselwerk. Bij proefserie 2, waar onthechting werd gesimuleerd door middel van DPC-folie (lage 
wrijving), heeft dit geleid tot plotseling bezwijkgedrag, zonder waarschuwing vooraf met grote 
verticale vervormingen tot gevolg. In figuur 5.1 valt ook te zien dat proefserie 2 vanaf het begin 
totdat de bezwijklast was bereikt niet-lineair gedrag vertoont. De verplaatsing van proefserie 5 
met een flauwere helling vergeleken met serie 1 en 3 geeft lineair elastisch gedrag totdat het 
niveau van de scheurlast was bereikt. Bij proefserie 4 is eveneens sprake van lineair elastisch 
gedrag totdat het niveau van de scheurlast was bereikt met een gelijke helling als serie 5 tot een 
belasting van 40 kN/m\ waarna de verplaatsing van serie 4 een grotere helling krijgt dan serie 5. 
Een verplaatsing van ruim 30% groter. Dit kan komen omdat proefserie 4 een lagere buigstijfheid 
heeft dan serie 5. In bijlage 11 is ingezoomd op het last-doorbuigingsdiagram van de proevenseries 
waarop het lineaire/niet lineaire gedrag duidelijk te zien is. Bij proefserie 4, waar onthechting 
werd gesimuleerd door middel van papier (droge wrijving) bleek dat er nog voldoende 
restcapaciteit aanwezig was in de lintvoeg om de krachten tot ruim 30 kN/m 1 over te kunnen 
brengen, door middel van wrijving tussen de latei en het metselwerk, zonder dat (zichtbare) 
scheurvorming ontstond. Bij proefserie 5 met een dubbellaag latei werden hogere belastingen 
overgebracht. De vergelijking van de theoretische en experimenteel bepaalde buigstijfheid is 
opgenomen in bijlage 18. Hieruit blijkt dat de theoretische bepaalde buigstijfheid een stukje hoger 
ligt dan experimenteel bepaald, maar er is een zelfde tendens te zien bij proefseries met en 
zonder onthechting. In het geval van proefserie 2 (DPC-folie) is een lagere sterkte waar te nemen 
zowel theoretisch als experimenteel bepaald. 

last-doorbuigingsdiagram 
proefserie 1 t/m 5 
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- gem. ö serie4- latei 70 mm, onthechting-papier 

- gem. 6 serieS -latei 114 mm, onthechting~ papier 
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gemiddelde doorbuiging van twee proeven in het mldden van de overspanning [mml 

Figuur 5.1: gemiddelde doorbuiging in het midden van de overspanning 
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5.2 Horizontale verplaatsingen (afschuiving metselwerk tov. latei) 

De afschuiving ter plaatse van de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk bij de opleggingen is 
weergegeven in figuur 5.2. Om de verschillen tussen de proefmuren beter te zien is in figuur 5.2 
ingezoomd op het gebied tot een belasting van 60 kN/m 1

. Om de grafiek overzichtelijk te houden 
zijn de resultaten van de proefmuren met een enkellaag latei en een dubbellaag latei apart 
weergegeven. De opnemer bij de oplegging rechts van proef 3A is buiten bereik geweest, deze is 
daardoor als een rechte lijn weergegeven. Uit de grafiek van proef 2A en 2B is waar te nemen dat 
de muur als geheellinks en rechts af ging schuiven . Hieruit valt af te leiden dat proefmuur 2A eerst 
in zijn geheel naar rechts is gaan afschuiven . Bij proefmuur 2B heeft de afschuiving ook naar rechts 
plaats gevonden, waarbij de afschuiving van de oplegging rechts kleiner is, vergeleken met de 
oplegging links. De algemene tendens bij proefmuren, zonder onthechting van de lintvoeg, is dat 
tot een bepaald belastingniveau aan het begin van de proef geen afschuiving bij de oplegging links 
plaatsvindt in tegenstelling tot de oplegging rechts, waar vanaf het begin van de proef afschuiving 
plaatsvindt. Bij proeven met papier vindt daarentegen (met uitzondering van proef 4A) aan beide 
opleggingen afschuiving vanaf het begin plaats. De afschuiving van proefserie 5 is bij de oplegging 
links groter dan aan de oplegging rechts. 
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Figuur 5.2: afschuiving tpv. De lintvoeg tussen de latei en het metselwerk 
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5.3 Scheurpatroon 

De foto's van het scheurpatroon van de proefmuren zijn opgenomen in bijlage 14. In het geval van 
de proefmuren zonder onthechting van de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk (proefserie 1 
en 3) zijn de scheurpatronen nagenoeg hetzelfde. Bij de proefmuren met onthechting van de 
lintvoeg tussen de latei en het metselwerk (proefserie 2, 4 en 5) lijken de scheurpatronen op 
elkaar. Bij de proefseries 1 en 3 zonder onthechting vond het bezwijken van de samenwerkende 
latei in drie fases plaats. Het bezwijken van de samenwerkende latei trad op, nadat de 
schuifspanningen in de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk nabij (bij een enkellaag latei) of 
boven (bij een dubbellaag latei) één van de opleggingen de schuifsterkte van de lintvoeg 
overschreed. Bij één van de opleggingen schuift het metselwerk af van de latei waarbij een 
diagonaal getrapte scheur vanaf de lintvoeg richting midden van de muur omhoog gaat in het 
metselwerk. Vervolgens breidde bij toenemende bovenbelasting deze scheur zich door buiging 
geleidelijk verder uit, omhoog (fig. 5.3a). Bij de proefseries 2, 4 en 5 (met onthechting in de 
lintvoeg) vond het bezwijken van de samenwerkende latei in twee fases plaats. Bij de opleggingen 
vindt afschuiving van de lintvoeg plaats tussen de latei en het metselwerk tot in het midden van de 
overspanning, waarna vervolgens een scheur in het metselwerk ontstond in het midden van de 
overspanning die recht omhoog gaat (bezweken door buiging, cijfer 3 in fig. 5.3b). 

_ c:=JL _ I 

Figuur 5.3a bezwijkgedrag proefseries 1 en 3 Figuur 5.3b bezwijkgedrag proefseries 2, 4 en 5 

Bij alle proeven gebeurde het bezwijken geleidelijk met uitzondering van proefserie 2 (lage 
wrijving), waarbij het plotseling en zonder waarschuwing (scheuren) gebeurde. De overgang 
tussen de bezwijkmechanismen vond in korte tijd plaats. De uitbreiding van bezwijkmechanisme 
[3] (bezwijken door buiging) was een langzaam proces, waar veel belasting voor nodig was. Dit is 
het geval bij alle proefmuren met uitzondering van proefserie 2. De mogelijke 
bezwijkmechanismen bij samenwerkende lateien is nader uitgelegd in hoofdstuk 4 van de 
literatuurstudie, deel A. 
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5.4 Rekken over de hoogte 

De volledige grafieken van de rekken over de hoogte van de proefmuren zijn opgenomen in bijlage 
12. In de onderstaande figuren zijn de rekken over de hoogte van de muur weergegeven bij een 
belasting in de buurt van de scheurlast en in het geval van proefserie 2 vlak voor het bezwijken. 
Beide proefmuren van serie 2 zijn zonder enige waarschuwing (scheuren) bezweken. De maximale 
verkorting treedt op bij alle proefseries aan de bovenzijde van de muur. De maximale verlenging 
treedt op bij proefseries zonder onthechting (serie 1 en 3) in de latei zoals wordt verwacht. Bij 
proefseries met onthechting van de lintvoeg tussen latei en metselwerk treedt de maximale 
verlenging niet op in de latei, maar aan de onderzijde van de muur boven de latei (fig. 5.4 en 5.5). 
Dit is te herleiden uit het scheurpatroon (zie bijlage 14) van deze proefmuren. Proef 2B vertoont 
afwijkend gedrag vergeleken met de andere proeven, zoals te zien is in figuur 5.4. Dit komt 
waarschijnlijk omdat deze muur in zijn geheel naar links is afgeschoven . De hoogte van de neutrale 
lijn ligt op ca. 1/3de van de hoogte van de muur bij de proefmuren met een enkellaag latei. Bij 
proefmuren met een dubbellaag latei ligt de neutrale lijn een stukje lager (gemiddeld ~ 1/4de van 
de hoogte) met uitzondering van proefmuur SB. In beide gevallen ligt de theoretische berekende 
hoogte van de neutrale lijn een stukje hoger dan de experimentele. In het geval van een enkellaag 
latei is de afwijking 10% en in het geval van een dubbellaag latei is deze afwijking 25%. 

Hoogte( mm] 
Rekken over de hoogte bij verschillende belastingsniveaus 

h1a 1~ =70mm 

1000 - lB- 80 kN/m (< scheurlast) 
~8 18 2~ 

900 2A- 40 kN/m (vlak voor bezwijken) 

800 - 28- 54 kN/m (vlak voor bezwijken) 

4A- 60 kN/m (< scheurlast) 
700 -48- 70 kN/m (< scheurlast) 
600 

500 

400 

300 

200 

100 Bovenkant latei 

0 

0,7 0,5 0,3 0,1 -{),1 -0,3 -0,5 

Rek[mm/m] 

-0,7 

Figuur 5.4 rekken over de hoogte van proefmuren met een lateihoogte van 70 mm 

Hoogte [mm I 
Rekken over de hoogte bij verschillende belastingsniveaus 

hr~el = 144 mm 

1000 
- 3A- 130 kN/m (< scheurlast) 

900 - 3B -110 kN/m (< scheurlast) 

800 SA- 81 kN/m (< scheurlast) 

700 ~ SB - 75 kN/m (< scheurlast) 

600 

500 

400 

300 

200 
Bovenkant latei Bovenkant latei 

100 

0 r1 ------r------.------r-~---.------r------.-----. 

0,7 0,5 0,3 0,1 -0.1 -0,3 -{),5 -{),7 

Rek[ mm/m] 

Figuur 5.5 rekken over de hoogte van proefmuren met een lateihoogte van 114 mm 
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5.5 Rekken over de lengte (contactlengte) 

In figuur 5.6 zijn de verticale rekken over de lengte van de muur weergegeven bij een gelijkmatig 
verdeelde belasting van 40 kN/m 1

. De verticale rekmeting van proefserie 5 is niet goed gelukt, 
daarom zijn de resultaten niet meegenomen in de vergelijking. Voor de afzonderlijke rekken van 
de proefmuren wordt verwezen naar bijlage 13, waarbij de verticale rekken van iedere proef bij 
drie verschillende belastingsniveaus zijn weergegeven. Het nabootsen van gelijkmatig verdeelde 
belasting via een met water gevulde slang heeft geresulteerd in een nagenoeg symmetrische 
verticale rekverdeling over de lengte van de latei aan de onderzijde van de muur die qua vorm in 
overstemming is met de theorie. Hierdoor kan een reële schatting van de contactlengte worden 
gegeven. Dat de rekken bij de opleggingen hoger zijn is bij alle proeven waar te nemen, zoals de 
theorie dit beschrijft. In het midden van de overspanning tussen de contactlengtes zijn de verticale 
rekken erg klein of nagenoeg nul zoals te zien in figuur 5.6. De verticale rek van de proefmuren 
met een enkellaag latei bij de opleggingen is groter dan bij proefmuren met een dubbellaag latei 
en de contactlengtes van de verschillende proefmuren zijn nagenoeg gelijk. Theoretisch zou de 
contactlengte van een dubbellaag latei langer moeten zijn (zie paragraaf 4.3, deel A). Dit komt 
waarschijnlijk omdat het verschil in stijfheid te klein is om de verschillen in de contactlengtes goed 
te kunnen waarnemen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er niet voldoende verticale 
LVDT's zijn aangebracht. In dit geval zou het verloop van de verticale rekken nauwkeuriger bepaald 
kunnen worden, waardoor het verschil in contactlengtes beter waarneembaar zou kunnen zijn. 
Proef 2A en 4B geven een kleinere contactlengte dan de proefmuren 2B en 4A. Dit kan komen 
door het verschil in de mechanische eigenschappen van de proefmuren. 1\tlet uitzondering van 
deze twee proeven wordt de contactlengte experimenteel afgerond op a :::: 350 mm. De bepaalde 
contactlengte volgens de methode Davies en Ahmed is a:::: 140 mm, deze is 40% van de 
experimenteel bepaalde waarde. Voor de vergelijking wordt verwezen naar bijlage 15. 

-0,7 

-0,5 

E -E E -0,3 

-0,1 

0,1 

Verticale rekken over de lengte van de latei 

- 18-40 kN/m 
2A- 40 kN/m 

- 28-40 kN/m 
- 3A- 40 kN/m 
- 38-40 kN/m 

4A- 40 kN/m 
- 48-40 kN/m 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

x [mm] 

Figuur 5.6 rekken over de lengte van proefmuren bij een belasting van 40 kN/m1 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

Het nabootsen van gelijkmatig verdeelde belasting via een met water gevulde slang heeft 
geresulteerd in een nagenoeg symmetrische verticale rekverdeling over de lengte van de latei aan 
de onderzijde van de muur die qua vorm in overstemming is met de theorie. 

Naast het voordeel dat deze nabootsing in de buurt komt van de werkelijke situatie blijkt dat 
hierdoor de proeven uit eenzelfde serie met dezelfde randcondities nagenoeg eenzelfde gedrag 

vertonen, zodat in een grotere serie minder spreiding in de resultaten te verwachten is dan bij het 
belasten van proefmuren met 4 puntlasten. Daarom is deze wijze van belasten aan te bevelen. 

Het draagvermogen van een samenwerkende latei met scheursimulatie in de lintvoeg tussen latei 

en metselwerk is kleiner dan van een samenwerkende latei zonder scheursimulatie. 

Bij proefseries, waar onthechting werd gesimuleerd door middel van papier (droge wrijving) bleek 
dat er nog voldoende restcapaciteit aanwezig is in de lintvoeg om de krachten tot ruim 30 kN/m1 

over te kunnen brengen, door middel van (droge)wrijving tussen de latei en het metselwerk, 
zonder dat (zichtbare) scheurvorming ontstond. 

De mate van de ruwheid van het contactvlak van de latei in de lintvoeg zou deze wrijving kunnen 
bevorderen. Dit kan verder worden onderzocht door extra afschuifproeven met lateien met 
variatie in ruwheid uit te voeren. 

Bij de proefseries zonder onthechting in de lintvoeg vond het bezwijken van de samenwerkende 
latei in drie fases plaats. Het voornaamste verschil tussen de proefseries met onthechting 
vergeleken met de proefseries zonder onthechting is dat bij de proefseries met onthechting het 
bezwijkmechanisme door dwarskracht niet optrad. 

Bij alle proeven gebeurde het bezwijken geleidelijk met uitzondering van proefserie 2, waar een 
onthechting werd gesimuleerd door middel van DPC folie (lage wrijving), met grote verticale 
vervormingen tot gevolg. 

De verticale rek bij de opleggingen van de proefmuren met een enkellaag latei is groter dan bij 
proefmuren met een dubbellaag latei en de contactlengtes van beiden zijn nagenoeg gelijk. Dit is 
niet in overstemming met de theorie waarin de contactlengte van een stijvere latei langer zou 
moeten zijn. De invloed van de stijfheid van de latei op de contactlengte zou met numerieke 
simulatie verder onderzocht kunnen worden. 

De waarde van de theoretisch berekende contactlengte volgens de methode Davies en Ahmed is 
te conservatief vergeleken met de experimenteel bepaalde contactlengte. Hierdoor worden de 
maximale verticale spanningen bij de opleggingen overschat. Een goede schatting van de 
contactlengte tussen de latei en het metselwerk zou meer inzicht in het gedrag van de 
samenwerkende latei kunnen geven, wat resulteert in een nauwkeurige voorspelling van de 
maximale spanningen bij de opleggingen. 
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1. Inleiding 

In dit rapport, deel C van het afstudeerverslag wordt het numerieke onderzoek behandeld, waar 
gebruik wordt gemaakt van het programma ANSYS. Het doel van dit onderzoek is om op een 
gedetailleerd niveau de invloed van de onthechting van de lintvoeg tussen de latei en het 
metselwerk verder te onderzoeken. De uitgangspunten en de opbouw van het numerieke model, 
de modelopbouw waar vier modellen in ANSYS zijn gemodelleerd, kwaliteitsbewaking EE
berekening en de onderzochte parameters worden in hoofdstuk 2 beschreven. De ANSYS 
modellen worden vergeleken met experimenten in hoofdstuk 3 aan de hand van verticale 
verplaatsing, verticale spanningen over de lengte en horizontale spanningen over de hoogte. In 
hoofdstuk 4 volgt een discussie waarin de horizontale en verticale spanningen, schuifspanningen 
in de lintvoeg en de minimale en maximale hoofdspanningen worden besproken. De conclusies en 
aanbevelingen volgen in hoofdstuk 5. 
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2. Numeriek onderzoek 

2.1 Inleiding 

In het numerieke onderzoek wordt van het programma ANSYS gebruik gemaakt. ANSYS is een op 
Eindige Elementen Methode gebaseerd softwarepakket. Eindige Elementen methode is een 
numerieke methode van deconstructie van een (complex) systeem in zeer kleine stukjes, genaamd 
elementen. De software implementeert vergelijkingen die het gedrag van deze elementen bepalen 
en lost ze allemaal op. Deze resultaten kunnen vervolgens worden weergegeven in een tabel of 
grafische vormen. Het is wiskundig aan te tonen, dat bij het verkleinen van de elementen, de 
oplossing die met de Eindige Elementen Methode wordt bereikt nadert tot de analytisch juiste 
oplossing. Toch kunnen er bij onjuiste modellering fouten worden gemaakt die in deze context 
ernstige gevolgen kunnen hebben. Om die reden is de juiste modellering van de constructie van 
groot belang. Om bovenstaande redenen wordt in dit numeriek onderzoek een kritische houding 
aangenomen ten aanzien van de resultaten die uit de Eindige Elementen berekeningen naar voren 
komen met in het achterhoofd "de resultaten zijn fout, totdat het tegendeel is aangetoond". De 
resultaten zullen eerst gecontroleerd worden op mogelijke fouten, die kunnen ontstaan bij een 
Eindige Elementen berekening, alvorens deze worden gebruikt. 

De Eindige Elementenmethode past tevens goed bij metselwerk, omdat in werkelijkheid de 
geometrie van een steen of een blok een vorm van een ideale basisvorm zou kunnen hebben. 
Hierdoor kan het gebruik van de misvormde elementen eenvoudig worden beperkt. 
Elementmisvormingen worden gerelateerd aan de ideale vorm van het element. Voor vierhoekige 
elementen is een vierkant een ideaal element. Een rechthoekig element behoort dus tot het 
misvormde vierhoekig element. Als een ruwe richtlijn wordt ervan uitgegaan dat een misvormd 

vierhoekig element (met inwendige hoeken van 90°) met een lengte-breedte verhouding die 
kleiner is dan 3 nauwkeurige resultaten geeft. Deze verhouding wordt tijdens de controle van de 
discretiesatiefout gecontroleerd. Bij de netverdelingen van de modellen worden de elementen 

met een inwendige hoek kleiner of groter dan 90° vermeden (fig. 1.1b). Het voordeel is dat dit 
leidt tot een nauwkeurige benadering en beperkt het ontstaan van de parasitaire 
schuifspanningen. Om dit op eenvoudige wijze te bewerkstelligen wordt de geometrie van het 
probleem iets aangepast. De voegdikte wordt op 12 mm aangehouden en de lengte van de steen 
204 mm, ipv. 206 mm (fig. 1.1b). Bij het experimenteel onderzoek was de gemiddelde voegdikte 
12,5 mm. 

Fig. 1.1 a) netverdeling uit bijna ideale elementen b) netverdeling uit bijna ideale en misvormde elementen 
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Het doel van het numerieke onderzoek is om op een gedetailleerd nivo de invloed van de 
onthechting van de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk verder te onderzoeken. In het 
experimentele onderzoek was het niet mogelijk uit de vergelijking van de contactlengtes te 
concluderen wat de invloed van de stijfheid van de latei is op de contactlengte. Er is wel 
geconstateerd dat de verticale rek van de proefmuren met een enkellaag latei bij de opleggingen 
groter was dan de verticale rek van proefmuren met dubbellaag latei. Maar de contactlengtes van 
de verschillende proefmuren waren nagenoeg gelijk. Dit is niet in overstemming met de theorie 
waarin de contactlengte van een stijvere latei langer zou moeten zijn. Dit komt waarschijnlijk 
omdat het verschil in stijfheid te klein is om de verschillen in de contactlengtes goed te kunnen 
waarnemen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er niet voldoende verticale LVDT's zijn 
aangebracht. In dit geval zou het verloop van de verticale rekken nauwkeuriger bepaald kunnen 
worden, waardoor het verschil in contactlengtes beter waarneembaar zou kunnen zijn. De invloed 
van de stijfheid van de latei op de contactlengte wordt daarom met numerieke simulatie nader 
onderzocht. 

Om de doelstelling te bereiken wordt een model van de proefserie 1 en 3 in ANSYS gemodelleerd 
en geanalyseerd. Hierbij wordt lineair elastisch gerekend. Het modelleren en analyseren van 
proefserie 1 en 3 is in eerste instantie om te kwantificeren wat kwalitatief uit het experimentele 
onderzoek naar voren is gekomen. Hierdoor kan worden gecontroleerd of het model goed is 
gemodelleerd. Als blijkt dat de resultaten uit het experimentele en numerieke onderzoek met 
elkaar overeenkomen wordt de invloed van de onthechting numeriek onderzocht. Dit wordt 
gedaan door in model A handmatig scheuren aan te brengen door een rij elementen weg te laten 
in het model of een lagere E-modulus toe te kennen aan dat stuk lintvoeg dat als gescheurd wordt 
beschouwd. Tot slot wordt met behulp van de verkregen resultaten een koppeling gemaakt tussen 
het numeriek onderzoek en de resultaten van het experimenteel onderzoek. 

2.2 Uitgangspunten en opbouw numeriek model 

In het EEM-pakket ANSYS wordt gebruik gemaakt van "PLANE stress", een vlakspanningstoestand, 
waarbij de dikte van de constructie (model) wordt opgegeven als een constante. Dat wil zeggen 
dat de spanning in de richting loodrecht op het element (in z-richting) nul wordt verondersteld. De 
2D vlakspanningstoestand en het gebruikte element in ANSYS voor de modellering worden kort 
toegelicht. 

2.2.1 2D vlakspanningscontinuüm 

De te modelleren proefseries van de samenwerkende latei hebben een constante dikte van 100 
mm, daarom wordt de constructie gemodelleerd met een 2D vlakspanningstoestand als 
uitgangspunt. Beschouw een willekeurig deelvolume van een vlakke constructie met constante 
dikte t in de ruimte met een orthonormaal (artesisch assenstelsel x,y,z. Het middenvlak van de 
constructie ligt op z = 0. De constructie wordt belast door krachten in de x- en y-richting, 
gelijkmatig over de dikte verdeeld. Wat de verplaatsingen betreft wordt aangenomen dat elk recht 
lijntje zich loodrecht op het middenvlak bevindt (en dus evenwijdig aan de z-as) en na vervorming 
recht en evenwijdig aan de z-as is gebleven. Dit betekent dat de verplaatsingen u en v (in x- en y
richting) geen functie zijn van z maar alleen afhankelijk zijn van x en y. 
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In het spanningsvlak treden dus twee normaalspanningen en één schuifspanning op (fig. 2.1). 

Namelijk: q-=[O'xx O"w rxyr 

Fig. 2.1 20 vlakspanningstoestand 

2.2.2 Elementkeuze ANSYS 

Het model wordt opgebouwd uit PLANE 183 elementen (zie tabel 2.2 elementkeuze ANSYS). 
Element PLANE 183 is een hogere orde 2D, 8-knoops vierhoekig schijfelement, met in totaal 16 
vrijheidsgraden. Er zijn namelijk 8 knooppunten met per knooppunt 2 verplaatsingen, namelijk in 
x- en v-richting (fig. 2.3). Het element beschrijft een vlakke spanningstoestand en heeft een 
kwadratisch verplaatsingsgedrag en is goed geschikt voor het modelleren van onregelmatige 
netten. Dit in het geval van gebruik van misvormde elementen. Daarnaast kunnen de 8-knoops 
elementen de buiging beter beschrijven dan de 4-knoops elementen met een lineair 
verplaatsingsgedrag, daarom is gekozen voor een 8-knoops element in plaats van een 4-knoops 
element. Aan de elementen wordt de dikte van de proefmuur toegekend. Omdat aan de 2D
elementen een dikte wordt toegekend moet in dit geval de gelijkmatig verdeelde belasting op het 
model als N/mm2 of kN/m 2 worden ingevoerd. 

Tabel 2.2 elementkeuze ANSYS 

Element 
2D Solid 3D Solid 3D Shell Line Elcments 

Order 

0 PLANE42 SOLID45 0 SHELL63 / BEAM3/44 
Linear @ SOLID185 7 BEAM188 PLANE182 SHELL181 

IJ PLANE82/l83 ~ SOLID95/186 ~SHELL93 u BEAM189 
Quadratic A PLANE2 ~ SOLID92/ 187 

y 

Lx 1 

(j) 

Fig. 2.3 Geometrie PLANE 183 [ANSYS] 
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2.2.3 Lineair modelleren 

Er wordt lineair elastisch gerekend. Met andere woorden kan worden gezegd dat het gedrag van 
de samenwerkende latei lineair elastisch wordt gehouden (er kunnen geen scheuren ontstaan). 
Metselwerk bestaat uit de componenten steen en mortel. Beide componenten vertonen niet
lineair materiaalgedrag bij hogere spanningen. Dus alleen bij relatief lage spanningsniveaus kan 
met een lineair elastisch model worden volstaan. Op het moment dat de spanningen de sterkte 
van de materialen overschrijden treedt scheurvorming op. Vanaf dat moment is het model niet 
meer geldig. Bij lineair modelleren is geen sprake van "softening" gedrag, bezwijkmodellen of 
iteratieprocedures. Er wordt uitgegaan van een rechtlijnig verband tussen spanning en rek van het 
metselwerk of onderdelen daarvan. In dit geval wordt alleen tak e-b uit figuur 2.4 beschreven. 

c 
f'c b 

d 

f 

Fig. 2.4 Karakteristiek spanning-rek diagram voor steenachtige materialen [GRA 94] 

Bij lineair materiaalgedrag zijn de volgende materiaaleigenschappen van belang: 

De elasticiteitsmodulus (E); 

De dwarscontractiecoëfficiënt (u); 
De glijdingsmodulus (G), er geldt een lineair verband tussen de glijdingsmodulus en 
elasticiteitsmodulus: 

G= E 
2(1+v) 

2.2.4 Materiaaleigenschappen 

In het model worden vier verschillende materialen gedefinieerd zoals deze zijn weergegeven in 
tabel 2.5. De waardes van de elasticiteitsmodulus van de materialen zijn de waardes van eerder 
uitgevoerde proeven die zijn gepubliceerd in [CUR 94], behalve die van de latei die tijdens het 
experimentele onderzoek is bepaald. 

Tabel 2 5 materiaaleigenschappen 

Materiaal Dikte (t) Elasticiteitsmodulus (E) Dwarscontractie- Glijdings-
[mm] [N/mm2

] coëfficiënt (u) modulus (G) 

Ba ksteen (Rijswaard) 100 6050 0,14 2653 

Mortel (M5) 100 1950 0,10 866 

Voorgespannen beton 100 35000 0,20 14583 

Oplegvilt* 100 1000 0 500 
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2.3 Modelopbouw 

Om de doelstelling van het numerieke onderzoek te bereiken zijn vier modellen in ANSYS 
gemodelleerd. Voor het modelleren van een probleem in ANSYS is geen standaard recept 
beschikbaar. Voor ieder probleem moet de gebruiker zelf een passend recept bedenken. Voor de 
modellen is de eenvoudigste schematisatie van de proefmuren aangehouden die de vraag van het 
probleem beantwoordt. In de modellen zijn de afmetingen hetzelfde gehouden als die van de 
afmetingen van de proefmuren. Enige afwijking is dat in de modellen de voeg 12 mm dik is (ipv. 
12,5 mm) en een baksteen een afmeting heeft van 204x50 mm (ipv. 206x50 mm). Dit in verband 
met netverdeling met beperkte elementmisvorming. Proefserie 1 en 3 worden in ANSYS vertaald 
naar numerieke modellen . Dit wordt dan model A en B. Bij de modellering worden een aantal 
vereenvoudigingen toegepast die hier nader worden toegelicht. De modellen worden in een aantal 
area's opgebouwd. In dit geval zijn deze area's de materialen baksteen, mortelvoeg, latei en 
oplegvilt. Aan elke area wordt de materiaaleigenschap zoals weergegeven in tabel 2.5 toegekend. 
De area's bakstenen worden ieder geschematiseerd als één area, verdeeld in vier "Keypoints" en 
vier "Lines" (fig. 2.6a). Voor de area's mortelvoeg zijn twee mogelijkheden, de stootvoeg en de 
lintvoeg. De stootvoegarea bestaat eveneens uit vier Keypoints en vier lijnen die aansluiten bij de 
Keypoints en lijnen van de baksteenarea's. De lintvoegarea bestaat uit het aantal Keypoints van de 
baksteenarea en de stootvoegarea. De lagen bestaande uit de baksteenarea en stootvoegarea 
worden gekoppeld door de lintvoegarea. De hechtvlakken tussen stenen en mortelvoegen worden 
niet afzonderlijk gemodelleerd. De mortelvoegarea is dan een optelsom van "hechtvlak-mortel
hechtvlak". Bij het creëren van area's worden de Keypoints en Lines van elke area automatisch 
aangemaakt in ANSYS (fig. 2.6a). Dit is het principe van Top down Construction. 

keypoint 

' • 

~G 
line A4 

' area ===5:-
A3 

~'~ .J KP:;~~ 

• • f,n 

Fig. 2.6a Solid model entities Fig. 2.6b Boolean Operations, AGLUE 

Het principe van bottom up Construction is het omgekeerde van Top down Construction waarbij 
als eerste de keypoints (lowest-order solid model entities) worden gedefinieerd. Vervolgens 
worden deze keypoints gebruikt om een "higher-order" solid model entities bijvoorbeeld een lijn 
te definiëren. De lijnen worden gebuikt om area's te definiëren en de area's worden gebruikt om 
eventueel een volume te definiëren. Dit vergt veel modelleertijd. Om die reden is gekozen voor 
het principe van de Top down Construction. Bij dit principe worden na het definiëren van een area 
de "lowest-order" solid model entities automatisch aangemaakt. Bij dit principe worden nadat de 
area's zijn gedefinieerd deze met elkaar gecombineerd (fig. 2.6b). Het voordeel naast besparing in 
modelleertijd is dat de eventuele overlappingen en of gaten tussen de area's kunnen worden 
voorkomen . Een nadeel (omslachtigheid) is echter dat door het toepassen van commando 
"Boolean Operations" de areanummers kunnen veranderen ten opzichte van de oorspronkelijke 
areanummers (fig. 2.6b). Hierdoor zouden de areanummers opnieuw worden herlezen voor het 
toekennen van materiaaleigenschappen aan de area's. Dit is verweven in de speciaal ontwikkelde 
spreadsheet voor de invoerfile voor de modellen in ANSYS (zie bijlage 20). Deze spreadsheet die 
gegevensverwerking automatiseert is ontwikkeld voor het creëren van de invoerfile voor de 
modellen in ANSYS. Naast dat dit tijdbesparend is worden de gegevens zorgvuldig verwerkt. Een 
ander voordeel van deze spreadsheet is dat de parameters eenvoudig kunnen worden veranderd . 
Verder zijn een aantal commando's ingebouwd om een mogelijke fout bijvoorbeeld een invoerfout 
visueel op te sporen . 
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De modellen met scheursimulaties zijn model Al en A2 genoemd. Deze zijn hetzelfde als model A 
behalve dat in deze modellen handmatig scheuren worden aangebracht. Dit kan op verschillende 
manieren worden gerealiseerd. Hiervoor worden geen contactelementen gedefinieerd. Dit wordt 
vereenvoudigd door een rij elementen weg te laten in het model of het toekennen van een lagere 
E-modulus aan dat stuk dat als scheur wordt beschouwd . Er is gekeken welke van deze twee 
vereenvoudigingen om een scheur te modelleren in de buurt komt van de werkelijkheid. Voor de 
vereenvoudiging van de scheur door middel van scheursimulatie in de lintvoeg bij model Al is 
gekozen voor het toekennen van een lagere E-modulus aan dat stuk lintvoeg dat als gescheurd 
wordt beschouwd. Voor model A2 is voor de scheur in de lintvoeg gekozen voor dezelfde 
vereenvoudiging als in model Al en om de verticale scheur te simuleren is gekozen om een rij 
elementen weg te laten, omdat dit het verwachte resultaat geeft. Tabel 2.7 geeft een overzicht 
van de modellen die in ANSYS zijn gemodelleerd. 

Tabel 2 7 overzicht modellen 

Model Omschrijving Wijze van onthechting Hoogte Hoogte 
Nr. latei (mm) model (mm) 

A simulatie proefserie 1 geen 70 1070 
Al simulatie proefserie 1 lintvoeg gescheurd 70 1070 

A2 simulatie proefserie 1 lintvoeg gescheurd +ver. scheur 70 1070 

B simulatie proefserie 3 geen 114 1052 

Fig. 2.8 modelA-simulatie Sl Fig. 2.9 model B- simulatie S3 

Fig. 2.9 model Al- simulatie Sl-lintvoeg gescheurd Fig. 2.10 model A2- simulatie Sl- lintvoeg gescheurd+ ver. 

Bij model Al en A2 is de lengte van de gescheurde lintvoeg tussen de latei en het metselwerk, 
gebaseerd op de resultaten van de proefmuren met een onthechting uit experimenten, proefserie 
4 waar een onthechting d.m.v. een laag papier was gecreëerd. Hiervoor is aan beide zijden van het 
model een lengte van 300 mm als niet gescheurd zijnde lintvoeg aangehouden . Dit stemde het 
beste overeen met de resultaten van model A, zoals volgde uit simulaties met verschillende 
contactlengtes. De modellen worden belast met een gelijkmatig verdeelde belasting van 30 
N/mm1 (0,3 N/mm 2 bij een elementdikte van 100 mm). Dit is omgerekend gelijk aan 65 kN totaal 
van beide vijzels. Dit was een belasting waarbij in de corresponderende proeven er nog geen 
sprake van scheurvorming was. 
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2.4 Kwaliteitsbewaking EE-berekening 

1\Jadat de modellen waren opgebouwd en berekend in AI\JSYS werden een aantal controles 
uitgevoerd om de kwaliteit van de EE-berekening te waarborgen. Een aantal van deze controles 

worden in deze paragraaf beschreven. Allereerst is gekeken of er geen invoerfouten aanwezig zijn, 
dit is de eerste check. Dit is opgenomen in de invoerfile zodat in een oogopslag de invoerfouten 
visueel kunnen worden herkend. Stel dat aan een bepaalde area, die een baksteen voorstelt, de 
verkeerde materiaaleigenschap van de voeg of latei is toegekend of de belasting en/of de 

opleggingen zijn op een verkeerde plaats aangebracht. Dit is verduidelijkt in figuur 3.1. 
Discretiesatiefouten worden gecontroleerd aan de hand van de continuïteit in de ongeëffende 

spanningsverdeling. Tevens bepaalt dit mede de netfijnheid van het model met als motto "fijn 
genoeg omdat de resultaten goed genoeg moeten zijn en grof genoeg om niet meer rekentijd te 
besteden dan nodig is". Verder worden met de eenvoudige berekeningen gecontroleerd of de 
resultaten plausibel zijn. Bijvoorbeeld kijken of de reactiekracht bij de oplegging gelijk is aan Yzqt 
en/of de som van de reactiekrachten gelijk is aan de totaal aangebrachte belasting op het model 
en/of de richting van de verplaatsingen en spanningen in overstemming is met de belasting en of 

de orde grootte klopt. 

Fig. 2.11 model met invoerfouten 

2.5 Onderzochte parameters 

Fig. 2.12 controle van discretiesatiefout 
(bijna) geen discontinuiteit 

In relatie tot experimenten worden een aantal parameters onderzocht. Van de modellen wordt de 
doorbuiging (óy) aan de onderzijde van de latei in het midden van de overspanningen bepaald en 
vergeleken met de corresponderende proeven. In "PATH CL", 2de laag metselwerk, worden op 
dezelfde locatie als waar de verticale LVDT's bij de experimenten waren geplaatst de verticale 
spanningen bepaald bij de modellen en vergeleken met experimenten. In "PATH SH" worden de 
horizontale spanningen bepaald en wordt de hoogte van de overgang van de trekzone naar 
drukzone vergeleken met de experimenten. Hiermee wordt vastgesteld of de modellen 
overeenkomen met de experimenten. Vervolgens worden de spanningen in "PATH LV", in de 

lintvoeg tussen de latei en het metselwerk, van de modellen bepaald en vergeleken met elkaar 
(fig. 2.13). 

doorbuiging (6y) 

Fig. 2.13 locatie onderzochte parameters modellen 
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3. Vergelijking ANSVS modellen met experimenten 

In dit hoofdstuk worden de modellen A en B vergeleken met de corresponderende proeven te 
weten: proefserie 1 en 3 uit de experimenten. Door de modellen met proefseries te vergelijken 
wordt gecontroleerd of de modellen goed gemodelleerd zijn in ANSVS. 

3.1 Vergelijking verticale verplaatsing (doorbuiging óy) 

De doorbuiging (óy) in het midden van de overspanning ter plaatste van de onderrand van de latei 
van proefserie 1 en 3 uit experimenten en de modellen zijn in figuur 3.1 uitgezet tegen de 
gelijkmatig verdeelde belasting q. In de grafiek is de vervorming in het elastische gebied 
weergegeven, daar waar nog een lineair verband aanwezig is tussen de belasting en de 
vervorming. Om de verschillen in de doorbuiging tussen de experimenten en de ANSVS modellen 
beter te vergelijken is de veerconstante van de proefseries en modellen weergegeven in figuur 3.2. 
Hiermee wordt uitgedrukt hoe stijf de modellen/proefmuren zijn onder een bepaalde belasting 
onder de zogenaamde elasticiteitsgrens van het materiaal. Uit de grafiek van de veerconstante 
valt te concluderen dat de modellen nagenoeg dezelfde veerstijfheid hebben vergeleken met de 
corresponderende proefseries. Model A en model B gedragen zich minder stijf dan de 
corresponderende proeven. Model Al gedraagt zich stijver dan proefserie 4. Dit komt 
waarschijnlijk door de vereenvoudiging van de scheursimulatie van model Al . 
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3.2 Vergelijking verticale spanningen over de lengte 

De verticale spanningen over de lengte van de latei zijn weergegeven in figuur 3.3 bij een belasting 
van 30 kN/m 1

. Van model A en B zijn de verticale spanningen in "PATH CL" op dezelfde locatie 
waar de verticale LVDT's bij de experimenten waren geplaatst bepaald bij een belasting van 30 
kN/m1

. Zoals te zien valt in onderstaande grafieken van de verticale spanningen vertoont model B 
hetzelfde spanningsverloop als proefserie 3 met ongeveer eenzelfde maximale verticale spanning. 
Model A geeft een lagere maximale verticale spanning dan proefserie 1. Dit kan komen door de 
verschillen in mechanische eigenschappen van proefserie 1 en de toegekende E-modules van de 
materialen in model A. 
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Fig. 3.3 verticale spanningen over de lengte van de latei bij een belasting van 30 kN/m 1 

Fig. 3.4 verticale spanningen - model A Fig. 3.5 verticale spanningen - model B 

3.3 Vergelijking horizontale spanningen over de hoogte 

1000 

De horizontale spanningen over de hoogte van model A en B zijn weergegeven in figuur 3.6 en 3.7. 
De horizontale spanningen over de hoogte van model A en B zijn bepaald in "PATH SH" bij een 
belasting van 30 kl\l/m 1

. De hoogte van de overgang tussen verlenging en verkorting bij proefserie 
1 was op 0,37 van de hoogte van de muur. Bij model A ligt dit op 0,31 van de hoogte van het 
model, dit is een afwijking van 16%. Bij proefserie 3 lag de hoogte van de overgang tussen 
verlenging en verkorting op 0,25 van de hoogte van de muur. Dit ligt bij model B op 0,23 van de 
hoogte van het model, dit is een afwijking van 8%. Uit deze vergelijking blijkt dat de hoogte van de 
overgang redelijk in de buurt komt van de corresponderende proeven . 

Fig. 3_6 horizontale spanningen over de hoogte- model A 

• druk 

• trek 
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4. Discussie ANSVS modellen 

4.1 Horizontale spanningen (crx) 

In figuur 4.1 zijn de horizontale spanningen van de ANSYS modellen weergegeven over de lengte 
van de latei in "PATH CL" (2de laag metselwerk). Bij alle modellen zien we een toename van 

drukspanningen van x= 0 tot ongeveer x= 200 mm, daarna zijn deze bijna constant tot ongeveer x 
~ 400 mm. Vervolgens neemt de drukspanning af richting midden van de overspanning en gaat dit 
over naar een trekzone. Bij model Al, het model met gesimuleerde onthechte lintvoeg, is een 
toename van horizontale trekspanningen in het midden van de overspanning waar te nemen. Bij 
de toenemende bovenbelasting verhoogt deze toename van trekspanningen de kans op het 
ontstaan van een verticale scheur in het metselwerk in het midden van de overspanning. Dit 
verklaart het ontstaan van de verticale scheur in het midden van de overspanning bij de 
proefmuren met een gesimuleerde onthechting in de lintvoeg (proefserie 2, 4 en 5). Op het 
moment dat een verticale scheur ontstaat in het midden van de overspanning (model A2) nemen 
de horizontale drukspanningen nabij het oplegvlak toe over een breder gebied, waardoor de 
lengte van de trekzone korter wordt met nauwelijks trek in het midden van de overspanning, zoals 
verwacht. 
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4.2 Verticale spanningen (crv) 

De verticale spanningen van de ANSYS modellen over de lengte van de latei in "PATH CL", 2de laag 
metselwerk, zijn in figuur 4.2a weergegeven. Op het eerste oog zijn er weinig verschillen tussen de 
model A en B. Dit komt omdat het verschil in stijfheid tussen deze twee modellen te klein is. De 
verticale spanningen van model Al en A2 zijn vergeleken met model A ter hoogte van het 
oplegvlak gelijk, vervolgens nemen de verticale spanningen van model Al en A2 tussen x = 200 en 

400mm toe. Uit de contourplot van verticale spanningen zoals opgenomen in bijlage 16 is deze 
toename van verticale belastingen duidelijker te zien. Het bepalen van de contactlengte is 
afhankelijk van hoe en op welk niveau de curve van de verticale spanning benaderd wordt, 
daarom was het moeilijk om de contactlengte bij het experimentele onderzoek exact vast te 
leggen. Bij de ANSYS modellen is het mogelijk om op elk niveau de verticale spanningen te 
bepalen. Dit maakt het mogelijk om de contactlengte nauwkeuriger te bepalen vergeleken met 
experimenten. Zoals eerder werd gedefinieerd in paragraaf 4.4 van deel A wordt de lengte van het 
contact beschouwd als de lengte bij de opleggingen tussen metselwerk en latei, waar de verticale 
spanningen hoog zijn vergeleken met het midden van de overspanning, namelijk het gebied waar 
de krachten overgedragen worden. Voor de modellen is de waarde van contactlengte (a) bepaald 
uit de grafiek van de verticale spanningsverdeling over de lengte in "PATH LV", in de lintvoeg (fig. 
4.2b). De contactlengte voor een enkellaag latei, model A, Al en A2, is afgerond op 400 mm en 
voor een dubellaag latei, model B, op 450 mm. 
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4.3 Schuifspanningen in de lintvoeg (crxy) 

In figuur 4.3 zijn de schuifspanningen in de lintvoeg over de lengte van de latei weergegeven in 
"PATH LV". In het begin is een gelijke toename te zien van de schuifspanningen voor alle modellen 
tot x = 125 mm. De hoogste schuifspanningen beginnen waar het oplegvlak bijna eindigt richting 
midden van de overspanning. Naarmate de latei minder stijf is zijn er hogere schuifspanningen in 
dit gebied net boven de oplegging. In dit gebied laten de latei en het metselwerk het grootste 
verschil in schuifspanningen zien. De latei heeft de neiging om sterk te buigen, maar het 
metselwerk kan deze buiging niet volgen en daarom vindt hier de meeste verschuiving plaats. Bij 
model Al en A2 is na de piek de schuifspanning redelijk constant, waarna de schuifspanning 
wegvalt bij het bereiken van de gesimuleerde scheur. De schuifspanningen van Al en A2 houden 
op bij x = 300 mm, een logisch gevolg omdat vanaf dit punt de lintvoeg is gescheurd. Bij de 
ongescheurde modellen A en B loopt de schuifspanning afnemend nog door richting het midden 
van de overspanning. Zowel in onderstaande grafiek als uit de contourplot opgenomen in bijlage 
17 valt te zien dat in dat gebied hoge schuifspanningen in de lintvoeg aanwezig zijn . Uit de 
contourplot valt te zien dat het punt aan de binnenzijde waar de opleggingen contact maken met 
de latei een kritiek punt is. 
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4.4 Hoofdspanningen {a1 en a 2) 

4.4.1 Hoofdtrekspanningen {a1) 

De contourplot van de hoofdtrekspanningen zijn weergegeven in figuur 4.4 tot en met 4.7. We 
zien dat bij model A trekspanningen tot 0,3 N/mm 2 in het midden van de overspanning in de 
eerste rij metselwerk voorkomen. Bij model B zijn minder trekspanningen in het metselwerk 
aanwezig vergeleken met model A. Dit komt omdat bij model B de latei een grotere stijfheid heeft, 
waardoor de latei meer belasting opneemt. Dit resulteert in minder trekspanningen in het 
metselwerk bij model B. Dit valt goed te zien in de contourplot van de hoofdspanningen. Uit de 
vergelijking van de berekende trekkracht in de latei ter plaatse van het midden van de 
overspanning wordt bovenstaande bevestigd. Bij model B is de trekkracht in de latei het grootst 
vergeleken met andere modellen, vergeleken met model A is dit 16% meer trekkracht in de latei. 
Bij model Al met scheursimulatie in de lintvoeg valt te zien in de contourplot dat de 
trekspanningen groter dan 0,3 N/mm2 aanwezig zijn in de eerste twee lagen metselwerk in het 
midden van de overspanning en in de lintvoeg nabij de opleggingen . De toename van 
trekspanningen in het metselwerk bij model Al resulteert in 17% minder trekkracht in de latei 
vergeleken met model A en 31% met model B. Bij model A2 zien we dat door het ontstaan van de 
verticale scheur de trekspanningen in het metselwerk sterk afnemen, zoals ook duidelijk te zien 
was in de grafiek van de horizontale spanningen over de lengte van de latei (figuur 4.1). Bij model 
A2 is de trekkracht in de latei het grootst vergeleken met de corresponderende modellen, omdat 
in model A2 alle trek door de latei opgenomen moet worden . In het gebied aan de bovenzijde van 
de verticale scheur is toename van trekspanningen te zien . Dit verklaart de opwaartse 
ontwikkeling van de verticale scheur bij toename van de bovenbelasting bij de experimenten. 

Fig . 4.4 hoofdtrekspanningen model A Fig. 4.5 hoofdtrekspanningen model B 

Fig. 4.6 hoofdtrekspanningen model Al Fig. 4.7 hoofdtrekspanningen model A2 
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4.4.2 Hoofddrukspanningen (a2) 

De contourplot van de hoofddrukspanningen zijn weergegeven in figuur 4.8 tot en met 4.11. Bij 
alle modellen zien we de grote drukspanningen bij de opleggingen (grijs gebied). Dit is in 
overeenstemming met de theorie. Uit de contourplot van alle modellen valt te zien dat de 
drukboog wijder is dan wordt voorgesteld in de ontwerpaanbeveling [CEN 06]. 

Bij model B is het oranje gebied (~ 0 N/mm2
) kleiner vergeleken bij model A, omdat er meer 

belasting richting het midden van de overspanning wordt afgedragen naarmate de latei stijver 
wordt. In dit geval model B. Dit verklaart de invloed van de stijfheid van de latei waar de verticale 
spanningen van de wand over een langere lengte worden verschoven . Het oranje gebied in de 
vorm van een driehoek uit de contourplot heeft een verwantschap met de driehoekbelasting van 
de traditionele rekenmethode, waarbij werd aangenomen dat de balk een belasting moest 
opnemen, die aangreep in een gelijkzijdige driehoek boven de balk, zoals beschreven in [ROB 01 
en deel A van de literatuurstudie]. Uit de contourplot blijkt dat de driehoek niet meedoet (~ 0 
N/mm2

), in tegenstelling tot de driehoekbelasting van de traditionele rekenmethode. 

Uit de contourplot valt een contactlengte af te lezen van 400 mm voor model A en 450 mm voor 
model B, dit is waar het gele gebied overgaat in het oranje gebied ter hoogte van de lintvoeg 
tussen het metselwerk en de latei . In figuur 4.2b is in de grafiek van de verticale spanningen over 
de lengte van de latei de contactlengte van model A en B eveneens af te lezen. 

Uit de contourplot van model Al valt een toename van spanningen ter hoogte van de lintvoeg 
tussen latei en metselwerk nabij de opleggingen te zien. Bij model A2 nemen deze spanningen in 
dit gebied nog verder toe. Bij proefserie 4 van experimenten waar een onthechting was 
gesimuleerd door middel van een laag papier was waar te nemen dat in dit gebied de latei 
doorboog en los kwam van het metselwerk. De doorbuiging is te verklaren doordat op de latei in 
dat gebied extra belasting komt . 

Fig. 4.8 hoofddrukspanningen model A Fig. 4.9 hoofddrukspanningen model B 

Fig . 4.10 hoofddrukspanningen model Al Fig . 4.11 hoofddrukspanningen model A2 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

De resultaten van ANSYS modellen komen redelijk overeen met die van de corresponderende 
proefmuren. 

De onthechting van de lintvoeg tussen de latei en het metselwerk zorgt voor toename van 
horizontale trekspanningen in het metselwerk in het midden van de overspanning en toename van 
verticale drukspanningen op de latei nabij de opleggingen. De krachtswerking blijft wel plaats 
vinden via een drukboog en trekband. 

Uit de contourplot van de schuifspanningen valt op te maken dat het punt aan de dagkant van de 
opening waar de opleggingen contact maken met de latei een kritiek punt is. Er wordt aanbevolen 
dit punt nauwkeuriger te modelleren, waarbij gezocht moet worden naar een oplossing om de 
spanningen in dit kritieke punt vloeiender te laten verlopen. 

Uit de vergelijkingen in de grafiek van de verticale spanningen over de lengte van de latei blijkt dat 
het onthechten van het metselwerk en de latei met papier in de lintvoeg geen invloed heeft op de 
contactlengte. 

De stijfheid van de latei heeft een positieve invloed op de contactlengte. Naarmate de latei stijver 
is werken de verticale spanningen over een grotere lengte, wat bij dezelfde reactie resulteert in 
lagere spanningen bij de opleggingen. 

De contactlengtes bepaald met numeriek onderzoek zijn langer dan die berekend met de 
methodes van Davies en Ahmed. Dit verschil kwam ook naar voren tijdens het experimentele 
onderzoek. 

Uit de vergelijking van de berekende maximale verticale spanningen blijkt dat een goede schatting 
van de contactlengte resulteert in een nauwkeurige voorspelling van de maximale verticale 
spanningen bij de opleggingen. 

Verder numeriek onderzoek waarbij gevarieerd kan worden met verschillende parameters die 
invloed hebben op de contactlengte wordt aanbevolen. Daarbij kunnen verschillende modellen 
worden opgebouwd, onderzocht en geanalyseerd om vervolgens grafieken te ontwikkelen die een 
betere schatting van de contactlengte kunnen geven dan de onderzochte rekenmethodes. De 
ontwikkelde spreadsheet om invoerfiles voor ANSYS te maken biedt uitkomst voor het op 
eenvoudige wijze opbouwen van de modellen met verschillende parameters. 
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Afsluitende opmerkingen 

Een van de belangrijkste onderzoeksvragen in dit afstudeeronderzoek was "hoe verandert de 
samenwerking van metselwerk en latei door onthechting ?", en in relatie daarmee "wat is de 
invloed daarvan op het draagvermogen van de samenwerkende latei ?" . Om deze vragen te 
beantwoorden werd van de proefmuren waar onthechtingsimulatie in de lintvoeg tussen de latei 
en het metselwerk was bewerkstelligd met een laag papier de scheurbelasting, de stijfheid en het 
scheurgedrag vergeleken met de proefmuren zonder onthechting vastgesteld werd dat de invloed 
op het draagvermogen gering was en dat de samenwerking door onthechting met een laag papier 
niet wezenlijk verschilde van die zonder onthechting. 

De gevolgen van onthechting van de lintvoeg tussen latei en metselwerk voor de samenwerking 
zijn minimaal. De onthechting van de lintvoeg tussen latei en metselwerk zorgt voor een toename 
van horizontale trekspanningen in het midden van de overspanning. De krachtswerking blijft 
plaats vinden via een drukboog en trekband. Bij de toenemende bovenbelasting verhoogt deze 
toename van trekspanningen de kans op het ontstaan van een verticale scheur in het metselwerk 
in het midden van de overspanning. Dit verklaart het ontstaan van de verticale scheur in het 
midden van de overspanning bij de proefmuren met een gesimuleerde onthechting in de lintvoeg. 

Een ander aspect van de studie was onderzoek naar de invloed van het contactgebied op de 
krachtswerking. Het contactgebied wordt gekenmerkt door zijn lengte : de contactlengte. Zoals in 
de conclusies al is aangegeven blijkt de experimenteel en numeriek bepaalde contactlengte groter 
te zijn dan die welke op grond van in de literatuur gevonden berekeningsmethoden mag worden 
verwacht. De in dit afstudeerverslag besproken methoden uit de literatuur zijn gebaseerd op 
numerieke simulaties (medio 1970-er jaren) en experimenten. Hoewel niet altijd expliciet vermeld 
in de bronnen liep het metselwerk over de opleggingen verder door dan bij het in dit verslag 
beschreven onderzoek, terwijl toch steeds spanningsverdelingen worden afgebeeld tussen de 
systeemlijnen in (systeemlijn : verticale lijn door het hart van de oplegging) . 

Numerieke simulaties door Anouk Welters en die in bijlage 19 zijn gegeven duiden er op dat als 
het metselwerk verder over de oplegging doorloopt dan 150 mm (zonder dilataties), zoals in de 
onderhavige experimenten, de contactlengte kleiner wordt, want de voet van de boog wordt dan 
meer door de stijvere oplegging ondersteund. Verder onderzoek kan deze aanname bevestigen. 

Een belangrijk aspect was de contactlengte en de bepaling daarvan. Op pagina 61 is de grootte van 
de contactlengte en de uit de gemeten rekken afgeleide spanningsverdeling besproken. Gesteld 
werd dat de contactlengte van de enkel- en de dubbellaags latei gelijk waren maar dat de rekken 
bij dezelfde reacties groter waren . Daarbij moet worden bedacht dat de lateien, qua stijfheid, 
volgens de theorieën van Davies en Ahmed [HEN 97] en Stafford Smith [HEN 98] relatief dicht bij 
elkaar lagen. Uit het numerieke onderzoek volgt, in tegenstelling tot de experimenten, een 
positieve invloed van de stijfheid . In de experimenten werd hoofdzakelijk aan een zijde van de 
muur op een aantal punten gemeten. Daarmee kan een tendens van rekken (en daarmee van 
spanningen) worden vastgesteld. Vergeleken met numerieke simulaties zullen proefinvloeden 
echter verstorend werken, zo blijven er verschillen tussen voor en achterzijde van het proefstuk 
die niet gemeten worden. 
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Een derde aspect waaraan hier aandacht wordt besteed is de behandeling van de 
schaduwproeven. Het Hallergetal is bepaald om bij het metselen steeds dezelfde vochtigheid van 
de stenen te hebben. De vochtigheidsgraad van de stenen is een parameter bij de verwerking (het 
metselen). Mortelproeven werden vooral uitgevoerd om de geleverde kwaliteit te toetsen. Eerder 
onderzoek [VER OS] geeft aan dat er geen koppeling tussen mortel- en proefmuureigenschappen 
te leggen valt. De eigenschappen middelen zich uit in de muur zoals o.a. volgt uit numerieke 
simulaties [VER 09]. De resultaten van de schaduwproeven in combinatie met eerdere ervaringen 
zijn wel gebruikt in de numerieke simulaties. 

Worden de resultaten van de literatuurstudie, de experimenten en de numerieke simulaties 
samengenomen dan kan gesteld worden dat het inzicht in het algemeen gedrag van 
samengestelde lateien is vergroot maar dat vragen resteren wat betreft de invloed van de 
opleglengte en het type oplegging. Ook is met slechts een hoogte lengte verhouding gewerkt. 
Deze en de genoemde andere onderzoekspa rameters moeten verder worden onderzocht. 
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Bijlage 
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Bijlage 1- Korte samenvatting van een aantal rekenmethodes 

Traditionele methode 

Voor 1952 werd aangenomen dat de balk een belasting moest opnemen, die aangreep in een 
gelijkzijdige driehoek boven de balk, zoals beschreven in [ROB 01] . Aangenomen werd dat zowel 
het eigen gewicht van de wand als de belasting die binnen de driehoek aangreep volledig door de 
balk werd opgenomen. Bij de bepaling van de afmetingen van de latei mag men aannemen dat 
slechts het gestippelde gebied (fig. B1.1 en B1.2} op de latei rust. Belasting buiten deze driehoek 
wordt door boogwerking direct naar de opleggingen afgedragen, figuur B1.2. 

M = q60( ___-/ 
6 (VBL3) 

I 

q 

Figuur Bl.l: driehoekige belastingafdracht 
bovenbelasting 

q bovenbelasting 

J l l l l j _ 

M = _q _60_( --~ 
6 

t w •Jfela cht lg/·~ erda c h t 

\ 

q 

Figuur B1.2: driehoekige belastingafdracht zonder met 
bovenbelasting 

(.J3 
. 2 

De traditionele methode voor het ontwerpen van een balk ter ondersteuning van de belasting van 
een driehoekige doorsnede van metselwerk, zoals weergegeven in figuur B1.1 is een conservatieve 
benadering, tenminste wanneer alleen het gewicht van de muur wordt bekeken. De 
veronderstelling dat extra bovenbelasting die wordt toegepast boven de punt van de driehoek 
(figuur B1.2} door boogwerking naar de opleggingen wordt verspreid, zodat het berekende 
moment voor beide gevallen hetzelfde is, wordt door velen betwijfeld. 

Methode Wood 

Wood concludeert na experimenteel onderzoek dat de traditionele methode de buigende 
momenten in de balk bij lage belastingen overschat. Ter verbetering van de gangbare 
conservatieve methode stelde hij twee nieuwe ontwerpmethoden op. De eerste methode gaat uit 
van een equivalent buigend moment in de balk (fig. B1.4}. Op basis van experimenteel onderzoek 
stelt Wood de volgende vergelijking op: 

q.€2 
M =- (vB1.5} 

k 
Voor de factor k zijn twee mogelijke waarden. Voor wanden met een opening dicht bij de 
oplegging is k = 50. Voor gesloten wanden of wanden met een opening in het midden van de 
overspanning is k = 100 (maximale samenwerking tussen wand en ligger}. 
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qf ' qf ' 
M=-of -

50 100 
(4/00~l •·u" pluat:J 
HM C( n ~llltQ 

bijlage 

+ = q 

q ...... ,-

Fig. 81.4 : methode van het equivalent buigend moment 

7PP37 

De tweede methode die alleen van toepassing is op een muur zonder opening beschouwd de 

metselwerkwand en de betonnen balk als één samenwerkende ligger. Deze methode stelt een 

inwendige hefboomsarm vast van de kleinste waarde van 0,7l of 2/3hmetselwerk (fig. 81.6). 

F = 0, 125qf
1 

hefboomsarm 

l l_ l. l 
+ = Q 

q ... .n 

hefboomsarm < 0,7t 
2/3 h 

Fig. 81 .6: methode van de inwendige hefboomsarm 

Methode Wood en Simms 

Figuur 6.6a laat het conceptuele model volgens [HEN 98] zien van een samengestelde wandligger. 

(a) drukboog in de wand; (b) afschuif- en verticale krachten in de latei. Gebruikmakend van de 

essentie van het conceptuele model naast het experimentele onderzoek stelden Wood en Simms 
een eenvoudige ontwerpmethode op voor een samengestelde wandligger. In plaats van een 

driehoekige verticale spanningsverdeling in de nabijheid van de oplegging wordt een rechthoekig 
spanningsblok aangenomen over een afstand x (fig. 81.8) . 

verticale 

1\ ) panningsverdellng ~ 

:t afschuifspanning 'j~ 
- \ I. verdeling \ f I 

!......_ , - - c' ~ · (b) 
I I 

q/2f t q/2 

Fig. 81.7 : conceptueel model wandligger 
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De verhouding van de gemiddelde drukspanning in de muur om het gebied van het rechthoekige 

spanningsblok is: 

C = _!:__ (v81.9) 
2x 

Het buigende moment in het midden van de overspanning van de balk wordt gesteld op: 

M = qf z = qf. x~= qfx 
k 2 2 4 

(vB1.10) 

Waarvan: 

C = !!_ (vB1.11) 
8 
4f 

x =- {vB1.12) 
k 

Als er geen samenwerking aanwezig is tussen wand en balk treedt het maximale moment in de 

balk op. Het maximale moment in de balk is dan M = ;{qf2
, de lengte x=}'; f en C = 1 (tabel 

81.13). De verticale spanningsverdeling vindt over de hele lengte van de balk plaats. Als er 
maximale samenwerking aanwezig is tussen wand en balk dan treedt het minimale moment in de 

balk op met k = 100 en C = 12,5 (tabel 81.13). 

Tabel 61.13 factorken C [HEN 98] 

k x/I c 
8 1/2 geen s.amen~Nerking 

12 113 1.5 
24 I /6 3 
48 1/12 6 

100 1/25 12.5 maximum sam~werking 

Deze lengte x kan gezien worden als de contactlengte tussen wand en balk . Het maximale moment 
in de balk is: 

M = ;{00 qf2 (v81.14) 

x= }';5 f (vB1 .15) 

De trekkracht in de balk wordt gesteld op: 

(v81.16) (zie fig. 81.17) 

I 
h 

l 

~ I 
I 

r-

~T J '~ 
.L:=:: T 

I 
H 

l 
t 

Fig. 61.17: momentcapaciteit van de wandligger [HEN 97] 
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Methode Stafford Smith en Riddington 

Na het werk van Wood en Simms werd het probleem van de samengestelde wandligger 
onderzocht door een aantal andere onderzoekers die overwogen hebben om niet alleen naar de 
ontwerpregels te kijken, maar ook naar de spanningen in de muur. De karakteristieke parameter K 
geïntroduceerd door Stafford Smith en Riddington geeft de relatieve buigstijfheid van de muur en 
balk weer en bleek een bruikbare parameter voor de bepaling van zowel de drukspanning in de 
muur als de buigende momenten in de balk. De parameter K wordt gegeven door: 

{v81.18) 

Waarin : 
Ew =elasticiteitsmodulus van de wand, in N/mm 2

; 

t =dikte van de wand, in mm; 
f. =overspanning, in mm; 

Eb =elasticiteitsmodulus van de balk, in N/mm 2
; 

Ib =axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de balk, in mm4
. 

De parameter K bevat niet de variabele h, omdat men van mening was dat als de verhouding 

tussen de hoogte (H) en de overspanning (l) ;::: 0,6 is, dit geen invloed zou hebben op de 
krachtswerking. 

Op basis van de relatieve buigstijfheid K en het numeriek onderzoek, zijn de volgende formules 
gegeven voor conservatieve schattingen van het maximale moment in de balk, de maximale 
verticale spanning in de wand, de maximale trekkracht in de balk en de contactlengte tussen wand 
en balk. 

- maximaal moment in de balk: 

- maximale spanning in de wand: 

- maximale trekkracht in de balk: 

- contactlengte tussen wand en balk: 

T = qf. (v81.21) 
3,4 

f. 
a=- {v81.22) 

K 
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Analytische methode Davies en Ahmed 

Davies en Ahmed introduceerden twee stijfheidsparameters Rt en Ra om het buigend moment en 
spanningen te kunnen bepalen. De eerste is een buigstijfheidsparameter die vergelijkbaar is met 
de parameter K van Stafford Smith en Riddington, behalve dat de overspanning is vervangen door 
de hoogte van de wand. En de tweede is een axiale stijfheidparameter die wordt gebruikt voor de 
bepaling van de axiale kracht in de balk. De buigstijfheidsparameter wordt bepaald met de 
volgende vergelijking: 

R - 4 Ewth3 ,- --
Eblb 

Waarin: 

{v81.23) 

h =hoogte van de wand {zie fig. 81.24), in mm. 

De axiale stijfheidsparameter wordt bepaald met de volgende vergelijking: 

{v81.26) 

Waarin: 

Ab =oppervlakte van de balk, in mm 2
• 
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Rt 
Fig. Bl .24 parameter R1 [HEN 97] 

14 

-99-

0.4 

0.3 

0.2 

0 .1 

>1 .2 
1.0 
0 .9 
0 .8 

0 .7 

0.6 

M.9l .5 

o+------.------,------.------. 
0 1.0 2.0 3.0 4.0 

Ra 

Fig. Bl.25 parameter Ra [HEN 97] 



Afstudeerverslag bijlage 7PP37 

Een typische verticale spanningsverdeling bij de lintvoegovergang van een wandligger is 
weergegeven in figuur B1 .27. 

Verticale spanningen langs x-as 

Fig. B1 .27 verticale spanningen langs x-as [HEN 97] 

Om dit te vereenvoudigen wordt ervan uitgegaan dat de verdeling van de spanningen kan worden 
afgebeeld als een rechte lijn, een parabool of een kubische parabool, afhankelijk van parameter R1, 

zoals is weergegeven in figuur Bl.28. Bij een stijvere latei is dat kleiner of gelijk aan 5. Bij een 
minder stijve latei is R1 groter dan 7. 

Rt > 7 (Driehoekig) 

5 < Rt <7 (Parabolisch) 

Rt < S (kubisch) 

Fig. B1 .28 verdeling verticale spanningen volgens Davies en Ahmed [HEN 97] 

-De maximale verticale spanning in de wand is dan: 

a=!. =g_xc (v81.29) 
Y m t 

C = 1 + j3R1 (v8l.30) 

f3wordt afgelezen van grafiek B1.31. 
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H 
In figuur B1.31 zijn de coëfficiënten f3 en a uitgezet tegen-. 

R 
0,14 

a j3 r 
0,12 

7PP37 

0,5 2 0,10 _,. Shape of >1ress ó~t"butocn cyrv!' 
' related to villue of R. 

0,4 1,6 0,08 
j3 

0,3 1,2 0,06 
a r 

0,2 0,8 0,04 

0,1 0,4 0,02 

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

h/ 
Fig. 61.31 parameter a, ~en y [HEN 91] Fig. 61.32 contactlengte [HEN 98] 

De contactlengte tussen wand en balk kan worden berekend met vergelijking: 

R = ~ = L (vB1.33) 
V c (1+ f3Rt) 

Waarin: 

Rv = contactlengte, in mm; 

f3 =factor. 

De factor~ is in figuur Bl.31 uitgezet tegen de o/c verhouding. 

Uitgaande van een spanningsverloop afhankelijk van parameter Rr (fig. Bl.28) en de contactlengte 
bij de opleggingen, kunnen de momenten en spanningen in de balk en de wand worden berekend 
met de volgende vergelijkingen: 

-maximaal moment in de balk in het midden: 

-maximaal moment in de balk: 

afhankelijk van de spanningsvorm A, 

-maximale spanning in de wand: 

- maximale trekkracht in de balk: 

op afstand x van de oplegging 
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M = qfrfv 
V 2 

(v81.34) 

O"m =!1_(1+ j3R1 ) (v81.36) 
t 

2xT 
T=-

x R (v81.37) 

T 
-=(a-yR) 
qf a 

(vB1.38) 
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Grafische methode Davies en Ahmed 

Davies en Ahmed hebben later hun analytische methode toegankelijker gemaakt, door een 
grafische methode te introduceren zoals deze is beschreven in [HEN 97]. Er zijn formules en 
grafieken gegeven om de maximale verticale spanning in de wand, de maximale trekkracht in de 
balk, de maximale schuifspanning tussen wand en balk en het maximale moment in de balk te 
bepalen. 

-Maximale verticale spanning in de wand: 

f. =a- = 9.. x C {v81.39) 
m y t 1 

- Maximale trekkracht in de balk: 

T = qf x C2 (vB1.40) 

18 

18 

14 

12 
q 

10 l:JI C1 

o+---.--,--~---r---.--.---.--
0 10 12 14 

Rt 

Fig. Bl.41: buig stijfheidspa rameter [HEN 97] 
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Fig. B1.42: axiale stijfheidspa rameter [HEN 97] 

- Maximale schuifspanning tussen wand en balk: 

(vB1.43) 

- Maximaal moment in de balk: 

1 ( dJ 2 M =-- C - C C - qf C 4 2 3 L 
1 

Waarin: 
d =dikte van de balk; 
C1 =aflezen uit fig 81.41; 

c2 =aflezen uit fig. 8 1.42; 

(vB1.44) 

Voor R ~ 5 ::::::::> C3 = 2,0 en C4 = 0,20 

Voor 5 < R < 7 ::::::::> C3 = 1,5 en C4 = 0,19 

Voor R "2. 7 ::::::::> C3 = 1,0 en C4 =0,17 
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Bijlage 2- Theorie achter wandliggers en balken 

Afhankelijk van de verhouding tussen de hoogte (H) en de overspanning (e) kunnen 
samenwerkende lateien worden vergeleken met wandliggers of balken. Er wordt van een 
wandligger gesproken als de hoogte groter is dan de helft van de overspanning ( "'e > 0,5 ). Als de 

hoogte kleiner is dan de helft van de overspanning ( "'e < 0,5) wordt de samenwerkende latei 

beschouwd als een balk. In dit geval is de hypothese van Navier-Bernoulli van toepassing. Deze 
hypothese gaat bij een homogene doorsnede uit van een rechtlijnig verloop van de 
buigspanningen over de hoogte van de doorsnede (fig. B2.la). In figuur B2.lb is te zien dat de 
spanningsverdeling bij H/e = 0,5 begint af te wijken van het rechtlijnige verloop volgens de 

hypothese van Navier-Bernoulli (cr Navier, fig. B2.1b). 

"" 
U""l 

I 
0-

~! 
11 
~ 

' I 

I 
"' /~ r~" 

a) (b 
Fig. 62 .1 buigspanningen a, bij een 'Yc :<::; O, 5, waar de hypothese van Navier-6ernoulli nog van toepassing is 

q 

q 

....... 
/\ ..... 

....... ' 11 I 

..... 
' I 

/ / 

c) (d 
Fig. 62.2 buigspanningen a, bij een 'Yc > 0,5, waar de hypothese van Navier-6ernoulli niet meer van toepassing is 

Bij de wandliggers is het verloop van de rekken niet meer rechtlijnig (fig. B2.2). De 
spanningsverdeling bij H/e > 0,5 is afhankelijk van de verhouding tussen de liggerhoogte en de 
overspanning. In figuur B2.2 is te zien hoe de spanningsverdeling verandert bij een veranderende 
H/e verhouding. In het bovenstaande numerieke onderzoek uitgevoerd met het programma Scia 
Engineer is uitgegaan van een homogene betonnen doorsnede en een gelijkmatig verdeelde 
belasting. Samenvattend: de constructie wordt als een balk beschouwd als H/e < 0,5 en als een 
wandligger als Hje > 0,5. 
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Bijlage 3- Scheurpatroon van een aantal voorgaande onderzoeksprojecten 

Proef 2 (links) en proef 3 (rechts), serie 1 (masterproject Al i Ramezani, MarcoVerhoeven 2007-2008) 

Proef 7 (links) en proef 8 (rechts), 3e serie ( masterproject Ali Ramezani, MarcoVerhoeven 2007-2008) 
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Proef 1, (afstudeerproject Rob Sterrenburg 2007-2008) 

- 105-



Afstudeerverslag bijlage 7PP37 

Proef Sa, (afstudeerproject Eric Hoekstral 

Proef 6a, (afstudeerproject Eric Hoekstral 
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Proef lla, (afstudeerproject Eric Hoekstral 

Proef llb, (afstudeerproject Eric Hoekstral 

Proef 13a, (afstudeerproject Eric Hoekstral 
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Bijlage 4- Schaduwproeven simulatie voor onthechting 

Fig. B4.1 onthechtingsimulatie met verschillende materialen 
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Bijlage 5- Tekening proefopstelling 
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Bijlage 6- Tekening locatie van de meetinstrumenten 
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Bijlage 7- Resultaten initiële wateropzuiging 

Hallergetallen stenen proefmuren lA, 2B, 3A en 3B, gedompeld op 24-augustus-2009 

Steen Gewicht Afmeting initiële 

nr. droog nat na haller verschil Breedte Lengte opp. wateropzuiging 
g g g g mm mm mm 2 kg/(m 2 x min) 

1 1S74,S 1740,7 176S,4 24,7 9S 20S 1947S 1,3 

2 1S82,4 17S9,4 1784,4 2S,O 9S 206 19S70 1,3 

3 1S86,7 1760,2 1788,2 28,0 97 208 20176 1,4 

4 1S49,9 1693,2 1722,1 28,9 9S 20S 1947S l,S 

s 1S82,S 17S3,8 1779,S 2S,7 96 207 19872 1,3 

6 1S78,2 1746,3 1776,8 30,S 97 208 20176 l,S 
7 1S87,7 1761,1 1790,2 29,1 9S 20S 1947S l,S 
8 1S86,0 1748,8 1774,S 2S,7 94 207 194S8 1,3 

9 1S79,8 173S,l 1763,9 28,8 94 20S 19270 l,S 
10 1S77,7 17S6,3 178l,S 2S,2 96 20S 19680 1,3 

gem. 1,4 

Hallergetallen stenen proefmuren lB, 2A, 4A en 4B, gedompeld op 31-augustus-2009 

Steen Gewicht Afmeting initiële 

nr. droog nat na haller verschil Breedte Lengte opp. wateropzuiging 
g g g g mm mm mm 2 kg/(m 2 x min) 

1 1S96,1 17S7,9 1787,4 29,S 97 208 20176 l,S 
2 1S72,6 1747,3 1777,2 29,9 9S 208 19760 l,S 
3 1S9S,8 1764,7 1800,7 36,0 97 208 20176 1,8 

4 1S87,8 17S4,4 1787,2 32,8 9S 207 1966S 1,7 

s 1S80,8 17S8,S 1787,3 28,8 97 208 20176 1,4 
6 1S96,7 174S,7 1778,9 33,2 96 206 19776 1,7 
7 1S96,8 174S,O 1779,4 34,4 96 209 20064 1,7 
8 1S90,0 17S3,7 1781,9 28,2 94 20S 19270 l,S 
9 1S99,0 1788,9 1809,2 20,3 96 208 19968 1,0 

10 1S67,9 1746,9 1768,9 22,0 96 207 19872 1,1 

gem. l,S 

Hallergetallen stenen proefmuren SA en SB, gedompeld op-

Steen Gewicht Afmeting initiële 
nr. droog nat na haller verschil Breedte Lengte opp. wateropzuiging 

g g g g mm mm mm2 kg/(m 2 x min) 

1 1682,4 1812,9 18S4,2 41,3 96 208 19968 2,1 
2 1716,0 1834,2 187S,9 41,7 96 208 19968 2,1 

3 1703,6 1819,9 18S8,0 38,1 96 206 19776 1,9 
4 1727,S 18S9,8 1914,9 SS,l 97 209 20273 2,7 

s 1687,S 1809,2 18S6,3 47,1 96 208 19968 2,4 

6 1668,9 1792,7 1828,7 36,0 9S 207 1966S 1,8 
7 1718,7 1828,9 1871,2 42,3 96 208 19968 2,1 

8 1638,3 1749,8 1792,4 42,6 96 207 19872 2,1 

9 1719,3 1848,2 1888,6 40,4 96 207 19872 2,0 
10 1734,9 18S8,6 1901,4 42,8 96 208 19968 2,1 

gem. 2,1 

Volgens [BRL 1007] wordt een initiële wateropzuiging tussen 0,5 tot 1,5 kg/(m 2xmin) 
geclassificeerd als matig zuigend en tussen 1,4 tot 4,0 kg/(m 2xmin) als zuigend. 
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Bijlage 8- Resultaten mortelproeven 

lA-l buigtrek druk buigtrek druk lA-2 buigtrek druk buigtrek druk 

1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 
[kN] [kN] [N/mm2

] [N/mm2
] [kN] [kN] [N/mm 2

] [N/mm2
] 

1 1,22 12,570 2,86 7,86 l 1,31 15,150 3,07 9,47 
13,520 8,45 15,410 9,63 

2 1,20 13,970 2,81 8,73 2 1,23 12,480 2,88 7,80 

13,760 8,60 11,900 7,44 

3 1,21 14,040 2,84 8,78 3 1,33 15,060 3,12 9,41 
14,540 9,09 15,230 9,52 

gem. 2,84 8,58 gem. 3,02 8,88 
st.dev. 0,02 0,41 st.dev. 0,12 0,98 

18-1 buigtrek druk buigtrek druk 18-2 buigtrek druk buigtrek druk 
2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN] [kN] [N/mm2
] [N/mm 2

] [kN] (kN] [N/mm2
] [N/mm 2

] 

1 1,02 16,320 2,39 10,20 l 1,17 13,225 2,74 8,27 

16,700 10,44 13,780 8,61 
2 1,41 15,700 3,30 9,81 2 1,24 13,970 2,91 8,73 

16,020 10,01 14,370 8,98 
3 1,49 16,480 3,49 10,30 3 1,07 13,410 2,51 8,38 

17,660 11,04 13,710 8,57 

gem. 3,06 10,30 gem. 2,72 8,59 
st.dev. 0,59 0,42 st.dev. 0,20 0,25 

2A-1 buigtrek druk buigtrek druk 2A-2 buigtrek druk buigtrek druk 
2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN] [kN] [N/mm2
] [N/mm2

] [kN] [kN] [N/mm2
] [N/mm2

] 

1 1,21 13,110 2,84 8,19 1 1,32 16,890 3,09 10,56 
14,040 8,78 16,890 

2 1,14 14,880 2,67 9,30 2 1,36 16,130 3,19 10,08 
14,010 8,76 16,460 10,29 

3 1,18 13,490 2,77 8,43 3 1,52 16,840 3,56 10,53 
14,080 8,80 17,500 10,94 

gem. 2,76 8,71 gem. 3,28 10,48 
st.dev. 0,08 0,38 st.dev. 0,25 0,32 

28-1 buigtrek druk buigtrek druk 28-2 buigtrek druk buigtrek druk 
1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN] [kN] [N/mm2
] [N/mm2

] [kN] [kN] [N/mm2
] [N/mm2

] 

1 1,17 11,965 2,74 7,48 1 1,24 13,440 2,91 8,40 
13,890 8,68 

2 1,26 13,120 2,95 8,20 2 1,20 12,890 2,81 8,06 
13,600 8,50 12,165 7,60 

3 1,22 13,730 2,86 8,58 3 1,27 13,710 2,98 8,57 
14,860 9,29 13,520 8,45 

gem. 2,85 8,45 gem. 2,90 8,22 
st.dev. 0,11 0,60 st.dev. 0,08 0,39 
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3A-1 buigtrek druk buigtrek druk 3A-2 buigtrek druk buigtrek druk 
1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN] [kN] [N/mm 2
) [N/mm 2

] [kN] [kN) [N/mm2
] [N/mm 2

] 

1 1,34 14,860 3,14 9,29 1 1,18 14,240 2,77 8,90 

15,080 9,43 13,780 8,61 
2 1,29 14,810 3,02 9,26 2 1,12 14,450 2,63 9,03 

13,880 8,68 14,210 8,88 
3 1,24 14,050 2,91 8,78 3 1,16 15,050 2,72 9,41 

14,450 9,03 13,990 8,74 

gem. 3,02 9,08 gem. 2,70 8,93 
st.dev. 0,12 0,30 st.dev. 0,07 0,27 

38-1 buigtrek druk buigtrek druk 38-2 buigtrek druk buigtrek druk 
1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 1-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN) [kN) [N/mm 2
) [N/mm 2

] [kN) [kN) [N/mm 2
) [N/mm 2

] 

1 1,29 15,310 3,02 9,57 1 1,21 14,955 2,84 9,35 
15,590 9,74 16,190 10,12 

2 1,28 15,150 3,00 9,47 2 1,17 15,760 2,74 9,85 
16,150 10,09 15,800 9,88 

3 16,020 10,01 3 1,21 15,580 2,84 9,74 
14,940 9,34 15,910 9,94 

gem. 3,01 9,70 gem. 2,80 9,81 
st.dev. 0,02 0,30 st.dev. 0,05 0,26 

4A-1 buigtrek druk buigtrek druk 4A-2 buigtrek druk buigtrek druk 
2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN] [kN] [N/mm 2
] [N/mm 2

) [kN) [kN) [N/mm 2
) [N/mm2

) 

1 1,47 19,080 3,45 11,93 1 1,72 19,030 4,03 11,89 
19,870 12,42 18,860 11,79 

2 1,43 20,840 3,35 13,03 2 1,52 18,590 3,56 11,62 
19,680 12,30 19,540 12,21 

3 1,47 19,950 3,45 12,47 3 1,63 19,070 3,82 11,92 
20,240 12,65 19,790 12,37 

gem. 3,41 12,46 gem. 3,80 11,97 
st.dev. 0,05 0,37 st.dev. 0,23 0,28 

48-1 buigtrek druk buigtrek druk 48-2 buigtrek druk buigtrek druk 
2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 2-9-2009 sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN) [kN) [N/mm 2
] [N/mm 2

) [kN) [kN) [N/mm 2
] [N/mm 2

] 

1 1,28 14,930 3,00 9,33 1 1,16 13,200 2,72 8,25 
14,940 9,34 14,040 8,78 

2 1,19 13,220 2,79 8,26 2 0,93 13,750 2,18 8,59 
14,470 9,04 13,950 8,72 

3 1,12 14,140 2,63 8,84 3 1,12 13,880 2,63 8,68 
14,350 8,97 14,810 9,26 

gem. 2,80 8,96 gem. 2,51 8,71 
st.dev. 0,19 0,40 st.dev. 0,29 0,33 
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SA-1 buigtrek druk buigtrek druk SA-2 buigtrek druk buigtrek druk 

sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte 
[kN] [kN] [N/mm2

] [N/mm 2
] [kN] [kN] [N/mm 2

] [N/mm2
) 

1 1,38 15,380 3,23 9,61 1 1,12 11,630 2,63 7,27 

14,200 8,88 11,935 7,46 

2 1,32 14,040 3,09 8,78 2 1,12 11,645 2,63 7,28 

13,160 8,23 11,820 7,39 

3 1,34 14,170 3,14 8,86 3 1,13 10,260 2,65 6,41 
14,180 8,86 12,180 7,61 

gem. 3,16 8,87 gem . 2,63 7,24 

st.dev. 0,07 0,44 st.dev. 0,01 0,42 

SB-1 buigtrek druk buigtrek druk SB-2 buigtrek druk buigtrek druk 
sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN] [kN] [N/mm2
] [N/mm2

] (kN] [kN] [N/mm 2
] [N/mm 2

] 

1 1,15 12,110 2,70 7,57 1 1,15 12,880 2,70 8,05 

12,350 7,72 12,135 7,58 

2 1,06 9,050 2,48 5,66 2 1,02 11,960 2,39 7,48 

10,400 6,50 11,590 7,24 

3 1,19 9,880 2,79 6,18 3 1,17 12,245 2,74 7,65 
12,150 7,59 11,960 7,48 

gem. 2,66 6,87 gem. 2,61 7,58 

st.dev. 0,16 0,87 st.dev. 0,19 0,27 

S1 buigtrek druk buigtrek druk S2 buigtrek druk buigtrek druk 

sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte 
[kN] [kN] [N/mm 2

] [N/mm 2
] [kN) [kN] [N/mm 2

] (N/mm2
] 

lA-l 1,21 13,73 2,84 8,58 2A-l 1,18 13,94 2,76 8,71 
lA-2 1,29 14,21 3,02 8,88 2A-2 1,40 16,79 3,28 10,48 
18-1 1,31 16,48 3,06 10,30 28-1 1,22 13,53 2,85 8,45 
18-2 1,16 13,74 2,72 8,59 28-2 1,24 13,15 2,90 8,22 

gem. 2,91 9,09 gem . 2,95 8,96 

st.dev. 0,16 0,82 st.dev. 0,23 1,03 

S3 buigtrek druk buigtrek druk S4 buigtrek druk buigtrek druk 
sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte sterkte 

[kN] (kN] [N/mm 2
] [N/mm 2

] [kN) [kN] [N/mm 2
] [N/mm 2

] 

3A-l 1,29 14,52 3,02 9,08 4A-l 1,46 19,94 3,41 12,46 
3A-2 1,15 14,29 2,70 8,93 4A-2 1,62 19,15 3,80 11,97 
38-1 1,29 15,53 3,01 9,70 48-1 1,20 14,34 2,80 8,96 
38-2 1,20 15,70 2,80 9,81 48-2 1,07 13,94 2,51 8,71 

gem. 2,89 9,38 gem. 3,13 10,53 
st.dev. 0,16 0,44 st.dev. 0,59 1,96 

ss buigtrek druk buigtrek druk 

sterkte sterkte sterkte sterkte Metselwerk druksterkte 
[kN] [kN) [N/mm2

] [N/mm 2
] 

5A-l 1,35 14,19 3,16 8,87 
5A-2 1,12 11,58 2,63 7,24 

!,' - f - k X f'a X !,' /3 
rep- h- lb m 

58-1 1,13 10,99 2,66 6,87 7,31 N/mm 2 

58-2 1,11 12,13 2,61 7,58 

gem . 2,76 7,64 
st .dev. 0,26 0,87 
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Bijlage 9a- Resultaten afschuifproeven met latei (met en zonder papier) 

afschuifproeven met latei (zonder papier) 
2,00 ...----------------------------, 

• 
1,60 

1,20 -

0,80 
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0,40 

0,00 +--------,-----,.-----,....-------,------1 

7PP37 

• max. schuifspanning 

• wrijving 

Linear (max. 
schuifspanning) 

Linear (wrijving) 

Linear (wrijving 
geforseerd naar 0) 

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 

Voorspanning (N/mm2
) 

Figuur B9.1 resultaten afschuifproeven met latei (zonder papier) 

vergelijking wrijving (met en zonder papier) 
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) 

Figuur B9.2 vergelijking resultaten wrijving afschuifproeven met latei 
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Bijlage 9b- Resultaten afschuifproeven (triplets) 

afschuifproeven proefserie 5 
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Figuur B9.3 resultaten afschuifproeven serie 5 
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Bijlage 10- E-modulus latei 
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Bijlage 11- Last-doorbuigingsdiagramen 
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Figuur Bll.3 gemiddelde doorbuiging (ó)- serie 3 
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onthechting dmv. papier 

160 
h101ter = 114 mm 

120 

E - 80 z 
-"" 

C' 

40 ~ 

" (ó) proefmuur SA 
I (ó) proefmuur SB I. 

0 
- - gemiddeld (ó) serieS 

0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 

160 

120 

E -~ 80 

0 

160 

120 

E - 80 z 
-"" 

C' 

40 

0 

-3 

160 

!20 

~ 
~ 80 

40 

·3 

-{),5 

Proefmuur 2A en 28 
onthechtlng dmv. DPC-folle 

hr~t•t = 10 mm 

(6) proefmuur 2A 
-- (6) proefmuur 2B 

7PP37 

- -gemiddeld (ó) serie 2 

·1 -1,5 -2 ·2,5 -3 

doorbulging In het mldden van de overspanning [mm) 

Figuur Bll.2 gemiddelde doorbuiging (ó)- serie 2 

0 -{),5 

Proefmuur 4A en 48 
onthechting dmv. papier 

hrater = 70 mm 

(ó) proefmuur4A 
--(6) proefmuur 4B 
--gemiddeld (ó) serie 4 

-1 -1 ,5 -2 -2,5 ·3 

doorbuiging in het midden van de overspanning [mm) 

Figuur Bll.4 gemiddelde doorbuiging (ó)- serie 4 

-0.5 

iast-doorbuigingsdiagram 
proefserie 1 t/m 5 

l 

- gem. 6 ser1el - latei 70 mm, geen ontbecbtins: 
-ge m. 6 ser ill!'2 · latei 70 mm, onthechting-DPC 
- gem . 6 sene3 - latei 114 mm, geen onthecMmg 
- gem. 6 scrie4 - late1 70 mm, onthecht ing-papier 
- cem. 6 serieS - latei 114 mm, onthech ting-papier 

·I · I . I ·2 -1,5 ·3 

doorbuiging in het midden van de overspanning [mm) 

Figuur Bll.S gemiddelde doorbuiging (ó)- serie 5 

gemiddelde doorbuiging van twee proeven in het midden van de overspanningfmm} 

Figuur Bll.6 gemiddelde doorbuiging (ó)- alle series 
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E 
......... 
z 
~ 

120 

0 

bijlage 

Lineair/niet-lineair gedrag 
proefserie 1 t/m 5 

Serie 3 

R2 = 0,998 

-0,5 

-S2 (geen lineair gedrag tot bezwijklast) 

- Sl (lineair gedrag tot scheurlast) 

- 53 (lineair gedrag tot scheurlast) 

- 54 (lineair gedrag tot scheurlast-twee fases) 

- SS (lineair gedrag tot scheurlast) 

-1 -1,5 

doorbuiging (6) [mm] 
Figuur 611.7 gemiddelde doorbuiging (.S)- ingezoomd tot scheurlast-alle series 
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Bijlage 12- Rekken over de hoogte van de muur 

HooJ1.~ (mm) 
proefmuur 18 (geen onthechting) 

Re~n over de hooete ~I vers<hlllende belutln1snlveaus 

JOOO 

900 

800 

700 

600 

~00 

400 

300 

200 

JOO 

0.~ 

20kN/m 
- 40kN/m 

- 80 kN/m (< scheurlast) 
- 82 k"N/m (> scheurlast) 

0.3 O.J 

Bovenkant la~l 

-0,1 ·0.3 

Rek[mm/m I 

Figuur Bl2.1 verticale rekken over de hoogte- lA 

Hooate(mml 
proefmuur 2A (onthechting dmv. DPC-folie) 
Rekken over de hQOite biJ venehUlende beluUngsntve~us 

JOOO 

900 

800 

700 

600 

SilO 

400 

300 

200 

20 kN/m 

- 37 k.N/m (vlak voor het bezwijken) 

-û,S 

JOO ------ Bownbnt l~el 

O,S 0,3 O.J -0,1 ·0,3 

Rek (mm/m l 

Figuur Bl2.2 verticale rekken over de hoogte - 2A 

Hooste{mml 
proefmuur 3A {geen onthechting) 

Rekken over de hooJtlt biJ ver"Khillende belastlnpnlveaus 

JOOO 

900 

800 

700 

20kN/m 
- 40kN/m 

- so kN/m (< scheurlast) 
- 138 kN/m (> scheurlast) 

<l.S 

600 

SilO 

400 

300 

200 

JOO 
Bovenkant latei 

0 ~--------r---------~--~----,---------~--------~ 
o.s 0,3 O.J -0, 1 -<>.3 

Rek (mm/m J 

Figuur B12.4 verticale rekken over de hoogte - 3A 

Hoortel mm I 
proefmuur 4A (onthechting dmv. papier) 

Rektien over de hoogte biJ verschillende belastlngsnlvu~o~s 

JOOO 

900 

800 

700 

600 

SilO 

400 

300 

200 

JOO 

o,s 

20 kN/m 

-40kN/m 

- 60 kN/m (< sche urlast) 

0,3 0,1 -0,1 ·0.3 

Rek(mm/m I 
Figuur B12.6 verticale rekken over de hoogte - 4A 

-û,S 

-û,S 

Hooste I mm I 
proefmuur 28 (onthechting dmv. DPC-folie) 
AekJcen over de hoocte biJ ver5Chlllende belastin1sniveaus 

JOOD 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

JOO 

o.s 

20kN/m 

-40kN/m 

- 54 kN/m (vlak voor het bezwijken) 

Bovenbnt latei 

0,3 0,1 -o,l ·0,3 

Aek [mm/m) 

Figuur Bl2.3 verticale rekken over de hoogte- 2B 

Hoo,telmml 
proefmuur 38 (geen onthechting) 

Rekken over de hooste biJ verschillende belastingsnlveaus 

JOOD 

900 

800 
20 kN/m 

- 40kN/m 
700 -- 80 kN/m (< scheurliilst) 

600 - 114 kN/m (> scheurlast) 

500 

400 

300 

200 

JOO 

o.s 0,3 0,1 -o,l ·0,3 

Rek( mm/m] 

Figuur B12.5 verticale rekken over de hoogte - 3B 

Hoo(le(mm) 
proefmuur 48 (onthechting dmv. pap.ler) 

Rekken over de hoo11e bil ~r~e.hlllende belartingsnlve:aus 

JOOD 

900 

800 

700 

600 

SilO 

400 

300 

200 

100 

o.s 

20kN/m 
- 40kN/m 
- 60kN/m 
- 10 kN/m (< scheurtast) 

0,3 O.l 

Bovenkant latei 

-û,J -û,l 

Rek ( mm/m I 

Figuur Bl2. 7 verticale rekken over de hoogte- 4B 

- 127-

<l,S 

-û,S 

-0,5 



Afstudeerverslag bijlage 7PP37 

Hoogte [ mm I 
proefmuur SA (onthechting dmv. papier) 

Rekken over de hoogte biJ verschillende belastinasniveaus 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

20 kN/m 
-40kN/ m 
- 60kN/ m 
- 80 kN/m (< scheurlast} 
- 82 kN/m (> scheurlast) 

300 

200 

100 
Bovenkant liltel 

0,5 0,) 0,1 -<l,1 ·0,3 

Rck(mm/ml 

Figuur 812.8 verticale rekken over de hoogte -SA 

Hoogte(mm] 
Rekken over de hoogte bij verschillende belastingsniveaus 

~ .. ::o:l44mm 

1000 

900 

800 

700 

600 

soo 
400 

- 3A · 130 kN/m (< scheurlast) 

- 38 · 110 kN/m (< scheurlast) 

SA· 81 kN/m (< scheurlast) 

- SB· 75 kN/m (< scheurlast) 

·0,5 

~ ro~--~--u_"_''~"r~---~---,,-~-----~~.--/~~---r------~-----~-~~"-"_•m--1•_••_1-, 
~ ~ ~ ~ ~1 ~ ~ V 

Rak[mm/m J 

Figuur 812.10 verticale rekken over de hoogte (h1atei =144 mm) 

Hoogte [ mm) 
proefmuur SB (onthechting dmv. papier) 

Rekken ove:r de hoogte biJ verschillende belastlnpnlwau~ 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 ' 
0,5 

201<N/m 
-40kN/m 
- 60kN/m 
- 75 kN/m (< scheurlast) 

0,3 0,1 

&ownbnt iatei 

-0.1 -0,3 

Rek[mm/m) 

Figuur 812.9 verticale rekken over de hoogte- SB 

Hoogte (mm I 
Rekken over de hoogte bij verschillende belastlngsniveaus 

ht.~-'=70mm 

1000 - 18 · 80 kN/m {< scheurlast) 

2A- 40 kN/m (vlak voor bezwîjken) 

-- 28 · 54 kN/m (vlak voor bezwîjken) 

4A · 60 kN/m (< scheurtast) 

-48 · 70 kN/m (< scheurlast) 

.. •• 

-0,5 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 Bovenkant Latei 

0,7 0,5 0,3 0,1 -0, 1 -<J, ) ·0,5 -{),7 

Rek(mm/m I 

Figuur B12.11 verticale rekken over de hoogte (h1a1e; =70 mm) 
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Bijlage 13 - Rekken over de lengte van de muur (contactlengte) 

- I 

·0,8 

E -O,G 

E 
~ -0,' 
.>< .. 
0: 

·0,7 

proefmuur 18 
Verticale rekken over (engte v/d latei 

- 19-20kN/m 

- 19 - 40kN/m 

- 19 - 60 kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20(Xl 2200 

x[mm] 

Figuur B13,1 verticale rekken over de lengte v/d latei - IB 

-I 

·0,8 

E -O,G 

E 
~ -0,' 
.>< .. 
0: 

-0,2 

proefmuur 2A 
Verticale reilken over lenrte \lId latei 

2A - 20 kN/m 

2A - '0 kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 10100 1600 1800 2000 2200 

• [mm] 

Figuur B13,2 verticale rekken over de lengte v/d latei - 2A 

-I 

-0,8 

E -O,G 

E 
~ -0,4 
.>< .. 
0: 

-0,2 

proefmuur 3A 
Vertic.ale rekken over leng1e vld latel 

- 3A - 20kN/m 

- 3A· 40kN/m 

- 3A - 60kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

.[mm] 

Figuur B13A verticale rekken over de lengte v/d latei - 3A 

-I 

-0,8 

E -O,G 

E 
~ -0,' ... .. 
0: 

-0,2 

proefmuur 4A 
Vertlcale rekken over lengte v/d latel 

4A - 20 kN/m 

4A- 40 kN/m 

4A -60 kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

• [mm] 

Figuur B13_6 verticale rekken over de lengte v/d latei - 4A 

-I 

-0,8 

E -O,G 

E 
~-O,4 ... .. 
0: 

-0,2 

- I 

-0,8 

E -O,G 

E 
~ -0,' 
.>< 

~ 
-0.2 

-I 

-0,8 

E -O,G 

E 
~-O,4 ... 
~ 

-0,2 
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proefmuur 28 
Vertlcale rekken over lengte 'lId latel 

~2B-20 kN/m 

-29 -40kN/m 

\ 
~ _ ~ ~ ~ I~ ~ ~ ~ ~ ~ 

x [mml 

Figuur B13,3 verticale rekken over de lengte v/d latei - 2B 

proefmuur 38 
Verticale rekken over lengte 'lId latel 

- l9- 20kN/m 

- 38· 40 kN/m 

- 39 -60kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 1-100 1600 1800 2000 1100 

.[mm] 

Figuur B13.5 verticale rekken over de lengte v/d latei - 3B 

proefmuur 48 
Vertlc.ale rekken over lengte \lId latei 

-48 - 20 kN/m 

-- 48- 40 kN/m 

- 48 - 60 kN/m 

~ _ ~ ~ ~ I_ ~ ~ ~ = ~ 
x [mm] 

Figuur B13.7 verticale rekken over de lengte v/d latei - 4B 
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-1 

-0,8 

E -0,. 

E 
~ -0,4 

-" 

" " -0,7 

proefmuur SA 
Verticale rekken over lengte v/d latel 

5A - 20 kN/m 

5A- 40kN/m 

5A- 60 kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

x [mm) 

Figuur 813_8 vertica[e rekken over de [engte v/d [atei - 5A 

-0,3 

-0,2 

E 
E 
E 

--" 
·0, 1 

" " 

Vertlcale rekken over lengte v/d latei 

- 18 - 20 kN/m 
2A - 20 kN/m 

- 26 - 20kN/m 
- 3A - 20 kN/m 
- 36 - 20 kN/m 

4A - 20 kN/m 
-46 - 20kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1000 2200 

x [mm] 

-1 

-0,8 

E -0,6 

E 
~ -{),4 

-" 

" " 

E 

-0,2 

-0,7 

-O,s 

E E -0,3 

-" 

" " -0,1 

0 ,1 

proefmuur S8 
Vertic:ale rekken over lengte vjd latel 

56 - 20 kN/m 

- 5B-40kN/m 

5B - 60 kN/m 

7PP37 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1&00 1800 2000 2200 

x [mm] 

Figuur 813,9 verticale rekken over de lengte v/d latei - 58 

Verticale rekken over lengte v/d late I 

- l B-40kN/m 
2A - 40 kN/m 

- 28 - 40kN/m 
- - 3A - 40 kN/m 
- 38 - 40 kN/m 

'A· 40 kN/m 
-46 - 40 kN/m 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

x[mm] 

Fig_ 813,10 vertica[e rekken over de [engte v/d [atei bij 20 kN/m Fig_ 813,11 verticale rekken over de lengte v/d latei bij 40 kN/m 
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Bijlage 14- Scheurpatronen 

Figuur B14.1 scheurpatroon proefmuur lA Figuur B14.2 scheurpatroon proefmuur lB 

Figuur B14.3 scheurpatroon proefmuur 2A Figuur Bl4 .4 scheurpatroon proefmuur 2B 

Figuur B14.S scheurpatroon proefmuur 3A Figuur B14.6 scheurpatroon proefmuur 3B 

meetldok4 

Figuur Bl4. 7 scheurpatroon proefmuur 4A Figuur B14.8 scheurpatroon proefmuur 4B 

0 moeWok4 

Figuur B14.9 scheurpatroon proefmuur SA Figuur B14.10 scheurpatroon proefmuur SB 
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Bijlage 15- Vergelijking maximale verticale spanningen 

Fig. B15.1 verticale spanningsverdeling over de contactlengte 

Modelgegevens 
q =30 N/mm1 

hlatei = 70 mm 
hmetselwerk = 1000 mm 
R=2148mm 
t= 100 mm 
a =350 mm 

7PP37 

Met de volgende vergelijking kan, uitgaande van een driehoekig spanningsverloop bij het model, 
een schatting van de maximale verticale spanning in het metselwerk worden gemaakt: 

_qx R _ N/n 
(J"ymax ----1,84 2 

txa mm 

In onderstaande tabel is de geschatte maximale verticale spanning bij de opleggingen en de 
maximale verticale spanning bepaald in experimenteel en numeriek onderzoek weergegeven. De 
maximale verticale spanning berekend met de bovenstaande vergelijking geeft een goede 
schatting vergeleken met het experimentele en numerieke onderzoek. 

Tabel B15 2 maximale verticale spanningen 

q-last qxR CYymax ANSYS CYymax EXPERIMENTEN 
(N/mm1

) 
(J"ymax =-t-

x a 
a= 350 a=400 a= 350 

30 1,84 N/mm 2 1,67 N/mm2 1,85 N/mm2 

Volgens de methode van Davies en Ahmed is de contactlengte bepaald op a ::: 140 mm en na de 
aanname van een driehoekig spanningsverloop bij de opleggingen kan de maximale verticale 
spanning in het metselwerk worden berekend met de volgende vergelijking: 

CYm=!{{1+jJR1 )=4,44N/ 2 
t /mm 

De contactlengte bepaald met de methode van Davies en Ahmed is te conservatief wat resulteert 
in een overschatting van de maximale verticale spanning in de wand die veel afwijkt van de 
berekeningen opgenomen in tabel. 
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Bijlage 16- Contourplot horizontale en verticale spanningen ( O"x & O"y) 

Fig. B16.1 horizontale spanningen model A 

Fig. B16.3 horizontale spanningen model Al 

Fig. B16.5 verticale spanningen model A 

Fig. Bl6.7 verticale spanningen model Al 

· >·1 - -1 .0,875 

-135-

Fig. Bl6.2 horizontale spanningen model B 

Fig. B16.4 horizontale spanningen model A2 

~~~~~"'---~~==--~~=~~~~~~'91- >·1 

Fig. B16.6 verticale spanningen model B 

Fig. Bl6.8 verticale spanningen model A2 

- -1 -0,875 

.0,25 

.0,125 
0 
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Bijlage 17- Contourplot schuifspanningen ( O"xy) 

Fig. 617.1 schuifspanningen model A Fig. 617.2 schuifspanningen model 6 

Fig. 617.3 schuifspanningen model Al Fig. 617.4 schuifspanningen model A2 
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Bijlage 18- Vergelijking buigstijfheid 

0 

Buigstijfheid 
vergelijking resultaten 

theoretisch en experimenteel 

. S2-theoretisch 
S1 -expenmenteel 

4 593E+13 
4,326E+13 ' 

Fig. B18.1 vergelijking theoretisch en experimenteel bepaalde buigstijfheid 

Last-doorbuigingsdiagram 
vergelijking resultaten 

• 53-theoretisch 

• 53-experimenteel 
• 51-theoretisch 

• 51-experimenteel 
52-theoretisch 

52-experimenteel 

--51-experimenteel 

- • 51-theoretisch 

--52-experimenteel 

- • 52-theoretisch 

0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 -0,25 -0,3 -0,35 -0,4 -0,45 -0,5 

doorbuiging (6) [mm] 

Fig. Bl8.1 vergelijking doorbuiging (ö) theoretisch en experimenteel 
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Bijlage 19- Contourplot model zonder dilatatie 

B19.1 horizontale spanningen model zonder dilatatie (crx) Bl9.2 verticale spanningen model zonder dilatatie(ay) 

B19.3 hoofdtrekspanningen model zonder dilatatie (cr1) 

B19.4 hoofddrukspanningen model zonder dilatatie (cr2) 
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Bijlage 20- Spreadsheet modelontwikkelaar ANSYS 

tJ Microsoft heel modelontwikkeldar ANSYS.xls 

1 ools lloto w;ldow !:!elP Adot!e POF 

J 

mrn 

mm 

50 mm &, 2148 mm 

204 rnrn lengte latei (totaal ) 2248 mm 

100 mrn q thv. 1086 mm 

12 mm 

hoogte opleggingen 24 mrn 

150 rnm 

Elementkeuze 

plane 82(1) of plane 183(2) 2 

17 111111 

1000 N/mm1 

0 ! Let op punt ipv. Komma 

6050 N/mm2 

0.14 ! Let op punt ipv. Komma 

2800 N/rnrn1 

0.10 

35000 N/mm1 

0.20 

65 kN 0,30261 N/mrn2 30,2607 N/rnrn
1 

midden v/h model vast? J/N 

paadje contactlengte 

steen 

t• • ~ ~~ \invoergegevens J.. formuleblad ;1. tabel uitvoer naar ANSYS / 

Ready 
~ 

; : Slarf :;a rr,}delont•"illt-la<or 4 • • ANSYS ll 0 Output .. ~ ANSYS Ac~derrir Te<> ... 

Fig. B20.1 worksheet invoergegevens 
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/FILNAME ,Model A - proefserie 1 
ffiTLE ,Model A- simulatie proefserie 1 (lintvoeg niet gescheurd) 

Creëren 
invoerfile ANSYS 

lilELEMENT-type 
!!!keuze tussen plane82 of plane1831!! 
ET,1 ,PLANE183 
KEYOPT,1 ,1 ,O!Eiement vorm, 0=8-node quadrilateral 1=6-node triangle 
KEYOPT,1 ,3,31Eiement gedrag, O=geen dikte 3=met dikte 
KEYOPT,1 ,10,0 !User-def1ned initia! stress, O=geen 

!ET,1 ,PLANE82 
!KEYOPT,1 ,3,3 IElement gedrag, O=geen dikte 3=met dikte 
1KEYOPT,1 ,5,0!extra element output 0= Basic element salution 
1KEYOPT,1 ,6,0!extra oppervlak output 0= Basic element salution 2=for both races 

!!!MATERIALENI!!Eenheid E-mod N/mm'!!l 

!in E~Y_tn 
14 4 ~ •• \ invoergegevens /.. fcrmuleblad uitvoer naar ANSVS I 
Ready 

•: Start ~ rr.odelonh~•~leiaar A · ANSYS 11.0 Output.. . ~ ANSYS Aodffi\IC Te<~ ... 

Fig. 820.2 worksheet ereeren invoerfile ANSYS 
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