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SAMENVATTING 

Samenvatting 

Veel onduidelijkheid bestaat over hoe de krachten in een systeem van wand en 
onderbalk zich ontwikkelen. Ook is de invloed van een aantal parameters op de 
spanningsverdeling nog onbekend. Doelstelling van dit onderzoek was de mate 
van invloed bepalen die de opleggingen hebben op de spanningsverdeling in een 
hoge wandligger. Dit onderzoek bestaat uit twee fasen , namelijk een voorstudie 
en een hoofdfase. 

Tijdens de voorstudie is getracht een idee te verkrijgen naar de huidige kennis 
rond de spanningsverdeling in hoge wandliggers in kalkzandsteen. Ook wordt 
onderzocht hoe het experimentele en numerieke onderzoek in de hoofdfase uit
gevoerd kan worden. 

Een literatuurstudie is uitgevoerd om een idee te verkrijgen van de huidige 
kennis en mogelijkheden op het gebied van hoge wandliggers in kalkzandsteen. 
In een hoge wandligger ontstaat een systeem waar een drukboog ontwikkeld in de 
wand en de onderbalk als trekband gaat fungeren. Het buigend moment wordt 
slechts gedeeltelijk door de onderbalk opgenomen. De grote van het buigend 
moment , de drukspanningen nabij de opleggingen en de schuifspanning in de 
kimvoeg tussen wand en onderbalk zijn afhankelijk van de stijfheidsverhouding 
tussen wand en onderbalk. 

Door de jaren heen zijn een aantal berekeningsmethoden ontwikkeld om de 
spanningsverdeling in een hoge wandligger te bepalen. Deze berekeningsmetho
den zijn alle conservatief en beschrijven de spanningsverdeling door bepaalde 
aannames te doen. Wel is de nauwkeurigheid van de berekeningsmethoden door 
de tijd toegenomen, waardoor een beter inzicht in de spanningsverdeling is ver
kregen. 

Ook is een numeriek onderzoek uitgevoerd om te bekijken welke parameters 
interessant zijn verder te onderzoeken tijdens de hoofdfase, en daarnaast een 
idee te verkrijgen van de resultaten die later verwacht kunnen worden. Dit 
numeriek onderzoek is uitgevoerd in het Eindige Elementen pakket ANSYS . 

Op grond van dit numeriek onderzoek is besloten de invloed van de vol
gende parameters op de spanningsverdeling in een hoge wandligger verder te 
onderzoeken: 

• De breedte van de kolommen ; 

• Een eventueel overstek naast de kolommen. 

Deze parameters worden tijdens de hoofdfase verder onderzocht. Dit gebeurd 
zowel experimenteel als numeriek. 
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Experimenteel onderzoek is uitgevoerd op twaalf identieke proefstukken. 
Deze proefstukken bestaan uit een onderbalk van gewapend beton en een kalk
zandsteen wand. De afmetingen van alle proefstukken bedragen 2,17 x 1,53m2 . 

Doel van dit experimenteel onderzoek was bepalen of de geometrie van de op
legging daadwerkelijk invloed heeft op de spanningsverdeling in een hoge wand
ligger. Tijdens dit onderzoek is de breedte en de positie van de oplegging ge
varieerd. Verschillende metingen zijn verricht met krachtmeetdozen, LVDTs en 
Mitutoyo meetklokken. De resultaten zijn vervolgens gebruikt om het numeriek 
model te toetsen. 

Numeriek onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen waar en wanneer 
scheurvorming in de wand ontstaat en in hoeverre de geometrie van de oplegging 
invloed heeft op de spanningsverdeling in een hoge wandligger. Hiertoe is een 
Eindige Elementen model opgesteld in ANSYS. 

De resultaten van het numeriek onderzoek zijn vergeleken met de resulta
ten uit het experimenteel onderzoek. Daarnaast is een terugkoppeling gemaakt 
naar verschillende berekeningsmethoden en bekeken of de invloed van de geome
trie van de oplegging op de spanningsverdeling kan worden meegenomen door 
eenvoudige toevoegingen op deze berekeningsmethoden. 

Uiteindelijk is geconcludeerd dat de breedte van de oplegging en de lengte 
van een eventueel overstek invloed hebben op de spanningsverdeling in een hoge 
wandligger. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de Nederlandse woningbouw wordt veel gebruik gemaakt van kalkzandsteen 
[1] . Dit materiaal wordt onder andere gebruikt bij het vervaardigen van wanden. 
Wenselijk is deze wanden ononderbroken op te trekken vanaf de fundering, om 
zo een optimale spanningsverdeling te verkrijgen. Veel gebouwen hebben echter 
een grote open ruimte op de onderste verdieping. Gedacht kan bijvoorbeeld 
worden aan een parkeerkelder of een souterrain. Hier is het vaak niet mogelijk de 
kalkzandsteen wand op te trekken vanaf de fundering. Veelal wordt dan gekozen 
voor een constructie met verstevigde strook of balk waarop de kalkzandsteen 
wand rust. De wand en de onderbalk zullen in meer of mindere mate constructief 
samenwerken, vergelijkbaa.r met zogenaamde hoge wandliggers. 

Veel onduidelijkheid bestaat nog over hoe de krachten, in een dergelijk sys
teem van wand en onderbalk, zich ontwikkelen. Ook is de invloed van een aantal 
parameters op deze spanningsverdeling nog onbekend. In dit afstudeeronderzoek 
zal daarom gekeken worden naar een aantal parameters met betrekking tot de 
opleggingen, en de invloed hiervan op de spanningsverdeling. 

Dit afstudeeronderzoek bestaat uit twee fasen, namelijk een voorstudie en 
een hoofdfase. In dit rapport worden de verschillende onderdelen van beide 
fasen beschreven. 

De voorstudie bestaat uit een literatuurstudie, beschreven in Hoofdstuk 2, en 
een numerieke parameterstudie, beschreven in Hoofdstuk 3. Doel van deze voor
studie was een idee te verkrijgen van de huidige kennis rond hoge wandliggers 
en kalkzandsteen. Ook wordt onderzocht hoe het experimentele en numerieke 
onderzoek in de hoofdfase uitgevoerd kan worden. Uit deze voorstudie bleek dat 
zowel de breedte van de opleggingen en een eventueel overstek naast de opleg
gingen grote invloed heeft op de contactlengte, en dus ook op de spanningsver
deling, in een hoge wandligger. Deze invloed wordt in de berekeningsmethoden, 
besproken in Hoofdstuk 2, niet meegenomen. Hierdoor geven de berekeningsme
thoden voorspellingen wat betreft de spanningen en vervormingen die, weliswaar 
conservatief, niet overeen komen met de werkelijkheid. 

De hoofdfase bestaat uit een experimenteel onderzoek en een numeriek on
derzoek. 
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Om de werkelijke invloed van de breedte van de opleggingen en een overstek 
naast de opleggingen te onderzoeken worden een aantal experimenten uitge
voerd. Deze experimenten worden in Hoofdstuk 4 beschreven. 

Later zal een numeriek model worden opgesteld dat de resultaten van deze 
experimenten produceert. Omdat wijzigingen in een numeriek model eenvoudig 
zijn door te voeren, zal dit numeriek model later gebruikt worden om gedetail
leerd de invloed van enkele parameters op de spanningsverdeling te bepalen . Dit 
numeriek onderzoek wordt besproken in Hoofdstuk 5. 

Afgesloten wordt met een aantal conclusies en aanbevelingen volgende uit 
het uitgevoerde onderzoek. Deze conclusies en aanbevelingen worden beschreven 
in Hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2 

Literatuurstudie 

Een literatuurstudie is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de spanningsverde
ling in een hoge wandligger. Daarnaast zijn verschillende berekeningsmethoden 
onderzocht. Ook is onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd bekeken. Een 
samenvatting van de relevante informatie die i ~ gevonden is in dit hoofdstuk ge
geven. 

2.1 Spanningsverdeling 

In [2] beschrijf J.J. Roberts dat in een hoge wandligger sprake is van een con
structief systeem waarbij een drukboog in de wand ontstaat en de onderbalk 
als trekband gaat fungeren . Door deze spanningsverdeling wordt de belasting 
geconcentreerd nabij de opleggingen , waardoor het buigend moment in de on
derbalk gereduceerd wordt, zoals is afgebeeld in Figuur 2.1. De lengte waarover 
de belasting, door de optredende boogwerking, nabij de opleggingen geconcen
treerd is, wordt de contactlengte (a) genoemd en kan gezien worden als de 
breedte van de aanzet van de drukboog. 

Supe"mposecJ lood 

Figuur 2.1: spanningsverdeling in een samenwerkende ligger, J.J. Roberts (2j. 

De onderbalk neemt slechts een deel van het buigend moment op en werkt 
vooral als een trekband die de spatkrachten van drukboog opneemt. 
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Dit systeem vertoont, in enige mate, overeenkomst met een ligger op een 
verende bedding. De verhouding tussen de stijfheid van de onderbalk en de 
stijf11eid van de wand is van grote invloed op de spanningsverdeling in de wand 
en de grootte van de trekkracht in de onderbalk. 

Wanneer de onderbalk een relatief kleine stijfheid heeft ten opzichte van 
de wand , dan is de contactlengte klein, waardoor de belasting meer nabij de 
opleggingen geconcentreerd wordt. Hierdoor nemen de verticale spanningen 
nabij de opleggingen toe, maar wordt het buigende moment in de onderbalk 
gereduceerd, zoals is afgebeeld in Figuur 2.2. 

t t t t t ' t t * 
~~6Ll 
Ej-- Hoçher stresses 

, shorter contact 

Lower moment~- Span- - - lençth 

Figuur 2.2: spanningsverdeling bij een relatief slappe onderbalk, J. J. Roberts 
(2}. 

Wanneer de onderbalk een relatief grote stijfheid heeft ten opzichte van de 
wand, dan is de contactlengte groot, waardoor de belasting meer over de lengte 
van-de onderbalk wordt verdeeld. Hierdoor worden de verticale spanningen nabij 
de oplegging gereduceerd, maar neemt het buigend moment in de onderbalk toe, 
zoals is afgebeeld in Figuur 2.3. 

'''''*~~~ t . T I . 

. J. ~- ~-t.T 

~~ 
I . 

7 
. I longer contact 1~- ~ H t ; . \• L~•••~" 

--·"'/~·:_ - .. ,,00 ·-- .~ """" 

Figuur 2.3: spanningsverdeling bij een relatief stijve onderbalk, J.J. Roberts 
(2]. 

De moeilijkheid bij hoge wandliggers is dat de onderbalk stijf genoeg dient 
te zijn om nabij de opleggingen de sterkte van het materiaal van de wand niet 
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te laten overschrijden. Daarnaast dient de balk voldoende momentcapaciteit te 
bezitten om de buigende momenten op te nemen. 

Een van de belangrijkste criteria, waaraan een systeem dient te voldoen 
alvorens de hierboven beschreven spanningsverdeling op kan treden , is da.t de 
verhouding tussen de hoogte van de wand en de overspanning van de onderbalk 
minstens 0,6 te dient zijn. Deze grens is relevant voor de aanname dat vlakke 
doorsneden vlak blijven. 

Door R.G. Drysdale worden in [11] drie verschillende bezwijkmechanismen 
beschreven die optreden in een hoge wandliggers: 

• De drukspanningen nabij de opleggingen kunnen de druksterkte van het 
materiaal overschrijden, waardoor de wand op druk bezwijkt nabij de op
leggingen; 

• De schuifspanningen in de kimvoeg tussen wand en onderbalk kunnen de 
schuifsterkte van het materiaal overschrijden, waardoor de wand nabij de 
opleggingen gaat afschuiven over de onderbalk; 

• De onderbalk kan bezwijken door een combinatie van druk en buiging. 
In de onderbalk aanwezige wapening gaat vloeien, waardoor de onderbalk 
nabij het midden van de overspanning gaat scheuren. 

Welke van deze mechanismen optreedt is afuankelijk van de materiaaleigen
schappen van de toegepaste materialen en van de geometrie van het model. 

2.2 Berekeningsmetboden 

In de afgelopen decennia zijn een aanta l berekeningsmethoden ontwikkeld om de 
spanningsverdeling te bepalen in een systeem bestaande uit een hoge wand en 
een verstijfde onder balk. Ieder van deze berekeningsmethoden schematiseert het 
systeem tot een ligger op twee steunpunten met daarop een bepaalde belasting. 
Spanningen die optreden worden vervolgens door middel van vergelijkingen be
rekend. 

Enkele berekeningsmethoden worden hier kort besproken, zodat een inzicht 
verkregen kan worden in de spanningsverdeling in een hoge wandligger, en de 
wijzen waarop verschillende parameters berekend worden. De berekeningsme
thoden die behandeld worden zijn achtereenvolgens: 

• De traditionele methode in §2.2.1 ; 

• 1\IIethode Wood in §2.2.2; 

• Methode Wood en Simms in §2.2.3; 

• Methode Stafford-Smith en Riddington in §2.2.4; 

• Analytische methode Davies en Ahmed in §2.2.5; 

• Grafische methode Davies en Ahmed in §2.2.6. 

Voor een meer uitgebreide samenvatting wordt verwezen naar het werk van 
R.G. Drysdale [11], .J.J. Roberts [2] en A.W. Hendry [3]. Deze werken zijn 
samengevat door J.R. Sterrenburg in [4]. Het hieronder gepresenteerde is een 
geciteerde, en plaatselijk aangevulde, selectie uit [4] (pagina 19 tot en met 28). 
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2.2.1 Traditionele methode 

De traditionele methode schematiseert het systeem tot een ligger op twee steun
punten waar een belasting op werkt die aangrijpt binnen een gelijkzijdige drie
hoek boven de onderbalk. Belasting (inclusief het eigen gewicht van de wand) 
die buiten deze driehoek aangrijpt wordt direct door boogwerking naar de op
leggingen afgedragen, waar deze geschematiseerd wordt als een puntlast, zoals 
is afgebeeld in Figuur 2.4. 

+ i + + + + + + ' 
/ 

Figuur 2.4: Driehoekige belastingafdracht gecombineerd met boogwerking, J.J. 
Roberts (2}. 

De grote van het buigend moment m de onderbalk kan berekend worden 
volgens: 

W6o x L 
M = --=-6- (2.1) 

Hierin is W60 de belasting die binnen de gelijkzijdige driehoek boven de 
onderbalk aangrijpt. 

Zoals blijkt uit Vergelijking 2.1 heeft belasting die boven de apex van de drie
hoek aangrijpt geen invloed op het buigende moment in de onderbalk, ongeacht 
de grote van deze belasting. 

Deze methode is conservatief, wat betreft de buigende momenten in de on
derbalk, wanneer alleen het eigen gewicht van de wand wordt beschouwd, zoals 
is beschreven door .J.J. Roberts in [2]. 

2.2.2 Methode Wood 

Na experimenteel onderzoek concludeert R.H. Wood in 1952 dat de traditionele 
methode de buigende momenten in de onderbalk overschat, zoals is beschreven 
in [13]. Ter verbetering van de conservatieve traditionele methode stelt R.H. 
Wood twee nieuwe ontwerpmethoden op. 

De eerste methode berekend de trekkracht in de onderbalk en gaat hierbij 
uit van een samenwerking tussen de wand en de onderbalk tot één ligger , zoals 
afgebeeld in Figuur 2.5. Deze methode is alleen geldig voor gesloten wanden 
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en stelt een inwendige hefboomsarm (hm) vast. De grote van de inwendige 
hefboomsarm is de kleinste waarde van hm = 0,7 x Lof hm = 2/3 x h. Hierin 
is L de overspanning en h de hoogte van de wand. 

De trekkracht in de onderbalk is afhankelijk van de inwendige hefboomsarm: 

F = _O_,l_25_x_W_ x_L 
hm 

(2 .2) 

Figuur 2.5: Methode van de inwendige hefboomsarm, J.J. Roberts /2/. 

De tweede methode berekend het buigend moment in de onderbalk en gaat 
uit van een equivalent buigend moment in de onderbalk, zoals afgebeeld in 
Figuur 2.6. Op basis van experimenteel onderzoek stelt Wood een vergelijking 
op ter bepaling van dit equivalent buigend moment: 

M= WxL 
Kw 

(2.3) 

De parameter J( w in Vergelijking 2.3 is afhankelijk van de plaats van de 
opening en varieert van 50 (voor een opening nabij de opleggingen) tot 100 
(voor een opening in het midden van de overspanning of wanneer geen opening 
aanwezig is). 

Figuur 2.6: Methode van het equivalent buigend moment, J.J. Roberts /2/ . 

2.2.3 Methode Wood en Simms 

Omdat de methode van Wood a lleen uitspraken doet over de trekkracht en het 
buigende moment in de onderbalk, en niet over de drukspanningen nabij de 
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opleggingen , stellen RH. Wood en L.G. Simms in 1969 een algemene ontwerp
methode op [14]. Deze methode is grotendeels gebaseerd op het experimenteel 
onderzoek van RH. Wood uit 1952. 

De methode gaat uit van een rechthoekige verdeling van de drukspannin
gen nabij de opleggingen. Deze verticale spanningen ontstaan ten gevolge van 
het eigen gewicht van de wand en een eventuele belasting op de wand, zoals is 
afgebeeld in Figuur 2.7. De lengte waarover deze spanningen werken wordt x 
genoemd, en kan worden gezien als een eenvoudige voorstelling van de contact
lengte. 

w{Wsupc 
Wwall 

r ~ ~ ~ ~ ~ 
I I I I I 

I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
L J I J - I 

I I I I 
h 

I I I I I 
I I I I 

I I I I I 
I I I 

lil lUl 1111 I I lil w 111 11 
lllltn 1111 I _I I 11 m 111 1 

·~~x x ~ ~ W/ 12 

L r-..., 

Figuur 2.7: Methode van Wood en Simms, J.R. Sterrenburg (4}. 

De mate waarin de spanningen zich nabij de oplegging concentreren is afhan
kelijk van de contactlengte en dus ook van de stijfheidsverhouding tussen wand 
en onderbalk (zie ook §2.1 en Figuur 2.2 en Figuur 2.2). Om dit te kwantificeren 
introduceren Wood en Simms een factor C: 

C= Kws 
8 

(2.4) 

In Vergelijking 2.4 is Kws een stijfheidsparameter die de samenwerking tus
sen onderbalk en wand weergeeft. Op grond van het experimenteel onderzoek 
van \Vood uit 1952 wordt deze parameter gesteld op k = 8 wanneer geen samen
werking aanwezig is en k = 100 wanneer maximale samenwerking tussen wand 
en onderbalk aanwezig is. De waarde van deze parameter Kw s voor een be
paald model moet bepaald worden uit experimenteel onderzoek of moet worden 
geschat. 

De verhouding tussen de gemiddelde drukspanning over de lengte van de 
wand tot de drukspanning in de rechthoekige spanningsverdeling kan berekend 
worden als: 
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L 
C=--

2 xx 
(2.5) 

De drukspanning in de rechthoekige spanningsverdeling is bepaald op grond 
van deze factor C: 

q 
ay = C (2.6) 

Het buigend moment in de onderbalk is afhankelijk van de in Vergelijking 2.4 
geïntroduceerde parameter Kw s,die de samenwerking tussen wand en onderbalk 
weergeeft: 

W x L 
M=-

Kws 

Uit Vergelijking 2.4 en Vergelijking 2.5 volgt: 

Kws L 4xL 
-- = - ----1 Kws = --

8 2 x x x 

(2.7) 

(2.8) 

Dit kan vervolgens in Vergelijking 2. 7 worden ingevuld, waardoor wordt ge
vonden: 

WxL Wxx 
M=-----1 M=--

4xL 4 
(2.9) 

x 

Vergelijking 2.9 is een eenvoudige vergelijking ter bepaling van het buigend 
moment in de onderbalk, afhankelijk van de lengte x waarover de drukspanning 
verdeeld zijn. Op deze manier is zowel de geometrie van het model als ook 
de samenwerking tussen wand en onderbalk gekwantificeerd om het buigende 
moment en de verticale spanningen te bepalen. 

2.2.4 Methode Stafford-Smith en Riddington 

In 1976 ontwikkelen B.S. Stafford-Smith en J.R. Riddington een nieuwe theorie, 
gebaseerd op de theorie van een ligger op een verende bedding [15]. Hiertoe 
wordt numeriek onderzoek uitgevoerd en vervolgens een parameter Ks (Ver
gelijking 2.10) geïntroduceerd om de relatieve buigstijfheid van de wand ten 
opzichte van de onderbalk weer te geven. Deze parameter is van belang voor 
de bepaling van drukspanningen in de wand en de buigende momenten in de 
onder balk. 

K 
5 

= • Ew x t x L3 

Eb x h 
(2.10) 

Om de resultaten te verklaren uit het. numeriek onderzoek zijn, op grond 
van de parameter Ks , vergelijkingen gegeven voor: 
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• Het maximaal buigend moment in de onderbalk: 

W x L 
M = - -----r==== 

• De maximale verticale spanning in de wand: 

_ . ~ (E'" x t x L3
)

0

'

25 

ay - 1,63 x L x E I 
x t b x b 

• De maximale trekkracht in de onderbalk: 

F= W 
3,4 

• De contactlengte tussen wand en onderbalk: 

L 
a = 

Ks 

Niels Verdel 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

Deze vergelijkingen zijn een best fit om de resultaten uit het numeriek on
derzoek te verklaren. 

Verder wordt geconcludeerd dat de hoogte van de wand geen invloed heeft 
op de spanningsverdeling als de verhouding tussen de hoogte en de overspanning 
groter is dan 0,6. Dientengevolge komt. de hoogte niet voor in de vergelijkingen. 

In [11] wordt door R.G . Drysdale beschreven dat een vergelijkende studie 
aangeeft dat de methode Stafford-Smith en Riddington redelijke resultaten geeft 
wat betreft de doorbuiging van de onderbalk, maar de methode erg conservatief 
is wat betreft de axiale trekkracht in de onderbalk en de drukspanning in de 
wand. 

2.2.5 Analytische methode Davies en Ahmed 

Om de conservatieve waardes, die volgen uit de methode van Stafford-Smith en 
Riddington, te verbeteren wordt in 1978 numeriek onderzoek uitgevoerd door 
S.R. Davies en A.E. Ahmed naar de afschuiving tussen wand en onderbalk. 
Dit onderzoek wordt door S.R. Davies en A.E. Ahmed beschreven in [12] en 
samengevat door R.G. Drysdale in [11]. Op grond van de resultaten wordt een 
nieuwe parameter KA geïntroduceerd, die de axiale stijfheidsverhouding tussen 
de wand en de onderbalk weergeeft: 

(2.15) 

Daarnaast wordt de parameter Ks, geïntroduceerd door B. Stafford-Smith 
en J .R. Riddington, enigszins aangepast tot een nieuwe parameter Kp : 

(2.16) 
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Deze nieuwe parameter Kp lijkt sterk op de parameter Ks (uit de methode 
Stafford-Smith en Riddington), maar omdat de hoogte van de wand wordt mee
genomen geeft deze parameter een betere representatie van de relatieve buigstijf
heid tussen de wand en de onderbalk. 

De contactlengte tussen wand en onderbalk kan vervolgens worden berekend 
als: 

L 
(2 .17) (X = ----:- - -

1+/3x Kp 

Waarin ,8 een parameter is gebaseerd op de verhouding tussen hoogte en 
overspanning. Deze waarde is gegeven in Figuur 2.8. 

2.4r 
2.0 -

1.6-

p 1.2 ~ 

::f 
o.rl-o __ _j_ ___ --'-_..__ _ ___j 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

h/l 

Figuur 2.8: B epaling van de factor /3, R .G. Drysdale (11}. 

Na. de bepaling van de contactlengte en de aanname van een driehoekig 
spanningsverloop bij de opleggingen, kunnen de momenten en spanningen in 
de onderbalk en de wand worden berekend volgens de conventionele structurele 
analyses. Op basis van de gegeven vergelijkingen kan gesteld worden dat het 
verhogen van de stijfheid van de onderbalk ten opzichte van de wand een grotere 
contactlengte tot gevolg heeft. Dit verhoogt weer het buigend moment in de 
onderbalk en reduceert de spanningen in de wand. 

2.2.6 Grafische methode Davies en Ahmed 

In 1980 hebben S.R. Davies en A.E . Ahmed de analytische methode toegankelij
ker gemaakt voor ontwerpberekeningen, door een gra fische methode te introdu
ceren. Deze methode wordt door R.G. Drysdale beschreven in [11]. Uitgaande 
van de stijfueidsparameters K p en KA, die in 1978 zijn geïntroduceerd, zijn 
vergelijkingen en grafieken gegeven om het maximale moment in de onderbalk , 
de max imale verticale spanning in de wand , de maximale trekkracht in de on
derbalk en de maxima le schuifspanning t ussen wand en onderbalk te bepalen . 

• De maximale verticale spanning in de wand wordt berekend als: 

w 
U y = C I x -L 

x t 
(2 .18) 
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• De maximale trekkracht in de onderbalk wordt berekend als: 

(2.19) 

• De maximale schuifspanning tussen wand en onderbalk wordt berekend 
als: w 

T x y = C1 X C2 X -
L x t 

(2.20) 

• Het maximaal buigend moment in de onderbalk wordt berekend als: 

(2.21) 

De waardes van cl en c2 zijn afhankelijk van de stijfheidsparameters K Fen 
KA en zijn gegeven in Figuur 2.9 en Figuur 2.10 voor verschillende verhoudingen 
tussen de hoogte en de overspanning. 

20 

16 

c1 12 

8 

-- --·---·--------, 
~ 10 <D r-.eo (\1 
:1:: ciddei . 

0~~~-67-~s~1~0-1~2'~174~ 

KF 

Figuur 2.9: Bepaling van de factor C 1 , R. G. Drysdale (11}. 

0.4 

0.1 

o~--~--~2--~3~-~~ 

KA 

Figuur 2.10: Bepaling van de factor C2 , R.G. Drysdale (11}. 

De waardes van C3 en C4 zijn afhankelijk van de stijfheidsparameter K p: 

• Wanneer Kp ::; 5, dan geldt C3 = 2,0 en C4 = 0,20; 
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• Wanneer 5 < Kp < 7, dan geldt C3 = 1,5 en C4 = 0,19; 

• Wanneer Kp 2: 7, dan geldt C3 = 1,0 en C4 = 0,17. 

De verschillende waardes voor C3 en C4 geven de veronderstelling weer dat 
de verdeling van de drukspanningen over de contactlengte tussen wand en onder
balk veranderen van lineair, naar parabolisch, naar kubisch gedrag wanneer de 
relatieve buigstijfheid van de wand ten opzichte van de onderbalk verminderd, 
hetgeen ook in Figuur 2.11, Figuur 2.12 en Figuur 2.13 is afgebeeld. 

(a) Very Fieldbie Beam 
(Kf> 7) 

Figuur 2.11: Verticale spanningsverdeling bij een zeer slappe onderbalk, R. G. 
Drysdale (11 j. 

(b) Flexible Beam 
(5 <Kt< 7) 

Figuur 2.12: Verticale spanningsverdeling bij een slappe onderbalk, R. G. Drys
dale (11 j. 

(c) StifiBeam 
(K,< 5) 

Figuur 2.13: Verticale spanningsverdeling bij een stijve onderbalk, R. G. Drys
dale (11 j. 
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Tenslotte wordt de maximale doorbuiging in het midden van de overspanning 
gegeven als: 

WxL3 (5 xC1 -2 25xWb lOxC2xtb) 
u = x + - + 

Y 240 x Eb x h C1
3 8 x W L 

(2.22) 
3 x W x L 

10 X Ew X h X t 

Hierin is Wb het eigen gewicht van de onderbalk. 

2.3 Samenvatting voorgaand onderzoek 

Naar de spanningsverdeling in hoge wandligger is door de jaren heen veel on
derzoek gedaan. De conclusies van een aantal recente onderzoeken worden hier 
gepresenteerd. 

2.3.1 Hoge wandliggers m kalkzandsteen 

In [4] wordt het onderzoek beschreven dat in 2007 door J.R. Sterrenburg is uit
gevoerd naar de spanningsverdeling in een hoge wandligger in kalkzandsteen. 
Hiertoe is experimenteel en numeriek onderzoek uitgevoerd om de invloed van 
de scheurvorming, de buigstijfheid van de boven- en onderbalk en de construc
tiehoogte op de spanningsverdeling in een hoge wandligger te bepalen. 

Geconcludeerd wordt dat, doordat de onderbalk als trekband fungeert, trek
spanningen ontstaan in zowel de kalkzandsteen wand als in de onderbalk. Bij 
overschrijding van de treksterkte ontstaat een verticale scheur in de wand. Om 
dit te voorkomen kan een verticale voeg worden aangebracht, die de drukzone 
niet snijdt. Ook kan de buigstijfheid van de onderbalk worden verhoogd, zodat 
de trekspanningen in de wand beperkt blijven, waardoor ook de drukkracht in 
de bovenbalk afneemt. Na het ontstaan van een scheur heeft de buigstijfheid 
van de onderbalk weinig invloed op de buigstijfheid van de hele constructie. 

2.3.2 Samengestelde lateien 

In [6] is het onderzoek beschreven dat in 2008 door E.M.A. Hoekstra is uit
gevoerd naar het verloop van verschillende spanningen in een samenwerkende 
latei , en hoe dit spanningsverloop vertaald kan worden naar rekenregels in de 
praktijk . Onderzoek is enkel uitgevoerd naar het bezwijkgedrag. De huidige 
toetsing van de dwarskracht is te veilig en levert toelaatbare belastingen op die 
ver beneden de werkelijk opneembare belasting liggen. Daarnaast wordt in de 
berekeningen geen rekening gehouden met mogelijke scheurvorming in de beton 
latei nabij de oplegging. 

Uit de resultaten van het experiment blijkt dat een samenwerkende latei 
vrijwel altijd bezwijkt door een scheur die ontstaat boven een oplegging vanuit 
de lintvoeg tussen beton latei en metselwerk. De schuifspanningen die hier 
ontstaan zijn een combinatie van de horizontale component van de drukboog 
en de buiging van de beton latei. Naarmate de hoogte van de samenwerkende 
latei kleiner wordt, worden de schuifspanningen grotendeels veroorzaakt door 
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buiging. Als de hoogte van de samenwerkende latei groter wordt, worden de 
grootste schuifspanningen veroorzaakt door de spatkracht van de drukboog. 
Uit de resultaten van het experiment blijkt dat de eerste scheurtjes meestal 
optreden in de beton latei, in het midden van de overspanning (ten gevolge van 
buiging) ofwel nabij de opleggingen (ten gevolge van een inklemmingsmoment). 

2.3.3 Computational Modelling of Calcium Silicate Walls 

In [7] is het onderzoek beschreven dat in 2007 is uitgevoerd door J. Martens 
om hoge wanden in kalkzandsteen te construeren. Onderzoek is gedaan naar 
de precieze grote van de spanningen en het bezwijkgedrag van deze wanden. 
Hiertoe is onderzoek gedaan naar zowel het lineaire en het niet-lineaire gedrag 
van kalkzandsteen. Dit is numeriek onderzocht en teruggekoppeld naar het 
experimentele onderzoek dat is uitgevoerd door J. R. Sterrenburg en beschreven 
is in [4]. 

Geconcludeerd wordt dat het beter is om het constructieve gedrag van de 
wand te analyseren, in plaats van te concentreren op de werking tussen onder
balk en wand, iets dat met een Eindige Elementen model kan gebeuren. 

2.3.4 Composite action in CASIEL TLM walls 

In [8] wordt het onderzoek beschreven dat in 2010 is uitgevoerd door A.T. 
Vermeltfoort naar verschillende methodes om de sterkte van een hoge wandligger 
te berekenen. Daarnaast wordt kort een experimenteel onderzoek besproken 
waarin 4 hoge wandliggers in kalkzandsteen zijn getest. In dit onderzoek zijn een 
drietal zaken onderzocht, te weten de invloed van de stijfheid van de onderbalk, 
het effect van belasting op deze onderbalk, en de invloed van scheurvorming op 
het gedrag van de hoge wandligger. 

Geconcludeerd wordt dat de belasting op de onderbalk nauwelijks invloed 
heeft op totale vervorming van de constructie. Ook de buigstijfheid van de 
onderbalk had weinig invloed op de buigstijfheid van de gehele constructie. 

2.3.5 FEM analyses of masonry walls supported on two-
span frames 

In [9] is het onderzoek beschreven dat in 2004 is uitgevoerd door X. Li, S.X. 
Gong en X.L. Gu om hoge wandliggers te berekenen in een statisch onbepaald 
systeem. Verondersteld wordt dat geen openingen in de wand aanwezig zijn. 

Geconcludeerd wordt dat de constructie zich als een samengestelde onderbalk 
gedraagt, waa.rbij de onderbalk als trekband gaat fungeren. De verdeling van 
de axiale krachten tussen de kolommen wordt benvloed door de optredende 
boogwerk ing. 
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Hoofdstuk 3 

Numerieke parameterstudie 

Een numeriek vooronderzoek is uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van de 
mate waarin verschillende parameters invloed hebben op de spanningsverdeling. 
In dit hoofdstuk wordt deze numerieke parameterstudie besproken. 

Hiertoe wordt eerst het numeriek model dat opgezet is toegelicht. Daarna 
worden de uitkomsten van dit numeriek model besproken, en vergeleken met de 
uitkomsten die verwacht mogen worden op grond van de literatuur en de bere
keningsmethoden. Vervolgens wordt de numerieke parameterstudie behandeld 
en wordt geconcludeerd in hoeverre de verschillende parameters invloed hebben 
op de spanningsverdeling. 

Op grond van deze conclusies wordt besloten welke parameters nader onder
zocht worden tijdens de hoofdfase. 

3.1 Beschrijving numeriek model 

Om het numeriek vooronderzoek uit te voeren is een eindig elementen model op
gezet in het eindig elementen pakket ANSYS. Tijdens dit vooronderzoek worden 
verschillende modellen doorgerekend met ieder een andere geometrie of andere 
materiaaleigenschappen. Hiertoe is eerst in EXCEL een spreadsheet opgesteld 
die aan de hand van een aantal in te geven parameters uitvoer produceert die 
de geometrie beschrijft. Deze uitvoer wordt daarna in ANSYS ingelezen . 

Een schematische afbeelding van het probleem is gegeven in Figuur 3.1. Om 
de invloed van de parameters op de spanningsverdeling te kwantificeren worden 
de resultaten opgevraagd over de gestippelde lijnen in Figuur 3.1. De gestippelde 
horizontale lijn is ter plaatse van de kimvoeg tussen wand en onderbalk. De 
gestippelde verticale lijn is in het hart van de overspanning. 
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Figuur 3.1: Schematische afbeelding van het probleem. 

De EXCEL spreadsheet waarmee de uitvoer wordt gegenereerd bestaat uit 
drie bladen. Allereerst een invoerblad, waar de gebruiker de waarden van een 
aantal parameters kan aanpassen. Vervolgens is een formuleblad opgesteld waar 
automatisch de geometrie van het model berekend wordt. Tenslotte is een uit
voerblad opgesteld dat een tekst genereert die ingelezen kan worden in ANSYS. 
In Figuur 3.2 is het invoerblad afgebeeld. In Bijlage A is de uitvoer gegeven die 
is geproduceerd aan de hand van de parameters zoals deze in Figuur 3.2 zijn 
opgegeven. 

Algemene gegeyens 

Tltel = Referentie 1-l Titel van het document 

~ 
I = 300mm ' Dikte van het model 

hw = 3.000 mm1 Hoogte van de wand( en) 

hb = 300 mm1 Hoogte van de balken 

L = 6.000 mm ' Overspanning van één veld 

"· = 1(·) Aantal velden van het model 

"v = 1(·) Aantallagen van het made/ 

~ 
hk = 3.000 mm ' Hoogte van de kolommen 

bk = 300mm ' Breedte van de kolommen 

Liltlts = 0 mm 1 Overstek nabij meestimker kolom 

L,..thlt = 0 mm 1 Overstek nabiJ meest rechter kolom 

MateriaaleigenschaPpen 

E1r. = 25.400 N/mm1 Efasticitestsmadulus van de kolommen 

Eb;o = 25.400 N/mmz Efosticiteitsmadulus van de onderste balk 

Eb = 10.000 N/mm2 Elasciciteitsmadulus van de overige balk( en} 

E.,.. = 4.000 N/mm2 f/ascidceitsmadulus van de wand( en) 

Meshelsenschaopen 

N = 50 mm1 Lengte van een element van de mesh 

Belastingen 

W = 1.000 kN Talale belasring ap de bovenste vlaer 

q = 158,73 N/mm1 Belasring omgerekend noarq-/ost 

Figuur 3.2: Invoerblad van de EXCEL spreadsheet. 

De verplaatsing van het model wordt verhinderd in y-richting aan de on
derzijde van de kolommen. De verplaatsing in het punt precies halverwege de 
overspanning aan de bovenzijde van de bovenste balk wordt verhinderd in x
richting. 

Als elementtype is gekozen voor een PLANE82. Dit element wordt gebruikt 
voor het 2D modeleren van constructies. Het element wordt gedefinieerd door 
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8 knopen met ieder twee vrijheidsgraden; translat ie in zowel x-richting als in 
y-richting. Door de kwadratische interpolatie van het 8-knoops element kan 
buiging voldoende nauwkeurig worden beschreven [5]. Van een volledige be
schrijving van dit element wordt hier afgezien, en verwezen naar de helpfunctie 
van ANSYS. 

Het model wordt lineair elastisch doorgerekend ; enkel het niet gescheurde 
model wordt bekeken. 

3 .1.1 Beschrijving referentiemodel 

Om de resultaten uit de parameter studie te vergelijken is een referentiemodel 
opgesteld. Tijdens de parameterstudie (beschreven in §3.2) wordt telkens één 
parameter aangepast ten opzichte van dit referentiemodel , en de resultaten wor
den met de resultaten van het referentiemodel vergeleken. Op deze manier wordt 
de invloed van één enkele parameter op de spanningsverdeling onderzocht. 

In Figuur 3.3 is een schematische afbeelding van het referentiemodel gegeven. 

r 
{-

~ IT-~---~~L-----
1 l E=lO.OOON/mm2 

0 
0 

~ 

~ 

E=4.000N/mm2 

- --{ 

I I 
I I 

I E=25.400N/mm2 

~ I I 
__I=25 .400N/mJll2 

-.-
5700 

Figuur 3.3: Schematische afbeelding van het referentiemodel. 

Hieronder wordt het referentiemodel beschreven aan de hand van Figuur 3.2. 

Geometrische eigenschappen: 

• t = De dikte van het model, de waarde van deze parameter in het referen
tiemodel bedraagt 300mm 1 ; 

• hw = De hoogte van de kalkzandsteen wand, de waarde van deze parameter 
in het referentiemodel bedraagt 3 OOOmm 1 ; 

• hb = De hoogte van de balken, de waarde van deze parameter m het 
referentiemodel bedraagt 300mm 1 ; 

• L = De lengte van de hart-op-hart overspanning tussen de kolommen van 
de wanden, de waarde van deze parameter in het referentiemodel bedraagt 
6.000mm1

; 
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• nx = Het aantal velden waaruit het model bestaat, het referentiemodel 
avespant één (1) veld; 

• ny = Het aantal lagen waaruit het model bestaat, het referentiemodel 
bestaat uit één (1) laag. 

De onderste bouwlaag bestaat uit de onderbalk, een wand en een bovenbalk. 
Alle overige bouwlagen bestaan uit een wand en een bovenbalk. 

Geometrische eigenschappen van de kolommen: 

• hk = De hoogte van de kolommen, de waarde van deze parameter in het 
referentiemodel bedraagt 3 OOOmm 1 ; 

• bk = De breedte van de kolommen, de waarde van deze parameter in het 
referentiemodel bedraagt 300mm 1 ; 

• Llinks = De lengte van het overstek nabij de meest linker kolom, in het 
referentiemodel is geen overstek aanwezig, dus de waarde van deze para
meter bedraagt Omm 1 ; 

• Lrechts = De lengte van het overstek nabij de meest rechter kolom, in 
het referentiemodel is geen overstek aanwezig, dus de waarde van deze 
parameter bedraagt Omm 1 . 

Materiaaleigenschappen: 

• Ek = De Elasticiteitsmodulus van de kolommen, de waarde van deze pa
rameter in het referentiemodel bedraagt 25 400N/mm2 ; 

• Eb; o = De Elasticiteitsmodulus van de onderste balk, de waarde van deze 
parameter in het referentiemodel bedraagt 25 400N/mm2

; 

• Eb = De Elasticiteitsmodulus van alle overige balken, de waarde van deze 
parameter in het referentiemodel bedraagt 10000N/mm2 ; 

• Ew = De Elasticiteitsmodulus van alle wanden, de waarde van deze para
meter in het referentiemodel bedraagt 4 OOON/mm2 . 

De waardes voor de materiaaleigenschappen die gebruikt zijn in het refe
rentiemodel komen overeen met de waardes gebruikt door J.R. Sterrenburg in 
[4]. De Poisson-factorm, die de dwarscontractie beschrijft, bedraagt voor alle 
materialen 0,2 [-]. Deze wordt niet gevarieerd tijdens dit onderzoek. 

Mesheigenschappen: 

• N = De lengte van een gemeshed element, de waarde van deze parameter 
in het referentiemodel bedraagt 50mm 1 . 

Bij een fijner elementnet zijn de elementen kleiner en de resultaten nauw
keuriger, echter de tijd die nodig is om een model door te rekenen neemt ook 
toe, zoals is beschreven in [10]. Uit vergelijking van de resultaten van het re
ferentiemodel met een verschillende fijnheid van het elementnet blijkt dat de 
resultaten bij een elementlengte van 50mm 1 voldoende nauwkeurig zijn voor dit 
vooronderzoek. 

Belastingen: 
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• W = De totale belasting werkende op het model , de waarde van deze 
parameter in het referentiemodel bedraagt 1 OOOkN. 

• q =De totale belasting werkende op het model omgerekend naar een q-last, 
deze parameter wordt automatisch berekend op grond van de paramater 
W en kan niet worden aangepast. 

De uitvoer van het referentiemodel die door EXCEL geproduceerd wordt, en 
ingelezen wordt in ANSYS, is gegeven in Bijlage A. 

3.1.2 Resultaten referentiemodel 

De resultaten uit het referentiemodel worden besproken aan de hand van de 
berekeningsmethoden, die in §2.2 beschreven zijn, en op de spanningsverdeling 
zoals beschreven in §2.1. 

Een schematisch afbeelding van de spanningsverdeling in een hoge wandlig
ger is gegeven in Figuur 3.4. 
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Figuur 3.4: spanningsverdeling in een hoge wandligger volgens MatrixFrame. 

Een dergelijke schematisering, wat betreft de spanningsverdeling, is ook ge
geven door J.J. Roberts in [2] en RG. Drysdale in [11]. Aangenomen wordt 
dat een drukboog ontstaat in de wand, waarvan de aanzet zich nabij de op
leggingen bevindt. Hierdoor wordt de · totale belasting nabij de opleggingen 
geconcentreerd, waardoor hier grote drukspanningen worden verwacht. 

Op grond van deze spanningsaanname kunnen de resultaten uit het refe
rentiemodel van de spanningen in y-richting en de schuifspanningen verklaard 
worden. Deze resultaten zijn afgebeeld in Figuur 3.5 en Figuur 3.6. 
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Figuur 3.5: Kleinste waarde van de hoofdspanningen in het referentiemodel 
volgens ANSYS. 
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Figuur 3.6: Schuifspanningen in het referentiemodel volgens ANSYS. 

De spanningsverdeling uit Figuur 3.4, waar de verticale spanningen nabij de 
opleggingen geconcentreerd zijn, valt terug te zien in de spanningen in y-richting 
in Figuur 3.5. De drukkrachten afkomstig uit de drukboog zijn terug te vinden 
in deze afbeelding als de toename van de drukspanningen nabij de opleggingen. 
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De schuifspanningen zijn volgens de theorie van Jouravski ook te herleiden 
uit de spanningsverdeling afgebeeld in Figuur 3.4. Als wordt verondersteld dat 
de schuifspanningen ontstaan door afschuiving van de wand over de onderbalk 
ten gevolge van de dwarskracht, dan wordt een zelfde soort spanningsverdeling 
verwacht, wat betreft de schuifspanningen, zoals deze in Figuur 3.6 is afgebeeld. 
De afname van de schuifspanningen nabij de opleggingen is te verklaren uit het 
feit dat de dwarskracht over deze lengte afneemt, ten gevolge van de reactie
kracht in de kolom. 

In Figuur 3.7 en Figuur 3.8 zijn de verplaatsingen in respectievelijk x-richting 
en in y-richting gegeven. Beide figuren worden hieronder verklaard door de 
spanningsverdeling die verwacht wordt in een hoge wandligger. 
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Figuur 3. 7: Verplaatsingen in x-richting in het referentiemodel volgens AN
SYS. 

De onderbalk gaat als trekband fungeren, waardoor de onderbalk gaat uit
rekken. Punten die verder van het hart van de overspanning liggen verplaatsen 
meer ten opzichte van een onbelast model als punten die nabij het hart van de 
overspanning liggen. De afname van de verplaatsingen in x-richting rondom de 
opleggingen kan verklaard worden door de stijfheid van de kolommen, die de 
rek van de onderbalk enigszins tegen gaan. 

Pagina 23 



Hoge Wandliggers in Kalkzandsteen 

0,00 

-0,50 . .. .. . . ... 

r:; -1,00 
E 
E .._ 
z 
> 
:> -1 ,50 

-2,00 

• 
.. 

.. · .... 
·. · . 

·· · ·· · · ··· ·· · . 

~' 

-2,50 +-----..--;----;----;r----r------r--T---1 

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

D)mm) 

Niels Verdel 

Figuur 3.8: Verplaatsingen in y-richting in het referentiemodel volgens AN
SYS. 

De verplaatsingen in y-richting kunnen verklaard worden uit de aanname 
dat een drukboog wordt gevormd in de wand. Een vervormingslijn zoals deze 
bij liggers op twee steunpunten voorkomt wordt gevonden, echter het referen
tiemodel vervormt meer nabij de opleggingen. Dit kan verklaard worden door 
de ontwikkeling van een drukboog in de wand. Van een uniform verdeelde be
lasting is geen sprake, want de belasting is geconcentreerd rond de opleggingen. 
Hierdoor worden de grote vervormingen nabij de kolommen verklaard. 

De initiële verplaatsing wordt verklaard uit het feit dat de kolommen worden 
ingedrukt. Wanneer de stijfheid van de kolommen vergroot wordt, wordt een 
kleinere initiële verplaatsing gevonden. Dit wordt besproken in §3.2.1. 
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Figuur 3.9: X -spanningen in het referentiemodel volgens ANSYS. 

De spanningen in x-richting over de hoogte van het model in het midden 
van de overspanning zijn gegeven in Figuur 3.9. Deze Figuur komt overeen met 
de verwachting, bekend uit voorgaande onderzoeken, en wordt ook beschreven 
door R.G. Drysdale in [11]. Te zien is dat de onderbalk als trekband fungeert 
en een groot gedeelte van de trekkrachten opneemt. De drukspanningen worden 
door de wand opgenomen. In deze Figuur zijn de verschillende materialen (met 
verschillende stijfheden) terug te vinden als lijnen met een verschillende hel
lingshoek. De hoogte van de neutrale lijn wordt ook uit Figuur 3.9 afgelezen als 
de plaats waar de spanningen in x-richting ON jmm2 zijn. Dit is op een hoogte 
van 970mm 1 vanaf de onderrand van de onderste onder balk. 

3.1.3 Controle referentiemodel 

In deze paragraaf worden de minimale en de maximale waarde van de spanningen 
en de verplaatsingen gegeven. In §3.2 wordt naar deze resultaten verwezen. Ook 
worden de resultaten vergeleken met de resultaten die worden voorspeld door 
de verschillende berekeningsmethoden. 

De spanningen en verplaatsingen worden aangeduid als: 

• CJx = De spanningen in x-richting; 

• CTy = De spanningen in y-richting; 

• Txy = De schuifspanningen; 

• CJ1 = De grootste waarde van de hoofdspanning. Deze wordt berekend 
met behulp van de methode van Mohr: 

CJx - C!y 2 

( )

2 

2 + T-r;y (3.1) 
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• a3 = De kleinste waarde van de hoofdspanning. Deze wordt berekend met 
behulp van de methode van Mohr: 

(

O"x-O"y)

2 

2 
2 +Txy (3.2) 

• Ux = De verplaatsing in x-richting; 

• uy = De verplaatsing in y-richting. 

Een overzicht van alle resultaten uit het referentiemodel in de kimvoeg tussen 
wand en onderbalk zijn gegeven in B. De minimale en maximale waarde van de 
spanningen en verplaatsingen in het referentiemodel in de kimvoeg zijn gegeven 
in Tabel 3.1. In deze Tabel is de plaats waar een spanning optreedt de afstand 
langs de kimvoeg gemeten vanaf het hart van de linker kolom. Uit de symmetrie 
van het model volgt dat de gevonden waardes twee keer voorkomen. Slechts de 
plaats het dichtst bij het hart van de linker kolom is gegeven. 

Tabel 3.1: Piekwaarden van de spanningen en verplaatsingen in het referen
tiemodel in de kimvoeg tussen onderbalk en wand. 

Min. Plaats Max. Plaats 
[N/mm2

] [mm1] [N/mm2
] [mm 1

] 

O"x -0,94 400 1,20 3 000 
O"y -6,31 -150 0,02 1400 
Txy -1,07 200 1,07 5800 
O"J -0,13 400 1,20 3000 
O"J -6,32 -150 0,01 1550 
U x -0 ,14 -150 0,14 6150 
Uy -2 ,00 3 000 -0,60 -150 

De maximale waarde van de verplaatsing in y-richting van het referentie
model bedraagt -2, OOmm I Merk op dat dit inclusief de verkorting van de 
kolommen is. Deze verkorting van de kolommen wordt berekend volgens de wet 
van Hooke: 

F x lk 
é= 

Ek x Ab 
(3.3) 

Door het invullen van Vergelijking 3.3 wordt gevonden: 

-500 000 X 3 000 1 

25 400 x (300 x 300) = -0,66mm (3.4) 

Deze waarde kan ook uit Figuur 3.6 worden afgelezen als de verplaatsing 
op de uiteinde van het model. De maximale verplaatsing in y-richting van het 
referentiemodel exclusief de verkorting van de kolommen bedraagt dan: 

- 2, 00 - ( -0, 60) = -1, 40mm 1 (3.5) 
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De netto maximale doorbuiging van de onderbalk is dus niet -2, OOmm 1 

zoals is gegeven in Tabel 3.1 maar -1, 40mm 1 . 

Het model is daarnaast ook doorgerekend met behulp van de berekenings
methoden die zijn beschreven in §2.2. Deze berekeningen zijn terug te vinden 
m: 

• De traditionele methode in Bijlage C; 

• De methode Wood in Bijlage D; 

• De methode Wood en Simms in Bijlage E; 

• De methode Stafford-Smith en Riddington in Bijlage F; 

• De methode Davies en Ahmed in Bijlage G; 

Een overzicht van de uitkomsten van de verschillende berekeningsmethoden 
is gegeven in Tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Resultaten uit de verschillende berekeningsmethoden. 

17y F a !Vlmax Txy Umax 

[N/ mm2
] [kN] [mm1

] [kNm1
] [N/mm2

] [mm1
] 

Traditionele 
methode 820,0 

Wood 341 60,0 

Wood en 
Si mms -7,60 287,5 

Stafford-Smith 
en Riddington -13,40 294 541 80,9 

Davies en 
Ahmed -6,67 240 491 86,0 1,60 -1 ,91 

Referentie-
model -6 ,31 1150 1,07 -1 ,40 

Zoals blijkt geven alle berekeningsmethoden conservatieve waarden ten op
zichte van het referentiemodel voor alle grootheden. Een verklaring hiervoor 
is dat de contactlengte die berekent wordt volgens zowel de methode Stafford
Smith en Riddington als de methode Davies en Ahmed te klein is , zoals is 
beschreven door A. Ramezani in [10]. Uit Figuur 3.5 en Figuur 3.6 kan de wer
kelijke contactlengte worden bepaald, deze blijkt ongeveer 1 150m m 1 te zijn. De 
afwijking kan volgens A. Ramezani oplopen tot 40%. Dit lijkt in overeenstem
ming met de resultaten die hier gevonden zijn. 

3.1.4 Beoordeling referentiemodel 

Uit de literatuur is bekend dat drie verschillende bezwijkmechanismen kunnen 
optreden in een hoge wandligger (zie ook §2.1): 
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• Overschrijding van de druksterkte van het materiaal nabij de opleggingen; 

• Overschrijding van de schuifspanningen in de kimvoeg tussen wand en 
onderbalk nabij de opleggingen; 

• Bezwijken door een combinatie van druk en buiging in het midden van de 
overs pan n ing. 

Uit Figuur 3.5 blijkt dat de grootste drukspanningen en de grootste schuif
spanningen inderdaad nabij de opleggingen optreden, wat erop wijst dat hier 
mogelijk bezwijken op druk kan optreden, of mogelijk bezwijken op afschuiving. 

Daarnaast blijkt uit Figuur 3.10 dat de grootste trekspanningen in het mid
den van de overspanning optreden. Bezwijken door een combinatie van druk 
en buiging (wat leidt tot trekspanningen) is hier mogelijk . Echter uit dezelfde 
figuur blijkt ook dat de trekspanningen ook een piek vertonen nabij de opleg
gingen. Het is mogelijk dat hier , in bepaalde modellen, ook een overschrijding 
van de treksterkte kan optreden (dit wordt verder besproken in §3.2.3). 
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Figuur 3.10: Grootste waarde van de hoofdspanning in het referentiemodel 
volgens ANSYS. 

Alle resultaten wijzen erop dat in het referentiemodel een drukboog in de 
wand wordt gevormd en dat de onderbalk als trekband gaat fungeren. Dit is in 
overeenstemming met de literatuur. De resultaten van het referentiemodel wat 
betreft de maximale spanningen en verplaatsingen komen enigermate overeen 
met de waarden voorspeld door de verschillende berekeningsmethoden, en met 
name met de methode Davies en Ahmed. 

Op grond van het boven genoemde wordt verondersteld dat het opgezette 
eindige elementen model een, voor dit numeriek vooronderzoek, geschikte weer
gave is van de werkelijkheid. 
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3.2 Beschrijving numerieke simulaties 

Doel van het vooronderzoek is om de invloed van een aantal parameters op 
de spanningsverdeling in een hoge wandligger te onderzoeken. Hiertoe zijn een 
aantal numerieke simulaties uitgevoerd , waarbij telkens één parameter is ge
varieerd ten opzichte van het referentiemodeL De resultaten die daarbij zijn 
verkregen zijn vergeleken met de resultaten uit het referentiemodel, om zo een 
beeld te krijgen van de invloed van iedere parameter op de spanningsverdeling. 
De onderzochte parameters worden achtereenvolgens beschreven: 

• Elasticiteitsmodulus van de kolom, in §3.2.1; 

• Hoogte van de kolom, in §3.2.2; 

• Breedte van de kolom, in §3 .2.3 ; 

• Overstek nabij beide opleggingen, in §3.2.4; 

• Meerdere steunpunten, in §3.2.5; 

• Hoogte van het model, in §3.2.6; 

• Aantallagen van het model, in §3.2.7. 

De simulaties en relevante resultaten worden in deze paragraaf besproken 
en geanalyseerd. Hiertoe worden de piekwaarden vergeleken en opmerkelijke 
trends besproken. Hiertoe worden de hoofdspanningen en de schuifspanningen 
besproken. Ook de verticale verplaatsingen worden bekeken. 

3.2.1 Elasticiteitsmodulus van de kolommen 

De invloed van de elasticiteitsmodulus van de kolom op de spanningsverdeling 
ten opzichte van het referentiemodel is onderzocht door de stijfheid va n de 
kolom te variëren en de resultaten te vergelijken met de resultaten van het 
referentiemodeL 

De verwachting bestaat dat wanneer de elasticiteitsmodulus van de kolom 
toeneemt, de verplaatsing in y-richting afneemt, omdat de indrukking van de 
kolommen in dat geval kleiner is. De netto verplaatsing van de onderbalk wordt 
niet verwacht te veranderen. 

De berekende piekwaarden van de hoofdspanningen, de schuifspanningen en 
verplaatsingen in y-richting zijn gegeven in Tabel 3.3. De resultaten zijn vergele
ken met het referentiemodel, waarin de stijfheid van de kolommen 25 400N j mm2 

bedraagt. 
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Tabel 3.3: Invloed van de E-modulus van de kolommen op de spanningsverde-
ling ten opzichte van het referentiemodeL 

Ekolom [N/mm2
] Txy [%] CTI [%] 0"3 [%] Uy [%] 

1000 2,90 1,18 6,58 813,37 
5 000 2,79 0,96 5,14 137,02 
10 000 2,22 0,70 3,67 52,14 
15 000 1,52 -0,46 2,38 23,64 
20000 0,79 -0,23 1,19 9,27 
25400 
50000 -3,32 -0,96 -4,69 -17,44 
210 000 -9,88 -14,43 -22,52 -34,02 

Uit de resultaten blijkt dat de elasticiteitsmodulus van de kolommen slechts 
een geringe invloed heeft op de spanningsverdeling in de hoge wandligger. De 
elasticiteitsmodulus van de kolommen heeft slechts invloed op de verticale ver
plaatsing. De gevonden toename kan verklaard worden uit het feit dat de in
drukking van de kolommen toeneemt wanneer de elasticiteitsmodulus afneemt. 

3.2.2 Hoogte van de kolommen 

De invloed van de hoogte van de kolom op de spanningsverdeling ten opzichte 
van het referentiemodel is onderzocht door de hoogte v-an de kolom te variëren 
en de resultaten te vergelijken met de resultaten van het referentiemodeL 

Verwacht wordt dat de hoogte van de kolommen geen invloed heeft de span
ningsverdeling in het model. Wel wordt verwacht dat naarmate de kolommen 
hoger zijn ze eerder knikken. Echter het betreft hier een lineair elastische bere
kening, waar geen knikverschijnselen optreden. 

De berekende piekwaarden van de hoofdspanningen , de schuifspanningen en 
verplaatsingen in y-richting zijn gegeven in Tabel 3.4. De resultaten zijn ver
geleken met het referentiemodel, waarin de hoogte van de kolommen 3 OOOmm 1 

bedraagt. 

Tabel 3.4: Invloed van de hoogte van de kolommen op de spanningsverdeling 
ten opzichte van het referentiemodeL 

hkolom [mm 1] Txy [%] CTI [%] 0"3 [%] Uy [%] 

100 1,76 12,85 0,24 4,12 
500 0,02 0,20 0,00 0,03 

1000 0,00 0,01 0,00 0,00 
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 000 
5 000 0,00 0,00 0,00 0,00 
10000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uit de resultaten blijkt dat de hoogte van de kolommen geen invloed heeft 
op de spanningsverdeling in de hoge wandligger. Slechts wanneer de hoogte 
kleiner dan 500mm 1is, wordt een toename van de schuifspanningen gevonden. 
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3.2.3 Breedte van de kolommen 

De invloed van de breedte van de kolom op de spanningsverdeling ten opzichte 
van het referentiemodel is onderzocht door de breedte van de kolom te variëren 
en de resultaten te vergelijken met de resultaten van het referentiemodeL Hier
bij is de hart-op-hart afstand gelijk gehouden, en de kolommen zijn in beide 
richtingen verbreedt. Dit houdt in dat totale lengte van het model en de dag
maat ook veranderen (zie Figuur 3.11). De totale belasting blijft gelijk. De 
relevante resultaten worden hier besproken. 

""" 

Figuur 3.11: Breedte van de kolommen gevarieerd. 

Bij een gelijkblijvende belasting wordt een gunstigere spanningsverdeling 
verwacht naarmate de kolommen breder worden. Deze verwachting is gebaseerd 
op het feit dat een bredere kolom leidt tot een grotere contactlengte, wat leid t 
tot een afname van de maximaal optredende druk- en schuifspanningen. Daar
naast wordt verwacht dat de doorbuiging van de onderbalk afneemt , omdat het 
toevallige inklemmingsmoment rondom de kolommen toeneemt. 

De berekende piekwaarden van de schuifspanningen, hoofdspanningen en 
verplaatsingen in y-richting zijn gegeven in Tabel 3.5. De resultaten zijn ver
geleken met het referentiemodel, waarin de breedte van de kolommen 300mm1 

bedraagt. 

Tabel 3.5: Invloed van de breedte van de kolommen op de spanmngsverdeling 
ten opzichte van het referentiemodel. 

bkolom [mm1
] Txy [%] 0'1 [%] O'J [%] Uy [%] 

100 70,57 7,55 59,22 82,09 
200 24,38 3,99 23,39 22,38 
300 
400 -18,31 -3,54 -21,36 -15,44 
500 -23,70 10,13 -40,14 -23,86 

1000 -43,54 12,56 -72,85 -50,82 
1500 -48,21 2,43 -80,96 -62,44 
2000 -57,61 -6,35 -85,32 -71 ,89 

A. Ramezani heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de contactlengte op 
de schuifspanningen, en concludeerde dat de schuifspanningen afnemen bij een 
grotere contactlengte [10]. De resultaten uit Tabel 3.5 zijn in overeenstemming 

Pagina 31 



Hoge Wandliggers in Kalkzandsteen Niels Verdel 

met deze conclusie; de schuifspanningen nemen af naarmate de kolom breder 
wordt. 

Daarnaast neemt ook de verplaatsing in y-richting af wanneer de kolom bre
der wordt. In tegenstelling tot de resultaten bij kolommen met verschillende 
elasticiteitsmoduli (zoals beschreven in §3.2.1, waar de verplaatsingslijnen niet 
van vorm veranderen) veranderen de verplaatsingslijnen hier van vorm. Oor
zaak is de kleinere dagmaat bij een bredere kolom , waardoor de overspanningen 
afneemt en de doorbuiging vermindert. Daarnaast ontstaat een toevallig in
klemmingsmoment, dat de doorbuiging tegen gaat. Een bredere kolom levert 
een groter inklemmingsmoment, waardoor de verplaatsing ook kleiner worden. 

Opmerkelijk zijn de resultaten wanneer de kolommen breder worden dan 
500mm 1 . De piekwaarden van de grootste waarde van de hoofdspanningen 
blijken eerst af te nemen met 3% wanneer de kolom breder wordt gemaakt. Als 
de kolom vervolgens nog breder wordt gemaakt nemen de grootste waarde van 
de hoofdspanningen toe met 12% bij een kolom van 1 000mm1 breed. Als de 
kolom nog breder wordt nemen de grootste waarde van de hoofdspanningen weer 
af met 6%. 

Daarnaast blijkt uit Figuur 3.12 (waarin de grootste waarde van de hoofd
spanningen in de kimvoeg zijn uitgezet over de lengte van het model voor mo
dellen met verschillende kolombreedtes) dat de grootste grootste waarde van 
de hoofdspanningen, in bepaalde modellen , kan optreden nabij de opleggingen. 
Mogelijk heeft dit een ander bezwijkgedrag tot gevolg. Een verklaring voor dit 
gedrag is vooralsnog niet gevonden. Nader onderzoek is wenselijk alvorens hier 
uitspraken over gedaan kunnen worden. 
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Figuur 3.12: Grootste waarde van de hoofdspanningen voor modellen met ver
schillende breedte van de kolommen. 

Ook blijkt dat de breedte van de kolommen grote invloed heeft op de kleinste 
waarde van de hoofdspanningen. Een afname van de kleinste waarde van de 
hoofdspanningen van 85% wordt gevonden bij een kolom van 2 OOOmm 1 breed. 

Geconcludeerd wordt dat de spanningen bij een bepaalde kolombreedte re
sultaten vertonen die niet aan de verwachting voldoen. Een verklaring is niet 
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gevonden. Wellicht dat de verhouding tussen kolombreedte en overspanning van 
invloed is op de spanningsverdeling. 

3.2.4 Overstek naast de kolommen 

De invloed van een overstek naast de kolommen op de spanningsverdeling ten 
opzichte van het referentiemodel is onderzocht door een overstek in het model 
aan te brengen en de resultaten te vergelijken met de resultaten van het referen
tiemodeL De hart-op-hart afstand tussen de kolommen veranderd niet, hierdoor 
verandert de totale lengte van het model verandert wel (zie Figuur 3.13). De to
tale belasting is niet gevarieerd, zodat de reactiekrachten in de kolommen gelijk 
is. 

' ' 6000 

. :.;. 

Figuur 3.13: Overstek naast de kolommen gevarieerd. 

De berekende piekwaarden van de schuifspanningen, hoofdspanningen en 
verplaatsingen in y-richting zijn gegeven in Tabel 3.6. De resultaten zijn verge
leken met het referentierood el, waarin het overstek Omm 1 bedraagt. 

Tabel 3.6: Invloed van een overstek naast de kolommen op de spanningsverde
ling ten opzichte van het referentiemodeL 

L[mm 1
] Txy [%] 0'! [%] 0'3 [%] Uy [%] 

0 
100 -14,77 21,67 -35,07 -8,59 
200 -19,09 66,22 -61 ,90 -14,18 
300 -19,61 89,44 -68,16 -18,01 
400 -19,50 100,27 -69,29 -20,77 
500 -19,39 104,42 -69,92 -22,87 

1000 -21,20 97,13 -71,07 -29,23 
1500 -24,69 87,25 -71 ,38 -33,57 

Uit Tabel3.6 blijkt dat het aanbrengen van een overstek leidt tot een afname 
van de schuifspanningen, kleinste waarde van de hoofdspanningen en verticale 
verplaatsingen en een toename van de grootste waarde van de hoofdspanningen. 
Zelfs een klein overstek blijkt al relatief veel invloed op de spanningsverdeling 
te hebben. 
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Figuur 3.14: Grootste waarde van de hoofdspanningen voor modellen met ver
schillend overstek. 

In Figuur 3.14 zijn de grootste waarde van de hoofdspanningen in de kimvoeg 
tussen wand en onderbalk weergegeven voor het referentiemodel (waar geen 
overstek aanwezig is) en een model met een overstek van 2 OOOmm 1 Uit deze 
figuur valt op te merken dat de het aanbrengen van een overstek leidt tot een 
afname van de grootste waarde van de hoofdspanningen in het midden van 
de overspanning. Echter, de grootste waarde van de hoofdspanningen nabij 
de opleggingen nemen toe als een overstek wordt aangebracht. Zelfs wanneer 
slechts een klein overstek wordt aangebracht nemen de grootste waarde van de 
hoofdspanningen nabij de opleggingen relatief veel toe en worden zelfs groter dan 
de grootste waarde van de hoofdspanningen in het midden van de overspanning. 
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Figuur 3.15: Kleinste waarde van de hoofdspanningen voor modellen met ver
schillend overstek. 
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In Figuur 3.15 zijn de kleinste waarde van de hoofdspanningen in de kimvoeg 
tussen wand en onderbalk weergegeven voor het referentie model en een model 
met een overstek 2 OOOmm 1 . Zoals ook blijkt uit Tabel 3.6 nemen de kleinste 
waarde van de hoofdspanningen af wanneer een overstek wordt toegepast. Een 
mogelijke verklaring is dat wanneer een overstek wordt toegepast de aanzet 
van de drukboog breder wordt en de contactlengte toeneemt. Hierdoor wordt 
de belasting uit de drukboog verdeeld over een groter oppervlak, waardoor de 
kleinste waarde van de hoofdspanningen afnemen. 
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Figuur 3.16: Verticale verplaatsingen voor modellen met verschillend overstek. 

In Figuur 3.16 zijn de verticale verplaatsingen weergegeven voor het refe
rentiemodel en een model met een overstek van 2 OOOmm 1 . Zoa ls ook blijkt uit 
Tabel 3.6 nemen de verplaatsingen in het midden van de overspanning af wan
neer een overstek wordt aangebracht. Het overstek buigt zelf ook door, echter 
deze doorbuiging blijkt minder te zijn dan de doorbuiging in het midden van 
de overspanning. Wil men de vervormingen beperken, dan lijkt het aanbrengen 
van een overstek een uitkomst te bieden. 

Geconcludeerd wordt dat het aanbrengen van een overstek grote invloed 
heeft op de spanningsverdeling in een hoge wandligger. 

3.2.5 Meerdere steunpunten 

Uit de toegepaste mechanica is bekend dat de buigende momenten in een ligger 
over drie steunpunten kleiner zijn dan de buigende momenten in een ligger op 
twee steunpunten. Dit effect is onderzocht door het model meerdere velden 
te laten overspannen. Een schematische afbeelding van een model met vier 
overspannen velden is gegeven in Figuur 3.17. 

De q-last is in alle modellen gelijk , waardoor de totale belasting op het model 
verandert. Op deze manier zijn de reactiekrachten in de kolommen ongeveer 
gelijk met de reactiekrachten in het referentiemodeL De reactiekrachten in de 
kolommen veranderen omdat het systeem verandert van statisch bepaald naar 
statisch onbepaald. De invloed van deze verandering wordt onderzocht. 
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Figuur 3.17: Aantal velden van het model gevarieerd. 

Verwacht wordt dat in een statisch onbepaald systeem de grootste waarde 
van de hoofdspanningen afnemen, omdat de buigende momenten in een statisch 
onbepaalde ligger kleiner zijn dan in een statisch bepaalde ligger. De reactie
krachten in de randopleggingen in een statisch onbepaald systeem nemen ech
ter toe. Dit betekend dat verwacht mag worden dat de kleinste waarde van de 
hoofdspanningen en de schuifspanningen nabij de randkolommen ook toenemen. 

De resultaten zijn onderverdeeld in drie catagorieën: De resultaten nabij de 
randkolommen (Tabel 3.7) , de resultaten nabij de tussenkolommen (Tabel 3.8) 
en de resultaten in het midden van een veld (Tabel 3.9). 

Tabel 3.7: Invloed van het aantal velden van het model op de spanningsverde
ling nabij de randsteunpunten. 

Velden[-] Txy [%] O"J [%] a.3 [%] Uy [%] 

1 
2 -6,51 -3,48 -4,22 -1,92 
3 -15,32 -8,30 -9,07 -1,91 
4 -16,72 -9,03 -9,75 -2,85 

Uit Tabel 3.7 blijkt dat de kleinste waarde van de hoofdspanningen en groot
ste waarde van de hoofdspanningen nabij de kolommen met maximaal 9% afne
men wanneer het model meerdere velden overspant. De schuifspanningen nabij 
de kolommen nemen met ruim 16% af wanneer het model 4 velden overspant. 

Tabel 3.8: Invloed van het aantal velden van het model op de spanningsverde
ling nabij de tussensteunpunten. 

Velden[- ] Txy [%] a1 [%] 0"3 [%] Uy [%] 

1 
2 -30,92 447,95 -41 ,17 20,20 
3 -33 ,10 423,00 -41,02 23 ,52 
4 -31,55 407,36 -42,20 20,75 

Uit Tabel 3.8 blijkt dat de grootste waarde van de hoofdspanningen rela
tief veel toenemen wanneer het model meerdere velden overspant. Een prak
tische oplossing zou het toevoegen van extra wapening zijn op plaatsen waar 
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de treksterkte bereikt wordt. De schuifspanningen en kleinste waarde van de 
hoofdspanningen nemen af wanneer meerdere velden worden toegevoegd. 

Tabel 3.9: Invloed van het aantal velden van het model op de spanningsverde
ling in het midden van een overspannend veld. 

Velden [- ] Txy [%] a1 [%] a3 [%] Uy [%] 

1 
2 184,17 -10,25 452,34 10,44 
3 197,25 -19,07 554,21 7,77 
4 197,17 -20,40 560,18 6,28 

Uit Tabel 3.9 valt op te merken dat de schuifspanningen en kleinste waarde 
van de hoofdspanningen procentueel veel toenemen. Omdat het echter om zeer 
kleine spanningen gaat leidt een kleine toename al tot een grote procentuele 
toename. Bovendien is bekend uit zowel de literatuur (§2.1 en §3.1.2 Figuur
fig.ref hoofd3 en Figuurfig.ref tau) dat bezwijken op afschuiving en bezwijken 
door overschrijding van de druksterkte vooral optreedt nabij de opleggingen. 

De grootste waarde van de hoofdspanningen en vervormingen in het mid
den van een overspannend veld nemen wel wanneer meerdere velden worden 
toegevoegd. Mocht bezwijken door een combinatie van druk en buiging in de 
onderbalk kritiek zijn, dan is een mogelijk oplossing het toevoegen van één of 
meerdere velden. Dit is ook beschreven door X. Li , S.X. Gong en X.L. Cu in 
[9] . 

Merk wel op dat hier geen rekening is gehouden met het eventueel dilateren 
van de wand. het aanbrengen van een dilatie in de wand leidt tot een geheel 
andere spanningsverdeling. 

3.2.6 Hoogte van het model 

De invloed van de hoogte van het model op de spanningsverdeling ten opzichte 
van het referentiemodel is onderzocht door de hoogte van het model te variëren 
en de resultaten te vergelijken met de resultaten van het referentiemodeL Het 
model blijft uit één bouwlaag bestaan (opgebouwd uit onderbalk, wand en bo
venbalk) en de hoogte van de wand is gevarieerde terwijl de hoogte van de balken 
gelijk is gehouden. In Figuur 3.18 is links het referentiemodel afgebeeld, in het 
midden het model waarvan de wand verhoogd is (zoals in deze paragraaf wordt 
onderwcht) en rechts het model bestaande uit twee bouwlagen (zoals in §3.2.7 
wordt onderzocht). 
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Figuur 3.18: Hoogte van de wand en aantal bouwlagen gevarieerd. 

Uit het onderzoek van Stafford-Smith en Riddington is bekend dat de druk
boog zich beperkt kan ontwikkelen in modellen met een h-:- L verhouding klei
ner dan 0,6. De kenmerkende spanningsverdeling van een hoge wandligger , met 
drukboog en trekband , treedt dan wel nog op, maar door de beperkte hoogte 
kan de drukboog zich niet geheel ontwikkelen en gaat de constructie zich gedra
gen als een slanke ligger. Het referentiemodel heeft een h-:- L verhouding van 
3 600 -:- 6 000 = 0,6. Onderzocht wordt of grotere h-:- L verhoudingen invloed 
hebben op de spanningsverdeling. 

Verwacht wordt dat, wanneer de h-:-L verhouding van het model een volledige 
ontwikkeling van de drukboog toestaat, de spanningsverdeling niet beïnvloed 
wordt wanneer het model nog hoger wordt. 

De berekende piekwaarden van de schuifspanningen, hoofdspanningen en 
verplaatsingen in y-richting zijn gegeven in Tabel 3.10. De resultaten zijn ver
geleken met het referentiemodel , waarin de hoogte van de wand 3 000nun1 be
draagt. 

Tabel 3.10: Invloed van de hoogte van de wand op de spanningsverdeling ten 
opzichte van het referentiemodel. 

hwo.nd [mm 1
] Txy [%] O"J [%] 0"3 [%] Uy [%] 

0 
3000 -1,71 11,21 -0 ,24 -3,93 
6 300 -1,73 11 ,37 -0 ,24 -3,95 
9600 -1 ,73 11 ,37 -0 ,24 -3,95 
12900 -1,73 11 ,37 -0 ,24 -3,95 
16 200 -1,73 11 ,37 -0 ,24 -3,95 
19500 -1,73 11 ,37 -0 ,24 -3,95 
22 800 -1,73 11 ,37 -0 ,24 -3 ,95 

Uit de resultaten blijkt de hoogte van het model slechts invloed heeft op de 
spanningsverdeling wanneer de h-:- L verhouding minder dan 1 is. Zoals blijkt 
heeft het verhogen van het model geen invloed op de spanningsverdeling, noch 
de verplaatsingen ten opzichte van het model met een h-:- L verhouding van 1. 
Dit staat bekend als het principe van St. Venant.. 
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Dit is ook terug te zien in Figuur 3.19, waarin voor de hoogte van het model 
is uitgezet tegen de spanningen in x-richting. Dit is gedaan voor de modellen met 
een hoogte van de wand van 3000mm1 , 6300mm1 en 22800mm'- Hieruit valt 
op te maken dat de drukboog nog niet volledig ontwikkeld is bij het model met 
een wandhoogte van 3 OOOmm 1 , maar wel in het model met een wandhoogte van 
6 300mm 1 . Als de drukboog eenmaal volledig ontwikkeld is, heeft het verhogen 
van de wand geen invloed meer op de spanningsverdeling. 
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Figuur 3.19: Spanningen in x-richting voor modellen met verschillende hoog
tes. 

De hoogte van het model heeft slechts invloed op de spanningsverdeling wan
neer de h-':- L verhouding kleiner is dan 1. Daarnaast dient de h-':- L verhouding 
groter te zijn dan 0,6 om een ontwikkeling van de drukboog toe te staan. 

3.2. 7 Aantal bouwlagen van het model 

De invloed van het aantal bouwlagen van het model op de spanningsverdeling 
is onderzocht door het aantal lagen van het model te variëren en de resultaten 
te vergelijken met de resultaten van het referentiemodeL Hierbij is de opbouw 
en afmetingen van een afzonderlijke bouwlaag gelijk gehouden (zie ook Figuut 
3.18). 

De verwachting bestaat dat het toevoegen van bouwlagen niet tot een an
dere spanningsverdeling leidt dan a lleen het verhogen van de wand, omdat het 
verschil in elasticiteitsmoduli relatief gering is. 

De berekende piekwaarden van de schuifspanningen, hoofdspanningen en 
verplaatsingen in y-richting zijn gegeven in Tabel 3.11 . De resultaten zijn ver
geleken met het referentiemodel, dat ui t 1 laag bestaan. 
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Tabel 3.11: Invloed van het aantallagen van het model op de spanningsverde-
ling ten opzichte van het referentiemodel. 

Lagen[-] Txy [%] O'J [%] O'J [%] Uy [%] 

1 
2 -1,83 11,97 -0 ,25 -4 ,36 
3 -1 ,84 12,09 -0,25 -4 ,37 
4 -1 ,84 12,09 -0,25 -4 ,37 
5 -1 ,84 12,09 -0,25 -4 ,37 
6 -1,84 12,09 -0,25 -4,37 
7 -1,84 12,09 -0 ,25 -4,37 

Deze resultaten komen vrijwel exact overeen met de resultaten uit §3.2.6. 
Geconcludeerd wordt dat het toevoegen van meer bouwlagen geen invloed heeft 
op de spanningsverdeling in vergelijking met enkel het verhogen van de wand . 
Een hoge wandligger kan dus gemodelleerd worden a ls een systeem bestaande 
uit een onderbalk, wand en eventueel een boven balk. 

3.3 Conclusies parameterstudie 

In deze paragraaf worden een aantal conclusies genoemd die volgen uit het 
numeriek vooronderzoek. 

• De elasticiteitsmodulus van de kolom heeft geen invloed op de spannings
verdeling in een hoge wandligger; 

• De hoogte van de kolommen heeft geen invloed op de spanningsverdeling 
in een hoge wandligger; 

• De breedte van de kolom heeft wel invloed op de spanningsverdeling: 

- Naarmate de kolom breder wordt , wordt de contactlengte groter, 
waardoor de schuifspanningen afnemen; 

Onverwachte resultaten zijn gevonden wat betreft de grootste waarde 
van de hoofd- en de kleinste waarde van de hoofdspanningen . Veron
dersteld wordt dat de verhouding tussen kolombreedte en overspan
ning van invloed is op de spanningsverdeling; 

Bredere kolommen hebben kleinere netto verplaatsingen in y-richting 
tot gevolg. 

De mate waarin de breedte van de kolom invloed heeft op de spa.nnings
verdeling is vooralsnog onbekend , en nader onderzoek is noodzakelijk om 
hier uitspraken over te doen. 

• De lengte van het overstek heeft invloed op de spanningsverdeling. De 
mate waarin het overstek invloed heeft op de spanningsverdeling is voor
alsnog onbekend, en nader onderzoek is noodzakelijk om hier uitspraken 
over te doen. Verondersteld wordt dat bij een bepaalde verhouding tus
sen overstek en lengte van de overspanning een optimum bestaat waar de 
spanningsverdeling zo optimaal mogelijk is; 
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• De spanningsverdeling wordt gunstiger naarmate het model meerdere vel
den overspant. De optredende piekspanningen nabij zowel de randsteun
punten als de tussensteunpunten blijken met ongeveer 10% gereduceerd 
t.e worden (afl1ankelijk van het aantal velden waaruit het model bestaat); 

• De hoogte van het. model heeft slechts invloed op de spanningsverdeling 
wanneer de verhouding tussen de hoogte en de breedte minder dan 1 is . 
Bij een grotere verhouding blijft de spanningsverdeling in alle modellen 
hetzelfde. Dezelfde resultaten werden gevonden in eerder onderzoek door 
Stafford-Smith en Riddington; 

• Een model bestaande uit meerdere bouwlagen kan gemodelleerd worden 
als een model bestaande uit één bouwlaag met een aangepaste hoogte 
van de wand. Een model bestaande uit meerdere bouwlagen heeft de
zelfde spanningsverdeling als een model met slechts één bouwlaag waarin 
de wand is verhoogd. 

Op grond van deze conclusies wordt besloten tijdens de hoofdfase verder 
onderzoek te doen naar de invloed van: 

• De breedte van de opleggingen; 

• Een overstek naast de opleggingen. 
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Hoofdstuk 4 

Experimenteel onderzoek 

Een experimenteel onderzoek is uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van de 
mate waarin verschillende parameters invloed hebben op de spanningsverdeling. 

Het doel van het experimenteel onderzoek is resultaten verkrijgen op grond 
waarvan een numeriek model opgesteld kan worden. Hiertoe worden twee para
meters gevarieerd: 

• De breedte van de oplegging; 

• De lengte van het overstek naast de opleggingen. 

Om een numeriek model, dat de werkelijkheid beschrijft , te kunnen toetsen 
zijn vijf verschillende resultaten uit de experimenten interessant, namelijk: 

• De positie van de neutrale lijn van de drukboog; 

• De lengte van de aanzet van de drukboog, oftewel de contactlengte tussen 
onderbalk en wand; 

• De zakking van de onderzijde van de onderbalk ; 

• De belasting waarbij scheuren optreden; 

• De plaats waar deze scheuren ontstaan. 

In dit hoofdstuk wordt dit experimenteel onderzoek besproken. Hiertoe 
wordt eerst in §4.1 het proefprogramma toegelicht en vervolgens in §4.2 de 
proefopstelling. Daarna wordt het verloop van de uitgevoerde proeven bespro
ken in §4.3. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd in §4.4 en vergeleken 
met de resulta ten uit de numerieke parameterstudie, beschreven in Hoofdstuk 
3. 

4.1 Proefprogramma 

Zoals is beschreven in Hoofdstuk 3 is de invloed van de breedte van de opleg
gingen van invloed op de spa.nningsverdeling in een hoge wandligger. Ook een 
overstek naast de opleggingen heeft invloed op de spanningsverdeling. Deze 
twee parameters worden in het experimenteel onderzoek nader onderzocht. 
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Om deze parameters te onderzoeken zijn 12 identieke proefstukken gemet
seld. Een kenmerkende schematische afbeelding is gegeven in Figuur 4.1. 

/- 21§7 / 

Figuur 4.1: Schematische afbeelding van de proefstukken. 

Ieder proefstuk bestaat uit een onderbalk, gemaakt van Beamix Betonmortel 
135 ( sterkteklasse C28/35, maximale korrelgrootte 4mm 1 ) en 30 6 wapeningsta
ven (sterkte FeB500). 

De gebruikte stenen zijn Calduran waalformaat stenen (afmeting 217mm 1 x 
102mm1 x 55mm1). Daarnaast is Silka lijmmortel en Silka kimmortel gebruikt. 

De wanden zijn klamp gelijmd, zodat de dikte van het proefstuk 55mm 1 

bedraagt. De proefstukken zijn schaal 1:6 uitgevoerd, waardoor de werkelijke 
dikte overeenkomt met ongeveer 300mm1

, een veel voorkomende maat. 
De lengte van het proefstuk bedraagt 2 167mm 1 . Dit komt overeen met 10 

stenen en 9 voegen (10 x 214 + 9 x 3 = 2167mm 1 
). De hoogte van het proefstuk 

dient minstens 60% van de overspanning te bedragen alvorens een drukboog 
in de wand tot ontwikkeling kan komen [2]. Vandaar dat is gekozen om de 
proefstukken uit 14 lagen te laten bestaan plus een kimvoeg van 10mm1 dik 
(14 x 102 + 13 x 3 + 10 = 1467mm1

). De hoogte bedraagt 67% van de lengte 
van het proefstuk . 

Van de twaalf proefstukken die gemetseld zijn, worden tien proefstukken in 
vijf series beproefd, elke serie met een andere geometrie. Een overzicht van de 
geometrie van iedere serie is weergegeven in Figuur 4.2 en in Tabel 4.1. 

Daarnaast is een dummy-proef uitgevoerd op een elfde proefstuk, dit is in 
de tabel aangegeven als serie 0. Doel van deze dummy-proef is te controleren of 
de proefopstelling naar behoren functioneert en eventueel nog aangepast moet 
worden. 

Ook is een reserve proefstuk gemetseld, zodat een proef die , om welke reden 
dan ook geen bruikbare resultaten oplevert, eventueel opnieuw uitgevoerd kan 
worden. Uiteindelijk is gekozen om proef 2a nogmaals uit te voeren , omdat deze 
proef de grootste scheefstand vertoonde. Een toelichting is gegeven in §4.4.5 
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SERIE 3 

Figuur 4.2: Schematische afbeelding van de geometrie van de verschillende 
proefseries. 

Tabel 4.1: Overzicht van de gevarieerde parameters van de verschillende proef-
series. 

Serie Code Breedte oplegging Overstek Paragraaf 
[-] [-] [mm1

] [mm 1
] [-] 

0 0- 150-0 150 0 §4 .3.1 en §4.3.2 
la- 150-0 150 0 §4.3.3 
lb- 150- 0 150 0 §4.3.4 

2 2a- 150- 150 150 150 §4.3.5 
2b- 150- 150 150 150 §4 .3.6 
2c- 150- 150 150 150 §4.3.7 

3 3a- 150-300 150 300 §4.3.8 
3b- 150-300 150 300 §4.3.9 

4 4a- 300-0 300 0 §4.3 .10 
4b- 300-0 300 0 §4 .3.11 

5 5a- 450- 0 450 0 §4 .3.12 
5b- 450-0 450 0 §4.3.13 

4.2 Beschrijving proefopstelling 

Een frame is gebouwd in het Pieter van lVIusschenbroeck laboratorium op de 
Technische Universiteit Eindhoven. Een schematische weergave van dit frame 
is gegeven in Figuur 4.3 en in Bijlage H. Een foto van de proefopstelling is 
afgebeeld in Figuur 4.4. 

Pagina 45 



Hoge Wandliggers in Kalkzandsteen 

0 
0 
N 
'<t 

/ ---- 3300 ____ __ _ -/ 

I,:·. 

~ ••T--+ 

VOORZIJDE 

0 
0 
N 
'<t 

............... 
··············· 

Niels Verdel 

ACHTERZIJDE 

UZEL 

-~MÇ_HTME_ITQO_QS. 
__ffi_OFIEL MET 

WATERSLANG 

Figuur 4.3: Schematische afbeelding van de proefopstelling. 

Figuur 4.4: Foto van de proefopstelling. 

De belasting wordt aangebracht door middel van twee vijzels die drukkrach
ten uitoefenen op een profiel waarin een waterslang geplaatst is. Deze waterslang 
zorgt dat de belasting gelijkmatig over de muur verdeeld wordt. De maximale 
druk die in de waterslang mag optreden bedraagt l8bar. Hiermee kan volgens 
Vergelijking 4.1 de maximale totale belasting bepaald worden, omdat het op-
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pervlak waarop de slang drukt bekend is . In deze vergelijking is F de som van 
beide vijzelkrachten. 

F=p x A (4.1) 

Als in Vergelijking 4.1 wordt ingevuld p = 18bar en A = 55 x 2 170mm2 (het 
bovenoppervlak van de proefstukken, waarop de waterslang drukt) dan wordt 
gevonden F = 215kN. Uit veiligheidsoverwegingen is daarom gekozen om iedere 
proef te stoppen wanneer de totale belasting meer dan 200kN bedraagt. 

De opleggingen bestaan uit massief stalen blokken van 50 x 150 x 300mm3 . 

Tussen deze blokken en de onderbalk van het proefstuk wordt een laagje rubber 
geplaatst met een dikte van 2mm 1 . De stalen blokken zijn door middel van vier 
bouten bevestigd op een stalen HE300A profiel met een lengte van 300mm 1 . 

Dit profiel is door middel van vier bouten bevestigd op een st.alen HE300A 
onderbalk met een lengte van 3000mm 1 . Deze stalen onderbalk van het frame 
rust op twee voeten bestaande uit een HE300A profiel. Een schematisch detail 
van de oplegging is gegeven in Figuur 4.5 . 

0 c 0 0 c 0 c 

0 0 c c 

1- RUBBER 

__ ~tG PROFIEL 

c 8 8 c Q '-• I ONDERBAlK 

8 ç 0 2 o G r V ANFRAME 

c 
I BA~K_F_U_G_~_E_E~è t AlSVOET 

Figuur 4.5: Schematisch detail van de oplegging. 

De verplaatsing van het proefstuk uit het vlak wordt tegengegaan door een 
houten frame. Tussen dit houten frame en het proefstuk zijn twee lagen rubber 
met hiertussen twee lagen teflon geplaatst. Op deze manier kan het proefstuk 
vrij in het vlak verplaatsen, maar wordt verplaatsing uit het vlak tegen gegaan. 

4.2.1 Meetschema 

Een overzicht van de plaats van de gebruikte meetinstrumenten aan de voor- en 
achterzijde van het het proefstuk is gegeven in het meetschema in respectievelijk 
Figuur 4.6 en Figuur 4.7. Onder de voorzijde van het proefstuk wordt de zijde 
bedoeld waar mitu_07 de verplaatsing uit het vlak meet. Dit is ook weergegeven 
in Figuur 4.3. Alle meetinstrumenten worden aan de voorzijde geplaatst., tenzij 
anders wordt vermeld. 
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zijde van het proefstuk geplaatst (LVDT4-02, LVDT4-03, LVDT4-04, LVDT4-
05 en LVDT4-06). Met deze LVDTs wordt de hoogte van de drukboog en de 
neutrale lijn gemeten. 

Ook is een horizontale LVDT op de onderbalk aan de achterzijde van het 
proefsuk geplaatst (LVDT4-07). Door het gemiddelde te nemen van deze waarde 
en LVDT4-02, die aan de voorzijde van het proefstuk over de onderbalk is ge
plaatst, wordt de rek in het hart van de onderbalk bepaald. 

Twee krachtmeetdozen (Analog-00 en Analog-01) meten de belasting die 
iedere vijzel op de waterslang uitoefent . De som van deze twee krachtmeetdozen 
is de totale belasting op het proefstuk. 

Drie Mitutoyo meetklokken meten de verplaatsing aan de onderzijde van het 
proefstuk (Mitu_02 tot en met Mitu_04). Mitu_02 en Mitu_04 meten de indruk
king van respectievelijk de linker oplegging en de rechter oplegging. Mitu_03 is in 
het hart van de overspanning onder de onderbalk geplaatst. Door de gemiddelde 
zakking, gemeten door Mitu_02 en Mitu_04, van de door Mitu_03 gemeten zak
king af te trekken wordt een netto zakking in het midden van de overspanning 
van het proefstuk berekend. 

Vier meetklokken zijn geplaatst aan de kopse kant van het proefstuk. Twee 
meetklokken zijn geplaatst aan weerskanten van de onderbalk (Mitu_OO en -
Mitu_06) en twee zijn geplaatst aan weerskanten van de onderste laag kalk
zandsteen (Mitu_01 en 1Vlitu_05). Deze meetklokken meten de rek in zowel de 
onderbalk als de onderste laag kalkzandsteen. Veronderstelt wordt dat het ver
schil tussen deze waardes de schuifrek in de kimvoeg is. 

4.2.2 Meetinstrumenten 

Met behulp van een aantal meetinstrumenten zijn de krachten, verplaatsingen 
en rekken van de proefmuren gemeten. Deze meetinstrumenten worden in de 
paragrafen hieronder kort toegelicht. Een uitgebreide beschrijving van de wer
king van de verschillende meetinstrumenten wordt gegeven op de website van 
het Pietervan Musschenbroek laboratorium [19]. 

Krachtmeetdozen 

Twee krachtmeetdozen meten de krachten die de vijzels uitoefenen. Deze kracht
meetdozen zijn geplaatst tussen de vijzel en de balk waar de waterslang in ge
plaatst is. De totale belasting die op het proefstuk werkt. is dan de kracht die 
door beide krachtmeetdozen wordt gemeten. 

LVDTs 

Een lineair variabele differentiaaltransformator (kortweg LVDT) is een sensor 
die voor het meten van lineaire verplaatsing wordt gebruikt. Voor een beschrij
ving van de werking van een LVDT wordt verwezen naar [17]. 

Vijftien LVDTs worden toegepast om verplaatsingen te meten. Deze LVDTs 
zijn in drie groepen in te delen, namelijk: 

• Vijf LVDTs die in horizonta le richting zijn geplaatst meten verplaatsin
gen verdeeld over de hoogte van het proefstuk. Deze LVDTs hebben een 
streeflengte van 400mm 1 ; 
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• Vijf LVDTs die in verticale richting zijn geplaatst meten de verplaatsingen 
nabij één van de oplegging aan de voorzijde van het proefstuk. Deze 
LVDTs hebben een streeflengte van 150mm 1 ; 

• Vijf LVDTs die in verticale richting zijn geplaatst meten de verplaatsingen 
nabij één van de oplegging aan de achterzijde van het proefstuk. Deze 
LVDTs hebben een streeflengte van 150mm 1 . 

Mitutoyo meetklokken 

Een Mitutoyo meetklok is een instrument dat een verplaatsing meet. Voor een 
beschrijving van de werking van een Mitutoyo meetklok wordt verwezen naar 
[18] . Acht Mitutoyo meetklokken worden toegepast om verplaatsingen te meten. 
Deze mitutoyo meetklokken zijn in vier groepen in te delen, namelijk: 

• Drie meetklokken zijn gebruikt om de verticale verplaatsing van de on
derzijde van de onderbalk te meten. Deze drie meetklokken zijn geplaatst 
in het hart van de onderbalk. Twee meetklokken (mitu_02 en mitu_04 uit 
Figuur 4.6) meten de zakking direct naast de opleggingen. Één meetklok 
(mitu_03 uit Figuur 4.6) meet de zakking in het midden van de overspan
ning. De netto maximale zakking aan de onderzijde van de onderbalk 
wordt dan berekend door Vergelijking 4.2: 

. (mitu_02 + mitu_04) 
Uy;max = mttu_03 -

2 
(4.2) 

• Ter plaatse van de middendoorsnede is één meetklok geplaatst (mitu_07 
in Figuur 4.6) om de verplaatsing uit het vlak van de proefmuur te meten. 

• Twee meetklokken zijn aan weerszijde van de onderbalk geplaatst mitu_OO 
en mitu_06 in Figuur 4.6) om de axiale rek van de onderbalk te meten. Ook 
zijn twee meetklokken aan weerszijden van de onderste laag metselwerk 
geplaatst (mitu_01 en mitu_05 in Figuur 4.6) om de axiale rek van de wand 
te meten. 

4.3 Verloop van de proeven 

Tijdens de proeven zijn waarnemingen gedaan en genoteerd. Een verslag van het 
verloop van de proeven wordt in deze paragraaf gegeven. Hiertoe wordt teven 
het last-zakkingsdiagram en het scheurpatroon van iedere proef afgebeeld . 

4.3.1 Proef 0-150-0 (eerste cyclys) 

Proef 0-150-0 is uitgevoerd als dummy-proef, om te bekijken of de proefopstel
ling naar verwachting werkt . Hiervoor is het proefstuk gekozen dat, op het oog, 
de grootste scheefstand had . 

Het last-zakkingsdiagram van Proef 0-150-0 is afgebeeld in de grafiek in 
Figuur 4.8. Hier is de totale belasting (de som van beide krachtmeetdozen) 
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uitgezet tegen de netto verticale verplaatsing (zoals is berekend in Vergelij
king 4.2) in het midden van de onderzijde van het proefstuk. In alle last
zakkingsdiagrammen die worden afgebeeld is gebruik gemaakt van een punten
wolk , waar slechts de gemeten punten worden geplot en niet worden verbonden. 

250 

200 

ISO 

100 

50 

o.oo ·1,00 ·2,00 ·3,00 ·4,00 ·5,00 

u[mmJ 

Figuur 4.8: Last-zakkingsdiagram van proef Oa-150-0. 

Bij een belasting van 98kN is de eerste verticale scheur in de wand nabij 
het midden van de overspanning ontstaan. Van te voren waren al enkele kleine 
kraakjes hoorbaar. Ook is langzaam de hechting tussen kimvoeg en de onderste 
laag kalkzandsteen verminderd, tot het punt waar de kalkzandsteen volledig los 
was van de kimvoeg. 

De draadeinden, die de balk met waterslang stabiel hielden, vertoonden een 
grote vervorming. Dit hield in dat door de draadeinden een deel van de belasting 
werd gedragen, en de totale belasting dus niet alleen op het proefstuk werkte. 
Dit is schematisch weergegeven in Figuur 4.9 . De grootte van deze belasting in 
de draadeinden is niet bekend. Bij een belasting van l38kN is besloten de proef 
stil te zetten, in verband met de veiligheid. 
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Figuur 4.9: Schematische afbeelding van de draadeinden tijdens proef 0-150-0. 

Na ontlasten zijn de draadeinden weer helemaal terug vervormd, wat duidt 
op een elastisch vervorming. 

4.3.2 Proef 0-150-0 (tweede cyclus) 

Na proef 0-150-0 is besloten de proefopstelling aan te passen, zodat de belasting 
alleen door de wand opgenomen wordt. Het proefstuk waarop Proef 0-150-0 
werd uitgevoerd is in de proefopstelling blijven staan , en om te testen of de 
proefopstelling na aanpassing beter werkte is besloten een tweede cyclus uit te 
voeren op proefstuk 0-150-0, wederom als dummy-proef. 

Het last-zakkingsdiagram van de tweede cyclus van Proef0-150-0 is afgebeeld 
in de grafiek in Figuur 4.10. 
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Figuur 4.10: Last-zakkingsdiagram van proef Ob-150-0. 

Tijdens deze tweede cyclus op proef 0-150-0 is weinig opmerkelijks geconsta
teerd, de wand was immers al gescheurd. Bij een belasting van 165kN scheurde 
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het beton van de onderbalk nabij het midden van de overspanning. Van te voren 
waren al haarscheurtjes zichtbaar in de onderbalk. Daarna is de belasting nog 
opgevoerd tot l67kN. Het proefstuk (zowel wand als onderbalk) was tijdens 
deze fase volledig verticaal gescheurd nabij het midden van de overspanning, 
en de kracht liep nauwelijks op t erwijl de vervorming wel toenamen. Nabij 
de opleggingen waren geen waarneembare scheuren aanwezig. Daarom was het 
aannemelijk dat de wapening aan het vloeien was, en daarom is gekozen om de 
proef op dat moment te stoppen. 

Tijdens deze proef bleek dat de aanpassingen inderdaad leiden tot een meer 
gewenste krachtsinleiding, omdat de draadeinden niet zichtbaar vervormden . 
Geconcludeerd is dat de totale belasting volledig door het proefstuk wordt op
genomen. 

4.3.3 Proef la-150-0 

Het last-zakkingsdiagram van Proef la-1 50-0 is afgebeeld in de grafiek in Figuur 
4.11 . De sprong die in het last-zakkingsdiagram waarneembaaar is nabij l05kN 
ontstaat door dat het last-zakkingsdiagram als puntenwolk is afgebeeld; tussen 
twee opeenvolgende metingen is een grote verplaatsingen ontstaan. 
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Figuur 4.11: Last-zakkingsdiagram van proef Ja-150-0. 

Tijdens Proef la-1 50-0 waren eerst kleine tikjes hoorbaar, waarschij nlijk 
afkomstig van verschuivingen in de staalverbindingen in het frame. Kort hierna 
liet de hechting tussen kimvoeg en de onderste laag kalkzandsteen los nabij het 
midden van de overspanning. Even later, bij een belast ing van 80kN, was een 
flink kraak hoorbaar en werd een verticale scheur in de kalkzandsteen wand 
waargenomen op ongeveer drie-kwart van de overspanning. In Figuur 4.12 is 
het scheurpatroon van proef la afgebeeld. Ook ontstond een verticale scheur 
nabij de linker oplegging. Deze scheur ontwikkelde zich verder gedurende de 
proef tot een soort kolom. Later bleek dat haarscheuren ontstonden aan de 
bovenzijde van de onderbalk. Uiteindelijk is de proef gestopt bij een belasting 
van 175kN. 
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terwijl deze scheur aan de voorzijde slechts tot ongeveer de helft van de hoogte 
van het proefstuk was ontwikkeld. De onderbalk vertoonde geen scheuren. 

Deze proef vertoonde de grootste verplaatsing uit het vlak (gemeten door 
mitu_07) van aile proeven, namelijk een verplaatsing van 15,87mml . De tweede 
cyclus uitgevoerd op proef 0 vertoonde een grotere scheefstand. Echter proef 
o is uitgevoerd voordat de proefstukken in het vlak gesteund werden door een 
houten frame. 

In Figuur 4.16 is het scheurpatroon van proef 2a afgebeeld. 

- -
Figuur 4.16: Scheurpatroon van proef 2a-150-150. 

4.3.6 Proef 2h-150-150 

Het last-zakkingsdiagram van Proef 2b-150-150 is afgebeeld III de grafiek III 

Figuur 4.17. 
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Figuur 4.17: Last-zakkingsdiagram van proef 2b-150-150. 

Proef 2b verliep vrijwel identiek aan proef 2a. Wederom liet eerst de hechting 
tussen kimvoeg en de onderste laag kalkzandsteen los, de kracht waarbij dit het 
eerste werd opgemerkt was 87kN . 

Bij een kracht van 140kN ontstond een scheur in de kalkzandsteen wand na
bij de rechter oplegging. Deze scheur ontwikkelde zich tot ongeveer het midden 
van het proefstuk. De proef is stop gezet bij een tot ale belasting van 203kN. 
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Het wt-...ll.Jll,9<Iiogram ",n PToef 2c-IW- I50 i , "fg. bocld in de grwk in 
Figuor 4.11. 

'" .... ...... -._-,-, _ .. 

~ 

/ . . -, I , - J ... 
" . ~ 

Figuur 4.19: wt_zakking.diagrom !Jan prot! 2o-150-t iJ(). 

Dij """ b.:]""tl"!l ,_ 41kN ,.,.. ""n kleine kraal< hoo<b"", CD werd oen 
kleine .proo.g in bet lOIl ........ ki"ll"diag:rND in Fi!';'llIT 4.19 """,,~oomco _ In d. 
kalhandsleen ..-aod _,del, ~o ~ren w"",~enom~n. Ilij 0<0 bel...tin~ ""0 
fi9kl,j onts","" een .cheur in de b1kOllllldsl.eeo ..... nd nabij de ,echt« opleging. 
V"-'l te ,'(lren _,en &1 kleine ","",schemeo in heL beton van de Oflde<balk n~bij 
00 linker oplegging ~ in he-i lIlidden ,cM """'parlIling ,..""r~""""'n. 00. W,," 
. 1 ontllc<htinK tusson kimvoog en ond"rst~ 1",,& kalbandsleen .ichtbouor. De 
ochcm D~bij de roch\cr oPIeAAin.o: on\"illilde .ieh na/U !teL midden WIn he, 
proef.tnk. ,\~n 00 ..... J1t=ijdc omwikkddc de seheur zich ",OOer dRn aan de 
voo"ijde 
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In Figuur 4.20 is het scheurpatroon van proef 2c afgebeeld. 

" ______ ~ _______ l 

-
Figuur 4.20: Scheur'patroon van proe! 2c-1S0-1S0. 

4.3.8 Proef 3a-150-300 

Voorafgaand aan Proef 3a is de proefopstelling enigszins gewijzigd. Een houten 
frame is gemaakt om de verplaatsing van het proefstuk uit het vlak tegen te 
gaan. Ook is een houten balk onder de waterslang geplaatst, om zo het opper
vlak waarop de slang drukt te vergroten, en de inwendige druk in de slang te 
verlagen. Tijdens de proef bleek dat de houten balk als scharnier werkt, waar
door de krachtsinleiding niet meer centrisch is. Vandaar dat de proef is stop 
gezet bij een belasting van 59kN, de balk is verwijderd en de proef is opnieuw 
opgestart. Bij het verwijderen van de balk is LVDT3-0l beschadigd, waardoor 
de meting van deze opnemer onbruikbaar is. 

Ret last-zakkingsdiagram van Proef 3a-150-300 is afgebeeld in de grafiek in 
Figuur 4.21. 
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Figuur 4.21: Last-zakkingsdiagram van proe! 3a-1S0-300. 

Tijdens deze proef ontstonden vanaf een belasting van 72kN haarscheuren 
nabij de linker oplegging in het beton van de onderbalk die zich geleidelijk verder 
ontwikkelden. Daarnaast liet de hechting tussen kimvoeg en de onderste laag 
kalkzandsteen los. Bij een belasting van 174kN ontstond een verticale scheur 
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In Ue Iot.lkan<lot-. ......od nallij .,. f<'(ilterop/eojll,l, ""', de ,ulledi§> boo&te 
''&II !><:( Pl"Qer.\uk. Dit ioI \""'5 '" vlnden In hel IA~.~i"gfldi.oyom in Fig",,' 
~.n. ~ ~I""h'f: ill I>OIJ cPI""<"""d tot 200111\' al,"OI_ de p,""f ..... "j ~ 
(net oln.dat de ~ruk in de _lang bel. mllXimum vnn ISba,· ,,"".,de. 

In F\auur 4.2"2 is he!. scbeurpatIocn v.,n prwf 3« a[g.~d. 

i r I 

-
4.3.0 Proef 3b-150-300 

I r.l 
I -1: 

\ 
)--

Hel l>r.9\·.illingsdi>ogr~m "Ul Prwt' 3b-l:KJ..300 II >4eheeM in de B'~fie' In 
n " ru, 4 23. 

-
- --.. -
• 

·1."' ·,.ot .I.ot 
.~, 

I'I'>ef .1";" "",..t hoi .... 1.OI.1jj,N, omd., eon b .. .,tmootOOoo n;"j !:"<'<I fun.,. 
11"'''180'''' ....... proeI" ~ "" ., .... 10,,'. rn. ~ WtlK U Uon iI1 de p all. k 
;.., J'i&mTl" 4.Zl, ..... , "'" »J~Ji.luk tt ij_ i. ""...". ... a' .... """ 6kN. llij ",,0 
bo-Iuti,,! ,.,.., fiN waren kleiue JuMk;" boor ...... , "" 'II"CJ"d «"""m,lo.t_d .I .. 
bee p .......... ,,1r "",becloI "'" ,_ rJe kiUl'"OfIJ'" de 0Ddm;Ie hwI,g bIh.oond. 
_ . Ool< .. ~ ...... ~urt,jCII nabU beio.Ie UII~ in hoi beton " • ., .rJe 
o..clerloolk """"n..emhear. Bij eeD belMl.irtC v"",, IM.l:N O.lL''''',..j..,~ .., ...... lh 
de kIIlbamd. teen Wll,..j ,,_ .,., ,'OI.IedI4!;~ bOO«t~ " ... bet. ~"" l>8bij de hilke, 
""Irgi<>s. J.)e beI.'ing 10 OI'B'J\'oenl lOt 1I10"".\' oJv ....... de I"""'f Ie """'pat. 



llo~e W"lldlig~e" ill KalhllJjOJs(.cen :"lid, Vc,dd 

l~ Fig"''' ' .24 i. het ""Mmpa.troon van proef.% atgebeeld. 

- - f --, -.:::;::~---: 
--' --- -------

Figuur 4.24: Sch,urp<l!roon mn p=! Sb·l.'>IJ-JVV. 

4.3.10 Proef 4a-300-0 

lIet l""I_z.akking><li<l!;ram '''''I Proof --jll-JlXUt i, alx"'-IJ in tic WAAck ill Fi;:u", 
4.25_ 

,. 
M 

,. 
~ 

M 

• 

-,,0) 

Figuuc 4.25: L=t_za1:king.diagrom " ~n p"""! 4" ,j1J()·V. 

Pro.! 4" verliep zonder "rei noemeoow""roligl"-"..len, Vanal een l>elooiin~ Vall 
OOkN unt, tonden haaro;cl",uren llabii l>eide opleggillgell in hel !JetOll "Hll tie 
o[uierL"Ik. Op tla, momenl wM ~een hechlillj( Illeet t",sell kin)\'{"'~ en Iwlk
"!Woll"""". Dij €en l>elooiiuX van UJkN ontsl-onol €en wrtiwlc scheu, in de 
blha"d,teen ",aoo naLij de rechl.er o])ieUillj(, D""" ,eheur ouI",-ikkelde "lell 
do", '1Ver d. voll.,u~ lJOo~~e yan he( pmeL<;,uk, BU eell LeIIlS(jn~ van Hi3kN 
un"to"" ""11 tweeole sclJ€ur in de blkzan.istcen ";an,L Dew "cheur Ix)(on OIl 
OIlX",""r een kwa', \'au de o\'crsp"nnin! \'an h,-,t pr<>cl:<t.lIk en n~hij .-Ie linker_ 
OVleUill~. en omwikkeld< >kh tot l>et midden ",on hot pr""fsj,lIx Dc hcl:.,;ting 
is ov~","<*rd tot 2U.,bV oIv()I"cn< de pred t" <topprn_ 

III Fi;:unr 4,26;'; her ""hourp.~tr()(}n mn purl ,1" ~fgehccld_ 
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'*' 
, ~ 

-, , 

Figuur 4.26: SeM'~1"'trwn mn prot"J 4,..300-0. 

4.3.11 Proef 41>-300-0 

Hot I ... t_zaklringsdiagram van P TOef 41>-300-0 ;.. ..rgebedd in de grafi.k in Figuur 
4.27. 

~'" ( , 

1< , ,. 
! 
, . 
• 

F4Iuur 4.21: l.a<t.miling.od;agmm ~an proeJ 4b-S(J(J..I). 

Vanaf ""n bd""ting \"lIJl 91kN werden "-rocheurtjeo in het. beton VlIJl de 
ond<rb>tJk n&bij be:ide <>plegging<;n w""'~""meJl. Blj ""0 bel""tin!'; \"It.Il 122kN 
" • ..., de kim_g onthecbt n~bij be< midd~u VlIJl de ovenp<lrlJling. Bij een !>elM
tin~ Vlt.1l 152k.'i ontotoud oon verti<al<l .cheIU in de kalhandsteen wand nabij 
d. remtovJeuin~ mer de volledige ~ v&ll het· proefstuk. De-.. acheur liep 
10, de boven>te laag kalhand8t.een. Bij oon bd""ing VlIJl 167kN Olltstond"..O 
scheur in he!. midden Vlt.1l de owrsP(I..llning. Oil. ~ng geP""l"d met 00Il ~fu8Ule 
VlIJl de zl\klring . "" de onderbtJk, terug Ie vinden;n de 1U3fiek in Fi!l'Uf /rel
fIg.proef1b. Dew..,hem outwiklrelde .iclt MO de voorzijde Vlt.n he< proef:<'uk tot 
de hive hoogr.e, t" .... ijl de,.. ",b"". """ de ac.hterkant >iell vrijW<'1 ""'" de vol
ledige hoogr.e V3ll bet proofstuk ont, .. ikkeJde. IJ.. !>elMting", hiema opgevoord 
tot 197k!>' 0.1..,,,,,," de proel:<lop Ie -.etten. 

In Figuur 4.28 ; .• het ,..kurpatroon van proof ~b algrl>eeld. 
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----- -
Figuur 4.28: Scheurpatroon van proe! 4b-300-0. 

4.3.12 Proef 5a-450-0 

Het last-zakkingsdiagram van Proef 5a-450-0 is afgebeeld in de grafiek in Figuur 
4.29. 

250 

200 

150 

~ 
~ 

100 

50 
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Figuur 4.29: Last-zakkingsdiagram van proe! 5a-450-0. 

Proef 5a verliep zonder veel noemenswaardigheden. Bij een belasting van 
148kN ontstond een verticale scheur in de kalkzandsteen wand nabij de rechter 
oplegging. Deze scheur ontstond boven de eerste laag kalkzandstenen. De scheur 
ontwikkelde zich langzaam over de volledige hoogte van het proefstuk. Dit ging 
gepaard met kleine kraakjes . Van te voren waren al kleine haarscheurtjes in 
het beton van de onder balk nabij de linker oplegging waargenomen. Ook was 
al sprake van onthechting tussen kimvoeg en kalkzandsteen. De belasting is 
opgevoerd tot 198kN alvorens de proef stop te zetten. 

In Figuur 4.30 is het scheurpatroon van proef 5a afgebeeld. 
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r::U:':S'C; 
-- ~-.~ 

4.3.13 Proef 5b-45O-0 

nel la'I.u.kkinpciiagram ,.,.., PToef 5b-4r.r}.o i , "f.llcbeekl in de grafiek in Figuor 
4-31. 

! 

'" 

* . ./' 
,. 

," 

• 
oL--.. _ _ ~ 
.... .".. ,... .,.., __ U' "M 

o,~ 

Figuur 4.31: l.<Ist-mkkingJdiagmm ~~" ~f 5' • ./5(J.0. 

Proe! 5L verh." vrijwd idenhek """ p'ocl 53. Bij <>en bel"'l ing van MkN 
onlstonden <Ie "",.1. hoa ... cl:teurlp in hct teton ' '!In d. onderLalk naLij do rf'Ch_ 
lerovlegging. Ook WRO op dal moment ""rax., mn onlhochling ''''''''n kim,""'II 
en kalltz&ndsteen. Bij een bel ..... ill!': ,.,.n l7SkN ont.ol.olld een verti<:tJe """"or 
in 00 kltJhaotlst.een wand na.bij d. r«:hle< opicgdrq;;. ne-"" scheur 0.0\01000, 
net _Is bij proef 5a, bov..n de <=SIe 1a."lfI Iat.lhood5lenen. 0.. Lel&tin.!; i • 
.."",!gen. oJl&ev<>erd 204kN ..Jvorem de proof stop te l.<!tten. 

In Filum 1.J~ i, h el ocheorpatTOQn van procf ,lb afgebocld . 
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Figuur 4.32: Scheurpatroon van proe! 5b-450-0. 

4.4 Bespreking van de resultaten 

Niels Verdel 

De resultaten uit de proeven worden in deze paragraaf besproken. Aan bod 
komen: 

• De verticale verplaatsingen van de proefstukken, in §4.4.1; 

• De scheurlasten van de proefstukken, in §4.4.2; 

• De rekken nabij de rechteroplegging, in §4.4.3; 

• De positie van de neutrale lijn, in §4.4.4; 

• De verplaatsing uit het vlak, in §4.4.5; 

• Ret gemeten verschil tussen beide krachtmeetdozen, in §4.4.6. 

De bezwijklasten zullen niet besproken worden, omdat deze bij een aantal 
proeven, vanwege de bovengrens van de uit te oefenen belasting van 200kN, 
niet te beschrijven is. 

4.4.1 Verticale verplaatsingen van de onderbalk 

De verticale verplaatsingen aan de onderzijde van de onder balk zijn gemeten 
door drie Mitutoyo meetklokken (Mitu_02, Mitu_03 en Mitu_04). Mitu_02 en 
Mitu_04 meten de indrukking van respectievelijk de linker oplegging en de rech
ter oplegging. Mitu_03 is in het hart van de overspanning onder de onderbalk 
geplaatst. Door de gemiddelde zakking, gemeten door Mitu_02 en Mitu_04, 
van de door Mitu_03 gemeten zakking af te trekken wordt een netto zakking 
in het midden van de overspanning van het proefstuk berekend. Deze netto 
verplaatsing wordt in deze paragraaf besproken. 
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Figuur 4.33: Trend van alle last-zakkingsdiagrammen. 

De trend van alle last-zakkingsdiagrammen van alle proeven is gegeven in 
Figuur 4.33. Allereerst is sprake van een lineair-elastisch traject (in Figuur 4.33 
aangegeven als A). Bij een zekere belasting scheurt de wand (in Figuur 4.33 
aangegeven als B), wat gepaard gaat met grote verticale vervormingen. Daarna 
is nog een relatief grote restcapaciteit aanwezig, waarbij de proefstukken een 
lineair-plastisch gedrag vertonen (in Figuur 4.33 aangegeven als C). De stijfheid 
van de proefstukken is dan minder dan de stijfheid in het oorspronkelijke lineair
elastische traject. 

Een overzicht van de stijfheden van alle proefstukken is gegeven in Tabel 4.2. 
Merk op dat het hier niet gaat om de Elasticiteitsmodulus van de proefstukken, 
maar dat deze stijfheden afhankelijk zijn van de geometrie. Doordat iedere serie 
een unieke geometrie heeft , gedragen de proefstukken zich ook stijver of minder 
stijf in een bepaalde serie. 

De stijfheden zijn berekend in het traject tussen 20kN en 50kN. In dit 
traject was bij alle proeven nog sprake van een lineair verband tussen belasting 
en vervorming. De stijfheid is gedefinieerd als de belasting in [kN] die nodig is 
om de onderrand van het proefstuk 1 ,00mm1 door te laten buigen. 

Tabel 4.2: Stijfheden van de proefstukken. 

Stijfheid Stijfheid Stijfheid Gemiddelde 
Proef a Proef b Proef c Stijfheid 

[kNjmm1
] [kN/mm 1

] [kN/mm1
] [kN/mm 1] 

Serie 0 -254 -42 -148 
Serie 1 -76 -118 -97 
Serie 2 -299 -106 -85 -163 
Serie 3 - 618 -179 -398 
Serie 4 -173 -205 -189 
Serie 5 -134 -513 -324 

Uit Tabel 4.2 blijkt dat de stijfheid van de proefstukken in serie 1 97kN jmm 1 
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bedraagt. Wanneer de opleggingen verbreed worden blijkt de stijfheid toe te 
nemen. In serie 4, waar de opleggingen 300mm 1 breed zijn, wordt een stijfheid 
berekend van bijna 189kN/mm1

. En in serie 5, waar de opleggingen 450mm1 

breed zijn, wordt een stijfheid berekend van ruim 324kNjmm1 . 

Een toename van de stijfheid bij een verbreding van de oplegging is te ver
klaren uit het feit dat de dagmaat van de proeven in serie 4 en 5 kleiner is dan 
de dagmaat in serie 1, terwijl de hoogte van de proefstukken gelijk is. 

Daarnaast blijkt dat het aanbrengen van een overstek van 150mm1 een af
name van de stijfheid tot gevolg heeft. In serie 2 wordt namelijk een stijfheid 
van 163kN/ mm1 berekend. Als het overstek verbreed wordt blijkt de stijfheid 
weer toe te nemen; In serie 3, waar het overstek een lengte heeft van 300mm1

, 

blijkt de stijfheid bijna 398kN/mm 1 te bedragen. Dit is tevens de grootste 
stijfheid die berekend is. 

Dat de stijfheid toeneemt naarmate het overstek langer wordt is te verklaren 
uit het feit dat de hart-op-hart overspanning afneemt naarmate het overstek 
toeneemt, aangezien alle proefstukken dezelfde lengte hebben. De hoogte van 
alle proefstukken is ook gelijk. Een dergelijk gedrag is eerder voorspeld in 
Hoofdstuk 3. 

Een grote spreiding in de stijfheden van de verschillende proeven is gevonden. 
Alle proeven hebben een stijfheid tussen 100kNj mm1 en 250kN/ mm1

. Drie 
proeven hebben een stijfheid kleiner dan 100kN j mm 1 . Daarnaast is bij twee 
proeven een stijfheid gevonden van meer dan 500kN / mm 1 . Zowel tijdens het 
uitvoeren van de proeven als tijdens het analyseren van de resultaten is hier 
geen verklaring voor gevonden . 

4.4.2 Scheurlasten 

De scheurlast van een bepaalde proef is bepaald uit het last-zakkingsdiagram 
van een proef. De last waarbij de eerste keer een verschil in stijfheid wordt 
gemeten wordt bepaald als de scheurlast van de proef. Dit is tevens de last 
waarbij de eerste scheur in de wand werd waargenomen tijdens de proef. 

In Tabel 4.3 zijn de scheurlasten van alle proeven gegeven. 

Tabel 4.3: Scheurlasten van de wand. 

Proef a Proef b Proef c Gemiddeld 
[kN] [kN] [kN] [kN] 

Serie 1 81 75 78 
Serie 2 70 139 99 103 
Serie 3 173 169 171 
Serie 4 130 152 141 
Serie 5 151 178 165 

Het verbreden van de oplegging heeft invloed op de scheurlast. De gemid
delde scheurlast van serie 2 ligt 25kN hoger dan de gemiddelde scheurlast van 
serie 1. Dit is te verklaren uit het feit dat de overspanning in serie 2 kleiner 
was dan de overspanning in serie. Ook de gemiddelde scheurlast in serie 3 ligt 
hoger dan de gemiddelde scheurlast in serie 2, een verschil van 68kN. Eenzelfde 
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uitkomst wordt gevonden wanneer een overstek wordt aangebracht. In serie 4 
ligt de gemiddelde scheurlast 63kN hoger dan in serie 1. Ook in serie 5 ligt de 
scheurlast weer hoger dan in serie 4, een verschil van 24kN. 

4.4.3 Rekken nabij de rechter oplegging 

Vijf verticaal geplaatste LVDTs zijn geplaatst nabij de rechteroplegging aan de 
voorzijde en de achterzijde van het proefstuk. Door de gemeten verplaa tsing 
van de LVDT aan de voorzijde te middelen met de bijbehorende LVDT aan 
de achterzijde wordt de verplaatsing in het hart van het proefstuk gevonden . 
Alle waardes die in deze paragraaf gepresenteerd en besproken worden zijn deze 
gemiddelde waardes . 

De verticaal geplaatste LVDTs meten de verplaatsingen nabij de rechter 
oplegging. Hieruit kan de aanzet van de drukboog en de contactlengte bepaald 
worden. De contactlengte wordt bepaald bij een totale belasting van 50kN . Bij 
deze belasting is nog geen enkel proefstuk gescheurd, terwijl veronderstelt wordt 
dat alle spelingen in de proefopstelling volledig zijn gezet (zoals de indrukking 
van het rubber nabij de opleggingen en de indrukking van het zachtboard onder 
de waterslang). In de grafiek in Figuur 4.34 zijn de gemiddelde waardes van de 
LVDTs uit serie 2 uitgezet tegen de afstand van de onderbalk. Hierin is ook de 
plaats van de oplegging weergegeven als de zwarte lijn . De grafieken voor alle 
series is opgenomen in Bijlage K. 
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Figuur 4.34: Grafiek van de gemiddelde waarde van de verticaal geplaatste 
LVDTs uit serie 2 bij een belasting van 50kN. 

De contactlengte kan dan berekend worden door te bepalen waar de gemid
delde verplaatsing van de LVDT Omm 1 is. In serie 2 blijkt dit bij 1 772mm 1 en 
2 150mm 1 te zijn. De contactlengte bedraagt dan 378mm 1 . 

In Tabel 4.4 zijn de gemiddelden contactlengte uit alle series gegeven. Merk 
op dat in Tabel 4.4 niet de proeven uit serie 0 zijn opgenomen , omdat het 
meetschema in deze serie anders was waardoor de contactlengte niet bepaald 
kan worden. Ook zijn de gemiddelde contactlengte uit alle series schematisch 
afgebeeld in Figuur 4.35. 
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Tabel 4.4: Gemiddelde contactlengte uit alle series. 

Breedte Breedte Gemiddelde 
oplegging overstek contactlengte 

[mm 1
] [mm 1

] [mm 1
] 

Serie 1 150 0 236 
Serie 2 150 150 378 
Serie 3 150 300 516 
Serie 4 300 0 461 
Serie 5 450 0 505 

• Breedte oplegging 

• Contactlengte 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Contactlengte [mm) 

Niels Verdel 

Figuur 4.35: Staafdiagram met een schematische afbeelding van de contact
lengte in de verschillende proefseries. 

Uit Tabel 4.4 en Figuur 4.35 blijkt dat het verbreden van de opleggingen en 
het aanbrengen van een overstek leidt tot een verlenging van de contactlengte. 
Wanneer geen overstek aanwezig is blijkt de contactlengte ongeveer 1,5 maal de 
breedte van de oplegging te bedragen. Wanneer wel een overstek aanwezig is 
kan de contactlengte op lopen tot 2,5 maal de breedte van de oplegging. Het 
verbreden van de oplegging leidt ook tot een verlenging van de contactlengte. 
De lengte van de contactlengte blijkt ongeveer 1,2 a 1,5 maal de breedte van de 
oplegging te zijn. 

Merk wel op dat de contactlengte tevens afhankelijk is van de relatieve stijf
heid van de onderbalk ten opzichte van de stijfheid van de wand , zoals beschre
ven is door J.J. Roberts in [2]. 

4.4.4 Positie van de neutrale lijn 

Vijf LVDTs zijn horizontaal over de hoogte geplaatst nabij het midden van de 
overspanning van het proefstuk. Deze LVDTs meten verschillende verplaatsin
gen over de hoogte. Hieruit kan de aanzet van de positie van de neutrale lijn 
bepaald worden. De positie van de neutrale lijn wordt wederom bepaald bij een 
totale belasting van 50kN. 
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In de grafiek in Figuur 4.36 is de hoogte van het proefstuk uitgezet tegen de 
gemiddelde waardes van de LVDTs uit alle series. 
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Figuur 4-36: Grafiek van de gemeten waardes van de horizontaal geplaatste 
LV DTs uit alle series biJ een belasting van 50kN. 

In Bijlage L zijn de gemeten waardes van de horizontaal geplaatste LVDTs 
uit alle series bij een belasting van 50kN afgebeeld. 

Doordat de LVDTs alleen aan de voorzijde van het proefstuk geplaatst zijn, 
beïnvloedt de scheefstand van het proefstuk de resultaten. Voor een vervolg 
onderzoek wordt daarom aangeraden minstens drie LVDTs aan de voorzijde en 
minstens drie LVDTs aan de achterzijde te plaatsen, waardoor een gemiddelde 
waarde in het hart van het proefstuk berekend kan worden. 

De positie van de neutrale lijn wordt berekend door te bepalen waar de 
verplaatsing van een LVDT Omm1 is. In Tabel 4.5 is de positie van de neutrale 
lijn uit alle series gegeven. 

Tabel 4.5: Positie van de neutrale lijn in alle series. 

Breedte Breedte Gemiddelde positie 
oplegging overstek neutrale lijn 

[mm 1
] [mm1

] [mm1] 

Serie 1 150 0 343 
Serie 2 150 150 360 
Serie 3 150 300 319 
Serie 4 300 0 560 
Serie 5 450 0 380 

Uit Tabel 4.5 blijkt dat de positie van de neutrale lijn altijd tussen 319mm1 

en 380mm1 in ligt, met als enige uitzondering serie 4, waar de positie van de 
neutrale lijn 560mm1 bedraagt. 

Het verbreden van de de oplegging (serie 4) of het aanbrengen van een over
stek (serie 2) heeft, in eerste instantie, een verhoging van de positie van de 
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neutrale lijn tot gevolg. Wordt de oplegging of het overstek vervolgens verder 
verbreed , dan leidt dit tot een zakking van de positie van de neutrale lijn. 

4.4.5 Verplaatsing uit het vlak 

De verplaatsing uit het vlak is gemeten door een tvlitutoyo meetklok (Mitu_07) . 
In Tabel4.6 zijn de grootste gemeten verplaatsingen uit het vlak van alle proeven 
gegeven. Een negatieve waarde komt overeen met een verplaatsing naar voren. 

Tabel 4.6: Verplaatsingen uit het vlak van alle proeven. 

Proef a Proef b Proef c 
(mm 1

] [mm 1
] [mm1

] 

Serie 0 12,36 17,23 
Serie 1 5,94 12,60 
Serie 2 15,87 3,62 3,76 
Serie 3 -2,53 5,34 
Serie 4 -4,18 7,16 
Serie 5 -3,62 -2,17 

Ui t Tabel 4.6 blijkt dat de verplaatsing uit het vlak het grootst is tijdens de 
proeven uit serie 0, die a ls dummy-proeven zijn uitgevoerd. 

Ook het proefstuk dat is gebruikt in proef 2a blijkt relatief veel uit het vlak 
verplaatst te zijn, met een maximale verplaatsing van bijna 16,00mm 1 . Deze 
proef is daarom later nogmaals uitgevoerd als proef 2c op het reserve proefstuk. 

Daarnaast is de grootste gemeten verplaatsing uit het vlak gemeten tijdens 
proef 1b, met een maximale verplaatsing van ruim 12,00mm 1 . 

Tenslotte zijn alle andere proeven niet meer dan 7,00mm 1 uit hun vlak 
verplaatst, waarvan de meeste zelfs niet meer dan 4,00mm 1 . 

4.4.6 Verschil tussen de vijzelkrachten 

Twee krachtmeetdozen hebben de krachten uitgeoefend door de vijzels op de 
waterslang gemeten. Een grafiek met het procentuele verschil tussen beide 
krachtmeetdozen uitgezet tegen de totale belasting (de som van beide kracht
meetdozen) is gegeven in Figuur 4.37. 
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Figuur 4.37: Procentueel verschil tussen beide krachtmeetdozen. 

Uit deze figuur blijkt dat het verschil , bij relatief kleine krachten, tot 8% 
kan oplopen, doordat bij een kleine totale belasting een klein absoluut verschil 
leidt tot een groot procentueel verschil. 

Bij een grote totale belasting wordt een verschil tot 6% gemeten tussen beide 
krachtmeetdozen tijdens de proeven uit serie 0. Deze proeven zijn als dummy 
test uitgevoerd, waar de verplaatsing uit het vlak werd verhinderd op een andere 
wijze dan de overige proeven. Verondersteld wordt dat dit de oorzaak is van 
het grotere verschil in de gemeten vijzelkrachten. 

Bij de overige proeven ligt het verschil tussen de 1% en 3%. Verondersteld 
wordt dat dit verschil in vijzelkrachten wordt vereffend door de waterslang, 
waardoor er een uniform verdeelde belasting op het proefstuk wordt uitgeoefend. 

4.5 Conclusies en aanbevelingen experimenteel 
onderzoek 

In het begin van dit hoofdstuk werden vijf verschillende aspecten genoemd die 
gemeten zijn tijdens het experimentele onderzoek. In deze paragraaf worden de 
conclusies opgesomd wat betreft deze resultaten. 

• Scheurlasten: 

Het verbreden van de oplegging heeft invloed op de scheurlast. Een 
bredere oplegging leidt tot een hogere scheurlast. Dit is te verkla
ren uit het feit dat de overspanning in serie 4 kleiner was dan de 
overspanning in serie 1. 

- Ook aanbrengen van een overstek heeft invloed op de scheurlast. 'vVe
derom heeft een groter overstek een hogere scheurlast tot gevolg. 

• Plaats waar scheuren ontstaan. 

Pagina 71 



Hoge Wandliggers in Kalkzandsteen Niels Verdel 

De eerste scheur die in alle proeven ontstond was de onthechting 
tussen kimvoeg en kalkzandsteen . Ook waren in veel proeven haar
scheuren in de onderbalk nabij de opleggingen en/ of nabij het midden 
van de overspanning waar te nemen. 

Daa rnaast zijn in de wand drie verschillende scheurpatronen waar
genomen: 

* Een vrijwel verticale scheur die ontstaat nabij een van de op
leggingen en zich ontwikkeld over de hoogte van het proefstuk. 
Deze scheur kwam voor in proef la, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a en 5b. 

* Een vrijwel verticale scheur die ontstaat nabij het midden van 
de overspanning van het proefstuk en zich ontwikkeld over de 
hoogte van het proefstuk. deze scheur kwam voor in proef lb, 2a 
en 4b. 

* Een diagonale scheur die ontstaat nabij een van de opleggingen en 
zich ontwikkeld tot ongeveer de halve hoogte van het proefstuk. 
Deze scheur kwam voor in proef 2b, 2c en 4a. 

• Contactlengte: 

Het verbreden van de opleggingen en het aanbrengen van een overstek 
leidt tot een verlenging van de contactlengte. Wanneer geen overstek 
aanwezig is blijkt de contactlengte ongeveer 1,5 maal de breedte van 
de oplegging te bedragen. Wanneer wel een overstek aanwezig is kan 
de contactlengte op lopen tot 3,0 maal de breedte van de oplegging. 

• Zakking onderzijde proefstuk: 

- Wanneer de opleggingen verbreed worden blijkt de stijfheid toe te 
nemen. Daarnaast blijkt dat het. aanbrengen van een overstek ook 
een toename van de stijfl1eid tot gevolg heeft . Beide parameters 
lijken evenveel invloed te hebben op de mate waarin de stijfheid wordt 
beïnvloedt. Deze toename in stij fl1eid is afl1ankelijk van de verkorting 
van de overspanning. 

Een grote spreiding in de stijfl1eden van de proefstukken is gevonden. 
Zowel tijdens het uitvoeren van de proeven als tijdens het analyseren 
van de resultaten is hier geen verklaring voor gevonden. 

• Positie van de neutrale lijn: 

- De gemiddelde positie van de neutrale lijn ligt in alle series tussen 
319mm 1 en 380mm1

, met als enige uitzondering serie 4, waar de 
gemiddelde positie van de neutrale lijn 560mm1 bedraagt. 

Het verbreden van de de oplegging of het aanbrengen van een overstek 
heeft, in eerste instantie, een verhoging van de positie van de neutrale 
lijn tot gevolg. Wordt de oplegging of het overstek vervolgens verder 
verbreed, dan leidt dit tot een zakking van de positie van de neutrale 
lijn. 

Daarnaast kan een a<\ntal aanbevelingen gedaan worden voor eventueel ver
volg onderzoek. 
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• Het gebruik van een waterslang als krachtsinleiding leidt weliswaar tot 
een gelijkmatige verdeling van de belasting, maar het is echter ook on
praktisch. Wanneer de hoogte van het proefstuk minstens 60% van de 
overspanning bedraagt kan ook gebruikt worden gemaakt van vier punt
lasten als krachtsinleiding terwijl de spanningsverdeling vrijwel hetzelfde 
blijft als wanneer gebruik wordt gemaakt van een waterslang. 

• Praktisch was het lastig om de proefstukken te verhinderen uit hun vlak 
te verplaatsen, omdat de slankheid van de proefstukken relatief groot was. 
In de praktijk is een steun tegen verplaatsing uit het vlak aanwezig in de 
vorm van een verdiepingsvloer. 

• De in horizontale richting geplaatste LVDTs zijn alleen aan de voorzijde 
geplaatst. Hierdoor kon de positie van de neutrale lijn niet nauwkeurig 
bepaald worden. Voor vervolg onderzoek wordt aanbevolen zowel aan de 
voorzijde als aan de achterzijde LVDTs te plaatsen om zo de verplaatsingen 
in het hart van het proefstuk te bepalen. 

4.6 Schaduwproeven 

Om de kwaliteit van de gebruikte materialen te controleren werd een aantal 
schaduwproeven uitgevoerd. In deze paragraaf worden deze schaduwproeven 
besproken. De eigenschappen die gecontroleerd zijn en hier besproken worden 
zijn achtereenvolgens: 

• De buigtreksterkte en de druksterkte van de lijmmortel, kimmortel en het 
beton in §4.6.1; 

• De schuifsterkte van de lijmmortel en de kimmortel in §4.6.2 

• De buigstijfheid van de onderbalk in §4.6.3 

4.6.1 Mortelbalkjes 

Om de buigtreksterkte en de druksterkte van de gebruikte mortels te bepalen 
zijn per aangemaakte kuip 3 mortelbalkjes met afmetingen 40 x 40 x 160mm3 

gemaakt. Deze mortelbalkjes werden minstens 28 dagen te drogen gelegd in een 
klimaatkamer , waar de temperatuur en de luchtvochtigheid constant gehouden 
werd. 

Van deze mortelbalkjes werd de buigtreksterkte en de druksterkte bepaald 
volgens NEN 3835, art. 9.1.2 en 9.1.3 (1991). De buigtreksterkte van de mortel
balkjes wordt bepaald door een driepuntsbuigproef uit te voeren. De buigproef 
is op elk proefstuk tot breuk uitgevoerd waarna op elk half proefstuk een druk
proef voor het bepalen van de druksterkte volgde. 

De resultaten zijn gegeven in Tabel 4.7. Een tabel met een overzicht van alle 
resultaten is gegeven in Bijlage I. 
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Tabel 4.7: Resultaten van de schaduwproeven op de mortelbalkjes. 

Gemiddelde Standaard Gemiddelde Standaard 
buigtreksterkte deviatie druksterkte deviatie 

[N/mm2
] [N/mm2

] [N/mm2
] [N/mm2

] 

Lijmmortel 2,32 0,22 19,52 1,77 
Kimmortel 2,16 0,43 31,64 3,42 

Beton 3,08 0,19 60,24 3,97 

4.6.2 Schuifsterkte 

Om de schuifsterkte van de lijmmortel en de kimmortel te controleren worden 
een aantal zogenaamde triplets gemetseld. Voor iedere kuip mortel die is aange
maakt werden negen triplets gemaakt. Deze triplets worden minstens 28 dagen 
bewaard in een klimaatkamer, waar de temperatuur en de luchtvochtigheid con
stant gehouden wordt. 

De afschuifproeven zijn conform EN 1052-1 uitgevoerd, de norm waar de 
Eurocode 6 naar verwijst . Voor het bepalen van de schuifsterkte worden a f
schuifproeven uitgevoerd volgens het in Figuur 4.38 afgebeelde principe, waar
bij de middelste steen tussen de twee andere stenen onder verschillende voor
drukken wordt uitgeschoven. De voordrukken bedragen ongeveer 0,20N /mm2 , 

0,60N/mm2 en 1,00N/mm2 Per voordruk worden 3 proeven gedaan. 

IF 
. ----, 

I 

I 
I F 
1..1...--
1"1"'"-, 

Figuur 4.38: Schematische afbeelding van de schuifproeven. 

Een grafiek waar de bezwijklasten van de verschillende proeven op lijmmortel 
zijn uitgezet tegen de aanwezige voordruk op het moment van bezwijken is 
gegeven in Figuur 4.39. Eenzelfde grafiek voor de proeven op kimmortel is 
gegeven in Figuur 4.40. 
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Figuur 4.39: Grafiek met de bezwijklasten voor de proeven op lijmmortel. 
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Figuur 4.40: Grafiek met de bezwijklasten voor de proeven op kimmortel. 

Uit de resulta ten blijkt dat de schuifsterkte van de lijnmmortel bepaald kan 
worden volgens Vergelijking 4.3. 

Tlijm = 0,21 X 0'3 - 0,51 ( 4.3) 

Daarnaast. kan de schuifsterkte van de kimmortel berekend worden volgens 
Vergelijking 4.4. 

Tkim = 0,44 X 0'3 - 0,039 ( 4.4) 

Een tabel met een overzicht van alle resultaten is gegeven in Bijlage J. In 
Bijlage J is tevens de restcapaciteit bij droge wrijving voor a lle proeven opge
nomen. 

4.6.3 Buigstijfheid onderbalk 

Om de buigstijfheid van de onderbalk te bepalen zijn 4-puntsbuigproeven ui tge
voerd op 6 onderbalken. Deze onderbalken zijn gemaakt op een identieke wijze 
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als de onderbalken die gebruikt zijn voor de proefstukken. Een schematische 
afbeelding van deze 4-puntsbuigproeven is gegeven in Figuur 4.41. 

700 700 700 

Figuur 4.41: Schematische afbeelding van de 4-puntsbuigproeven. 

Een last-zakkingsdiagram van deze proeven is gegeven in de grafiek in Figuur 
4.42. De kracht die in deze grafiek is uitgezet is de som van de beide puntlasten. 
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Figuur 4.42: Last-zakkingsdiagram van de 4-puntsbuigproeven. 

Uit de trendlijn, die in de grafiek is getekend, kan een karakteristieke stijfheid 
bepaald worden voor de onderbalken. Omdat de verplaatsing bekend is bij een 
bepaalde kracht, en daaruit dus ook het optredende buigend moment, kan met 
behulp van Vergelijking 4.5 de elasticiteitsmodulus berekend worden. 

NI x L2 

0=----
2 x Ex I 

(4.5) 

Het optredend buigend moment bij een doorbuiging van 1mm1 is berekend 
in Vergelijking 4.6. 

0,5 x 1189,1 x 700mm 1 = 416185Nmm1 = 0, 42kNm1 (4.6) 

Door Vergelijking 4.5 in te vullen is dan ook de gemiddelde elasticiteitsmo
dulus van de onderbalken bekend. 
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Uit Vergelijking 4.7 volgt dat de gemiddelde elasticiteismodulus van de on
derbalken E = 24 471N/mm2 bedraagt. 

Een zelfde orde van grote voor de elasticiteitsmodulus is eerder bepaald door 
J.R. Sterrenburg in [4], waar een elasticiteismodulus van 25400N/mm2 wordt 
gevonden. 
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Hoofdstuk 5 

N urneriek onderzoek 

Een numeriek model is opgesteld om de invloed van de breedte van de opleg
ging en een overstek naast de oplegging op de spanningsverdeling in een hoge 
wandligger van kalkzandsteen numeriek te onderzoeken. Doel van dit numeriek 
onderzoek is inzicht verkrijgen waar en wanneer scheurvorming in de wand ont
staat en hoe de invloed van de geometrie van de oplegging meegenomen kan 
worden in de verschillende berekeningsmethoden. In dit hoofdstuk wordt dit 
numeriek onderzoek besproken. 

Het numeriek model dat is opgezet wordt beschreven en toegelicht in §5.1. 
Vervolgens worden in §5.2 de resultaten van dit numeriek model besproken. 
Verder wordt een bespreking over deze resultaten gegeven in §5.3 en wordt een 
vergelijking gemaakt met de uit de literatuur bekende berekeningsmetboden in 
§5.4.1. Tenslotte worden hieruit conclusies getrokken in §5.5. 

5.1 Beschrijving numeriek model 

Om het numeriek onderzoek uit te voeren is een eindig elementen model opgezet 
in het eindig elementen pakket ANSYS. Tijdens dit numeriek onderzoek worden 
verschillende modellen doorgerekend met een andere geometrie of andere mate
riaaleigenschappen. Hiertoe is in EXCEL een spreadsheet opgesteld die aan de 
hand van een aantal in te geven parameters uitvoer produceert die de geometrie 
beschrijft. Deze uitvoer wordt daarna in ANSYS ingelezen. 

5.1.1 Beschrijving simulaties 

Vijf simulaties zijn numeriek gemodelleerd. De geometrie van de verschillende 
simulaties komt overeen met de geometrie van de verschillende series uit het 
experimenteel onderzoek. In Tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de simulaties 
en de bijbehorende geometrie. 
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Tabel 5.1: Overzicht van de gevarieerde parameters in de verschillende simu
laties . 

Simulatie Breedte oplegging Overstek 

H [mm 1
] [mm 1

] 

1 150 0 
2 150 150 
3 150 300 
4 300 0 
5 450 0 

Daarnaast wordt scheurvorming gesimuleerd door handmatig de Elastici
teitsmodulus van bepaalde gebieden te verlagen. Vier verschillende scheurpa
tronen worden bekeken: 

• Scheurpatroon A: Het ongescheurde model ; 

• Scheurpatroon B: Een model wa.ar alleen een scheur in de kimvoeg aan
wezig is; 

• Scheurpatroon C: Een model waar een scheur in de kimvoeg en een scheur 
in de wand in het midden van de overspanning aanwezig is ; 

• Scheurpatroon D: Een model waar een scheur in de kimvoeg en een scheur 
in de wand nabij de rechter oplegging aanwezig is. 

Doordat deze vier scheurpatronen worden gemodelleerd in de vijf verschil
lende simulaties ontstaan twintig unieke modellen . In Figuur 5.1 zijn de ver
schillende scheurpatronen in simulatie 1 schematisch weergegeven weergegeven. 
De letters in deze afbeelding komen over een met de scheurpatronen zoals deze 
zijn opgesomd in de lijst hierboven. 
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Figuur 5.1: Schematische afbeelding van de scheurpatronen in simulatie 1. 

In Tabel 5.2 is een overzicht van de de materiaaleigenschappen van de ver
schillende materialen gegeven. 

Tabel 5.2: Overzicht van de eigenschappen van de gebruikte materialen. 

Materiaal Elasticiteits- Dikte Poisson-
modulus factor 
[N/mm2

] [mm1] [-] 

Wand 6000 55 0,10 
Kimvoeg 4000 55 0,10 

Onderbalk 24500 55 0,20 
Staal 210000 55 0,20 

Rubber 1000 55 0,00 
Scheur 1 55 0,20 

De elasticiteitsmodulus van de onderbalk is bepaald in §4.6.3 en bedraagt 
24 500. 

De elasticiteitsmodulus van het rubber bedraagt 1000N jmm2
, een waarde 

die ook gebruikt wordt door Ramezani in [10] en Hoekstra in [6]. Ook de 
elasticiteitsmoduli van de wand en de kimvoeg zijn afkomstig uit [6]. 

5.1.2 Uitgansgpunten 

Tijdens dit numeriek onderzoek wordt lineair elastisch gerekend. 
Uitgegaan wordt van een vlakspanningstoestand, de dikte van het model 

wordt constant gehouden en de spanningen loodrecht op de elementen bedra
gen 0Njmm2 Alleen spanningen in x-richting, y-richting en schuifspanningen 
kunnen optreden. 
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Als elementtype is gekozen voor een PLANE82. Dit element wordt gebruikt 
voor het 2D modeleren van constructies. Het element wordt gedefinieerd door 
8 knopen met ieder twee vrijheidsgraden; translatie in zowel x-richting als in 
y-richting. Door de kwadratische interpolatie van het 8-knoops element kan 
buiging voldoende nauwkeurig worden beschreven [5]. Van een volledige be
schrijving van dit element wordt hier afgezien en verwezen naar de helpfunctie 
van ANSYS . 

De verplaatsing van het model wordt verhinderd in y-richting aan de on
derzijde van de kolommen. De verplaatsing in het punt precies halverwege de 
overspanning aan de bovenzijde van de bovenste balk wordt verhinderd in x
richting. 

Het eigen gewicht van het proefstuk wordt niet meegenomen in de simulaties. 
De ongescheurde wand wordt. gesimuleerd als een homogeen materiaal, stoot

voegen en lintvoegen zijn niet in het model aangebracht. De breedte van de wand 
is in werkelijkheid 2 167mm1 maar wordt gemakshalve afgerond tot 2 200mm1 . 

5.1.3 Validatie 

Het numeriek model wordt analytisch getoetst door de vergelijkingen voor sta
tische evenwicht op te lossen zoals deze zijn gegeven in Vergelijking 5.1. 

LFh = 0,00 

LFv = 0,00 

LM =0,00 

(5.la) 

(5.1 b) 

(5.lc) 

Om de momentensom te bepalen worden de spanningen in x-richting in het 
midden van de overspanning over de hoogte van het model opgevraagd. Dit is 
afgebeeld in Figuur 5.2, waarin zowel de inwendige als de uitwendige krachten 
zijn afgebeeld. 
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Figuur 5.2: Krachten in het numeriek model. 

Vervolgens kan het krachtenevenwicht berekend worden volgens Vergelijking 
5.2. 

L Fh = -11,71 + 4,13 + 7,59 = 0,01kN 

L Fv = - 25,0 + 25,0 = O,OOkN 

(5 .2a) 

(5.2b) 

Evenwicht is aanwezig in verticale richting, maar niet in horizontale rich
ting. Dit verschil kan verklaard worden uit de eindige precisie waarmee ANSYS 
rekent. Het verschil is echter zo gering dat aangenomen wordt dat evenwicht 
aanwezig is. 

Daarnaast ka n ook de momentensom berekend worden. In Vergelijking 5.3 
is de momentensom berekend om punt A. 

L M = 7,59 x 0,025 + 4,13 x 0,174 + 25,0 x 0,55 

- 11 ,70 x 1,071 - 25,0 x 0,075 = 0,08kNm 
(5 .3) 

Rotatie-evenwicht is niet aanwezig. Wederom kan dit verschil verklaard wor
den uit de eindige precisie waarmee ANSYS rekent, en dit verschil wordt daarom 
ook verwaarloosd. 

Alternatief numeriek model 

In Bijlage M is een schematische afbeelding gegeven van een alternatief numeriek 
model. In dit numeriek model is getracht de werking van het frame te simuleren 
door de onderbalk te modelleren waarop twee verticale krachten aanwezig zijn 
die ervoor zorgen dat een gesloten krachtencirculatie ontsta<>t. In werkelijkheid 
wordt een dergelijke gesloten krachtencirculatie verwacht. 

Pagina 83 



Hoge Wandliggers in Kalkzandsteen Niels Verdel 

Het proefstuk blijkt echter te stijf te reageren in dit model. Een verklaring 
hiervoor wordt gevonden in het feit dat in de onderbalk ook inwendige horizon
tale krachten aanwezig zijn, waardoor de inwendige krachten in het proefstuk 
veranderen. Een verklaring is het feit dat de oplegging gemodelleerd is als een 
dun laagje rubber dat zowel in x-richting als in y-richting verbonden is aan het 
frame. In werkelijkheid zal het rubber kunnen verplaatsen. Het is in dit geval 
niet mogelijk de oplegging te simuleren zonder de precieze eigenschappen van 
het rubber te weten. 

Gekozen wordt om gebruik te maken van het numeriek model zoals is be
schreven in §5.1.1. Dit model simuleert niet de gesloten krachtencirculatie in 
het frame, maar blijkt de resultaten uit het experimenteel onderzoek beter te 
benaderen . 

5.1.4 Resultaten 

Resultaten worden opgevraagd langs een aantal lijnen, zodat deze in §5 .2 met 
elkaar vergeleken kunnen worden. De volgende resultaten worden opgevraagd: 

• De verplaatsing in y-richting aan de onderzijde van de onderbalk; 

• De spanningen in x-richting, de spanningen in y-richting en de schuifspan
ningen in de kimvoeg; 

• De verplaatsing in y-richting in het midden van de onderbalk; 

• De verplaatsing in y-richting in de wand op een hoogte van 52mm 1 ; 

• De spanningen in x-richting over de hoogte in het midden van de over
spanning van de wand , dit komt overeen met de plaats waar de horizontaal 
geplaatste LVDTs geplaatst waren in het experimenteel onderzoek. 

De verplaatsing in y-richting aan de onderzijde van de onderbalk komt over
een met de verplaatsingen die in het experimenteel onderzoek door de Mitutuyo 
meetklokken zijn gemeten. 

Uit de verplaatsingen in y-richting in het midden van de onderbalk en de 
verplaatsingen in y-richting in de de wand op een hoogte van 52mm 1 wordt 
een netto verplaatsing berekend. Dit komt overeen met de verplaatsingen die 
gemeten zijn met de verticaal geplaatste LVDTs in het experimenteel onderzoek. 

De spanningen in x-richting over de hoogte in het midden van de overspan
ning van de wand worden omgerekend naar rekken. Dit komt overeen met de 
verplaatsingen die gemeten zijn met de horizontaal geplaatste LVDTs in het 
experimenteel onderzoek. 

5.2 Resultaten numeriek onderzoek 

In deze paragraaf worden de resultaten van het numeriek onderzoek vergele
ken met de resultaten van het experimenteel onderzoek. Om de resultaten te 
vergelijken wordt het lineair elastisch gebied bekeken. In het numeriek onder
zoek wordt daarom alleen model A, het model waar geen scheuren gemodelleerd 
zijn, bekeken. In het experimenteel onderzoek wordt alleen het lineair elastisch 
gebied bekeken tussen 20kN en 50kn. 
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Op grond van deze vergelijking wordt aan het einde een conclusie getrokken 
of het numeriek model de werkelijkheid nauwkeurig genoeg beschrijft. 

5.2.1 Vergelijking verticale verplaatsing 

De verticale verplaatsing aan de onderzijde in het midden van de overspanning 
in het hart van de onderbalk (uy) is tijdens de experimenten gemeten met een 
Mitutoyo meetklok. Deze verplaatsing wordt tevens opgevraagd in het numeriek 
onderzoek. Op grond van deze verplaatsing wordt de stijfheid van de proefmuren 
en de modellen in het elastisch gebied berekend . Voor de proefstukken in het 
experimenteel onderzoek is dit in §4.4.1 besproken. De stijfheid is hier geen 
materiaal eigenschap, maar een eigenschap die volgt uit de geometrie van het 
model. 

Om de stijfheid van de numerieke modellen te bepalen wordt de netto ver
plaatsing aan de onderzijde van de onderbalk in het midden van de overspanning 
bij een belasting van 50kN opgevraagd. Omdat lineair elastisch gerekend wordt 
is de stijfheid bij iedere belasting gelijk. 

In Tabel 5.3 zijn de stijfheden uit zowel het experimenteel als het numeriek 
onderzoek gegeven. Dit is ook grafisch weergegeven in Figuur 5.3. 

Tabel 5.3: Vergelijking van de stijfheden in het experimenteel en het numeriek 
onderzoek. 

Breedte Overstek Stijfheid Stijfheid Verschil 
oplegging experimenteel numeriek 

[mm1
] [mm1

] [kN/mm1
] [kN/mm1

] [%] 

Sim. 1 150 0 - 93 -131 29 
Sim. 2 150 150 -144 -215 33 
Sim. 3 150 300 -288 -285 
Sim. 4 300 0 -191 -206 7 
Sim. 5 450 0 -290 -301 4 
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Figuur 5.3: Staafdiagram ter vergelijking stijfheden per serie, experimentele 
en numerieke waarden. 

Zoals blijkt uit Figuur 5.3 is het numeriek model in aile simulaties st ijver dan 
de experimentele proeven. Aileen in simulatie 3 zijn de experimentele proeven 
stijver dan het numeriek model, met een verschil van slechts 1%. Daarnaast 
blijkt uit Tabel 5.3 dat het verschil in stijllieid tussen het experimenteel en het 
numeriek onderzoek in simulatie 1 en 2 ongeveer 30% bedraagt . In simulatie 
3, 4 en 5 bedraagt het versehil maximaal 7%. Een verklaring voor het grote 
ve rschil in simulatie 1 en 2 is niet gevonden, 

5.2.2 Vergelijking contactlengte 

Tien vertieaaJ gepJaatste LVDTs hebben in het experimenteel onderzoek de 
vertieale rekken nabij de reehter oplegging gemeten. Van deze tien LVDTs waren 
vijf aan de voorzijde van het proefstuk geplaatst en vijf aan de achterzijde. Door 
de waarden aan de voorzijde en de achterzijde te middelen wordt de waarde in 
het hart van het proefstuk berekend. Hieruit kan de eontactlengte berekend 
worden. Dit is in §4.4,3 besehreven. 

Om de eontaetlengte in de numerieke modellen te bepalen wordt de vervor
ming van een 52mm1 hoge strook nabij de oplegging bepaald . In de experi
menten is vandelfde st rook de vervorming gemeten door de vertieale geplaatste 
LVDTs aan de voor- en aehterzijde van de proefstukken. De vervorming van 
de strook is het versch il van de verplaatsing van punten op de bovenrand en 
de vertieaal daaronder gelegen punten op de onderrand. Net als in de proeven 
ligt de onderrand van de strook in het hart van de onderbalk en de bovenrand 
van de strook 52mm 1 hoger , wat overeenkomt met 20mm I van de rand van 
het onderste kalkzandsteen element. In Figllur 5.4 is het verplaatsingsverschil 
llitgezet tegen de horizontale afstand. 
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Figuur 5.4: Bepaling van de contactlengte in het numeriek onderzoek. 

Hieruit kan de contactlengte bepaald worden door het lineaire deel van de 
grafiek door te trekken en te bepalen wanneer deze lijn de as uy = Omm 1 snijdt. 
Het snijpunt is dan de contact lengte. Dit is gedaan voor alle simulaties. 

In Tabel 5.4 zijn de contactlengtes uit zowel het experimenteel als het nume
riek onderzoek gegeven. De bepaalde contactlengte uit zowel het experimenteel 
en het numeriek onderzoek is ook grafisch weergegeven in het staafdiagram Fi
guur 5.5. 

Tabel 5.4: Vergelijking van de contactlengte in het experimenteel en het nu-
meriek onderzoek. 

Breedte Overstek Contactlengte Contactlengte Verschil 
oplegging experimenteel numeriek 

[mm 1
] [mm 1

] [mm1
] [mm 1

] [%] 

Sim. 150 0 236 277 15 
Sim. 2 150 150 378 426 11 
Sim. 3 150 300 516 574 10 
Sim. 4 300 0 461 427 8 
Sim. 5 450 0 505 576 12 
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Figuur 5.5: Staafdiagram ter vergelijking van de contactlengte per serie, expe
rimentele en numerieke waarden. 

Vit Figuur 5.5 blijkt dat de contactlengte in het numeriek model altijd langer 
is dan de contactlengte die bepaald is in het experimenteel onderzoek. Alleen 
in simulatie 4 is de contactlengte in het numeriek onderzoek korter dan in het 
experimenteel onderzoek. Het verschil tussen het experimenteel en het numeriek 
onderzoek ligt tussen 8% en 15%. Daarnaast wordt in het numeriek onderzoek 
eenzelfde trend waargenomen als in het experimenteel onderzoek, waar zowel een 
verbreding van de oplegging als een overstek leidt tot een langere contactlengte. 

5.2.3 Vergelijking positie van de neutrale lijn 

Tijdens het experimenteel onderzoek zijn door vijf horizontaal geplaatste LVDTs 
rekken gemeten over de hoogte van het proefstuk. In §4.4.4 is uit deze resul
taten de positie van de neutrale lijn bepaa.ld in de verschillende simulaties. In 
de numerieke modellen worden de spanningen in x-richting opgevraagd in het 
midden van de overspanning over de hoogte van het model. De positie van de 
neutrale lijn is de hoogte waar deze spanningen 0 zijn. 

In Tabel 5.5 is de positie van de neutrale lijn uit zowel het experimenteel als 
het numeriek onderzoek gegeven. De positie van de neutrale lijn is ook grafisch 
weergegeven in Figuur 5.6. 
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Tabel 5.5: Vergelijking van de positie van de neutrale lijn in het experimenteel 
en het numeriek onderzoek. 

Breedte Overstek Positie 
oplegging neutrale lijn 

experimenteel 
[mm 1] [mm1] [mm1] 

Sim. 150 0 343 
Sim. 2 150 150 360 
Sim. 3 150 300 319 
Sim. 4 300 0 560 
Sim. 5 450 0 380 
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Figuur 5.6: Staafdiagram ter vergelijking positie van de neutrale lijn per serie, 
experimentele en numerieke waarden. 

Uit Figuur 5.6 blijkt dat de neutrale lijn in het numeriek model hoger ligt 
in simulatie 1 en 2. Uit Tabel 5.5 blijkt dat de positie van de neutrale lijn in 
het numeriek onderzoek tussen 269mm1 en 413mm1 bedraagt. Da<:\rnaast is 
het verschil tussen experimenteel en numeriek onderzoek 6% tot 19%. Alleen 
in simulatie 4 bedraagt het verschil 42%. In §4.4.4 is al opgemerkt dat de de 
neutrale lijn in het experimenteel onderzoek in simulatie 4 relatief hoog ligt . 

5.2.4 Beoordeling numeriek model 

In §5.2.1 wordt beschreven dat het verschil in de stijfheden tussen het numeriek 
en experimenteel model tussen 1% en 7% ligt, met twee uitschieters van 29% en 
33%. 

In §5.2.2 wordt beschreven dat het verschil in de contactlengtes tussen het 
numeriek en experimenteel model tussen 8% en 15% ligt. 

In §5.2.3 wordt beschreven dat het verschil in de positie van de neutrale lijn 
tussen het numeriek en experimenteel model tussen 6% en 19% ligt , met een 
uitschieter van 42%. 
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Op grond hiervan wordt verondersteld dat het numeriek model een voldoende 
nauwkeurige weergave van de werkelijkheid is. 

5.3 Bespreking numeriek onderzoek 

Verschillende scheuren zijn gemodelleerd, zoals is beschreven in 5.1.1 en afge
beeld in Figuur 5.1. De invloed van deze scheurpatronen op de spanningsver
deling wordt besproken in §5.3.1 , §5.3.2 en §5.3.2. Daarnaast wordt de schuif
sterkte van besproken in §5.3.4. 

5.3.1 Gescheurde kimvoeg 

Tijdens de proeven in het experimenteel onderzoek bleek de eerste scheur te 
ontstaan in de hechting tussen kimvoeg en kalkzandsteen. Het is onduidelijk bij 
welke belasting dit gebeurde, omdat deze scheur geleidelijk ontstond, en niet 
gepaard ging met kraken of kon worden teruggevonden in de meetresultaten. 
Deze scheur is numeriek gemodelleerd om de invloed van deze scheur op de 
spanningsverdeling te bepalen. In Figuur 5.7 is een grafiek afgebeeld met hierin 
de zakking aan de onderzijde van de onderbalk in simulatie 1 voor zowel het 
ongescheurde model en het model waar een scheur in de kimvoeg aanwezig is. 
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Figuur 5.7: Zakking aan de onderzijde van de onderbalk in simulatie 1 voor 
het ongescheurde model en het model met een gescheurde kimvoeg. 

Uit Figuur 5.7 blijkt dat deze scheur geen invloed heeft op de zakking aan 
de onderzijde van de onderbalk. Dezelfde procedure is doorlopen om de invloed 
van de scheur in de kimvoeg te onderzoeken in alle simulaties, en de resultaten 
zijn weergegeven in Tabel 5.6. 
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Tabel 5.6: Vergelijking van de zakkingen in model A en model B. 

Breedte Overstek Max. zakking Max. zakking Verschil 
oplegging model A Model B 

[mm 1
] [mm1

] [mm 1
] [N/mm2

] [%] 

Sim. 150 0 -0,38 -0,38 1 
Sim. 2 150 150 -0,23 -0,23 0 
Sim. 3 150 300 -0,18 -0,18 5 
Sim. 4 300 0 -0,24 -0,24 0 
Sim. 5 450 0 -0,17 -0,17 3 

Uit Tabel 5.6 blijkt dat een scheur in de kimvoeg slechts een invloed heeft 
van maximaal 4% op de maximale verplaatsing in y-richting aan de onderzijde 
van de onderbalk. Naarmate de contactlengte langer wordt, neemt het verschil 
ook toe. 

Eenzelfde procedure is doorlopen om de invloed van de scheur in de kimvoeg 
te bepalen ten opzichte van het ongescheurde model voor de spanningen in x
richting, de spanningen in y-richting, de schuifspanningen, de contactlengte en 
de positie van de neutrale lijn. Deze resultaten zijn opgenomen in Bijlage N. 

Uit al deze resultaten blijkt dat de scheur in de kimvoeg praktisch geen 
invloed heeft op de spanningsverdeling ten opzichte van een ongescheurd model. 
Alle spanningen blijken slechts een verschil tot 5% te vertonen ten opzichte van 
model A. Ook de contactlengte en de positie van de neutrale lijn blijken slechts 
minimaal te verschillen ten opzichte van model A. 

5.3.2 Scheur in de wand nabij het midden van de over
spanning 

Een verticale scheur in de wand nabij het midden van de overspanning is tijdens 
proef 1b, 2a en 4b waargenomen. Deze scheur is numeriek gemodelleerd om de 
invloed van deze scheur op de spanningsverdeling te bepalen. 

Verwacht wordt dat de scheur ontstaat doordat de treksterkte wordt over
schreden. Uit de numerieke simulaties van model A (het ongescheurde model) 
en model B (het model met een gescheurde kimvoeg) blijkt dat de hoogste trek
spanningen nabij de oplegging optreden. Dit is afgebeeld in Figuur 5.8, waar de 
grootste waarde van de hoofdspanningen zijn uitgezet tegen de lengte van het 
model. 
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Figuur 5.8: Grootste waarde van de hoofdspanningen uitgezet tegen de afstand 
van het model voor alle simulaties. 

Verwacht wordt dat de scheur ontstaat waar deze spanningen het grootste 
zijn, wat nabij de opleggingen blijkt te zijn. Dit is niet altijd waargenomen 
tijdens de experimenten. Een mogelijk oorzaak kan gezocht worden in de opleg
condities. Wanneer de opleggingen een kleinere rotatie stijfheid hebben treedt 
scheurvorming eerder op in het midden van de overspanning. 

In Tabel 5.7 zijn de zakkingen in y-richting in model C vergeleken met model 
A. In Tabel 5.8 zijn de spanningen in x-richting in model C vergeleken met 
model A. Daarnaast zijn de spanningen in y-richting , de schuifspanningen, de 
contactlengte en de positie van de neutrale lijn opgenomen in Bijlage 0. 

Tabel 5.7: Vergelijking van de zakkingen in model A en model C. 

Breedte Overstek Max. zakking Max. zakking Verschil 
oplegging model A model C 

[mm1] [mm 1] [mm1] [N/mm2
] [%] 

Sim. 1 150 0 -0,38 -0,43 14 
Sim. 2 150 150 -0,23 -0,26 12 
Sim. 3 150 300 -0,18 -0,20 12 
Sim. 4 300 0 -0,24 -0,28 15 
Sim. 5 450 0 -0,17 -0,19 17 
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Tabel 5.8: Vergelijking van de spanningen in x-richting in model A en model 
C. 

Breedte Overstek Ox ;max O x ;max Verschil 
oplegging Model A model C 

[mm1] [mm1] [N/mm2
] [N/ mm2

] [%] 

Sim. 150 0 -0,24 -0,25 4 
Sim. 2 150 150 -0,45 -0,45 0 
Sim. 3 150 300 -0,64 -0,63 1 
Sim. 4 300 0 - 0,13 -0,15 20 
Sim. 5 450 0 - 0,08 -0,15 96 

Wanneer de scheur nabij het midden van de overspanning is ontstaan blij
ken de zakkingen in alle simulaties toe te nemen met ongeveer 10% tot 15% 
ten opzichte van model A. De spanningen in y-richting in simulatie 4 en 5 ne
men toe met respectievelijk 17% en 49% ten opzichte van model A. De overige 
spanningen en vervormingen blijken vrijwel identiek te blijven aan model A (het 
ongescheurde model) , met een afwijking tussen 0% en 5%. 

5.3.3 Scheur in de wand nabij oplegging 

Zoals is beschreven in §5.3.2 wordt verwacht dat de eerste scheuren ontstaan 
waar de trekspanning maximaal is. Dit blijkt in alle simulaties nabij de opleg
gingen te zijn. 

Een verticale scheur in de wand die ontstaat nabij een van de opleggingen 
is tijdens proef la, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a en 5b waargenomen. Deze scheur is nume
riek gemodelleerd om de invloed van deze scheur op de spanningsverdeling te 
bepalen. 

In Bijlage P zijn de de zakkingen in y-richting, de spanningen in x-richting en 
in y-richting, de schuifspanningen, de contactlengte en de positie van de neutrale 
lijn opgenomen. Als de resultaten worden vergeleken blijkt dat de spanningen 
in zowel x-richting als in y-richting groter zijn dan het ongescheurde model. 
Daarnaast wordt een toename in zakking geconstateerd die 109% bedraagt in 
simulatie 5. De schuifspanning, contactlengte en de positie van de neutrale lijn 
verschillen daarentegen niet veel van model A. 

5.3.4 Bezwijken op afschuiving 

Uit de schaduwproeven is de schuifsterkte van de gebruikte mortels bekend 
(beschreven in §4.6.2). Deze schuifsterkte is af11ankelijk van de aanwezige voor
druk. Een grotere totale belasting leidt tot een grotere schuifspanning, maar 
ook tot een grotere voordruk, waardoor de schuifsterkte toeneemt bij hogere 
belastingen. Verondersteld wordt dat, in de numerieke simulaties, de aanwezige 
voordruk overeenkomt met de spanningen in y-richting. 

Om te bepalen waar bezwijken optreedt , wordt de verhouding bepaald tus
sen de aanwezige schuifspanning en de aanwezige voordruk. Hiertoe wordt de 
schuifspanning gedeeld door de spanning in y-richting. Waar dit quotiënt maxi
maal is, treedt bezwijken op afschuiving het eerst op. De schuifspanning en 
spanning in y-richting in simulatie 1 zijn afgebeeld in Figuur 5.9. 
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Figuur 5.9: Grafiek met hierin de spanningen in y-richting en de schuifspan
ningen in simulatie 1. 

De simulaties zijn slechts lineair-elastisch, wat inhoudt dat de grootte van 
de spanningen lineair afhangt v-an de grootte van de belasting. Hieruit kunnen , 
voor iedere totale belasting, de optredende schuifspanningen en spanningen in 
y-richting berekend worden. Ook de relatie tussen schuifsterkte en voordruk is 
bekend (uit de schaduwproeven , in §4.6 .2). Voor simulatie 2 is dit afgebeeld 
in Figuur 5.10. Het snijpunt van de twee lijnen in deze grafiek is het moment 
wanneer de schuifspanning groter wordt dan de schuifsterk te. Dit is de belasting 
waarbij bezwijken op afschuiving optreedt. Deze belasting bedraagt 2l6kN. 
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Figuur 5.10: Grafiek met hierin de waarde van de aanwezige schuifspanning 
en de schuij5terkte uitgezet tegen de aanwezig verticale spanning voor simulatie 
2. 

De belasting waarbij bezwijken op afschuiving optreedt is voor alle simulaties 
bepaald. De resulaten zijn gegeven in Tabel 5.9. In deze Tabel 5.9 is CJy de 
spanning in y-richting (oftewel de aanwezige voordruk) bij een totale belasting 
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van 50kN en Txy de optredende schuifspanning bij een totale belasting van 
50kN. Txyu is de schuifsterkte bepaalde volgens Vergelijking 5.4. In Tabel 5.9 
is F de belasting waarbij de schuifsterkte wordt overschreden. 

Tti.jm = 0,2 1 X O"y - 0,52 (5.4) 

Tabel 5.9: Belasting waarbij bezwijken op afschuiving optreedt voor alle sim.u-
laties. 

Breedte Overstek O"y Txy Txy;u F 
oplegging 

[mm1 ] [mm1
] [N/ mm2

] [N/mm2
] [N/mm2

] [kN] 

Sim. 1 150 0 -0,01 -0,07 -0,52 353 
Sim. 2 150 150 -0 ,01 -0,12 -0,52 216 
Sim. 3 150 300 -0,01 -0,12 -0,52 213 
Sim. 4 300 0 -0,01 -0,09 -0,52 291 
Sim. 5 450 0 -0,01 -0,08 -0,52 312 

Uit deze tabel blijkt dat bezwijken op afschuiving voor het eerst optreed in 
simulatie 3, bij een belasting van 213kN. Deze belasting is tijdens de proeven 
in het experimenteel onderzoek niet bereikt , waardoor bezwijken op afschuiving 
niet is opgetreden in het experimenteel onderzoek. 

5.4 Vergelijking numeriek onderzoek met bere
keningsmetboden 

In Hoofdstuk 2 worden vijf verschillende berekeningsmetboden besproken. Deze 
berekeningsmetboden voorspellen, bij bepaalde aannames, de te verwachte span
ningen en vervormingen. Door de juiste parameters te gebruiken kunnen met 
deze berekeningsmethoden een aantal resultaten van het numeriek onderzoek 
voorspeld worden. In deze paragraaf worden deze voorspelde resultaten verge
leken met de resultaten uit het numeriek onderzoek. 

5.4.1 Vergelijking met originele berekeningsmethoden 

Het model is doorgerekend met behulp van de berekeningsmetboden die zijn 
beschreven in Hoofdstuk 2. Dit gebeurt analoog zoals is beschreven in Bijlage 
C tot en met Bijlage G. 

In Tabel 5.10 zijn deze resultaten gegeven. Hierbij is uitgegaan van een 
overspanning van 2 200mm 1 . In Tabel 5.11 zijn de resultaten uit het numeriek 
onderzoek gegeven voor de verschillende simulaties. Het gaat hier telkens om 
het ongescheurde model (model A). De lengte van het model is in alle simulaties 
2 200mm 1 , maar de breedte en de plaats van de opleggingen zijn gevarieerd. In 
§5. 2 is gesteld dat het numerieke model een voldoende nauwkeurige weergave 
van de werkelijkheid is. 
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Tabel 5.10: Resv.ltaten van de verschillende berekeningsmethoden. 

O'y F a l\lfmax Txy 'U ma x 

[N/mm2
] [kN] [mm 1

] [kNm 1
] [N/mm2 ] [mm1

] 

Traditionele 
methode 5,80 

·wood 14,73 1,10 

Wood en 
Simms 14,22 100 1,25 

Stafford-Smith 
en Riddington 16,52 14,71 126 0,81 

Davies en 
Ahmed 8,26 10,00 106 0,89 1,65 -1,74 

Tabel 5.11: Resultaten van de verschillende simv.laties. 

O'y F a Txy Umax 

[N/mm2
] [kN] [mm1

] [N/mm2
] [mm 1] 

Sim. 1 2,57 11,55 277 0,84 -0,38 
Sim. 2 2,25 8,09 426 0,82 -0,23 
Sim. 3 2,22 4,79 574 0,79 -0,18 
Sim. 4 1,67 9,19 427 0,63 -0,24 
Sim. 5 1,26 7,04 576 0,50 -0,17 

Als de resultaten uit Tabel 5.10 worden vergeleken met de resultaten uit Ta
bel 5.11 blijkt dat de berekeningsmethoden een conservatieve resultaten voor
spellen. Met name de voorspelling wat betreft de spanningen in y-richting en de 
zakkingen blijken grote afwijkingen te vertonen met de numerieke simulaties. 

In het vervolg van deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt met de 
voorspelling uit de methode Davies en Ahmed, omdat deze methode een ver
wachting geeft voor het grootst aantal grootheden van de onderzochte methoden, 
en daarnaast deze methode daarnaast voorspellingen geeft die de werkelijkheid 
het best benaderen. 

5.4.2 Vergelijking contactlengte 

De contactlengte, voorspeld door de methode Davies en Ahmed, blijkt kleiner 
te zijn dan de contactlengte zoals deze is bepaald in de numerieke simulaties. 
Een verklaring hiervoor is dat in de methode Davies en Ahmed de contactlengte 
anders is gedefinieerd dan tijdens het numeriek onderzoek. 

Bij de methode Davies en Ahmed wordt alleen gekeken naar het deel van de 
constructie dat ligt tussen de verticale lijnen door de dagkanten. De contact
lengte wordt bepaald door de stijfheidsverhouding tussen wand en onderbalk. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat belasting die boven de oplegging aangrijpt 
direct naar de oplegging wordt afgedragen, zoals is afgebeeld in Figuur 5.11. 
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Figuur 5.11: Schematische afbeelding van de contactlengte en spanningsverde
ling voor een constructie met overstek volgens de methode Davies en Ahmed. 

In het numeriek onderzoek is de contactlengte bepaald als de volledige lengte 
waarover de spanningen geconcentreerd worden, zoals is afgebeeld in Figuur 5.12 

I 
- 1 

I 1 1 I I 
:JU- -t- -___ __.___, 

- _ _j 
I 

Figuur 5.12: Schematische afbeelding van de contactlengte en de spannings
verdeling voor eenzelfde constructie als in Figuur 5.11 zoals bepaald tijdens het 
numenek onderzoek. 

De contactlengte in de numerieke simulaties blijkt te kunnen worden bena
derd door bij de contactlengte, voorspeld door Davies en Ahmed , de breedte 
van de oplegging en het overstek naast de oplegging op te tellen. Dit is gedaan 
in Tabel 5.12. In Tabel 5.12 is O:da de contactlengte volgens Davies en Ah
med , O:num de contactlengte uit het numeriek onderzoek, en O:bep de aangepast 
contactlengte uit de methode Davies en Ahmed. Tevens is in Tabel 5.12 het 
procentueel verschil tussen de benaderde contactlengte en de contactlengte uit 
bet numeriek onderzoek weergegeven. 

Pagina 97 



Hoge Wandliggers in Kalkzandsteen Niels Verdel 

Tabel 5.12: Benadering van de contactlengte. 

Breedte Overstek 0:da Dnum Dbep Verschil 
[mm 1

] [mm 1
] [mm 1

] [mm1
] [mm 1

] [%] 

Sim. 150 0 106 277 256 8 
Sim. 2 150 150 106 426 406 5 
Sim. 3 150 300 106 574 556 3 
Sim. 4 300 0 106 427 406 5 
Sim. 5 450 0 106 576 556 4 

Zoals uit Tabel 5.12 blijkt kan de contactlengte uit de numerieke simulaties 
op deze manier goed benaderd worden , met een maximaal verschil van 8%. 

5.4.3 Vergelijking doorbuiging 

De voorspelde waarde van de maximale doorbuiging door Davies en Ahmed 
bedraagt 1,74mm1 (zie Tabel 5.10). De waarde van de trekkracht in de onder
balk in de numerieke simulaties varieert tussen 0, 17mm1 en 0,38mm 1 (zie Tabel 
5.11). 

De doorbuiging uit het numeriek model kunnen benaderd worden door de 
waarde voorspeld door Davies en Ahmed aan te passen. Hiertoe wordt ge
bruik gemaakt van de aangepaste contactlengte zoals is beschreven in §5.4.2. 
Vervolgens wordt een verkleiningsfactor geïntroduceerd die de aangepaste con
tactlengte in rekening brengt. Dit is gedaan in Tabel 5.13. 

Tabel 5.13: Bepaling van de verkleiningsfactor ter bepaling van de maximale 
zakking. 

Breedte Overstek 0:da Dbep Factor 
[mm1

] [mm1
] [mm 1

] [mm 1
] [mm 1

] [-] 

Sim. 150 0 106 256 0,41 
Sim. 2 150 150 106 406 0,26 
Sim. 3 150 300 106 556 0,19 
Sim. 4 300 0 106 406 0,26 
Sim. 5 450 0 106 556 0,19 

Als de door Davies en Ahmed voorspelde waarde van de maximale zakking 
wordt vermenigvuldigd met deze verkleiningsfactor wordt een nieuwe maximale 
waarde gevonden voor de zakking. Dit is gedaan in Tabel 5.14. In Tabel 5.14 
is Uy ;da de maximale spanning in y-richting volgens Davies en Ahmed, 'lly;bep 

de met behulp van de verkleiningsfactor bepaalde maximale zakking, uy;num 

de maximale spanning in y-richting uit het numeriek model. Ook is in Tabel 
5.14 het procentuele verschil gegeven tussen de bepaalde maximale spanning in 
y-richting en de maximale spanning in y-richting uit het numeriek model. 
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Tabel 5.14: Vergelijking van de spanningen in y-richting. 

Factor Uy;da Uy;bep Uy;num Verschil 
[mm 1

] [N/mm2
] [N/ mm2

] [N/mm2
] [%] 

Sim. 1 0,41 1,74 0,72 0,38 47 
Sim. 2 0,26 1,74 0,45 0,23 49 
Sim. 3 0,19 1,74 0,33 0,18 46 
Sim. 4 0,26 1,74 0,45 0,24 47 
Sim. 5 0,19 1,74 0,33 0,17 49 

Zoals uit Tabel 5.14 blijkt wordt op deze manier nog steeds conservatieve 
waarde gevonden voor zakkingen. De waarde benaderen de waarde uit het 
numeriek model wel beter dan de oorspronkelijk waarde van Davies en Ahmed. 
Het verschil blijkt tussen 46% en 49% te bedragen. 

5.4.4 Vergelijking spanningen in y-richting 

De voorspelde waarde van de maximale spanning in y-richting door Davies 
en Ahmed bedraagt 8,26N/mm2 (zie Tabel 5.10). De waarde van de trek
kracht in de onderbalk in de numerieke simulaties varieert tussen 1 ,26N / mm2 

en 2,57N/mm2 (zie Tabel 5.11). 
Deze spanningen kunnen benaderd worden door de waarde voorspeld door 

Davies en Ahmed aan te passen. Hiertoe moet de contactlengte worden ver
lengd met de breedte van de oplegging, maar niet met de lengte van het over
stek. Vervolgens wordt een verkleiningsfactor geïntroduceerd die de aangepaste 
contactlengte in rekening brengt. Dit is gedaan in Tabel 5.15. 

Tabel 5.15: Bepaling van de verkleiningsfactor ter bepaling van de maximale 
waarde van de spanningen in y-richting. 

Breedte Overstek 0:da O:bep Factor 
[mm1

] [mm1
] [mm1

] [mm1
] [- ] 

Sim. 1 150 0 106 256 0,41 
Sim. 2 150 150 106 256 0,41 
Sim. 3 150 300 106 256 0,41 
Sim. 4 300 0 106 406 0,26 
Sim. 5 450 0 106 556 0,19 

Als de door Davies en Ahmed voorspelde waarde van de maximale span
ning in y-richting wordt vermenigvuldigd met deze verkleiningsfactor wordt een 
nieuwe maximale waarde gevonden voor de spanningen in y-richting. Dit is ge
daan in Tabel 5.16. In Tabel 5.16 is ay;da de maximale spanning in y-richting 
volgens Davies en Ahmed, ay;bep de met behulp van de verkleiningsfactor be
paalde maximale spanning in y-richting, ay;num de maximale spanning in y
richting uit het numeriek model. Ook is in Tabel 5.16 het procentuele verschil 
gegeven tussen de bepaalde maximale spanning in y-richting en de maximale 
spanning in y-richting uit het numeriek model. 
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Tabel 5.16: Vergelijking van de spanningen in y-Tichting. 

Factor O'y;da O'y;bep Oy;nu·m Verschil 
[mm1

] [N/mm2
] [N/mm2

] [N/mm2
] [%] 

Sim. 1 0,41 8,26 3,41 2,57 25 
Sim. 2 0,41 8,26 3,41 2,25 34 
Sim. 3 0,41 8,26 3,41 2,22 35 
Sim. 4 0,26 8,26 2,15 1,67 22 
Sim. 5 0,19 8,26 1,57 1,26 20 

Zoals uit Tabel 5.16 blijkt, wordt op deze manier nog steeds conservatieve 
waarden gevonden voor de spanningen in y-richting. De waarden benaderen de 
waarden uit het numeriek model wel beter dan de oorspronkelijk waarden van 
Davies en Ahmed. 

5.4.5 Vergelijking overige resultaten 

De door Davies en Ahmed voorspelde trekkracht bedraagt 10,00kN (zie Tabel 
5.10). De waarde van de trekkracht in de onderbalk in de numerieke simula
ties varieert tussen 4,79kN en 11,55kN (zie Tabel 5.11). De trekkracht in de 
onderbalk is in de methode Davies en Ahmed niet direct afhankelijk van de 
contactlengte, waardoor het lastig is deze aan te passen zodat de trekkracht in 
de numerieke simulaties wordt benaderd. 

Geadviseerd wordt van de trekkracht uit te gaan zoals deze is voorspeld door 
de methode van Davies en Ahmed en deze niet aan te passen. De afwijking kan 
oplopen tot 50%, met name in het geval waarbij een overstek aanwezig is blijkt 
deze afwijking groot te zijn. 

De voorspelde waarde van de schuifspanning door Davies en Ahmed bedraagt 
1,65N/mm2 (zie Tabel 5.10). De waarde van de maximale schuifspanning in 
de numerieke simulaties varieert tussen 0,84N/mm2 en 0,50N/mm2 (zie Tabel 
5.11). Geadviseerd wordt van de maximale schuifspanning uit te gaan zoals deze 
is voorspeld door de methode van Davies en Ahmed en deze niet aan te passen. 
De afwijking kan oplopen tot 50%. Met name het verbreden van de oplegging 
heeft een gunstig effect op de schuifspanningen. 

5.5 Conclusies numeriek onderzoek 

• De scheur in de kimvoeg heeft praktisch geen invloed op de spanningsver
deling ten opzichte van het ongescheurde model. 

• Als gevolg van een scheur in de kalkzandsteen wand die ontstaat nabij het 
midden van de overspanning neemt de maximale zakking van de onderbalk 
toe met ongeveer 15% en de spanningen in de onderbalk in y-richting met 
met maximaal 50%. 

• Bezwijken door afschuiving vindt plaats vanaf een totale belasting van 
minstens 219kN. Doordat de proeven in het experimenteel onderzoek zijn 
gestopt bij een totale belasting van 200kN is bezwijken op afschuiving niet 
opgetreden. 
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• Door een andere definitie voor de contactlengte toe te passen kunnen de 
resultaten uit de methode Davies en Ahmed aangepast worden zodat deze 
de invloed van de geometrie van de opleggingen meenemen: 

Door met een aangepaste contactlengte te werken worden met de 
methode van Davies en Ahmed spanningen gevonden die hoogstens 
8% afwijken van de met numerieke silulaties gevonden spanningen. 

De afwijkingen tussen de numeriek simulaties en de methode Davies 
en Ahmed voor de trekkracht in de balk en de schuifspanning kun
nen tot 50% van elkaar verschillen. Hierbij heeft aanpassen van de 
contactlengte weinig effect. 

De maximale zakking kan gevonden worden door in de methode van 
Davies en Ahmed een op de situatie aangepaste contactlengte te ge
bruiken. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

Ieder hoofdstuk, dat de verschillende uitgevoerde onderzoeken behandeld, is 
afgesloten met een aantal conclusies. Deze conclusies worden hier samengevat. 
Daarnaast worden ook een aantal aanbevelingen gedaan voor een toekomstig 
onderzoek. 

6.1 Conclusies 

Uit de lineair-elastische numerieke parameterstudie , uitgevoerd tijdens het voor
onderzoek, blijkt dat de hoogte van de kolom en de elasticiteitsmodulus van de 
kolom geen invloed hebben op de spanningsverdeling in een hoge wandligger. 
Bij gelijkblijvende belasting heeft de hoogte van de wand heeft alleen invloed 
op de spanningsverdeling wanneer de verhouding tussen de hoogte van de wand 
en de overspanning minder dan 1 is. Wanneer de hoogte minder dan 60% van 
de overspanning bedraagt is geen sprake meer van een hoge wandligger. 

Het verbreden van de oplegging en het verlengen van een eventueel aanwezig 
overstek heeft wel invloed op de spanningsverdeling in een hoge wandligger. 
Wanneer de oplegging verbreed wordt of wanneer het overstek verlengd wordt 
blijken de grootste spanningen in x-richting te verplaatsen van het midden van 
de overspanning in de richting van de opleggingen. Zowel het verbreden van de 
oplegging en het verlengen van het overstek leiden daarnaast tot een afname 
van de spanningen in y-richting, omdat de aanwezige belasting over een grotere 
lengte verspreid wordt. 

De breedte van de oplegging en de lengte van een overstek worden echter 
niet meegenomen bij berekeningen volgens de onderzochte methoden. 

Uit het experimenteel onderzoek blijkt dat zowel het verbreden van de opleg
ging en het verlengen van een eventueel aanwezig overstek leidt tot een hogere 
scheurlast. Deze hogere scheurlast is te verklaren door een verkleining van de 
overspanning. De eerste scheur die ontstaat , in alle uitgevoerde proeven, is de 
scheur in de kimvoeg tussen kimmortel en kalkzandsteen wand. Wanneer geen 
overstek aanwezig is blijken de scheuren in de kalkzandsteen wand te ontstaan 
nabij het midden van de overspanning. Wanneer de oplegging verbreed wordt 
of wanneer het overstek verlengd wordt blijken de scheuren in de kalkzandsteen 
wand te ontstaat nabij één van de opleggingen . 
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Het verbreden van de opleggingen en het aanbrengen van een overstek lei
den tot een verlenging van de contactlengte. Wanneer geen overstek aanwezig 
is blijkt de contactlengte ongeveer 1,5 maal de breedte van de oplegging te be
dragen. Wanneer wel een overstek aanwezig is kan de contactlengte op lopen 
tot 3,0 maal de breedte van de oplegging. 

Wanneer de opleggingen verbreed worden blijkt de stijfheid toe te nemen . 
Daarnaast blijkt dat het aanbrengen van een overstek ook een toename van de 
stijfheid tot gevolg heeft. Beide parameters lijken evenveel invloed te hebben 
op de mate waarin de stijfheid wordt beïnvloedt. Deze toename in stijfheid is 
afhankelijk van de verkorting van de overspanning. 

Uit het numeriek onderzoek blijkt dat het scheuren van de kimvoeg geen 
invloed op de spanningsverdeling ten opzichte van het ongescheurde model heeft. 
Als gevolg van een scheur in de kalkzandsteen wand die ontstaat nabij het 
midden van de overspanning neemt de maximale zakking toe met ongeveer 15% 
en de spanningen in y-richting met maximaal 50%. 

Bezwijken op afschuiving blijkt op te kunnen treden vanaf een belasting van 
219kN. 

Door een andere definitie voor de contactlengte toe te passen kunnen de 
resultaten uit de methode Davies en Ahmed aangepast worden zodat deze de 
invloed van de geometrie van de opleggingen meenemen. 

6.2 Aanbevelingen 

Tijdens het experimenteel en het numeriek onderzoek is gebruik gemaakt van een 
geschaald model. De invloed van het schalen van het model is niet onderzocht. 
Wel is literatuur omtrent het schalen van constructies gevonden in [16]. Uit 
deze literatuur blijkt dat met name eigen gewicht invloed heeft op het schalen 
van constructies. Daarnaast is door J.R. Sterrenburg een samenvatting van de 
invloed van het schalen van constructies gegeven in [4]. 

Tijdens het experimenteel en het numeriek onderzoek is de totale lengte van 
de proefstukken en de simulaties constant gehouden. Dit houdt in dat wanneer 
de oplegging verbreed wordt, of wanneer het overstek verlengd wordt de dagmaat 
afneemt. De invloed van deze gereduceerde dagmaat is niet beschouwd in de 
analyse van de resultaten . 

Tijdens het experimenteel onderzoek is gebruik gemaakt van een slang, ge
vuld met water, als hulpmiddel bij de krachtsinleiding op het proefstuk. Het 
bleek in de praktijk niet eenvoudig om met een dergelijke krachtsinleiding te 
werken, en aanbeloven wordt in een toekomstig onderzoek geen gebruik te ma
ken van een waterslang als krachtsinleiding, mits de hoogte van het proefstuk 
minstens 60% van de overspanning bedraagt. 

Tijdens het experimenteel onderzoek is slankheid van de kalkzandsteen wand 
relatief groot. Hierdoor wordt een excentriciteit uit het vlak van de wand 
geïntroduceerd en het bleek praktisch niet eenvoudig de proefstukken in hun 
vlak te steunen. Aanbevolen wordt de proefstukken tijdens een toekomstig 
onderzoek niet klamp te verlijmen. Wanneer wel wordt gekozen om de proef
stukken klamp te verlijmen wordt aanbevolen deze te Jijmen tegen een recht 
oppervlak dat onder een hoek is geplaatst, zodat de scheefstand van de wand in 
de proefstukken zo klein mogelijk wordt gehouden. 
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De in horizontale richting geplaatste LVDTs zijn alleen aan de voorzijde 
geplaatst. Hierdoor kon de positie van de neutrale lijn niet nauwkeurig bepaald 
worden. Voor vervolg onderzoek wordt aanbevolen zowel aan de voorzijde als 
aan de achterzijde LVDTs te plaatsen om zo de verplaatsingen in het hart van 
het proefstuk te bepalen. 
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BIJLAGE A. INVOERFILE REFERENTIEMODEL 

Bijlage A 

Invoerfile referentiemodel 

1Nieuw model maken 
Finish 
/CLEAR 
/FILENAME,Referentie 
/TITLE,Referentie 

!Aanpassen van lettertype 
/DEV,FONT,1,ARIAL,700,0,-16,0,0,,, 
/DEV,FONT,2,ARIAL,700,0,-16,0,0,,, 
/DEV,FONT,3,ARIAL,700,0,-15,0,0,,, 

!Elementtype invoeren 
/PREP7 
ET,1,PLANE82 
KEYOPT,1,3,3 

1Materiaaldikte invoeren 
R, 1 , 300 , , , , , 

!Materiaal eigenschappen van de oplegging 
MP,EX,1,25400 
MP,PRXY,1,0.1 
!Materiaal eigenschappen van de onderste balk 
MP,EX,2,25400 
MP,PRXY,2,0.2 
'Materiaal eigenschappen van de overige balken 
MP,EX,3,10000 
MP,PRXY,3,0.2 
!Materiaal eigenschappen van de wand 
MP,EX,4,4000 
MP,PRXY,4,0.2 

!Node maken voor horizontale ondersteuning 
N,1,3000,3600,,,, 
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!Area's maken voor de opleggingen 
BLC4,-150,0,300,-3000 
AGEN,2,1,,,6000,, ,,, 
'Area's maken voor de onderste balken 
BLC4,0,0,-150,300 
BLC4,0,0,6000,300 
BLC4,6000,0,150,300 
!Area's maken voor de wanden 
BLC4,0,300,-150,3000 
BLC4,0,300,6000,3000 
BLC4,6000,300,150,3000 
'Area's maken voor de bovenste balken 
BLC4,0,3300,-150,300 
BLC4,0,3300,6000,300 
BLC4,6000,3300,150,300 

'Element afmetingen van de mesh bepalen 
Esize,50, 

!Meshen van de opleggingen 
MAT ,1 
ASEL,S,,,1,2 
AMESH,ALL 
1Meshen van de onderste balken 
MAT,2 
ASEL,S,, ,3,5 
AMESH,ALL 
!Meshen van de overige balken 
MAT,3 
ASEL , S, , , 9 , 11 
AMESH,ALL 
1Meshen van de wanden 
MAT,4 
ASEL,S,, ,6 ,8 
AMESH,ALL 

!Horizontaal kopieren van de elementen en de mesh 
ASEL , ALL , , , , 
AGEN,1,4,10,3,6000,,,,0 
!Verticaal kopieren van de elementen en de mesh 
ASEL,S,LOC,Y,300,3600,, 
AGEN,1,ALL,,,,3300,,,0 
ASEL,ALL,, ,, , 

'Mergen van dubbele entiteiten 
NUMMRG,ALL,,,,LOW 

!Belastingen aanbrengen 
LSEL,S,LOC,Y,3600,3600,, 
SFL,ALL,PRES,0.529100529100529,,, 
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!Opleggingen maken 
LSEL,S,,,1,5,4, 
DL, ALL , , UY, , 
LSEL,ALL,,,,,, 
D, 1 ,UX,,,,,,,,, 

!Kleur toekennen aan area's 
/NUMBER,O 
/PNUM,MAT,l 
A PLOT 

!Oplossen van het model 
FINISH 
/SOL 
SOLVE 

!Path maken 
/POST! 
PATH,AANZET,2,30,252 
PPATH,l,,-150,300,, 
PPATH,2,,6150,300,, 
AVPRIN,O,, 
PDEF,Xspan,S,X,AVG 
PDEF,Yspan,S,Y,AVG 
PDEF,SCHUIF,S,XY,AVG 
PDEF,HOOFD1,S,1,AVG 
PDEF,HOOFD2,S,2,AVG 
PDEF,HOOFD3,S,3,AVG 
PDEF,Xtrans,U,X,AVG 
PDEF,Ytrans,U,Y,AVG 
PDEF,Rek,EPEL,X,AVG 
PATH,BOOG,2,30,144 
PPATH,1,,3000,0,, 
PPATH,2,,3000,3600,, 
AVPRIN ,0,, 
PDEF,Xspan,S,X,AVG 
PDEF,Yspan,S,Y,AVG 
PDEF,SCHUIF,S,XY,AVG 
PDEF,HOOFD1,S,1,AVG 
PDEF,HOOFD2,S,2,AVG 
PDEF,HOOFD3,S,3,AVG 
PDEF,Xtrans,U,X,AVG 
PDEF,Ytrans,U,Y,AVG 
PDEF,Rek,EPEL,X,AVG 

!END 
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BIJLAGE B. RESULTATEN REFERENTIEllilODEL 

Bijlage B 

Resultaten referentiemodel 

Tabel B.l: Resultaten uit het referentiemodeL 

L Tx y 0"] Ll <73 L3 Uy 

[mm1] [N/mm2
] [N/mm2

] [0] [N/mm2
] [0] [mm1] 

-150 -0 ,18 0,16 -2 -6 ,32 88 -0,60 
-100 -0 ,53 0,35 -6 -4 ,84 84 -0,64 
-50 -0,74 0,61 -9 -3,97 81 -0,69 
0 -0,79 0,87 -10 -3,65 80 -0,74 

50 -0,87 0,81 -12 -3,30 78 -0,79 
100 -0,95 0,76 -15 -2,97 75 -0,85 
150 -1 ,01 0,52 -19 -2 ,72 71 -0,90 
200 -1,07 0,33 -24 -2,50 66 -0,96 
250 -1,02 0,13 -29 -2,26 61 -1,02 
300 -0 ,97 -0,02 -36 -2,06 54 -1,07 
350 -0 ,88 -0,09 -40 -1 ,87 50 -1 ,13 
400 -0 ,78 -0,13 -44 -1 ,70 46 -1 ,18 
450 -0,70 -0,12 -41 -1,53 49 -1 ,23 
500 -0,62 -0,10 -38 -1 ,38 52 -1 ,27 
550 -0,55 -0,07 -36 -1 ,22 54 -1,31 
600 -0,48 -0,03 -35 -1,06 55 -1,36 
650 -0,43 0,00 -34 -0,91 56 -1,39 
700 -0,37 0,03 -34 -0,76 56 -1 ,43 
750 -0,33 0,06 -36 -0,63 54 -1,47 
800 -0,29 0,10 -37 -0,50 53 -1 ,50 
850 -0,26 0,13 -41 -0,39 49 -1 ,53 
900 -0,22 0,16 -45 -0,29 45 -1 ,56 
950 -0,20 0,20 -39 -0,21 51 -1 ,58 

1000 -0,17 0,25 -32 -0,14 58 -1,61 
1050 -0,16 0,30 -26 -0,09 64 -1,64 
1100 -0,14 0,37 -21 -0,05 69 -1,66 
1150 -0,12 0,43 -16 -0,03 74 -1,68 
1200 -0,11 0,49 -13 -0,01 77 -1,70 
1250 -0 ,10 0,55 -11 0,00 79 -1,72 
1300 -0,09 0,61 -9 0,00 81 -1,74 
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L Txy 0"1 L1 0"3 L3 Uy 

[mm1
] [N/mm2

] [N/mm2
] [0] [N/mm2

] [0] [mm1
] 

1350 -0,08 0,66 -7 O,ül 83 -1,76 
1400 -0,08 0,71 -6 0,01 84 -1 ,77 
1450 -0,07 0,76 -5 O,ül 85 -1 ,79 
1500 -0,06 0,80 -5 0,01 85 -1 ,80 
1550 -0,06 0,84 -4 0,01 86 -1 ,82 
1600 -0,06 0,88 -4 O,Ql 86 -1 ,83 
1650 -0,05 0,91 -3 O,ül 87 -1 ,85 
1700 -0,05 0,94 -3 O,ül 87 -1 ,86 
1750 -0,05 0,96 -3 O,ül 87 -1 ,87 
1800 -0,04 0,99 -3 O,ül 87 -1 ,88 
1850 -0,04 1,01 -2 O,ül 88 -1,89 
1900 -0,04 1,03 -2 O,ül 88 -1,90 
1950 -0,04 1,05 -2 O,Ql 88 -1 ,91 
2000 -0,04 1,07 -2 O,Ql 88 -1,92 
2050 -0,03 1,08 -2 O,Ql 88 -1,93 
2100 -0,03 1,10 -2 O,Ql 88 -1,94 
2150 -0,03 1,11 -2 0,00 88 -1,94 
2 200 -0,03 1,12 -1 0,00 89 -1,95 
2 250 -0,03 1,13 -1 0,00 89 -1,96 
2300 -0,02 1,14 -1 0,00 89 -1,96 
2350 -0,02 1,15 -1 0,00 89 -1,97 
2400 -0,02 1,16 -1 0,00 89 -1,97 
2 450 -0,02 1,17 -1 0,00 89 -1,98 
2500 -0,02 1,17 -1 0,00 89 -1 ,98 
2 550 -0,02 1,18 -1 0,00 89 -1 ,99 
2600 -0,01 1,18 -1 0,00 89 -1 ,99 
2 650 -0,01 1,19 -1 0,00 89 -1,99 
2 700 -0,01 1,19 -1 0,00 89 -2,00 
2 750 -0,01 1,19 0 0,00 90 -2,00 
2800 -0,01 1,20 0 0,00 90 -2 ,00 
2850 -0,01 1,20 0 0,00 90 -2 ,00 
2900 0,00 1,20 0 0,00 90 -2 ,00 
2950 0,00 1,20 0 0,00 90 -2 ,00 
3000 0,00 1,20 0 0,00 90 -2,00 
3050 0,00 1,20 0 0,00 90 -2 ,00 
3100 0,00 1,20 0 0,00 90 -2,00 
3150 0,01 1,20 0 0,00 90 -2 ,00 
3 200 O,ül 1,20 0 0,00 90 -2,00 
3 250 0,01 1,19 0 0,00 90 -2,00 
3300 0,01 1,19 1 0,00 91 -2,00 
3350 0,01 1,19 1 0,00 91 -1,99 
3400 0,01 1,18 0,00 91 -1 ,99 
3450 0,02 1,18 0,00 91 -1,99 
3 500 0,02 1,17 1 0,00 91 -1,98 
3 550 0,02 1,17 1 0,00 91 -1,98 
3600 O,ü2 1,16 0,00 91 -1 ,97 
3650 0,02 1,15 0,00 91 -1 ,97 
3700 O,ü2 1,14 0,00 91 -1 ,96 
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L Txy O"j L1 0".3 L3 Uy 

[mm1] [N/mm2
] [N/mm2

] [0] [N/mm2] [0) [mm 1
] 

3 750 0,03 1,13 0,00 91 -1,96 
3800 0,03 1,12 0,00 91 -1,95 
3850 0,03 1, 11 2 0,00 92 -1 ,94 
3 900 0,03 1,10 2 0,01 92 -1 ,94 
3 950 0,03 1,08 2 0,01 92 -1,93 
4 000 0,04 1,07 2 0,01 92 -1 ,92 
4 050 0,04 1,05 2 0,01 92 -1,91 
4 100 0,04 1,03 2 0,01 92 -1,90 
4150 0,04 1,01 2 0,01 92 -1,89 
4200 0,04 0,99 3 0,01 93 -1,88 
4 250 0,05 0,96 3 0,01 93 -1,87 
4 300 0,05 0,94 3 0,01 93 -1,86 
4 350 0,05 0,91 3 0,01 93 -1,85 
4 400 0,06 0,88 4 0,01 94 -1,83 
4450 0,06 0,84 4 0,01 94 -1,82 
4 500 0,06 0,80 5 0,01 95 -1,80 
4 550 0,07 0,76 5 0,01 95 -1 ,79 
4 600 0,08 0,71 6 0,01 96 -1 ,77 
4 650 0,08 0,66 7 0,01 97 -1 ,76 
4 700 0,09 0,61 9 0,00 99 -1 ,74 
4 750 0,10 0,55 11 0,00 101 -1 ,72 
4 800 0,11 0,49 13 -0,01 103 -1,70 
4 850 0,12 0,43 16 -0,03 106 -1,68 
4900 0,14 0,37 21 -0,05 111 -1,66 
4950 0,16 0,30 26 -0,09 116 -1,64 
5000 0,17 0,25 32 -0,14 122 -1,61 
5050 0,20 0,20 39 -0,21 129 -1,58 
5100 0,22 0,16 45 -0,29 135 -1,56 
5150 0,26 0,13 41 -0,39 131 -1,53 
5 200 0,29 0,10 37 -0,50 127 -1,50 
5 250 0,33 0,06 36 -0,63 126 -1,47 
5 300 0,37 0,03 34 -0,76 124 -1,43 
5350 0,43 0,00 34 -0,91 124 -1 ,39 
5400 0,48 -0,03 35 -1 ,06 125 -1 ,36 
5 450 0,55 -0,07 36 -1,22 126 -1 ,31 
5 500 0,62 -0,10 38 -1 ,38 128 -1 ,27 
5 550 0,70 -0,12 41 -1,53 131 -1,23 
5 600 0,78 -0,13 44 -1,70 134 -1 ,18 
5 650 0,88 -0,09 40 -1,87 130 -1' 13 
5 700 0,97 -0,02 36 -2,06 126 -1 ,07 
5 750 1,02 0,13 29 -2 ,26 119 -1,02 
5800 1,07 0,33 24 -2,50 114 -0,96 
5850 1,01 0,52 19 -2,72 109 -0,90 
5 900 0,95 0,76 15 -2,97 105 -0,85 
5 950 0,87 0,81 12 -3 ,30 102 -0,79 
6 000 0,79 0,87 10 -3 ,65 100 -0,74 
6 050 0,74 0,61 9 -3 ,97 99 -0,69 
6100 0,53 0,35 6 -4,84 96 -0,64 
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6150 0,18 0,16 2 
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BIJLAGE C. TRADITIONELE METHODE 

Bijlage C 

Thaditionele n1.ethode 

In de berekening worden de volgende waardes worden gebruikt: 

• L = 6000mm1 
; 

• '/'beton = 24kN /m3 = 2, 4 · 10-5 N /mm3
; 

• q = 158,73N/mm 1 

Voor deze berekening dient de belasting, die binnen een gelijkzijdige driehoek 
boven de onderbalk aangrijpt, bekend te zijn, zoals is afgebeeld in Figuur C.l. 

/- -

~ 
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~ 
I 

I 
I 

~ 
- -

_ 6QQ9_ 

/ - 2189 -

w6o 

\ 

- ·-y 

\ 
\ 
\ ! 

Figuur C.l: Belasting die aangrijpt binnen de driehoek. 

Binnen deze driehoek werkt het eigen gewicht van de wand en de bovenbe
lasting over een lengte van 2 189mm1

. Het eigen gewicht van de wand binnen 
deze driehoek bedraagt: 

6000 + 2189 
Ww = 

2 
x 3 000 x 2,4 · 10-5 = 520 106N = 520kN (C.1) 

De totale bovenbelasting bedraagt: 

Ws = 158,73 x 2189 = 347 460N = 347kN (C.2) 
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De totale belasting binnen de driehoek bedraagt dan: 

W 60 = 520 + 347 = 867kN (C.3) 

Als de belasting binnen de driehoek bekend is , dan kan volgens Vergelijking 
2.1 het maximaal buigend moment in de onderbalk berekend worden: 

820 000 x 6 000 
M = 

6 
= 820000000Nmm 1 = 820kNm1 (C.4) 

Pagina 118 



BIJLAGE D. METHODE WOOD 

Bijlage D 

Methode Wood 

In de berekening worden de volgende waardes worden gebruikt: 

• L = 6000mm 1
; 

• hw = 3300mm1
; 

• W = 1000kN = 1 · 106 N. 

De inwendige hefboomsarm is de kleinste waarde van: 

hm = 0,7 X 6000 = 4200mm 1 (D.1) 

hm = 2/3 X 3300 = 2200mm 1 (D .2) 

De inwendige hefboomsarm is dus 2 200mm I Op grond hiervan kan de 
trekkracht in de onderbalk worden berekend volgens Vergelijking 2.2: 

F = 0,125 x 1. 106 x 6000 = 340909N = 341kN 
2200 

(D.3) 

Voor de berekening van het maximaal buigend moment in de onderbalk 
wordt gesteld dat Kw = 100, omdat geen opening aanwezig is in de wand (zie 
ook §2.2.2). Het maximaal buigend moment in de onderbalk wordt dan berekend 
volgens Vergelijking 2.3: 

M = 1
. 

106 
x 

6 OOO = 60 000 000Nmm1 = 60kNm1 (D.4) 
100 
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BIJLAGE E. METHODE WOOD EN SIMMS 

Bijlage E 

Methode Wood en Simms 

Normaliter wordt de waarde van x (de lengte van de rechthoekige spanningsver
deling) berekend wanneer de waarde van de parameter Kw s (die de samenwer
king tussen wand en onderbalk weergeeft) bekend is. Hieronder wordt echter 
de waarde van de parameter Kws berekend, omdat uit het referentiemodel de 
grote van de contactlengte reeds bekend is. 

In de berekening worden de volgende waardes worden gebruikt: 

• x =1150mm 1
; 

• L = 6 OOOmm 1 
; 

• W = 1000kN; 

• q = 158,73N/mm1
. 

Uit Vergelijking 2.5 volgt dat wanneer x = 1150mm1 : 

6000 
c = 2 x 1150 = 2•61 [-] (E.1) 

Op grond hiervan de parameter K ws worden terug berekend volgens Ver
gelijking 2.4: 

Kws 
C = -

8
- --+ Kws = C x 8--+ Kws = 2,61 x 8 = 20,88[-] (E.2) 

Als gemiddelde drukspanning over de lengte van de wand en de lengte van 
de wand bekend zijn kunnen de drukspanningen in de rechthoekige spannings
verdeling berekend worden volgens 2.6: 

q 158,73 2 
O"y = C --7 O"y = 20,

88 
= 7,60N /mm (E.3) 

De grote van het buigend moment in de onderbalk wordt vervolgens bepaald 
volgens Vergelijking 2.9: 

1 000 . 1 03 x 1 150 
M = 

4 
= 287500000Nmm 1 = 287,5kNm 1 (E.4) 
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BIJLAGE F. METHODE STAFFORD-SMITH EN RIDDINGTON 

Bijlage F 

Methode Stafford-Smith en 
Riddington 

In de berekening worden de volgende waardes worden gebruikt: 

• Eb= 25 400N/mm2
; 

• Ew = 4 000Njmm2
; 

1 
• h =-x 300 x 3003 = 67 500 · 104mm4

; 
12 

• L = 6000mm1
; 

• t = 300mm1
; 

• W = 1000kN = 1· 106N. 

Berekening van de stijfheidsparameter Ks (volgens Vergelijking 2.10): 

K 
4 4 000 x 300 x 6 0003 

s= =1109[-] 
25 400 x 67 500 . 104 ' 

(F.1) 

Berekening van het maximale moment in de onderbalk (volgens Vergelijking 
2.11): 

1. 106 x 6 000 
M = - --,======= = 80884287Nmm 1 = 80,88kNm 1 (F.2) 

4 000 x 300 x 6 0003 
3x 

25 400 x 67 500 . 104 

Berekening van de maximale verticale spanning in de wand (volgens Verge
lijking 2.12): 

1 . 106 
( 4 000 x 300 x 6 0003) 

0
'
25 

IJ'y = 1'63 x 6 000 x 300 x 25 400 x 67 500 · 104 = 13•40Njmm
2 

(F.3) 
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Berekening van de maximale trekkracht in de onderbalk (volgens Vergelijking 
2.13): 

1. 106 

F = -
3
- = 294 118N = 294,12kN 
,4 

(F.4) 

Berekening van de contactlengte tussen wand en onderbalk (volgens Verge
lijking 2.14): 

6000 
a= ll,09 = 541,10mm

1 (F.5) 
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BIJLAGE G. METHODE DAVJES EN AHMED 

Bijlage G 

Methode Davies en Ahmed 

In de berekening worden de volgende waardes worden gebruikt: 

• Eb= 25400N/mm2
; 

• Ew = 4 000Njmm2
; 

• hb = 300mm1
; 

• hw = 3000mm1
; 

1 
• h = - x 300 x 3003 = 67 500 · 104mm4; 

12 

• L = 6000mm1
; 

• tb= 300mm1
; 

• tw = 300mm1
; 

• W = 1000kN = 1 ·106 N; 

• Wb = 0,3 x 0,3 x 6 x 24 = 12,96kN = 12,96 · 103 N. 

De stijfheidsparameter KA en K F worden volgens Vergelijking 2.15 en Ver
gelijking 2.16 berekend als: 

4 000 x 300 x 3 000 
KA= 25000 x (300 x 300) = 1•57[-] (G.1) 

4 4 000 x 300 x 3 0003 

KF = 25400 x 67500 · 104 = 6•59 [- J (G.2) 

Uit Figuur G.1 blijkt dat bij h/L = 3000/6000 = 0,50 volgt dat /3 = 1,70[-]. 
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Figuur G.l: B epaling van de factor {3. 

Niels Verdel 

Als K F en {3 bekend zijn kan de contactlengte bepaald worden volgens Ver
gelijking 2.17 : 
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a= 6000 =491mml 
1 + 1,70 x 6,59 
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20 

16 

12 .............. . 

8 

4 

hJL 
0.5 

OL-2~~4-6~~8~170-1~2:~174~ 

KF 

Figuur G.2: Bepaling van de factor C1 . 
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Figuur G.3: Bepaling van de factor C2 . 
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BIJLAGE G. METHODE DAVlES EN AHMED 

Vervolgens kunnen de verschillende C-factoren bepaald worden. De bepaling 
va n C1 en C2 gebeurt grafisch, zoals weergegeven in Figuur G.2 en Figuur G.3. 
Gevonden wordt: 

• c. = 12,0[-]; 

• c2 = o,24[-J. 

Daarnaast geldt dat 5 < KF < 7, waardoor c3 en c4 bepaald zijn als: 

• c3 = 1,5[-J; 

• c4 = o,19[-J. 

De maximale waarde van de spanning in y-richting in de wand wordt bere
kend volgens Vergelijking 2.18: 

1000000 
ay = 12,0 x 

6000 
x 

300 
= 6,67N/mm2 (GA) 

De maximale trekkracht in de onderbalk wordt berekend volgens Vergelijking 
2.19: 

F = 0,24 x 1 · 106 = 240 OOON = 240kN (G.5) 

De maximale schuifspanning tussen wand en onderbalk wordt berekend vol
gens Vergelijking 2.20: 

1 . 106 2 
Txy = 12,0 x 0,24 x 

6 
OOO x 

300 
= 1,60N /mm (G.6) 

Het maximaal buigend moment in de onderbalk wordt berekend volgens 
Vergelijking 2.21: 

M =-
1
- x (o,19- 0,24 x 1,5 x 

300 
) x 1. 106 x 6ooo = 

12,0 6000 (G.7) 

86 000000Nmm1 = 86 ,00kNm1 

Tenslotte wordt de maximale doorbuiging in het midden van de overspanning 
berekend volgens Vergelijking 2.22: 

1000 x 6 0003 

u = x 
y 240 x 25 400 x 67 500 

(
5 x 12,0- 2 25 x 12,96. 103

- 10 x 0,24 x 300) 
12,03 + 8 x 1 000 6 000 

(G.8) 

3 X 1 000 X 6 000 1 

+ 10 x 4000 x 3000 x 300 = - 1'91 mm 
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BIJLAGE H. PROEFOPSTELLING 

Bijlage H 

Proefopstelling 
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Figuur H.l: Schematische afbeelding van de voorzijde van de proefopstelling. 
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Figuur H.2: Schematische afbeelding van de linkerzijde van de proefopstelling. 
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BIJLAGE I. RESULTATEN SCHADUWPROEVEN MORTELBALKJES 

Bijlage I 

Resultaten schaduwproeven 
mortelbalkjes 

Tabel 1.1: Resultaten van de proeven op de mortelbalkjes van de kimmortel. 

Datum 
[- ] 

1-12-2010 

13-1-2011 

gewicht 
[g] 

515 ,83 
508,39 
521 ,07 
516 ,30 
514 ,15 
523 ,75 

Buigtrek 
[kN] 
1,37 
2,00 
2,16 
2,78 
2,30 
2,37 

Druk 1 
[kN] 
34,78 
52,20 
50,00 
57,25 
50,30 
51,20 

Druk 2 
[kN] 
48,20 
48,30 
55,75 
52,45 
54,90 
52,15 

Tabel 1.2: Resultaten van de proeven op de mortelbalkjes van de lijmortel. 

Datum gewicht Buigtrek Druk 1 Druk 2 
[-] [g] [kN] [kN] [kN] 

1-12-2010 404,56 2,52 31 ,68 35,84 
404 ,50 2,59 36,46 36,18 
404,26 2,63 25,78 35,78 

2-12-2010 385,18 2,27 33,36 34,12 
385,39 2,43 33,24 34,04 
383,75 2,28 31 ,42 33,42 

13-1-2011 392 ,53 2,35 29,06 27,38 
394 ,37 2,13 28,72 28,14 
397,32 2,09 28,28 27,90 

25-1-2011 401,92 2,50 27,76 28,06 
403,32 2,49 30,30 29,92 
402,31 2,17 29,86 29,52 

2-2-2011 402,88 2,46 32,38 31,50 
403,45 1,97 31,92 30,96 
409,70 1,90 31,76 32,12 
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Tabel 1.3: Resultaten van de proeven op de morlelbalkjes van het beton. 

Datum gewicht Buigtrek Druk 1 Druk 2 
[-] [g] [kN] [kN] [kN] 

22-11-2010 552,67 2,90 104,20 103,05 
580,62 3,32 100,40 110,30 
565,36 3,44 103,10 107,95 

22-12-2010 534,23 3,06 92,10 94,40 
551,12 3,06 93,20 92,35 
538,11 3,17 94,60 90,20 

4-1-2010 580,32 2,88 91,35 91,35 
569,08 2,83 91,45 91,75 
563,48 3,03 91,20 91,90 
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BI.JLAGE .J. RESULTATEN AFSCHUIFPROEVEN 

Bijlage J 

Resultaten afschuifproeven 

Tabel J.l: Re8'ultaten van de afschuifproeven, met een theoretisch schuifvlak 
van 102 x 217mm2 

Code Theoretische Proefstuk Voordruk Schuiftast Restlast 
voordruk 

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

1-12-2010 0,20Njmm2 a -4,06 -22,06 -6,18 
b -4,24 -19,08 -5,70 
c -4,34 -13,87 -6 ,35 

0,60Njmm2 a -12 ,19 -17,43 -13 ,17 
b -12,03 -37,99 -16 ,46 
c -12,19 -25 ,83 -16,37 

1,00N/ mm2 a -19 ,71 -23,56 -14,28 
b -20,04 -17,66 -13,80 
c -20 ,69 -13,11 -9,20 

2-12-2010 0,20Nj mm2 a -3,99 -27,30 -6,01 
b -4,76 -31,97 -5,36 
c -5,05 -22,19 -6,54 
d -4,00 -29,86 -6,10 
e -4,04 -22,74 -5 ,53 

-4 ,74 -23 ,72 -4 ,66 
0,60N/mm2 a -12,16 -36,09 -17,14 

b -12,27 -37,49 -16,93 
c -12,19 -24,03 -9 ,63 
d -12,26 -25,29 -12,61 
e -13 ,74 -32,65 -13,25 
f -11,87 -30,79 -15,17 

1,00Njmm2 a -20,15 -32,34 -19,49 
b -20,39 -35,28 -33 ,42 
c -20,48 -34,77 -19 ,43 
d -20,37 -37,63 -9,85 
e -20,12 -38,39 -23 ,19 

-20,11 -25,63 -11 ,46 
13-1-2011 0,20Nj mm2 a -3 ,94 -22,64 -4,64 
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Code Theoretische Proefstuk Voordruk 
voordruk 

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

b -4,77 
c -4,03 

0,60N/ mm2 a -12,58 
b -11 ,45 
c -13,83 

1,00N/ mm2 a -20,21 
b -20,25 
c -20,27 

Kim 0,20N/mm2 a -4,26 
b -4,18 
c -4,14 

0,60N/mm2 a -11,99 
b -12,23 
c -12,17 

1,00N/ mm2 a -20,04 
b -20,03 
c -20,54 

-1 ,00 

.. 
-0,80 

1·0,60 

i 
% ·040 

·0,20 

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

Schuiflast 

[kN] 
-22,37 
-23,97 
-27,99 
-30,95 
-28 ,65 
-36 ,27 
-34,51 
-34,08 
-5,71 
-4,59 
-6,45 
-4,91 

-16,42 
-15,06 
-9,58 

-24,87 
-24 ,22 

• ALL 

-Trend 

y ~ 0, 2J34K · 0,516 

R2 
= 0,1594 

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

ay[N/mm21 

Niets Verdel 

Restlast 

[kN] 
-8,03 
-6,29 

-13,90 
-14 ,84 
-13 ,95 
-19 ,11 
-27,66 
-19,31 
-5,46 
-3,58 
-4,62 
-3,41 

-14,88 
-14,78 
-6,21 

-24,77 
-23,74 

Figuur J.l: Grafiek met de schuifsterkte tegen de voordruk voor de proeven op 
lijmmort el. 
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-1,00 

-0,80 

-0,60 

-0,40 

-0,20 

• Kim 

-Trend 

y = 0,4411x · 0,0385 

R2 = 0,572 

0,00 +----r----r----r----r------, 

0,00 -0,20 -0,40 -0,60 ·0,80 ·1,00 

cry[N/mm2] 

Figuur J .2: Grafiek met de schuifsterkte tegen de voordruk voor de proeven op 
kim mortel. 

-1,00 

-0,80 

~ -0,60 
E 

~ 
iî -Q,40 

-0,20 

.. 
.. 

0,00 -1<"----r----r----r----r------, 

0,00 -0,20 -0,40 -0.60 -0.80 ·1.00 

oy (N/ mm2! 

• All 

-Trend 

y = 0.4945x 

R2 = 0.5157 

Figuur J .3: Grafiek met de schuifsterkte onder droge wrijving tegen de voord·ruk 
voor de proeven op lijmmortel. 
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• Kim 

-Trend 

y = 0,4562x 

R
1 = 0,4892 

Niels Verdel 

Figuur J .4: Grafiek met de schuifsterkte onder droge wrijving tegen de voordruk 
voor de proeven op kimmortel. 
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BIJLAGE K. CONTACTLENGTE 

Bijlage K 

Contactlengte 

De grafieken in deze bijlage zijn de gemiddelde waardes van de verticaal ge
plaatste LVDTs aan de voor- en achterzijde van het proefstuk. De dikkere 
horizontale lijn in de grafiek is de plaats van de oplegging in de betreffende 
serie. 

·0,10 ., 

Ë ·0.10 

1

. 

~ 000 
~ . . 

0,10 • 

0,20 

0.30 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 

D (mmJ 

Figuur K.l: Grafiek van de gemiddelde waarde van de verticaal geplaatste 
LVDTs uit serie 1 bij een belasting van 50kN. 
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0,20 I 

0,30 --

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 

D[mmJ 

Figuur K.2: Grafiek van de gemiddelde waarde van de verticaal geplaatste 
LVDTs uit serie 2 bij een belasting van 50kN. 

-0,30 
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~ I 
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Figuur K.3: Grafiek van de gemiddelde waarde van de verticaal geplaatste 
LVDTs uit serie 3 bij een belasting van 50kN. 
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0,30 1 
-0,20 

E 
0.10 I 

.s 0,00 
~ 
0 ---Pro-e-14 
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Figuur K.4: Grafiek van de gemiddelde waarde van de verticaal geplaatste 
LVDTs uit serie 4 bij een belasting van 50kN. 
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Figuur K.5: Grafiek van de gemiddelde waarde van de verticaal geplaatste 
LVDTs uit serie 5 bij een belasting van 50kN. 
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BIJLAGE L. POSITIE VAN DE NEUTRALE LIJN 

Bijlage L 

Positie van de neutrale lijn 

De grafieken in deze bijlage zijn de gemiddelde waardes van de horizontaal 
geplaatste LVDTs aan de voorzijde van het proefstuk. 

1400 

1200 -

1000-

Ë 
800-

.§. 
J: 

600 -

400 -

200 -

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

·0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 

ux[mm] 

Figuur L.l: Grafiek van de gemiddelde waarde van de horizontaal geplaatste 
LVDTs uit serie 1 bij een belasting van 50kN. 
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Figuur L.2: Grafiek van de gemiddelde waarde van de horizontaal geplaatste 
LVDTs uit serie 2 bij een belasting van 50kN. 
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Figuur L.3: Grafiek van de gemiddelde waarde van de horizontaal geplaatste 
LVDTs uit serie 3 bij een belasting van 50kN. 
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Figuur L.4: Grafiek van de gemiddelde waarde van de horizon taal geplaatste 
LVDTs uit serie 4 bij een belasting van 50kN. 
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Figuur L.5: Grafiek van de gemiddelde waarde van de horizontaal geplaatste 
LVDTs uit serie 5 bij een belasting van 50kN. 
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BIJLAGE i\11. ALTERNATIEF NUMERIEK MODEL 

Bijlage M 

Alternatief numeriek model 

I 

~ I ~ .... , .... 
i 

' 0, 

:~~=~ 
' ' .... 

E •• ; 24.500 N/mm2 

L_ E.,.,, ; 210.000 N/mm2 
I ; 182.630.000 mm4 

E ...... ; 210.000 N/mm2 

Figuur M.l: Schematische afbeelding van het alternatief numeriek model. 
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BIJLAGEN. VERGELIJKING MODEL A EN MODEL B 

BijlageN 

Vergelijking model A en 
model B 

Tabel N .1: Vergelijking van de zakkingen in model A en model B. 

Breedte Overstek Max. zakking Max. zakking Verschil 
oplegging model A model B 

[mm 1
] [mm1] [mm1] [N/mm2

] [%] 

Serie 1 150 0 -0,38 -0,38 1 
Serie 2 150 150 -0,23 -0,23 0 
Serie 3 150 300 -0,18 -0,18 5 
Serie 4 300 0 -0,24 -0,24 0 
Serie 5 450 0 -0,17 -0,17 3 

Tabel N.2: Vergelijking van de spanningen in x-richting in model A en model 
B. 

Breedte Overstek Gx;max Gx;max Verschil 
oplegging model A model B 

[mm1] [mm1] [N/mm2
] [N/mm2

] [%] 

Serie 1 150 0 -0,24 -0,24 0 
Serie 2 150 150 -0,45 -0,45 0 
Serie 3 150 300 -0,64 -0,63 1 
Serie 4 300 0 -0,13 -0,12 3 
Serie 5 450 0 -0,08 -0,10 28 
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Tabel N.3: Vergelijking van de spanningen in y-richting in model A en model 
B. 

Breedte Overstek O"y;m.ax O"y;m.ax Verschil 
oplegging model A model B 

[mm1] [mm 1] [N/mm2
] [N/mm2

] [%] 

Serie 1 150 0 -2,57 -2,57 0 
Serie 2 150 150 -2,25 -2,25 0 
Serie 3 150 300 -2,22 -2,21 0 
Serie 4 300 0 -1,67 -1,67 0 
Serie 5 450 0 -1,26 -1,25 

Tabel N.4: Vergelijking van de schuifspanningen in model A en model B. 

Breedte Overstek Txy;m.ax Txy;m.ax Verschil 
oplegging model A model B 

[mm1] [mm1] [Njmm2] [N/mm2
] [%] 

Serie 1 150 0 -0,85 -0,85 0 
Serie 2 150 150 -0,82 -0,83 1 
Serie 3 150 300 -0,79 -0,82 5 
Serie 4 300 0 -0,63 -0,64 1 
Serie 5 450 0 -0,50 -0,52 5 

Tabel N .5: Vergelijking van de contactlengte in model A en model B. 

Breedte Overstek Contactlengte Contactlengte Verschil 
oplegging model A model B 

[mm1] [mm1] [mm1
] [mm1] [%] 

Serie 1 150 0 268 284 6 
Serie 2 150 150 419 434 4 
Serie 3 150 300 570 592 4 
Serie 4 300 0 419 432 3 
Serie 5 450 0 571 585 2 
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Tabel N.6: Vergelijking van de hoogte van de neutrale lijn in model A en model 
B. 

Breedte Overstek Hoogte Hoogte Versch il 
oplegging model A model B 

[mm1
] [mm1] [mm1] [mm 1] [%] 

Serie 1 150 0 413 416 1 
Serie 2 150 150 383 395 3 
Serie 3 150 300 269 323 20 
Serie 4 300 0 393 401 2 
Serie 5 450 0 345 368 7 
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BlJLAGE 0. VERGELIJKING MODEL A EN MODEL C 

Bijlage 0 

Vergelijking model A en 
model C 

Tabel 0.1: Vergelijking van de zakkingen in model A en model C. 

Breedte Overstek Max. zakking Max. zakking Verschil 
oplegging model A model C 

[mm 1
) [mm 1

) [mm 1
] [N/ mm2] [%) 

Serie 1 150 0 - 0, 38 -0 , 43 14 
Serie 2 150 i50 -0, 23 -0 , 26 12 
Serie 3 150 300 -0,18 -0 ,20 12 
Serie 4 300 0 -0, 24 -0 , 28 15 
Serie 5 450 0 -0, 17 - 0, 19 17 

Tabel 0.2: Vergelijking van de spanningen in x-richting in model A en model 
C. 

Breedte Overstek Gx ;max O"x :max Verschil 
oplegging model A model C 

[mm1] [mm1) [N/mm2
) [N/mm2] [%] 

Serie 1 150 0 -0,24 -0,25 4 
Serie 2 150 150 -0,45 -0, 45 0 
Serie 3 150 300 -0,64 -0,63 1 
Serie 4 300 0 -0,13 -0,15 20 
Serie 5 450 0 -0,08 -0,15 96 
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Tabel 0.3: Vergelijking van de spanningen in y-richting in model A en model 
c. 

Breedte Overstek O"y :max Oy;max Verschil 
oplegging model A model C 

[mm1] [mm1
] [N/mm2

] [N/mm2
] [%] 

Serie 1 150 0 -2,57 -2,58 1 
Serie 2 150 150 -2, 25 -2,26 0 
Serie 3 150 300 -2,22 -2,21 0 
Serie 4 300 0 -1,67 -1,72 3 
Serie 5 450 0 -1 , 26 -1,30 3 

Tabel 0.4: Vergelijking van de schuifspanningen in model A en model C. 

Breedte Overstek Txy ;max 7 x y ;max Verschil 
oplegging model A model C 

[mm1
] [mm1] [N/mm2

] [N/mm2
] [%] 

Serie 1 150 0 -0,85 -0, 85 1 
Serie 2 150 150 -0, 82 -0, 84 2 
Serie 3 150 300 -0 , 79 -0, 84 7 
Serie 4 300 0 -0, 63 -0, 66 5 
Serie 5 450 0 -0,50 -0, 57 13 

Tabel 0.5: Vergelijking van de contactlengte in model A en model C. 

Breedte Overstek Contactlengte Contactlengte Verschil 
oplegging model A model C 

[mm 1
] [mm 1

] [mm 1] [mm 1
] [%] 

Serie 1 150 0 268 280 4 
Serie 2 150 150 419 431 3 
Serie 3 150 300 570 589 3 
Serie 4 300 0 419 428 2 
Serie 5 450 0 571 580 2 
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Tabel 0.6: Vergelijking van de hoogte van de neutrale lijn in model A en model 
C. 

Breedte Overstek Hoogte Hoogte Verschil 
oplegging model A model C 

[mm 1
] [mm 1

] [mm 1
] [mm 1

] [%] 

Serie 1 150 0 413 320 23 
Serie 2 150 150 383 337 12 
Serie 3 150 300 269 318 18 
Serie 4 300 0 393 329 16 
Serie 5 450 0 345 322 7 
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BIJLAGE P. VERGELIJKING MODEL A EN MODEL D 

Bijlage P 

Vergelijking model A en 
model D 

Tabel P.l: Vergelijking van de zakkingen in model A en model D. 

Breedte Overstek Max. zakking Max. zakking Verschil 
oplegging model A model D 

[mm 1
] [mm1

] [mm1
] [N/mm2

] [%] 

Serie 1 150 0 -0,38 -0,60 57 
Serie 2 150 150 -0,23 -0,39 69 
Serie 3 150 300 -0,18 -0,36 104 
Serie 4 300 0 -0,24 -0,41 68 
Serie 5 450 0 -0,17 -0,35 109 

Tabel P.2: Vergelijking van de spanningen in x-richting in model A en model 
D. 

Breedte Overstek Gx;max Gx;max Verschil 
oplegging model A model D 

[mm 1
] [mm1

] [N/mm2
] [N/mm2

] [%] 

Serie 1 150 0 -0,24 -3,41 1323 
Serie 2 150 150 -0,45 -2,17 382 
Serie 3 150 300 -0,64 -1,69 166 
Serie 4 300 0 -0,13 -2,20 1621 
Serie 5 450 0 -0,08 -1,47 1772 
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Tabel P.3: Vergelijking van de spanningen in y-richting in model A en model 
D. 

Breedte Overstek O"y;max O"y;max Verschil 
oplegging model A model D 

[mm 1] [mm 1] [N/mm2
] [N/mm2

] [%] 

Serie 1 150 0 -2,57 -7,54 194 
Serie 2 150 150 -2,25 -5,72 154 
Serie 3 150 300 -2,22 -4,81 117 
Serie 4 300 0 -1,67 -5,59 235 
Serie 5 450 0 -1,26 -4,28 238 

Tabel P.4: Vergelijking van de schuifspanningen in model A en model D. 

Breedte Overstek Txy;max Txy;max Verschil 
oplegging model A model D 

[mm1] [mm1] [N/mm2
] [N/mm2

] [%] 

Serie 1 150 0 -0,85 -0,86 1 
Serie 2 150 150 -0,82 -0,85 4 
Serie 3 150 300 -0,79 -0,90 14 
Serie 4 300 0 -0,63 -0,70 10 
Serie 5 450 0 -0,50 -0,64 29 

Tabel P.5: Vergelijking van de contactlengte in model A en model D. 

Breedte Overstek Contactlengte Contactlengte Verschil 
oplegging model A model D 

[mm1] [mm1] [mm1 ] [mm1 ] [%] 

Serie 1 150 0 268 280 4 
Serie 2 150 150 419 432 3 
Serie 3 150 300 570 577 1 
Serie 4 300 0 419 431 3 
Serie 5 450 0 571 576 1 
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Tabel P.6: Vergelijking van de hoogte van de neu.trale lijn in model A en model 
D. 

Breedte Overstek Hoogte Hoogte Verschil 
oplegging model A model D 

[mm1 ] [mm 1
] [mm 1] [mm1] [%] 

Serie 1 150 0 413 404 2 
Serie 2 150 150 383 333 13 
Serie 3 150 300 269 227 16 
Serie 4 300 0 393 350 11 
Serie 5 450 0 345 268 22 
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