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QuakeShield
Modellering constructief gedrag bij

belasting in het vlak



Het QuakeShield Systeem bestaat uit drie componenten:

•CFRP strippen

• geplaatst in sleuven in het midden van de wand

• bevestigd met Q-poxy

en

•Cement-afwerking voorzien van een CFRP-net

• geplaatst aan de uitvoeringszijde

of

•Polymeer-afwerking

• Geplaatst aan de uitvoeringszijde

QuakeShield Systeem



Een Hageman rapport waarin meer uitgebreid wordt ingegaan op 
het systeem en het uit het vlak gedrag van met QuakeShield 
versterkt metselwerk is beschikbaar (rapport 9032-1-4)

QuakeShield – gedrag uit het vlak



Toepassing van QuakeShield 
leidt tot een verzwakking 
van de verticale 
metselwerkdoorsnede. 
Daardoor zullen de verticale 
schuifspanningen toenemen 
en kunnen verticale 
scheuren ontstaan. Door 
toepassing van de CEM laag 
wordt deze verzwakking 
(over)gecompenseerd.

Nut van uitgevoerd onderzoek
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Door QuakeShield is experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het 
in het vlak gedrag van versterkt metselwerk.

Experimenteel onderzoek



Specimens S, M and L breedte 1,1 m; 2,0 m en 4,0 m

Belast met verschillende verticale drukken:

S1, S2 en S3 0,20; 0,30 en 0,50 N/mm²

M1, M2 en M3 0,15; 0,30 en 0,50 N/mm²

L1, L2 en L3 0,15; 0,30 en 0,50 N/mm²

Experimenteel onderzoek



Detail van plaatsing op betonnen balk en verankering

laslengte is 500 mm

Experimenteel onderzoek



Test setup

Verplaatsingen en vervormingen in het algemeen

•Verplaatsingen t.p.v.

• horizontaal bij 12 en 4 

• horizontaal bij 5 
treden op uitsluitend bij L2 en L3

• uplift bij 10 en 11

•Geen significante vervormingen

• over verticalen bij 8 en 9

• over diagonalen bij 6 en 7

Experimenteel onderzoek



Experimenteel onderzoek

Typical results

M2 – rocking / crushing L2 – rocking / sliding



Analyse van resultaten is 
gerapporteerd in rapport 
9032-2

Analyse van resultaten



Beschouwing verplaatsingen

•‘Slanke’ proefstukken S en M

• 40 mm

• geen significante reductie van de 
weerstand

• beperkte schade tpv de teen

• driftlimit 40/2450 = 1,6%

•Gedrongen proefstukken L

• 28,6 mm

• geen reductie van de weerstand

• afschuiving in aansluitvlak

• driftlimit 28,6/2450 = 1,1%

Analyse van resultaten



Analyse van resultaten

Momentcapaciteit
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Bepaling van de momentcapaciteit bij een versterkte wand

Fv,r is trekkracht in anker

Momentcapaciteit

 

h

L

qv

Fh

Fv + Fv,r
eu

Fv,r

d



Vergelijking van ongewapende capaciteit (Fv,r = 0) en 
proefresultaten

Momentcapaciteit



Bepaling van benodigde ankerkracht uit gelijkstelling van 
horizontale kracht in test aan horizontale capaciteit op basis van 
Fv,r

Momentcapaciteit

•geen relatie tussen
uplift en ankerkracht

•uitgaande van 
lognormale verdeling
volgt bij S en M:

• gemiddelde 28,1 kN

• karakteristiek 15,3 kN



Ankerkracht

Momentcapaciteit
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Analyse van resultaten

Dwarskrachtcapaciteit

Ongewapend

VR = fv0 t xv + 0,4 Fv

Gewapend

VR = fv0 t d + 0,4 Fv
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Uit materiaalonderzoek op het toegepaste baksteenmetselwerk
blijkt dat de wrijvingscoëfficiënt gelijk is 0,82:

fvd = 0,30 N/mm² + 0,82 sv

Dit is fors hoger dan de waarde die in Eurocode 6 beschreven is.

Dwarskrachtcapaciteit



Vergelijking dwarskracht capaciteit boven in de wand VR en 
horizontale krachten in de proef Fh,test

Dwarskrachtcapaciteit



Conclusie:

•De optredende horizontale krachten zijn lager dan de 
dwarskrachtcapaciteit van een ongewapende wand met gelijke
afmetingen

•Er treedt echter ook geen schade of scheurvorming op die wijst
op het ontstaan van dwarskrachtbezwijken in de wand

Dwarskrachtcapaciteit



Analyse van resultaten

Afschuiven over aansluiting

Ongewapend

VR,s = 0,75 Fv

Gewapend

VR,s = 0,75 (Fv + Fv,r)
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Afschuiven over de aansluiting treedt op bij L2 en L3

Afschuiven over aansluiting



Vergelijking afschuifcapaciteit in de aansluiting VR,s en horizontale
krachten in de proef Fh,test

Afschuiven over aansluiting



•Het blijkt dat de capaciteit van het anker sterk bepalend is voor 
de capaciteit van de wand.

•Het anker beïnvloedt zowel de momentcapaciteit als de 
afschuifcapaciteit van de aansluiting

•Vooralsnog wordt vanwege de grote spreiding voorgesteld een 
waarde te gebruiken gelijk aan de karakteristieke ondergrens van 
15,3 kN

•Nader onderzoek naar de eigenschappen van de “las” van het 
stalen anker aan de CFRP strip kan leiden tot het verantwoord 
toepassen van een hogere waarde

Aanbeveling



•Een metselwerkwand versterkt met QuakeShield inclusief een 
CEM afwerking, bezwijkt bij een horizontale belasting in zijn vlak 
ter plaatse van de aansluitingen met de onderliggende 
constructive;

• In de versterkte wand zelf ontstaat geen schade;

•De capaciteit van de wand om horizontale krachten in zijn vlak te 
weerstaan wordt vergroot door het toepassen van QuakeShield 
inclusief een CEM afwerking;

•Deze toename is het grootst bij slanke wanden;

•Het is mogelijk de moment- en afschuifcapaciteit van de 
aansluiting van de wand met rekenregels te bepalen.

Conclusies



Momentcapaciteit

Fv,r = 15,3 kN per anker

Voorgestelde rekenregels
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Dwarskrachtcapaciteit

Gelijk aan die volgens de Eurocode 6 voor een massieve
ongewapende metselwerkwand

Afschuifcapaciteit aansluiting

VR,s = 0,75 (Fv + Fv,r)

Voorgestelde rekenregels




