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Ееп Buigproej ор ВатЬое еп Hout 
JULfS },А. JANSSEN 

Ор zondag 1 5 oktober hebben de deelne

mcrs aan de jaarvergadering in Eindhovcn 

een buigproef gezien ор een bamboe-stam 

en (ter vergelijking) ор een evenlange 

vurehouten lat. De toeschou,vers zagen 

t-lirect dat de bamboe veel dikker was dan 

cle houten lat. Dat klopt: de bamboe had 

,~сп uit,venilige diameter van onge\•cer 85 

т m en een wanddikte van 8 mm, 

,Je vuren lat mat 62 bij 34 mm. De massa 

\'an de bamboe was 1960 mm I en 2100 

mm 1 Ьij de lat. Dc hoeveelheden materi

aal zijn dus ongeYeer gelijk, en daar gaat 

het от als men twee materialen met 

elkaar wil vergelijken . 

Bijgaande figuur geeft een diagram van de 

kracht die uitgeoefend is, uitgezet tegen 

de doorbuiging. De bovenste grafiek laat 

dit verband zien voor de bamboe: die 

haalde 4 kN (zeg maar 400 kg) en een 

<ioorbuiging van 185 mm; de aanwezigen 

.. n v.,,oellJkfne van Ьмt1ое rмt. hlмlt. 
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herinncren zich de grote doorbuiging nog 

wel. De houten lat had helaas een nocst 

en bezweek daardoor а! bij 1 kN ( 100 kg) 

en een doorbuiging van 140 mm. 

Ор maandag hebben wij de proef overge

daan met een goede lat: die haalde 2 kN 

(200 kg) сп 250 mm doorbuiging. 

Wat is hier nu aan te zien? Allereerst dat 

de bamboe tweemaal zo sterk is als de 

houten lat, terwijl die laatste eigcnlijk 

nog iets mcer materiaal be\·at. V erder 

hebben de aaП\vezigen kunnen zien dat 

een houten lat echt breekt en dan kapot 

is , terwijl de bamboe niet breekt maar 

splijt en па wegnemen van dc belasting 

weer terugveert in zijn oorspronkelijke 

vorm. Tijdens mijn voordracht пoemde ik 

dit Ъezwijken is geen bezwijken' . 

t Tenslotte kunnen is in het diagram te zien 

1 dat de bamboe meer energie ор kan 

\ nemen dan de lat. De maat daarvoor is 

het oppervlak onder de kracht-doorbui

gingslijn; от precies te zijn: ha]f maal 

kracht maal \veg. 

~10 210 300 

Voor de bamboe is dat 

0.5 х 4 kN х 185 mm 

= 370 Nm cn voor de 

lat 0.5 х 2 kN х 250 
mm = 250 Nm. 

Hieruit blijkt dat de 

bamboc dc heift mcer 

energic kan opnemen 

dan <le lat bij cen 

aardbcYin_g ot· cen tro

pische storm . 
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