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Voonvoord. 

\!nor cen hlh vcrhouding van 5 als parameter wordt voor verschillende lengtes de 
kipspanning (kritischc spanning) bcpaald. 

Het gebruiktc rnateriaal is PLYWOOD van 12mm dik. De dikte van de plaat is de breedte 
\·an de balkjcs. 

Ecrst wordcn de rnatcriaaleigenschappen bepaald en voor deze waarden worden de 
graficken voor k1111 ( TGB en TUE) ( = k,,.1, in de Eurocode), omgerekend naar kritische 
spanningcn, getekend. 
Deze grafieken liggen zo dicht bij elkaar dat de mctingen (bet aantal is ook tc klein) geen 
uitsluitsel zullcn gevcn welk voorschrift bet beste is. 

De door proe\·en bepaalde waarden zijn in de grafieken aangegeven en vertonen een 
/Odanig bceld dat de proefoemingcn geslaagd mogcn warden genoemd. 
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f:1j!pmc1·c11. 

l(ipstabiliteit van prismatische l10ute11 liggers met een rechtlwekige dwarsdoorsnede. 

I ,iggers op buiging be last om de sterke as moeten gecontroleerd worden op stabiliteit 0111 

de zwakke as. het kip\'erschijnsel. 

In Ncderland moet dit gedaan worden volgens de regels in de T.G.B.-hout (NEN 6760), 
die 0110\'erzichtelijk zijn en zeer bewerkelijk. Deze regels hebben een theoretische 
achtergrond. 

De Euro-code geeft ook voorschriften hiervoor, deze zijn minder bewerkelijk. Deze 
rcgels zijn bepaald met behulp van computerberekeningen. 

Op grand van de theorie die de basis vonnt van de T.G.B. regels kan ook een ander 
voorschrift gemaakt warden door andcre benaderingen op andere plaatsen in de theorie 
toe tc passen. Het resultaat is clan een uitdrukking die analoog is aan het voorschrift voor 
knikstabiliteit.(zic de rapporten TUE/CC0/99.12 en TUE/CC0/99.28). 

Deze regcls vergelijken we met e]kaar en toetsen deze met uitkomsten van proeven. 
A]s materiaal hiervoor ncrnen we PLYWOOD van 12 111111 dik. 

Bij dcze vergelijking gebruiken we de gemeten waarden van de rnateriaa]eigenschappen. 

We moeten dus beginnen met de bepaling van: 

/: Elasticitcitsmodulus 

G Glijdingsmodulus 

.Ji, Buigsterkte 

van het, voor de proeven gebruikte, plywood. 

De waarde van de buigspanning waarbij kip optreedt is: O"c 

Dit houdt in dat voor a; </;, de k1pstabiliteit de maatgevende factor is . 

.. (J 

81.1 -.'=I wordt de sterkte maatgevend. 
f1, 

In de voorschriften wordt voor a; het gemiddelde moment over de middelste helft van de 
ligger als uitgangspunt genomen. 



f:1j1pmc1·rn. 

Voorsclzrifi dat lzicr ont\\·ikkcld is: 

met: 

(T . . • I lr.· er, UI er, ). a ✓3 l -=- !+--+---- -
I = 1· 7 /' 

/1 ' /, -. /; 

Kritische spanning t.g.v. buiging 
B uigsterkte 

Kritischc spanning met betrekking tot kip 

en de volgemle groothedcn geldend orn de buigingsas, dus de y- of de :::-as (dus rneestal 
dc:::-as): 

1T= E 
a=--

1. A= 

( 

I 

I 

11 · 

I a= /_,oo 
I a= /500 

Eulcrse knikspanning 

Slankhcid van de ligger 

Kniklengtc 

Traagheidsstraal in bet kwadraat 

K wadratisch oppervlakte moment 

Oppervlakte van de doorsnede 

Wecrstandsmomcnt tegen buiging 

Voor gczaagd bout 
Voor gelamineerd bout 

Voor rcchthockige doorsneden is a;, 111 om te schrijven tot: 
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r:f/J/Jl'(JL'\'l'/1. 

hierin is k, cen corrcctiefactor voor op 11111, aflrnnkelijk van de verhouding /z I h. 
Voor belasting op de bovenkant van de ligger is c = - ½ lz 
Als de be lasting buigende rnornenten zijn op de liggereinden is c = 0. 

Voor rcchthockige doorsncden geldt: 1101 = k1 1/3 lzh3 
, hierin is k1 de coJTectiecoefficient 

volgcns Timoshcnko 
hlh k1 1- 0.63 hlh 

0.625 0.37 
1.5 0.693 0.58 
2 0.739 0.685 
2.5 0.772 0.748 
, 

0.801 0.79 ) 

4 0.846 0.843 
5 0.874 0.874 
10 0.936 0.937 

C/J I 1 

N.B. de correctiecoefTicient k1 kan voor waarden van hlb 2: 3 zcer goed benaderd 
warden door de factor 1 - 0.63 h/lz. 

/'oorschri/1 Euro-code: 

~=k 
I
' (//{ 

. h 

met: 

1'00/' ).,c!S0,75 

k = ( !'// l,56-0,75A,el voor 0,75<A,cl sl,4 

1/ , voor 1,4 < A ,c1 I A~('/ 
met: 

met, voor rechthoekige doorsneden: 

, 
-' 

1-0 63_/J_ 
' lz 

h" 
1-~ 

lz 2 



l'oorsc!mfi T G.B.-ho11t: 

met: 
,tls k,,, 2 I: 

als k", <I: 

met: 

met \'oor rechthoekige doorsneclen: 

1"1iJJJ/"O('\'('/l. 

CJ, _ I, 
--/\. 

f, 
Ill\' 

. !, 

( 
/ J2 16 - Cikl 

h 3 
-----+-

1[2 E I 0 

e 
+

h 

De \ ergel ijkendc grafick I voor h I h = 5 is bijgevoegcl met als waarclen voor de 
materiaalconstanten: 

E = 5500 N/mm2 Ci = 600 N/mnl /J; = 43 N/mnl 

Deze waarden zijn enigszins arbitrair gekozen uit de hierna berekencle waarden uit de 
procnn die vccl meer spreicling vertoonclen clan aanvankelijk verwacht was. 

TUE(c = -1/2 h) is bet voorschrift op blz.2, met excentriciteit e =-½h. 
TUE (c = 0) is het voorschrift op blz.2 met weglating van de excentriciteit, dus mete= 0. 

De initiele uitbuiging van de liggertjes \Vas zichtbaar groot, groter clan 1
/ 300 /', daarom is 

in de grafiek gckozen voor a= 1
/ 300 . 
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Kipproeven. 

Bepalen. van de materiaalconstanten.. 

De elasticiteitsmodulus en de buigsterkte zijn bepaald aan proefstukken gedimensioneerd 
volgens de normen. Daar het plaatmateriaal gebruikt wordt als ligger met de plaatdikte 
als breedte van de ligger nemen we de norm EN 408. 

Vierpuntsbuigproef 

R=6h 

ho Fl r $ l l zs r=-n ii_ IE >I 
l l l 

E=225_!_ Ji =36 Fmax 

bw b bh 

hierin is w de verschil verplaatsing aangegeven door het meetklokje. 

E moet bepaald worden uit een lineair gedeelte van het kracht - verplaatsing diagram. 

Voor de bepaling vanfi moet de ligger zijdelings gesteund worden zodat geen kip 
optreedt. 

De glijdingsmodulus moet volgens dezelfde norm bepaald worden met de volgende 
opstelling: 

Driepuntsbuigproef 

. l - h 
IE >I 

De balkafmeting is gelijk. 

D. fi h .. b I . . . d I E 125 F 1t gee teen sc IJn are e astic1te1tsmo u us F =--
4 bw 

De glijdingsmodulus wordt dan gevonden uit: 
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Kipproeven. 

G=_j__ 1 

125 (-1- _ __!_J 
EF E 

hierin is Ede elasticiteitsmodulus bepaald met de hierboven beschreven 
vierpuntsbuigproef. 

Wringproef 

De glijdingsmodulus kan ook bepaald worden met een wringproef, volgens de literatuur 
worden de uitkomsten ongeveer 33% hoger dan gevonden bij de hierboven beschreven 
methode. 

I 

l 

De hoekverdraaiing van lijn 1-4 ten opzichte van lijn 3-2 bedraagt: 

W4 -WI W2 -W3 W4 +w3 -w2 -WI 

(f)= R/2 02 R/2 

Het wringende moment is: M...., = F .t 

Het traagheidsmoment tegen wringing is: I....,= 1 
/ 3 -tt

3 

De glijdingsmodulus wordt gevonden uit: 

De ondersteuningen en de kracht kunnen nooit werkelijk op de hoekpunten aangrijpen, 
dus de werkelijke plaatafmeting zal iets groter zijn, .t ', dit heeft alleen gevolgen voor I w· 

De fonnule voor G wordt dan: 
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Kipproeven. 

G= MW ½= 3F f.3 If.' 
rplw 2 4~w t 3 

Aan de afmetingen van de plaat zijn grenzen gesteld en wel: 

25 t < l< 40 t 

De wringproef is 2-maal uitgevoerd. Hiervoor is hetzelfde proefstuk gebruikt, dat op 
beide plaatoppervlakken belast is. Het proefstuk is gezaagd uit een plaat met een dikte 
van 12 mm. 

Wringproeven. 

Wringproeven voor de bepaling van G [N/mm"2] 

Materiaal: plywood serie van 2 proefstukken (1, 2) 

I= 340 [mm] Resultaat: Ggem.= 610.75 [Nmm"2] 

I'= 370 [mm] 
t = 12 [mm] 

kracht [N] w1 [mm] w2 [mm] wgem [mm] 

0 0 0 0 
2 0.142 0.098 0.12 
4 0.293 0.247 0.27 
6 0.449 0.385 0.417 
8 0.611 0.528 0.5695 

10 0.766 0.702 0.734 
12 0.931 0.863 0.897 
14 1.102 0.982 1.042 
16 1.292 1.139 1.2155 
18 1.447 1.269 1.358 
20 1.608 1.421 1.5145 

In de tabel is w = ~w. Zie voor de grafische weergave grafiek 2. 

Buigproeven. 

De 3- en 4- puntsbuigproef is uitgevoerd op 2 proefstukken (gezaagd uit dezelfde plaat 
als het proefstuk voor de wringproef) met b = l 2 mm, h = 60 mm. 

7 



Kipproeven. 

Eerst is de 3- puntsproef gedaan en daarna de 4- puntsproef op hetzelfde proefstuk, maar 
nu belast tot breuk. 

Uit de 3- puntsproefwordt EF bepaald en uit de 4- puntsproef E enfi. 
Uit de formule: 

G=_i_ 1 

125 (-1 __ _!_) 
EF E 

wordt dan de glijdingsmodulus G berekend. 
N.B. Deze formule is numeriek erg gevoelig voor variaties in het verschil (£ - Ep). 

prfst 3- puntsbuigproef 4- puntsbuigproef G 
nr. EF z1e RL E z1e R" fb (berek.) 

[N/mni2] graf.nr [N/mm2] graf.nr [N/mm2
] [N/mm2

] 

1 3783 3 0.9963 5940 5 0.9958 37.25 500 
2 2910 4 0.9957 7423 6 0.9792 37.5 230 

Bij de uitvoering van de 4- puntsproef bleek het kipeffect niet voldoende onderdrukt te 
kunnen worden, tussen de steunen traden toch kipeffecten op. 
De proeven zijn daarom overgedaan, maar nu voor de afmetingen b = 12 mm, h = 36 mm. 
De resultaten hiervan zijn: 

prfst 3- puntsbuigproef 4- puntsbuigproef 
nr. EF Zle R" E z1e R" fb 

[N/mm2
] graf.nr [N/mm2

] graf.nr [N/mm2] 

1 3320 7 0.9598 5024 10 0.9909 41.21 
2 2200 8 0.9888 5509 11 0.9942 41.75 
3 2904 9 0.9879 5957 12 0.9823 47.23 

Als materiaal eigenschappen, waarvoor de kiplaommen worden getekend, wordt 
genomen: 

E = 5500 N/mm2 

G= 600Nlmm2 

G 
(berek.) 
[N/mm2] 

470 
176 
272 

Deze keus is gemaakt omdat de bepaling van G uit de drie- en vierpuntsbuigproe
ven numeriek niet erg stabiel is en omdat kippen met wringing gepaard gaat is dus 
de G voor wringing relevanter dan die voor afschuiving. 

fi = 43 N/mm2 
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Kipproeven. 

Kipproeven. 

Er worden 4-puntsbuigproeven gedaan met de belasting op ¼ van de overspanning. 
Hiervoor worden diverse lengten genomen met doorsneden h/b = 5. 
De liggertjes zijn gezaagd uit dezelfde plaat waaruit ook de proefstukken gezaagd zijn 
voor de bepaling van de materiaalconstanten. 

Orn te zorgen dat de belasting loodrecht naar beneden blijft werken en op de hartlijn van 
het bovenvlak blijft aangrijpen is de volgende opstelling gemaakt. 

evenaar 

I 
kogelplaat -~~§~ 

kogel diam. I 5--' 

dikte 12 ___ .. 

De evenaar is een H-profiel met kopschotten en mag, gezien de over te brengen belasting, 
als ohvervormbaar beschouwd worden. Door de kogelplaat kan het proefstuk vrijwel 
wrijvingsloos horizontaal uitbuigen, kippen. Op het proefstuk is ter plaatse van het 
aangrijppunt van de kracht een kogel aangebracht die een gleuf bevat met een breedte van 
12mm een diepte van 7,5mm, hierdoor valt het middelpunt van de kogel met het midden 
van de dikte van het proefstuk samen. Daar de normaal in het raakpunt van een raakvlak 
aan een bol altijd door het middelpunt van de bol gaat is de belastingskracht altijd 
verticaal gericht en gaat de werklijn van de kracht altijd door de symmetrielijn van het 
bovenvlak van de ligger. 
De opleggingen van de ligger zijn gaffelopleggingen. Orn het schuiven door de 
gaffelopleggingen zo wrijvingsloos mogelijk te laten plaatsvinden zijn tussen de balkjes 
en de oplegging teflon stripjes aangebracht. 

Bij lange (slanke-) liggers blijkt, door de grote zijdelingse uitbuiging en de optredende 
rotatie, een versteviging om de sterke as op te treden waardoor het belasten tot breuk niet 
meer mogelijk is. 
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f,1j1proc1·c11. 

Res11/tate11 van de proeven. 

I 

h/h = 5 
! 

1 /h I CTc 

I 5 i 3-LI 0 
7 ,.,,., 

I 32.28 I._)_) 

' 

I 10 I 2O.1 (J 
! 

I I 0 i 18.00 
I 

I l 3.33 10.0 
15 15.23 
20 12.16 
25 8.7 

I 

In grafick I zijn deze waarden aangegeven. 

Co11d11sie. 

Uit grafick I (lzlh = 5) kan misschicn uit de ligging van de meetwaarden de voorzichtige 
conclusic getrokken worclen dat alle krommen wel veilig zijn, vooral omdat deze gemaakt 
zijn met de gemeten materiaaleigenschappen en niet de 5-percentiel- en de rekenwaarden. 

Op111er/d11g. 

Vergclijking van de kipkrommen van MDF voor de verhouding lz/h = 5 (grafiek 13) met 
die \'an grafick 1 (plywood). laat zien dat ondanks de veel grotere E e11fi1 van plywood de 
kritischc spanning voor grote overspanningen niet groter wordt, zelfs lager voor 

o\·erspanningcn met 1//z :, (). dit komt door de zeer !age G van plywood. 

In grafick 14 zijn de knikkrommcn voor plywood getekend met G = 275 N/nml, E en/!J 
1.ijn gclijk gchouden. Ook hierin zijn de gemeten punten getekend. 
Vcrge!ijking van de grafieken I en 14 !aat zien dat de G bepaald met de wringproefvoor 
hct kipvcrschijnsel realistischer is clan de G bepaald uit de buigproeven, wat de G 
tcngcrnlgc van afschuiving is. 



44 

42 

40 

38 

36 

34 

32 

30 -N 28 < 
E 26 E -~ 24 

g' 22 
'i: 

20 C 
CV 

~ 18 
Cl 
':i 16 
.0 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 ~ --· 

0 

0 5 

Kritische Spanning(plywood)(h/b=5) 

E=5500 N/mm"2 G=600 N/mm"2 f=43 N/mm"2 

10 15 

1/h 

20 

Grafiek 1 

- Euro-code 

- TGB 

TUE(e=-h/2) 

- TUE(e=0) 

25 



1.8 
I 

1.6 I 

1.4 

1.2 

E .s 
Cl 
C: 

0.8 Ill .. 
Cll 
Cll 

a. ... 
0.6 Cl) 

> 

0.4 

0.2 

0 

f 
-0 .2 

Wringproeven plywood 

G = 610.75 N/mm"2 

2 4 6 

kracht [N] 

y = 0.077x - 0.0302 

R2 = 0.9993 

Grafiek 2 

♦ Series1 

□ Series2 

1

-e-gemid . 

\-Linear (gemid .) · 



...... 
z 
.:.::: ...... -.c: 
0 

"' L.. 
.:.::: 

t

-0.2 

1.4 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

01-
(D 

-0.-2 1 -

0:2 

kracht-verpl. 3puntsbuigproef 

0.4 0.6 

verplaatsing [mm] 

y = 1.1928x + 0.0124 

R2 = 0.9963 

0,8 

Grafiek 3 

-Series1 

:- Linear (Series 1) 

r~ 

1 1.2 



...... 
z 
..lil:: ._. 

1.6 

1.4 

1.2 

:E 0.8 
(.) 
Cl) ... 

x:: 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

0 0.2 0.4 

kracht-verpl. 3puntsbuigproef 

0.6 0 .8 

Verplaatsing [mm] 

y = 1.1733x - 0.0558 

R2 = 0 .9957 

-,--

1.2 1.4 

Grafiek 4 

--serie 1 

I-Linear (serie 1) ~ 



1.2 

0.8 

-z 
=. 
:E 0.6 
(.) 
«I ... 

:::ii:: 

0.4 

0.2 

0 

0 0.2 0.4 0.6 

kracht-verpl. 4puntsbuigproef 

0.8 1.2 

verplaatsing [mm] 

y = 0.6351x + 0.0005 

R2 = 0.9958 

---- ----·-,--------

1.4 1.6 1.8 2 

Grafiek5 

1--serie1 
I 
I-Linear (serie1) i 



kracht-verpl. 4puntsbuigproef 
Grafiek 6 

0.7 

y = 0.7223x + 0.069 

0.6 R2 = 0.9 

0.5 

z 0.4 
~ ._. 

I 
- ~ ..c: 

--serie1 

u 
IV 

I 

'-Linear (serie1) ' ... 
0.3 ~ 

0.2 

0.1 -

o I 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

verplaatsing [mm] 



1.2 

0.8 

z 
~ ..... 
:C 0.6 
0 
ea ... 
~ 

0.4 

0.2 

0 

0 0.1 0.2 0.3 

driepuntsbuigproef1 h/b3 10/10/2000 

0.4 0.5 

verplaatsing [mm] 

0.6 

y = 1.1845x + 0.0902 

R2 = 0.9598 

0.7 0.8 

Grafiek 7 

0.9 

--serie 

I-Linear (serie) i 



0.9 

0.8 

0.7 

0.6 ...... 
z 
=-- 0.5 ..c: 
(.J 
co ... 
~ 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 0.2 0.4 

driepuntsbuigproef2 h/b3 10/10/2000 

0.6 

verplaatsing [mm] 

0.8 

Grafiek 8 

1.2 

--serie 

[-Linear (serie) 



0.9 

0.8 

0.7 

0.6 
...... 
z 
=-- 0.5 ~ 
u 
ltJ ... 
~ 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 0.1 0.2 

driepuntsbuigproef3 h/b3 10/10/2000 

0.3 0.4 

verplaatsing [mm] 

0.5 0.6 

Grafiek 9 

,--serie 
' 
I-Linear (serie) I 

0.7 0.8 



0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

z 0.5 
~ --.c 
(.) 
ea 0.4 .... 
~ 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 0.2 0.4 0.6 

vierpuntsproef1 h/b3 10/10/2000 

0.8 1 

verplaatsing [mm] 

1.2 

y = 0.53x + 0.0059 

R2 = 0.9909 

1.4 1.6 

Grafiek 10 

1.8 

--serie 

I-Linear (serie) 



0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

....... 
z 0.5 =.. -.c 
(J 
l'tl 0.4 ... 

..lil:: 

0.3 

0.2 

0.1 

0 ➔ - --

0 

-------- -

0.2 0.4 

vierpuntsproef2 h/b3 10/10/2000 

0.6 0.8 

verplaatsing [mm] 

y = 0.5843x + 0.0033 

R2 = 0.9942 

1.2 1.4 

Grafiek 11 

1.6 

·--serie 

I-Linear (serie) . 



0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

z 0.5 :=. -.r::. u 
l'O 0.4 ... 
.¥ 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 0.2 0.4 

vierpuntsproef3 h/b3 10/10/2000 

0.6 0.8 

verplaatsing [mm] 

y = 0.6456x - 0.0102 

R2 = 0.9823 

1.2 

Grafiek 12 

1.4 

--serie 

1-Linear (serie) I 



Kritische Spanning(MDF)(h/b=5) 

E=2500 N/mmA2 G=1500 N/mmA2 f=28 N/mmA2 

32 

30 +· ................. +·············i····· ........... , ........... . 

N' 

28 

26 

24 + · 

22 + ··· ···-··+ · ... · , .. .. 

E 20 -j 

E z 18 -
g' 16 
'i: 
; 14 
0.. 
Cl) 

.!2' 12 -1 
:I 
..c 

10 

8 

6 

4 

2 -j 

.•.......•. , .............. 1. ·•••·•·•· .•. i···. 

Grafiek 13 

- Euro-code 

- TGB 

TUE(e=-h/2) 

- TUE(e=0) 

0 -+--'------------+--'-----'-----+---'------'----'---'----+--'--'-----'----+--'----'---

0 5 10 15 20 25 

1/h 



44 

42 

40 -t ····+··· ··· i · \ 

38 

36 

34 + ····· ·· \· ··, ······"-'<····<· 

!~ ] . j ...... \ . +~ .. I 

F 28 
E 26 -E 
~ 24 

.5 22 -t + 

§ 20 
ea 
~ 18 
Cl 
':i 16 
.c 14 

12 

10 

8 

6 

Kritische Spanning(plywood)(h/b=5) 
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