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1 VOORWOORD 

Het voor u liggende verslag van het onderzoek met als titel 
'Het voorspannen van hout met aramidevezel' v,,rmt een deel van 
m1Jn afstudeerwerk aan de technische hogeschool te Eindhoven, 
afdeling bouwkunde, vakgroep konstruktief ontwerpen. 
Hel doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 'Het be 
studeren van het gedrag van kleine Jiggers, gewapend ot voorge
spannen met aramidevezels en daarbij de mogelijkheden van het 
wapenen en voorspannen met deze vezel aan geven'. Het onderzoek 
kan als een orienterend onderzoek beschouwd worden en zal een 
basis vormen en een richting geven aan verder onderzoek op dit 
gebied. In navolging van Faas Moonen die onderzoek heeft gedaan 
op houten liggers voorgespannen met staalkabel worden nu de mo
gelijkheden met aramidevezel bekeken. 

Ue opzet van het verslag is als volgt: In de inleiding (hoofd
stuk 2) wordt iets geschreven over de aanleiding tot het ver
richten van dit onderzoek. Het onderzoek wordt beschreven in 
hoofdstuk], het maken van de beproefde liggers in hoofdstuk 4 
en de uitvoering van de buigproeven in hoofdstuk 5. Vervolgens 
worden de resultaten, konklusies en adviesen Vl>Or vervolg onder
zoek beschreven in de hoofdstuken b,7 en 8. Tenslotte volgt in 
de bijlagen iets over de trekproev~n, de hechtproeven, foto's 
van de beproefde Jiggers, berekening van de vezeldoorsnede en 
een literatuurlijst. 

Het in dit verslag niet behandelde andere deel van mijn afstu
deerwerk bestaat uit het ontwerpen van het rentraal station in 
Almeren waarbij de nadruk zal komen te liggen up de konstruktie
ve uitwerking va11 de houten perronoverkapping. Ue resultaten 
hiervan zullen te zijner tijd in een ander verslag beschreven 
worden. 

Leon Mevis 
juli 1985 
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2 INLEIDING 

Hout is een natuurlijk mate
riaal met veel eigenschappen 
die het tot een uitermate ge
schikt bouwmateriaal maken. Ue
ze eigenschappen zijn: 
-De sterkte. In verhouding tot 
het eigen gewicht is hout 
sterker dan andere bouwmateri
alen. lzie tabel 1) 
-Het gewicht. Hout heeft 
Jaag volumegewicht ca. 
kg/m~ (vergelijk staal 

een 
soo 

7l:SOU 
kg/m'3 en beton 2400 kg/~) 
-Gemakkelijk te bewerken met 
eenvoudige hulpmiddelen. 
-Gemakkelijk samen te voegen 
(veel mogelijke verbindingsmid
delen) 
-Warmte isolerend. 
-Behaaglijke oppervlakte tempe-
ratuur en een lage warmte over
gangscoefficient. 
-Brandveilig (niet licht ont
vlambaar) 
-Milieu hygienisch. 

-minder vervuilend bij ver-
werking. 

-verwerking kost minder ener
gie. 

-kan terug gevoerd worden in 
natuurlijke kringloop zonder 
schade toe te brengen aan 
het milieu. 

ëen nadeel is echter de inho
mogeniteit waardoor een grote 
spreiding in sterkte optreedt. 
Sinds het invoeren van gelami
neerd hout en met het beschik
baar komen van steeds betere 
lijmsoorten is hier verandering 
in gekomen. Ue spreiding van 
inhomogeniteiten en 'fouten' is 

Materiaal 
min.breuk

spanning 
Nx l tf / m"". 

Hout 
(gelamineerd) 
Aluminium 

Konstr.hout 

Staal 

Stand.bouw hout 

Beton 
(voorgespannen) 
Beton 
lgewapend) 

390 

1900 

300 

4400 

:mu 

670 

370 

Dicht
heid 

Kg/ m-a 

470 

2700 

sou 

7800 

soo 

2400 

2400 

Verhouding 
sterkte/ge

wicht. 

0,830 

0,704 

O,t>UO 

0,564 

0,400 

0,279 

ü, l 54 

Tabel l Sterkte/gewirht verhouding 
van enkele bouwmaterialen. 

Baron 

3000 ' C-HS 

t 2000 
N 

] 
z 
.li 

i~ 14 , dichtMid 

l!l~--__1.l~B_ feB'-"""=><--

1 2 3 4 5 
rekin%-

Spanning-rekdiagram van 
versterkingsmaterialen 



sterk vergroot. Hierdoor is de 
gemiddeJde sterkte vergroot en 
de spreiding in sterkte ver
kleind. Een ontwikkeling die de 
Jaatste jaren opgang gekomen is 
is het versterken van houten 
gelamineerde Jiggers met voor
spanstaal. Hierbij wordt hout 
gewapend met voorgespannen 
staaldraden die een drukspan
ning in de houten Jigger ver
oorzaken. Nog recenter is de 
ontwikkeling van nieuwe kunst
stofvezels met grote treksterk
ten. üeze werden tot nog toe 
meestal gebruikt voor de wape
ning (versterking) van kunst
stofartikelen. Uoor de grote 
sterkte, stijfheid en warmtebe
stendigheid werd de toepassing 
in bouwkonstrukties ook aan
trekkelijk. Nadat eerst d e 'be
tonindustrie' geinteresseerd 
raakte is het idee opgepakt om 
d e m o g e 1 i j K h e d t• n v a n d e t o l ' p a s -
sing van deze vezels in (voor
gespannen) noutkonstrukties 
nader te bestuderen. Met name 
de aramidevezel heeft een aan
tal aantrekkelijke eigenschap
pen die nader onderzoek inte
ressant maken. Zie ter verge
lijking tabel l die enkele 
vezel typen met bijbehorende 
eigenschappen aangeeft en het 
spannings-rekdiagram van deze 
materialen. Aramidevezel bJijkt 
vooral aantrekkelijk te zijn 
vanwc•ge: 
-üe lloge eJasticiteitsmodul'..ls. 
-üe grote sterKte. 
-üe hoge 
lleid. 
Verder is 

temperatuurbestendig-

het voordeel van ve-

vezel type 

asbest 
chrysotile (wit asbest) 

glas 
E-glas 
AA-glas (cem-Fil) 
per strand (204 Fil) 

diameter 

µm 

0,02-30 

10-15 
8-13 

100-650 

dichtheid 
vezelmat. 

kg/m3 

2,55 X 103 

2,55 X 103 

2,7 X 103 

2,7 X 103 

vezeleigenschappen 

elast. 
mod. 

kN/mm2 

160 

70-80 
70-80 
70-80 

treksterkte 
vezelmat. 

N/mm2 

3000-4000 

2500 
2400 
1250 

rek bij 
breuk 

o/oo 

20-30 

30-50 
20-40 

richtprijs 
perkg 

f 

0,5- 1,5 

4 
10 

J..Q.:§OQ_ 

20-200 

__goQ_ __ J_1_00-3ooo_ 15-30 ___ 2_ 

popypropyleen 

nylon 

aramide 

koolstof 
type HM 
type HS 

4-20 

10 

8 
9 

0,9 X 103 

1, 15 X 103 

1,40x 103 

1,9 x103 

1,9 x103 

5-8 

4-5 

130 

380 
230 

300-500 200 

500-1000 100-150 

2800 25 

1800 5 
2600 10 

Tabel 2 [uit Cement XXXLV ll9HL) nr.Hj 
Eigenschappen van veze1materia1en 

3 

4-5 

30-60 ·- -

400-600 
100-150 

max. temp. 

oc 

300-1400 

>800 

__l00-500 _ 

ca. 100 

~0-400 _ 

> 1000 
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zeltoepassing dat deze zonder 
extra voorzieningen, zoals een 
kabelkanaal, tussen de houten 
delen van een gelamineerde Jig
ger kan worden geJijmd. 

De gunstige eigenschappen van 
de vezeJ zijn terug te voeren 
op de specifieke chemische en 
fysische struktuur. Aramide is 
opgebouwd uit 2 monomeren die 
samen door een natspinmethode 
in de garenvorm overgaan en een 
polymeer vormen (zie afbeelding 
1). Ue konfiguratie van demo
leculen wordt hoofdzakelijk 
door intramoJecuJaire wissel
werking bepaaJd.Er ontstaan 
waterstofbruggen tussen de ami
degroepen (1). Verder ontstaat 
er een intramolecuJaire wissel
werking tussen het zuurstofa
toom en een waterstofatoom van 
de p-phenylendiamin (2) en tus
sen het amide-waterstofatoom en 
een waterstofatoom van het te
rephthaalzuursegment (J) (zie 
afbeeJding 2 ). Ue draaibaar
heid van de atomen om de bin
dingen tussen de twee monomeren 
is door deze intramolecuJaire 
wisselwerking verhinderd (zie 
pijltjes in afbeelding l). Ue 
staafachtige struktuur van de 
aramide veroorzaakt een hoge 
graad van ori~ntering van de 
moleculen. Ue aramidevezel 
he e ft hierdoor een fibriJlaire 
anisotropP struktuur met bijna 
voJJedig gestrekte en paralJeJ 
aan de vezeJas, niet fJexibeJ 
geordende molekulen. Hierdoor 
ontstaat een materiaal met een 
zeer grote sterkte in de rich-

ting van de vezelas en een hoge 
glasovergangstemperatuur. Uit 
is de temperatuur waarbij het 
amorfe deel van de thermoplast 
verweekt waardoor de elastici
teitsmodulus sterk afneemt. H;2N-ONH2 o .. ~o c~-o-.ë-c, 

p. Phenylendiamin Terephthaloyldlchlorid 
1 J 

i O 0 t~-O-z-~-o-~--1 
. Chemische Struktur von Poly-(p-Phenylenterephthalamid) 

Afbeelding l 

Afbeelding 2 
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3 HET ONDERZOEK 

ln het onderzoek zijn de 
gende proeven opgenomen: 

vol-

-Trekproeven op de vezel, 
waarbij de vezel onder ver
schillende klimaat kondities is 
beproefd. Zie niervoor bijlage 
l. 
-Hechtproeven op twee soorten 
proefstukken; proefstukken ge
lijmd met KF-Jijm en proefstuk
ken gelijmd met epoxy-lijm. Zie 
lliervoor bijlage 11. 
-Buigproeven op vier typen Jig
gers - 4 kontrole Jiggers 

- 4 gewapende Jiggers 
- 4 voorgesp. Jiggers 
- 4 prepreg liggers. 

Ue Jiggers zijn heproetd op een 
buigbank (met een kapariteit 
van l ton) in een vierpunts
buigproef vanwege het voordeel 
van een gebied met een kunstant 
momentverJoop (zie foto 1). Ue 
afstanden tussen de oplegging 
en het belastingpunt en tussen 
de beJastingpunten onderling 
ziJn lbü mm. Ue opleggingen 
zijn uitgevoerd als scharnie
ren. Ue overspanning van de 
Jigger is geJijk aan 480mm. en 
de doorsnede lüx35 mni"-. üeze 
kJeine afmetingen z1Jn gekozen 
om de prartische problemen bij 
vervaardiging van de Ji g gers te 
minimaliseren. Kovendien maken 
deze afmetingen beproeven van 
grotere aantallen Jiggers bin
nen dezelfde tijd mogelijk. Ue 
doorbuiging is in het midden 
van de ligger met een meetklok-

je gemeten. Uit deze 
is later de E-modulus 
Om vernieling van het 
je te voorkomen is 
belasting van 3000 N. 

gt.->gt>vens 
bepaald. 

meetklok
bij een 

het klok-
je weggenomen. Ue rekken z1Jn 
bij de kontrole-, gewapendt>- en 
prepregliggers door twee rek
strookjes op de onderzijde en 
twt>e rekstrookjes op de bo
venzijde van de Jigger gemeten. 
liij de voorgespannen Jiggers 
ziJn twee extra rekstrookjes op 
dt> zijkant (in de drukzone) ge
plaatst. Ue rekken en de door
buiging zijn telkens bij een 
krachtstoename van 200 N. geme
ten. IJit komt neer op 20 'à 25 
stappen per Jigger. Ue ver
plaatsingssnelheid van d e be
Jastingspunten was l ,5 mm/min. 
inclusief het noteren van de 
gtc"g t>vens komt dit overeen met 
een totale beproevingstijd van 
t l5 min. oftewt:>1 tussen Plke 
beJastingstap van JU ser.,45 
Sl'r. voor het noteren van de 
meetgeg('Vens. 

Foto l 



V) 

cc 
U.J 
c.::, 
c.::, -......1 

U.J 
1::1 

t
U.J 
::c 
llllld-

4 HET MAKEN VAN DE LIGGERS 

De gewapende ligger. 

Voor het maken van een gewa
pende ligger is een speciaal 
hulpstuk vervaardigd waardoor 
het mogelijk is de vezels in de 
gewenste positie te brengen.De 
vezels kunnen dan tussen het 
uit twee houten delen bestaande 
Jiggertje worden gelijmd.Er is 
een sparing in het hulpstuk 
gelaten waardoor de vezels van 
onder en boven bereikbaar zijn 
door een liggerdceJ. Vervolgens 
kan de juiste persdruk met be
huJp van een vijzel worden aan
gebracht. Ken week Jater is de 
lijm voldoende verhard om de 
Jigger te kunnen beproe
ven.lfoto 2). 

De voorgespannen ligger. 

liij deze Jiggers moet eerst 
een apart hulpstuk worden ge
maakt om de voorspanning te 
kunnen aanbrengen. Uit hulpstuk 
wordt op vergelijkbare manier 
gemaakt als de gewapende Jig
ger. Kerst de vezels in de 
juiste positie brengen daarna 
tussen de houten plankjes Jij
men en vervolgens persen (foto 
J). Als het hulpstukvoldoende 
verhard i s kan de voorspanning 
worden aangebrarht. Uit gebeurt 
door middel van gewichten (foto 
4). Kijken we nu alleen naar 
het aangegeven detail (foto 5) 
dan zien we het fabricage 
proces duidelijk; 
l) ilet bali<je wordt door de 

Foto 2 
Het maken van 
een gewapende 
ligger. 

Foto 3 
Het maken van 
een hulpstuk 
voor een 
voorgespannen 
ligger. 



2) 

uitsparing in het huJpstuk 
tot tegen de vezel gesrho
ven (foto b) (Hij deze to
to's zit om prartisrhe re
denen geen lijm op het 
balkje). 
Het hulplatje wordt aange
bracht (toto 7). 

3) Ue ligger wordt geperst. 
(foto 8) Zie voor een 
overzirht toto~. 

Na voldoende verharden van de 
1 ijm (b à 7 dagen) kan het 
voorspangewirht worden wegge
haald en is de ligger gereed. 

üe prepregliggers. 

Ueze worden op een eenvoudige 
manier gemaakt. Tussen de twee 
houten Jiggerdelen brengt men 
een strook prepregmateriaal. 
Dit gehet'l wordt gedurende 1,5 
uur bij een temperatuur van 
1 2 .'.> •c en l'en p e r s d ruk van L N / m 111' 

g e p e r s t • 1) i t g e b l' u r t me t b t' h u J p 
van een hogedrukpers (toto lU). 
Ue Jigger is dan gereed. 

Foto 4 
Het aanbrengen 
van de 
voorspanning. 

Foto 5 
Uetail van 
foto 4 
linksboven. 

•, 



Foto ó 'Î' Foto 7 ,l, Foto 8 Foto 9 

I 
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Foto 10 Hogedrukpers 
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5 DE HUIGPROEFSTUKKEN 

ln het nu volgende overzicht 
staan de gegevens van de op 
buiging belaste ligg~rs (zie 
tabel 3). Dit zijn er in totaal 
lb. Deze zijn als volgt te ver
delen: 

- 4 kontrole liggers 
(KI t/m K4) 

- 4 Gewapende liggers 
(Gl t/m G4) 

- 4 Voorgespannen Jiggers 
lVl t/m V4) 

- 4 Prepreg liggers 
(Pl t/m P4) 

De kontrole Jiggers dienen 
reterentie voor de andere 
gers. 

als 
Jig-

De gewapende Jiggers zijn be
proefd om het effect van wape
nen op de standaarddeviatie van 
de breuksterkte en de stijfheid 
van de liggers te bekijken. 
Verder w~rd hiermee ook erva
ring opgedaan voor het maken 
van de voorgespannen Jiggers. 
De voorgespannen Jiggers zijn 
beproetd vanwege het verwachte 
effect op de stijfheid, sterkte 
en de standaarddeviatie. 
Tenslotte zijn prepreg Jiggers 
vanwege de 'alternatieve' ver
werking van de vezel bekeken. 
Hij de gewapende Jiggers ,in
clusief prepreg- en voorgespan
nen Jiggers is een recht ka
belkanaal toegepast. 
De G- en V-Jiggers zijn volgens 
de fabrieksvoorschriften bij 
e e n d r u k v a n O , 4 N / m nf. ge 1 i j m d 
met Kecorrinol Formaldehyde 
Jijm lAerodux lb5 met verharder 
HRP 15'.:> ). 

ligger 

K1 
K2 

K3 
K4 

01 

G2 

03 
04 

V1 

V2 

V3 
V4 

P1 

P2 
P3 
P4 

Tabel 

breedte hoogte traagh.mom. 

(mm) (mm) 4 (1111) 

20,0 35,0 71458 
20,0 34,9 70848 

19, 7 35,0 70386 
20,0 34,9 70848 

20,0 35,4 76373 
19,8 35,7 77568 
19,9 35,4 76003 
19,9 35,5 76647 

20,0 35,5 77020 
20,0 35,2 75088 
20, 1 35,6 78048 
20, 1 35,6 78048 

20,3 33,7 66742 
20,6 33,3 65303 
20,5 33,0 63256 
21,0 32,8 63585 

3 Gegevens van de 

neutr.ln. E-mod. bezwljkbel. dboran. 

c-> (N/mm2 ) (N) (mm') 

17,5 11641 3100 700,0 

17,45 11387 3350 698,0 

17,5 13153 4200 698,5 
17,45 11969 3250 698,0 

17,43 7611 3710 708,0 
17,58 8603 3650 706,9 
17,43 6351 2700 704,5 
17,48 9371 3550 706,5 

17,48 6943 3350 710,0 

17,33 7711 3220 704,o 

17,53 7454 3200 715,6 

17,53 8307 3300 715,6 

16,61 9554 4000 684, 1 

16,41 8184 4150 686,o 
16,26 9810 3700 676,5 
16,17 8998 2450 688,8 

beproefde liggers. 



Ue voorspankracht is zodanig 
gedimensioneerd dat er een 
spanning in de bovenzijde van 
de ligger ontstaat gelijk aan 
+ 2 , 2 U N / mm"-. e n a a n de o n d e r z i j dt 
-6, 'L 3 N / mm\. 
Ue prepreg Jigger is verstevigd 
met een prepreg. Uit is een ge
prefabrice<:>rde "tape" die be
staat uit aramidevezeJs (ge
lijkmatig verdeeld) met epoxy
hars. Deze epoxyhars houdt de 
vezels bij elkaar en zorgt bij 
de fabricage van de ligger voor 
een reaktie waarbij de hars als 
lijm gaat werken en de verbin
ding aramidevezel met hout tot 
stand brengt. Uit gebeurt bij 
een persdruk van l N/mJ.en een 
temperatuur van 130 •c gedurende 
1,5 uur. 

Van de liggers zijn de afme
tingen gegeven. Hieruit zijn 
berekend: 
1) de ligging van de neutrale 

lijn (n.l.). 
'L) het traagheidsmoment (1). 
3) de elasticiteitsmodulus (E). 
Ue E-modulus is bepaald uit de 
doorbuiging. 
ad 1) hepaJing van de ligging 
van de neutrale lijn. Ueze 
wordt berekend uitgaande van de 
elasticiteitsmodulus van hout 
E(h)=lü.UUU N/mJ. en de eJasti-

de vezel citeitsmoduJus van 
E(vJ=95.'L'LJ N/mJ. Ue E-mod.van 
de vezeJ is bepaald uit trek
proeven die op d e vezel zijn 
gedaan onder de volgende kon
dities: 2U °C,50 % K.V. Zie 
hiervoor bijlage l. 

!Jan wo rdt: 

Q"'.~ •H\ •G\-.., • A" 
z=neutr.Jijn= -------

A~-tW\•AI/ 
met n=E(v)/E(h)=Y,S'L 

A(h)=houtduorsnede(tabeJ 3) 
A(v)=vezeJdoorsnede 

Ue vezeJdoorsnede is voor de 
gewapende en de voorgespannen 
Jiggers hetzelfde: ~ 
A(v)=l3x0,1247=1,b'Lllmm.en voor 
de prepregJiggers A(v)=l 5117mJ 
Zie hiervoor bijlage IV. 
ad 'L) Berekening van het traag
heidsmoment van dt.> liggers G,V 
en P. Vuur het traagheidsmoment 
is genomen l(totaaJ)=I(h)+nt(v) 
Ook is er een korrektie faktor 
berekend om vergelijking van de 
bezwijkbelasting, ondanks de 
ongeJijkP afmetingen van de be
proefde Jiggers, mogelijk te 
maken. Ueze taktor is berekend 
t.o.v. de liggerdoorsnede bxh= 
'L U , U x J 5 , U = 7 U U , U m m': 
1=2Ux35~xl/l'L =/14.58 mmlt. 
Ue invloed van de vezel op de 
grootte van het traagheidsmo
ment bleek gering te zijn( 3%). 
ad J) l:ierekening van de E-mod. 
ueze is bepaaJd uit de doorbui
ging. Hierbij is rekening ge
houdl•n met de bijdrage• van het 
moment en de dwarskracht op de 
doorbuiging, en is berekend met 
behulp van de arbeidsmethode. 
(Zie berekening van de doorbui
ging). Voor de bijdrage van de 
dwarskracht wordt er van uitge
gaan dat deze gelijkmatig over 
de doorsnede verdeeld is(~=kon
stant). ln werkèlijheid is deze 
echter parabolisch over de 
doorsnede verdeeld. Om deze 

b 

h 
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invloed in de berekening mee te 
kunnen nemen wordt een vorm
faktor voor de dwarskracht (1) 
ingevoerd.(zie afleiding). 
Ue bijdrage van de dwarskracht 
aan de zakking wordt dan: 

\ .l F-1. { l -pf 
Oc.r,,. :1 G-i" ' S .- S" GA° 

Noemt men de E-mod. waarbij al
l een de invloed van het moment 
in rekening wordt gebracht Eo, 
dan geldt hiervoor: 

·n ,:~ .à "F 
'=o" 6-;;f · 'f · AÓ 

Als we de werkelijke E-mod. E 
noemen en verder stellen dat 
E=n~ dan · volgt uit: 

~ ~ :- n ~ 1 
+ 3. F1"' 

~ e
0
i:: ,-;JJ ~r 'ii e-A 

dat, t 

l= : Eo \ \ ~ ~ ~ ·Y\) 
Ue E-mod. is voor elke ligger 
berekend in een gebied met e en 
rechtlijnig krarht(F)-zakkings 
(c5)-verJuop. 
liij een aantal Jiggers zijn 
geen drukverdelende plaatjes 
aangebrarht. Hierdoor wordt de 
meting van de doorbuiging be1n
v1oed. Ue opleggingen waren 
rond van vorm waardoor het op
legoppervlak varieert met de 
grootte van de kracht. Aange
nomen is dat deze lineair ver
loopt met de krarhtstoenaml' 
(benadering). Een tweede aan
name is dat de elastische ver
vorming klein is t.o.v.de plas
tische vervorming bij de opleg
gingen. Ue indrukking gemeten 
bij de bezwijkbelasting wordt 
lineair verdeeld van belastin g 

A ( 
t .. tp 

e. 

\,\L '/(t 

{ 
C. 

'1'1. 

)C 

~ 

f 
1) 

(:t) \.1G-t 
M" f'•dP 

...... 

E 
A 

rf•iP 

'nl. 

IJao.f 

'f 

!)•~\ b< tÇ--4,~ -fft·îPI 
t 11. h♦½f' 

Cu\ lt13, 1:1t d q_( E.>. 

tl.ui Se llt' Jul be . 

V 
c>cr, = i ( A, · -(r+-}p},.. . -i" J..-. + 

0 

...ll. ft) 
2>,t1 = ,~ e-:r 

t1,.-{f-1iP}x 
T-: -(!'•iP) 

c ... ,,,. 1/ ~ r,. 

\~~ ~,,. ... ,11! \)1,1,o. ,k .,(..iaol.cr'k4 f: è)CT ~ ( -:r., ( 2<iA ) . ;)(> . ch 

U !l 
c>q: i ( <i~ · l-'f-iP) --1-,h .. ~ / t,, ·-½~-i .,(,. 

0 0 

Berekening van de doorbuiging voor de bepaling 
van de E-modulus. 



F=ü tot de bezwijkbelasting. Ue 
korrektie wordt voor de volgen
de Jiggers dan als volgt: 
-Jigger GJ van O mm.(bij F=U) 

tot U,5) mm.[bij F=r(bezwijk)j 
-ligger G4 van U mm.tot 0,75 mm 
-ligger Kl van U mm.tot U,~ü mm 
-ligger k2 van O mm.tot U,80 mm 

'\ 

I: fi b\...l 

...._____ '- b( ~ \ C b 

Bepaling van de dwarskrachtfaktor12_. 
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6 RESULTATEN 

In tabel 4 zijn de proefre
sultaten samengevat. ln de 
eerste kolom staat de bezwijk
belasting. In de tweede en 
derde kolom de hierbij behoren
de spanningen. üeze spanningen 
z1Jn theoretisch bepaald. Oit 
gebeurde bij de kontrole Jig
gers (K) volgens de formule IJ'= 
M/W, waarbij M het bezwijkmo
ment en W het traagheidsmoment 
van de doorsnede is. Voor de 
gewapende-(G) en prepreglig
gers(P) zijn deze bepaald met 
de formule~= M.e/I • 
Hierbij is ede afstand van de 
uiterste druk- respectieveJijK 
de uiterste trekvezeJ van de 
doorsnede tot de neutrale 
liJn.Hij de voorgespannen Jig
gers(G) zijn de maximale 
theoretische spanningen bepaald 
volgens de formules: 
~(max.trek)=~o - M.e:L/1 en 
~(max.druk)=Ob + M.el/1 
(zie hiervoor de afleiding up 
blz.L3). 
Vervolgens is een korrektiefak
tor berekend om een vergelij
king van de bezwijkbeJastingen 
mogelijk te maken. Verder is de 
gemiddelde bezwijkbeJasting 
voor de verschillende soorten 
Jiggers en de standaarddeviatie 
bepaald. 
üe gemeten rekken van de 
schillende Jiggers zijn 

ver
nader 

bestudeerd. Ue hieruit bereken
de spanningen zijn met de the
oretisch bepaalde spanningen 
vergeleken. De belangrijkste 
aandachtspunten hierbij zijn: 

ligger 

K1 
K2 

K3 
Jr4 

01 
02 

03 
G4 

V1 

V2 

VJ 
V4 

P1 
P2 
P3 
P4 

Tabel 

bezwljkbel. 2 apanning(N/ma) korr.tactor 

(N) ■ax.druk ■ax,trek 

3100 -60,73 +60,73 1,00 

3350 -64,36 +64,36 1,01 

4200 -83,54 +83,54 1 ,02 

3250 -64,04 +64,04 1,01 

3710 -69,83 +67,74 0,94 

3650 -68,21 +66, 18 0,92 

2700 -51,0? +49,54 0,94 

3550 -66,77 +64,77 0,93 

3350 -60,49 +54,58 0,93 
3220 -59,08 +53,19 0,95 
3200 -57,09 +51,29 0,92 
3300 -58,94 +53,09 0,92 

4000 -81,96 +79,66 1 ,07 
4150 -85,87 +83,43 1 ,09 
3700 -78,34 +76,09 1,13 
2450 -51,27 +49,85 1,12 

4 Proefresultaten. 

bezwljkbel. bezwljkbel. standaard deTiatie 

(N) ge■iddeld (N) (~) 

3100 
3384 3513 527 15 
4284 

3283 

348? 
3358 3171 429 13,5 
2538 
3302 

3116 

3059 3039 72 2,4 
2944 
3036 

4280 
4524 3932 805 20,5 
4181 
2744 



-de stijfheid, theoretisch zou 
deze bij de versterkte Jiggers 
groter moeten zijn dan bij de 
niet versterkte Jiggers (Dit is 
door het geringe vezeJoppervJak 
echter een klein verschil). 
-de sterkte, de verwachting 
was een stijging van de breuk
belasting in de volgorde, kon
troJe ligger, gewapende en pre
preg Jigger, voorgespannen lig
ger. 
-de standaarddeviatie van de 
breukbelasting. Ue verwachting 
was dat deze zou afnemen van 
kontroJe- naar gewapend- en 
prepreg- naar voorgespannen 
liggers. 

Allereerst een toelichting bij 
de spanningsfiguren. 
Ue getekende spanningsverdeling 
is tot stand gekomen door de 
twee, uit de rekmeting bepaal
de, spanningen( onder en boven 
de Jigger) met een rechte Jijn 
te verbinden. Uit geeft vaak 
een erg vertekenend spannings
beeJd. Ue op deze manier ver
kregen spanningsverdeJing dient 
goed te worden geïnterpreteerd. 
Volgens de theorie (Kollmann) 
blijven de drukspanning e n 
arhter bij de theoretisch be
paalde spanningen (dit ziJn de 
gestippelde lijnen in de span
ningsfiguren), terwijl de trek
spanningen in werkelijkheid 
vaak groter zijn. Uit geldt ze
ker voor hogere belasting 
nivo's. ln de drukzone bestaat 
dan geen proporti o naliteit me e r 
tussen de rekken en de span
ningen. Het hout in de drukzone 

gaat plastisch vervormen. 
Hierdoor verschuift de neutrale 
Jijn naar de trekzone. Uit de 
getekende tiguren is dit niet 
op te maken. ln tegendeel 
zelfs. Doordat de drukspanning 
in de uiterste vezel achter
blijft bij de trekspanning ver
schuift de neutrale lijn naar 
boven! 
Tot op heden is er geen bereke
ningsmethode waaruit de exacte 
spanningsverdeling is af te 
leiden. Wel zijn een aantal be
naderingen geformuleerd. Een 
redelijKe benadering wordt ge
geven door liaumann, zie afbeel
ding 3 waarin een rek-span
ningsrelatie voor druk- en 
trekspanningen wordt gegeven. 
Verder geeft de spanningsverde
Jing van een op buiging belaste 
balk een beter beeld van de 
werkelijkheid (afbeelding 4). 
Het spanningsoppervlak boven de 
neutrale lijn moet gelijk ziJn 
aan het oppervlak beneden de 
neutrale lijn. Ue wet van Hooke 
geldt bij hout drukproeven maar 
ln een klein gebied. Er treed 
na verloop van tijd een plas
tische vervorming op. Ueze 
heeft, zoals getekend, een ver
lopende neutraJe Jijn tut ge
volg (in dit geval zit de druk
zone beneden en de trekzone 
boven waardoor de neutrale lijn 
naar boven verschuift). Afbeel
ding S geeft een beeld van het 
spanningsverloop in de randve
zels bij een op buiging belaste 
ba 1 k. 
Upm~rking: Vanwege de kleine 
liggerafmetingen was het nood-

Afbeelding 3 
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Afbeelding 4 



zakelijk het hout zorgvuldig te 
selecteren omdat een noest of 
'fout' bij deze kleine Jigger 
doorsnede de Jigger waardeloos 
maakt. Uaardoor wordt een zin
volle vergelijking van de re
sultaten onmogelijk. Het gevolg 
van deze selectie is dat de 
liggers daardoor van uitzonder
lijk hoge kwaliteit waren. Uit 
heeft de nodige gevolgen voor 
de proetresultaten en de hier
uit te trekken konklusies. 
Ue proefresultaten worden nu 
per liggersoort besproken. 

DE K0NTK0LE LIGGERS 

Uit de spanningstiguren l t/m 4 
en tabel 5 blijkt dal de gemv
ten rekken en de hieruit bere
kende spanningen goed overeen 
komvn met de theorie. Ue span
ningen blijven achter bij de 
theoretische spanningen. In de 
drukzone is dit niet verwonder
lijk. Het valt op dat de rek in 
de trekzune groter of geJiJk is 
aan die in de drukzone. 8ij een 
grotere ~-modulus voor trek Jan 
voor druk zou dit omgekeerd 
gewt.•est zijn. 
8ij de Jiggers Ki en KJ olijtt 
de drukspanning ver arhter bij 
de theoretische spanning; dit 
geldt ook voor de rekken in de 
drukzone. 8ij deze liggers 
neemt de rek in de trekzone bij 
een hoger beJastingnivo sterker 
toe dan die in de drukzone. Uit 
duidt op een plastisch vervor
mingsgedrag in de drukzone. 
Hierdoor kunnen grote be
zwijkmomenten worden gehaald. 

/ 

/ / 
/ 

/ / 
/ 

/ 
/ 

Figuur l : Kontrole ligger Kl Figuur 2 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Figuur 3 : Kontrole ligger K3 Figuur 4 

Kontrole ligger K2 

Kontrole ligger K4 



Ue bezwijk oorzaak per Jigger 
was als volgt: 
-ligger Kl. Ue balk is gestuikt 
onder het drukpunt en in het 
midden van de Jigger in de 
drukzone. Uaarna is de Jigger 
t.g.v.een grote toename van de 
trekspanning onder in de balk 
ter plaatse van een noest be
zweken (zie ook foto's in bij
lage 111). 
-ligger K2. 8reuk in trekzone 
ter plaatse van een noest. 
-ligger K3. Ueze is ter plaatse 
van de krachtsinleiding ge
stuikt waardoor uiteindelijk de 
balk op trek bezweek. 
-ligger K4. Hier is geen plas
tische vervorming in de drukzo
ne waargenomen of gemeten. Ue 
vervormingen in de druk- en 
trekzone zijn gelijk gebleven. 
Ue Jigger is bezweken op trek. 
Ue kwaliteit van de liggers was 
erg hoog. ~r konden maximale 
trekspanningen worden gehaald 
van ongeveer: 

ligger 
Kl 
K2 
KJ 
K4 

(max.trek) 
+59 N/ mm\ 
+58 N/mmt. 
+75 N/mm1. 
+64 N/mm~ 

TabeJ 5 Kontrole liggers 

F (tot) €( o) 

Kl 5UU U,75 
1000 l ,4lJ 
2UUU 2,'J'J 
3000 4,91 
310U(breuk) 

K2 450 0,72 
1050 l ,62 
195U 3,UU 
3UUU 4,81 
3350(breuk) 

K3 SOU U,08 
lUUU 1,35 
2UUU 2,67 
2800 3,/8 
375U 5,40 
42UU(breuk) 

K4 SOU U,78 
lUUU l,'.>2 
LUUU J,OU 
3UUO 4,59 
325U(breuk) 

f(o)xl00% 
~(b) 

1 1 2 % 
l 141. 
122% 
2L4% 

lJ5% 
100% 
101% 
l 14% 

l U 81. 
l O 9 % 
11 1 % 
l l 31. 
134% 

103% 
1 U l % 

9 'J % 
100% 

f(b) 

U,67 
l , 3 l 
2,44 
2,l'J 

U,75 
l , b l 
2,YS 
4,24 

U,63 
l , 2 5 
2, 41 
3,35 
4,02 

U,75 
l , 5 l 
3,02 
4,58 

i(b) 
t'.(500) 

1 
l, 9 ó 
3,64 
3,26 

l 
2 , 1 4 
3,92 
5,63 

1 
1, 9 8 
3 , ts 3 
5 , 3 l 
6,38 

l 
2 
4,01 
6, U 9 

F{tot) 
500 

l 
2 
4 
6 

l 
2,33 
4,33 
b,66 

2 
4 
S,b 
7, S 

1 
2 
4 
6 

f(o) = rek onderzijde van de ligger in 1Ö1mm/mm. 
t(b) = rek bovenzijde van de ligger in lO➔ mm/mm. 
f.(500) = rek bovenzijde van de ligger bij een 

belasting van F(tot) = 500 N. 
F(tot) in N. 



DE GEWAPENDE LIGGERS 

liij de Jiggers G2 en G4 is 
(duidelijk zichtba~r) een 
plaatselijke stuik opgetreden. 
(zie figuur 5 . t/m 8 en tabeJ b) 
liij Jigger G4 naast een noest 
in de drukzone, hier zijn de 
drukvezeJs uitgeknikt. liij Jig
ger G2 is zichtbare plastische 
vervorming opgetreden naast de 
aangrijpingspunten van de be
Jasting. Uoor deze pJaatselijKe 
sterke vervorming is deze niet 
goed door de rekstrookjes in 
de drukzone gemeten. Ue rek
strookjes in de trekzone maten 
dit wel. Ue rek in de trekzune 
wordt, kort voordat breuk op
treedt, . daardoor veel groter 
t.o.v. de gemeten re in de 
drukzone. 
liij de liggers Gl en G3 is een 
gespreide plastische vervorming 
opgetreden. Ue vervorming is in 
dit gevaJ in de drukzone niet 
duideJijk zichtbaar in een be
paald punt. Ue gemeten rek in 
de trekzone blijft dan ongeveer 
even groot t.o.v. de rek in de 
drukzone. ln de drukzone neemt 
de spanning dan niet meer Ji
neair met de beJasting toe. Er 
treedt een pJastische vervor
ming op. Uit is ook te zien aan 
de spanningsfiguren van Gl en 
GJ. Doordat de rekken sterk 
ziJn bJiJven toenemen is de 
spanning volgens de theore
tische berekening, hier groot. 
Uit is waarschijnlijk niet in 
overeenstemming met de werke
lijkheid. ln de trekzone zal 
de spanning toenemen totdat de 

Figuur 5 : Gewapende ligger Gl 

Figuur 7 : Gewapende ligger G3 

Figuur b Gewapende ligger G2 

Figuur 8 Gewapende ligger G4 



uiterste vezels (hout- of ara-
midevezeJs) het zuJJen begevt>n. TabeJ 6 Gewapende liggers 
Opvallend is de relatief lag e 
bezwijkbelasting van Jigger GJ F(tot) f(o) i.{ 0 l X 100% f(b) €{b} F{ tot} t.o.v. de andere g e wapende lig- ~( b) E(S00) 500 gers zonder dat deze Jigger 
" f outen" heeft. Gl 5UU l , 2 2 y 4 % l , 30 1 l 

lUUU 2,44 y 6% 2, 54 1 , 9 5 2 Aan de verhouding €.(o)/f.(b) i s 2UOU 4,YY 971. 5 , l 2 3,93 4 te zien dat de hechting tussen 3UUU 8,64 9 0% 9,65 7 , 4 1 6 vezel en hout goed moet zijn 3500 l l , 3 2 85% l 3, 2 6 l O, l 8 7 gl:'weest omdat dez ~ verhouding J710(breuk) gedurende de heJe proef kon-
stant bleef. In de be zwijk f ase G2 sou l, 08 7 l l l Z O,Y81 l l ve randert deze verhouding wel • lOUU 2, l 3 l 11 % l , 9 2 l , Y 6 2 

2000 4 , 2 1 l l O ï. 3,83 3,90 4 De gemiddelde be zwijkbelasting 30UU b,73 l l 1 % b,07 ó, 1 9 6 de stiJ f heid en de standaard- J45U 8,77 119% 7, 3 9 7, 2 5 6,Y d e viatie zijn afgenomen. Ue a f - 36 5U(breuk) name v a n de stijfheid is niet 
te Vl'rkJaren aan dt> hand van d e G3 suo l , 3 4 86% l , 5 S l l me e tgegev e ns. Het is aan t (.> 

1000 2, 66 87% 3,06 l , Y 7 2 bevelen bij vervoJgproeven rek- 20UU 5,57 821. 6,79 4,38 4 s trookj e s in het dwarskrarllt- 2bUU 7, 9 Y 7 4 % l U, 8 l b,Y8 S, 2 g eb i ed t t' pJaatsen waardoor 270U(breuk) over de oorzaak van de verande-
ring van d e E-moduJu s me er G4 sou 0, Y 2 l l S % 0,80 1 1 

? duidelijkheid ontst a at. lUOU l , 8 6 1 l 3 % 1 , b S 2,06 2 
20UU 3,77 114 % 3,3U 4 , 1 l 4 
3UUU '.>,Y8 1 11:i % 5,09 6,35 6 
33UU 7, 3 7 l 3 1 % 5,64 7,03 6, 6 
355U(breuk) 



DE VOORGESPANNEN LIGGERS 

liij deze liggers wordt ligger 
Vl apart besproken omdat deze 
een afwijkende bezwijkvorm ver
toont. Bij Vl braken in de 
trekzone de houtvezels en de 
aramidevezels terwijl bij de 
andere voorgespannen liggers 
alleen de houtvezels braken. 
(zie figuur 9 t/m 12 en tab.7) 
Ligger Vl 
Het rekverJoop geeft een beeld 
in overeenstemming met de theo
rie. Namelijk: Ue rekken in de 
drukzone verlopen lineair met 
de krachtstoename. Uit geldt op 
de bovenzijde en de zijKant van 
de ligger (ook evenredig t.o.v. 
elkaar). liij een kracht groter 
dan F(tot)=2000 N. wordt de rek 
((zij) en ((onder) groter 
t.o.v. de rek f(bovenJ. Hier 
treedt een plastische vervor
ming op. ln dit geval is de 
toelaatbare druksterkte over
schreden met als gevolg plasti
sche vervorming in de drukz o ne 
waardoor de neutrale lijn zakt. 
Ue Jigger blijft verder vervor
men onder verwaarloosbare 

krachtstoename, waardoor geen 
groter moment wordt opgenomen, 
totdat uiteindelijk bij een rek 
van 13,L37xlu•'- mm/mm. in de 
trekzone de houtvezel en de 
aramidevezel breken. Uit is in 
overeenstemming met de resul
taten uit de trekproeven die 
een breukrek van de vezel van 
±L% te zien gaven. Ue rek in de 
aramidevezels is t.g.v. de 
voorspanning ongeveer 0,93 %. 
Hierbij komt nog een rek van 

I 
I 

Figuur 9 : Voorgespannen ligger Vl 

Figuur 11 : Voorgespannen ligger V3 

Figuur 10 

Voorgespannen ligger Vl 

Figuur 12 

Voorgespannen ligger V4 



Uit 
(de 

L/3xl3,237xl~>xl0Uï.=0,8H%. 
maakt in totaaJ 1,81%. 
faktor 2/3 is geschat en geeft 
de vezelrek t.o.v. de rek onder 
in de baJk weer). 
Konklusies uit deze proef. 
-Ue doorbuiging vond zoJang 
plaats totdat de breukrek van 
de vezel bereikt werd. Ue max. 
trekspanning van het hout moet 
hierbij erg hoog zijn geweest. 
0 n geve er l 3 • 2 3 7 x l u-:)x 6 lJ 4 3 = 
lJ 2 N / m m't. • and e r s h a d d e z e v e r -
vorming niet plaats kunnen vin
den. 
-Ue verbinding vezel-hout was 
goed. 
-Ondanks de goede verbinding 
tussen de vezel en het hout is 
de stijfheid van de Jigger 
l a a g • E = b 9 4 3 N / mm'•. U i t i s 
slechts 581. van E(gem) van de 
K-Jiggers. Ligger V2, V3 en V4. 
-Het rekverloop in de drukzone 
f(b) is bij alle Jiggers nage
noeg lineair tot een belasting
nivo van F(tot)=2UOO N. Hoven 
deze grens neemt de rek meer 
dan proportioneel toe. 
-De rek in de trekzone is 
kleiner dan die in de drukzone. 
Ue rek blijtt ook hier toene
men. Het verschil met de rek
toename in de drukzone is dat 
hier de spanning wel evenredig 
blijft toenemen totdat breuk 
optreedt. Ue trekspan-ningen 
ziJn bij F(tot)=300U N. respec
tievelijk 54,U N/mm~,':>3,2 N/mm~ 
e n 4 8 • 2 N / mm"-. ( u i t g a a n d e v a n d e 
E-mod. berekend uit de doorbui
ging). 
-Een probleem vormt de onzeker
heid omtrent het al of niet 

T abt.~ 1 

Vl 

V2 

V3 

V4 

7 Voorgespannen liggers 

F(tot) f(o) f!olxl00% 
€:(b) 

500 1 • 2 H lOlJï. 
lOUU 2 • b l 11 U 
20UO 5,38 1141. 
325U l 3 • '2. 4 136% 
(breuk) 

500 0,95 90ï. 
lü2U 2,04 lJ 3 % 
LOOO 4, 18 lJ 41. 
3000 7,00 IJ 2 ï. 
J220(breuk) 

500 1 • 0 5 86% 
1010 2 • l 8 H 7 Ï. 
LOOO 4 • 3 ':J 851. 
JUOU 7 • 1 4 7 6 % 
32UU(breuk) 

5UO U,85 73% 
lUZO l • 7 7 / s ï. 
2UUU 3,55 7 4 ï. 
JUUO 5,80 68% 
3 3 0 U ( b r l' u k J 

E(b) 

l • l 7 
2,35 
4,74 
'J • 7 U 

l • 0 6 
2,20 
4,43 
7 • 5 lJ 

1 • Z 2 
2,50 
5,18 
lJ , 4 0 

l • l 7 
2, 31 
4 , 7 7 
8,53 

f!bl 
f(500) 

1 
2,01 
4,05 
8,29 

2,08 
4 • 18 
7 , l 6 

2.us 
4,ZS 
7,70 

1 
2,03 
4,0H 
7 • 2 Y 

F{totl 
500 

l 
2 
4 
6,5 

2,04 
4 
ó 

l 
2.02 
4 
ó 

2,04 
4 
ó 

E{zijlxl00% 
E:(b) 

82% 
82% 
83% 
98% 

81% 
81% 
81% 
8 41. 

79% 
78% 
79% 
811. 

78% 
7 8% 
7 9 % 
7 lJ % 



aanwezig zijn van de voorspan
ning. Ue voJgende poging is on
dernomen om hier iets meer over 
te kunnen zeggen. Indien men er 
van uitgaat dat de voorspanning 
volledig aanwezig is (met max. 
l1 et elastische ver J ie s t • g. v. 
de verkorting van ae houtve-
zels) dan moet gelden dat 
~ ( U , o n d e r ) = - ó , 2 N / m m1• e n 
r(O,boven)=+2,2 N/mm~ 
lf(O,Under) is de aanvangsspan
ning aan de onderzijde van de 
Jigger bij een beJasting nuJ.j 
Indien de spanningen worden be
paald m.b.v. de gemeten rekken 
en de uit de doorbuiging be
paalde E-modulus dan bJijkt na 
at trek van de veronderstelde 
aanwezige voorspanning dat 
'f'(onder)=+l,6 N/mm'-. en 
~(boven)=-ó,Y N/mm\lbij F=5UU 
N). T.heoretisch zou dit moeten 
z i j n lî ( o n d e r ) = + 2 , 8 N / m rn1·. e n 

lf ( b o v e n ) = - 7 , 1 N / m nt I n a b s o 1 u t e 
zin zijn de berekende spanning
en lager dan de theoretisch. Nu 
zijn er twee mogelijkheden: 
a) de werkelijke E is groter. 
b) de voorspanning zit er maar 
gedeeltelijk op. 
Uit de beproeving van ligger 
Vl voJgde een goede hechting. 
Uit is strijdig met oorzaak b). 
Ook aan de verhoudingen 
f(o)/ f..lb) en l(zij)/l.(b) die 
gedurende de hele proef, behal
ve in het bezwijkstadium, kon
stant bleven is te zien dat de 
hechting goed moL•t zijn. lndien 
we de E-moduli zodanig aanpas
sen dat de spanningen daarna 
k l o p p t• n m e t d e t h e o r e t i s c l I e 
spanningen krijgen we de vol-

l-,~~ '-iolA.t. be o...,..,,.ii..n.&,b uoo<~..,....,; ... , 

el,. 1o"1~ ~ <>•lcttt.~ )fCl"'""i"'T.t ... : 
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gende verhouding tuss e n de ver
scllilJende E-moduJi. t: turuk) i s 
dan U,tiSxEttrek)(zie tab.7) 
Konk]usies uit proef V2,V3,V4. 
- E r i s e e n p J a s t i s c 11 t~ v e r v o ,--
lil l Il g l Il U t ' cl r Il KZ (l 11 P l l fl 1', t' l r l' d P 11 • 

-, i ,, s11 .1 11 1l'i d , uerlJ k e 1, d t1 1 1 d( ' 

d o u r11ui 1; i11 g , v a 11 dt' Ji g g e r s i s 
g t' m .L t.1 d e J d a f g L' n o m e n t o t b '.> % v a n 

de kontrole Jiggers en tot ~'.>X 
van de stij f heid van de gewa
pende Jigg e rs. 

Figuur 13 

Figuur 15 

Prepreg ligger Pl Figuur 14 : Prepreg ligger P2 

Prepreg ligger P3 Figuur 16 Prepreg ligger P4 



DE PREPREGLIGGERS 

Ue spanningsfiguren (13t/mlb) 
en de rekmetingen (tab.8) ver
tonen een goed heeJd. Uitgezon
derd het spanningsbeeld van 
Jigger P4 die bij een reJatiet 
Jage belasting, t.g.v.Pen noest 
in de drukzijde is bezweken. 
lJe gemidde]de • E-mod. is hoger 
dan de E-mod. van de gewapende 
en voorgespannen Jiggers. 9137 
N/mm1

• oftewel 76'1. van de E(gem) 
van de K-Jiggers). 
UpvalJend is de hoge gemiddelde 
bezwijkbeJasting. Uit kan ver
oorzaakt zijn door een aantal 
taktoren: 
-Een betere hechting, door een 
betere verdeling van de vezels 
over de baJkbreedte. Hierdoor 
komen meer filamenten recht
streeks met de Jijm in aanra
king. 
- Il e t g e b r u i k v a n e e n a n d e r l' 
Jijm, een epoxyhars verwerkt in 
de prepreg. 
-Ue tabricagewijze van de Jig
ger bij een persdruk van l 

t. N/mm. en een temperatuur van 
125 •c gedurende l, 5 uur. Oeze 
druk is 2,5 maal de persdruk 
toegepast bij het maken van de 
andere gewapende Jiggers.Uit 
veroorzaakt een indrukking van 
het protiel waardoor de hoogte 
afneemt (+l,5 'à 'L. mm.) en de 
breedte toeneemt (+U,5 mm.). 
Hierdoor is ook de 1 van de 
liggers Jaag t.u.v. de andere 
Jiggers wat een grote korrektie 
faktor tot gevolg heeft. Ook 
kan dit 
van de 

pP r s L' n 
Jigger 

een verst e viging 
hebben vt0 roor-

Tabel 8 Prepreg liggers 

F(tot) f(o) 

Pl 500 0,90 
lOOU 1,89 
20UU J,87 
30UO 6.03 
J5UU 7,2Y 
4000(breuk) 

P2 500 0,87 
1000 l ,ö4 
2000 3,7'l. 
JUUU 5,87 
3250 b,2J 
415U(breuk) 

P3 SUO U,91 
JUOO 1,89 
2125 4,06 
JUOU 5,Y7 
3b50 7,8U 
3700(breuk) 

P4 SOU l ,U4 
lUOU 'l.,16 
2Ub0 4,50 
2300 3,75 
2450(breuk) 

E(o)xl00% 
f( b) 

l l 1% 
113% 
116% 
119% 
123% 

114% 
l l 8 ï. 
l l 8 ï. 
127% 
l 3 51. 

l l U % 
lU7% 
107% 
109% 
l 08% 

1 U Y 1. 
1 l 0% 
110% 

6 61. 

E(b) 

0,81 
l , 6 7 
3,35 
5,08 
5,Y3 

0,76 
l , 56 
3, 16 
4, 6 l 
4,59 

U,83 
l , 77 
3, 81 
5,50 
7, 2 0 

0,95 
l , 'J 7 
4,08 
5,62 

!.( b) 
HS00) 

l 
'l., Ob 
4, 14 
6,27 
7,32 

l 
2,05 
4, 16 
6,07 
b,04 

l 
2,13 
4,59 
6,63 
8,67 

l 
2,07 
4, 'l. 9 
5,Y2 

F(tot) 
500 

l 
2 
4 
6 
7 

l 
2 
4 
6 
6 , 5 

l 
2 
4, 3 
6 
7 , 3 

l 
2 
4, l 2 
4,6 



zaakt. 
Ue standaarddeviatie is bij 
deze liggers hoog (20,51.). Uit 
wordt veroorzaakt door ligger 
P4 die vroegtijdig is bezweken. 
indien deze ligger niet mee 
wordt genomen in de berekening 
stijgt de g e middelde bezwijk
belasting van 3~32 N. tot 4328 
N. en daalt de standaarddevia
tie naar 4,1%. Hiermee zal 
voorzichtig moeten worden om-
gesprongen omdat het aantal 
liggers, waaruit deze stan-
daarddeviatia bepaald is erg 
klein is (dit geldt overigens 
voor alle Jiggers). 
Ue belangrijkste kunklusie uit 
deze proeven is dat het toepas
sen van aramidevezel als wape
ning in de vorm van een pre
preg grote voordelen heeft voor 
de verwerking van de vezel. Ue 
vezel zal zeker bij toepassing 
in grotere liggers in de vorm 
van een ander eindprodukt ver
werkt moeten worden (b.v. 
in kabelvorm). 

Voor een overzicht van de ver
schillende stijfheden van de 
liggers zie tiguur 17. Hierin 
staat het krarht(F)-zakkings(~) 
verloop. 

Om een indruk te krijgen over 
de invloed van een verandering 
van de standaarddeviatie bij 
een bepaalde breukspanning op 
de toelaatbare spanning zijn 
een tweetal voorbeelden gege
ven. Ueze staan vermeld in 
tabel ~- (Hierbij is uitgegaan 
van een standaard normale ver-

" 1 

¼IC1D,.J-,-------+-_.!-------f,r--------t-----

i 

/ . .. ·· 
.· / .·· ... ·/· .··· 

1 
1 

: 4~~ 1 1 
1 1 
1 1 " 
1 ' 1 

1 

.. 
.. 

y 
1 
1 

1 
1 
1 

... 

.1 Gto +----1-.H-JW•-':....' +---------+----------+------

Figuur 17 

10 

:Kracht(F)-Zakkings(ó) verloop van de 
beproefde liggers. 
-- --P-liggers - · - · - ·-G-liggers 

K-1iggers ············ ··· ····· V-liggers 



deling van de bezwijkspannin
gen). 
Ultgaande van een gemiddelde 
breuktrekspanning van bü N/mJ. 
(Gemiddelde uit beproeving van 
de K- en V-Jiggers) en een 
variatieco~ffici~nt van 151. 
resp. 2,4ï. blijkt dat de toe
laatbare spanning bij een vari
atiecofffici~nt van 2,4 1. ,28% 
hoger ligt t.o.v. de toelaatba
re spanning bij e e n variatie
coëfficiënt van 151.. 8ij een 
gemiddelde breuktreksterkte van 
b8 2 N/mJ. (kontrole Jiggers) ' ~ resp. 53,0 N/mm (voorgespannen 
Jiggers) zijn de toelaatoare 
spanningen bij een variatieco
eltici~nt van 15% resp. 2,4 ï. 
gelijk. 

Kanttekeningen 

Er dienen een aantal kantte
k e nin g en gepJaatst te worden 
bij de resultaten en de hieruit 
te trekken konklusies, om een 
vergelijking met ander onder
zoek e n zinvol vervolg on
derzoek mogelijk te maken. 

-Het ond e rzoek betreft kleine• 
houten Ji gg ers. Hi e rdoor is he t 
noodzakelijk deze Jiggers op 
"fouten" te St' Jecteren. ~; en 
g r o t t.• n o e s t b t.' i n v J o e d d e r t.' s u J -
taten bij deze afmetingen te 
st e rk. Uit he e ft tot gevoJ g dat 
in de meeste gevaJJen absoluut 
foutvrij hout is beproetd. Ue 
resultaten van de pro e ven op de 
voorgespannen en gewapende Jig 
ger s worden vergeleken met heeJ 
goed kontrole materiaal. Mede 

Toelaatbare sterkte (N/mm) 

Variatiecoëfficiënt 151. 

Gem.sterkte 60,U 

Korte duur sterkte 
met onderschreidings- 45,2 
kans van 51. 

Lange duur sterkte 
(=korte duur sterkte 25,4 
maal faktor Y/16) 

Veiligheidscoefficient lb,Y 
l , ':> 

idem in 1. JOU% 

Tabel 9. 

2 , 4 i. 

bü,O 

5 7, 6 

32,4 

2 l , b 

l 2 H i. 

15% 

51 , 2 

28,8 

l Y, 2 

100% 

2,4% 

53,ü 

28,6 

l Y , l 

100% 



hierdoor is geen verhoging van 
de gemiddeJde bezwijkbeJasting 
opgetreden. Dit is in overeen
stemming met de resultaten van 
proeven die door H.Hohannan in 
19b2 en 1974 z1Jn gedaan. Het 
onderzoek uit l9b2 betrof lig
gers met afmeting l 27x27 l mm~ 
en een overspanning van 5,b m. 
Hohannan maakte onderscheid in 
liggers van relatief hoge en 
relatief lage kwaliteit. Deze 
werden ook vergeleken met hoge 
resp. lage kwaliteit kontrole 
liggers. Hij vond voor <lever
houding: bezwijkbelasting voor
gespannen ligger/bezwijKbeJas
ting kontrole ligger., voor de 
hoge kwaJiteit liggers de fak
tor l ,03 en voor de lage kwali
teit de faktor 1,52. Hij het 
onderzoek uit 1974 met ligger 
afmetingen 82xl28 mil. vond hij 
op dezelfde manier voor hoge 
resp. lage kwaliteit Jiggers dP 
fakturen 1,00 resp. 1,35. Aan
gezien er bij het onderzoek met 
de aramidevezels sprak e was van 
zeer hoge kwaliteit is de fac
tor 0,o7 niet verwonderlijk. 
Hij grotere, dus ook geen f uut
Joze,Jiggers zullen de resulta
ten gunstiger zijn. 

-Ue aangebrachte voorspanning 
bij ander onderzoek (o.a. o n
derzoek gedaan door H Hohannan 
en F.Moon e n) was grotL' r dan dt> 
voorspanning bij dit onderzoek. 
Hij de andere onderzoeken was 
de max. druKspanning t.g.v. de 
voorspanning rond -11 N/mm~ 
Ue balken bezweken bij een 
trekspannin g van gemiddeld +37 

N/mni2. Dt> voorspanning in de 
balk was dus 30% van <le be
zwijkspanning.ln dit onderzoek 
was de voorspanning ongeveer -b 
N/mm~ bij een breukspanning van 
o n g e v e e r 5 5 N / mm'. U i t i s l l X. 
van de bezwijKspanning. 

-Het wapeningspercentage was 
vanw e ge de practische problemen 
bij het maken van de voorge
spannen liggers laaK U,2%. Hij 
F.Moonen was dit U,Jï. 

-Er lijkt een relatie te be
staan tussen de ~-mod. van de 
Jiggers en de mate van aan
hechting van dt' vezeJ aan het 
hout. Uit zal bij vervolgon
derzoek nader bestudeerd moeten 
worden. 
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7 KONKLUSIES 

-liet aanbrengen van wapening in 
de vorm van aramidevezeJ had 
geen toename van de bezwijkbe
lasting tot gevolg. Uit geldt 
ook voor het aanbrengen van 
voorgespannen aramidevezels. Ue 
liggers die gewapend zijn met 
prepregvezel z1Jn daarentegen 
wel sterker geworden. 

-Ue toegepaste RF-lijm heett 
voor een voldoende hechting 
tussen vezel en hout kunnen 
zorgen. Ook de epoxyhars ver
werkt in de prepreg kon vo o r 
een goede h e chting zorg drag e n. 

-Er is plastisch gedrag aan de 
drukzijde opgetreden. Uit had 
me de een hoge bezwijkbelasting 
tot gevolg. 

-üe variatiecoëtticiënt is bij 
het toepassen van wapening a f 
genomen. Uit is in overeenstem
ming met de verwachting. Ue af
name is van l57. bij de kontrole 
Jiggers naar lJ,5 1. bij de gewa
pende liggers en naar 2,4 1. bij 
de voorgespannen Jiggers. Uoor 
l~€!n hele zwakke P-Jigger is 
over de variatieco~ f tici~nt bij 
deze Jiggers minder te zeggen. 
Waarschijnlijk zal deze ook a f 
nemen (voor de 3 ander~ Jiggers 
was de variatieco~f f ici~nt 
4,1 1. ). 

-liet mak e n van gewap e nd e en 
vooral voorgespannen Jiggers is 
erg arbeidsintensie f en brengt 
grot e practische problemen met 

zich 
e c> n 
iets 

me e . ~ij 
prepreg 
kleiner. 

het gebruiken van 
is dit probleem 
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8 VERVOLG ONDERZOEK 

De konklusies in achtnemende is 
het zinvol h e t onderzoek op een 
aantal punten voort te zetten. 
a) Proeven op k o ntrole Jiggers 
,die ook van een Jijmnaad z1Jn 
voorzien, om de invloed van de 
vezel duidelijker te kunnen 
waarnemen. 
b) Proeven op grotere aantallen 
Jiggers om meer gegevens over 
de spreiding van de breukbelas
ting te krijgen. 
c) Voorspannen van grotere bal
Ken die meer. representatief 
zijn voor wat betreft de gemid
delde houtkwaliteit. Er zal dan 
naar een andere verwerking van 
de vezel gezocht moeten worden 
om hogere wapeningspercentages 
te kunnen realiseren. ~ij voor
beeld vezel in de vorm van 
kabel, band of een ander vezel
produkt. u~ze in een kabelka
naal gehecht met een speciale 
lijm ot verankert op de kopein
den van de Jiggers. Um dit te 
kunnen realiseren zullen nog 
een aantal problemen opgelost 
dienen te word e n. 
d) Het zoeken naar een geschik
te lijm specifiek voor het lij
men van vez e l of om in een 
andere vorm verwerkte aramide
vezeJs te kunnen lijmen. 
e) Een onderzoek naar de mate 
van hechting van voorgt>spannen 
vezel aan hout. 
f) Voor toepassing in bouwkon
strukties is ook onderzoek naar 
kruip en r e laxatie gedrag van 
de Vt>zel van be lang. 
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9 BIJLAGEN 

Bijlage I Trekproeven. 

Daar we te maken hebben met 
een kunststof en het vermoeden 
bestond dat de treksterkte zou 
kunnen vari~ren met het vocht
gehalte van de vezel zijn de 
trekproeven onder gekonditio
neerde omstandigheden uitge
voerd. De vezels zijn gedurende 
een bepaalde tijd in de kJi
maatkamer gebracht bij een tem
peratuur van 2U ~ en vari~rende 
relatieve Juc-htvochtigheJ e n 
(R.V.) van 0%, Süi., 631. en 
lUUÏ.. liij elke (R.V.) stelt 
zich een evenwichtsvochtgehalt e 
(E.V.) van de vezel in. Uit 
E.V. is als volgt te bepalen: 
Ue vezel wordt gedurende 12 uur 
in een varuÜmdroogstoof ltempe
r ë1 t u u r 8 U •c ) g e d r o o g d • U e v e z e J 
kan dan als absoluut droo~ 
worden beschouwd (~.V. Ui.). 
Daarna ·wordt de vezel in ver
schillende gekonditioneerd e 
omstandigheden gebracht. Door 
de vezel regelmatig te wegen is 
te bepalen na welke tijd welk 
E.V. zich instelt (zie figuur 
18). Na +/- lUU uur k a n het 
vochtgehalte als konstant be
schouwd worden. De verschillen
de E.V.'s zijn d a n te bepalen 
(zie tabel lU). 

Voordat de beproeving plaats
vond hadden de vezels drie 
maanden in de kJimaatkamer ge
legen. Ue invloed van U.V. 
straling was toen al zicl1tbaar 
aan de kleur van de vezel. Uok 

1:!(.,) 
o,J, 

o,3' 

o,,. 

°'" •,1' 

o,ll 

q"f' 

O.l• 

0,1', 

O,l'.!o ,-

Figuur 18 

Tabel 10 

__ ;,_ ___ __.l.----"". l.lJ.,..,, 

1 

1 

1 
;------------1---+-----L----~u. ,,i 

~----------_J..---t----""7"---~U.s-ot 
1 

1 
--t-----------4---+---~---."-"· o7. 

1 

1 

1 

1 

1 
'Z.'f 

~ewichtstoename van de vezels onder 
verschillende relatieve Juchtvochtigheden. 

Relatieve luchtvochtigheid (%) Evenwichtsvochtgehalte (%) 

D □ ,BI 

50 2,49 

63 4, □o 

IDO 7 1 54 



de invloed hiervan op de trek
sterkte van de vezel is geme
ten. Ue uitgevoerde trekproeven 
zijn daardoor onder te verdelen 
in proeven op vezels die een 
week resp. drie maanden aan 
U.V. straling z1Jn blootge
steld. Onder beide omstandighe
den zijn bij verschillende 
R.V.'s de proeven uitgevoerd. 
Zie voor een overzicht tabel 
l l • 
Konklusies uit de trekproeven. 

Er is geen verband tussen de 
breukspanning en het vochtge
halte van de vezel. 
- Ue mate van blootstelling aan 
U.V. straling heeft invloed op 
de treksterkte en de E-modulus 
van de vezel(zie tabel 12). 

Ue standaarddeviatie is onder 
aJle omstandigheden laag.liij 
vez e ls die langduriger aan U.V. 
straling zijn b]ootgesteldt is 
de standaarddeviatie iets gro
ter. 

liij verdere berekening is uit
gegaan van de resultaten uit de 
proeven C.(2U •c, 5U1. RV, l wPek 
kJimaatkamer.) 
IJ"(breuk)= 1940 

e = 95222 

t N/mm. 
N/mm~ 

t(max) 2,04 % 

Tabel 11 

Tabel 12 

Trekproefsoort Gem.breukspanning Standaard deviatie [-modulus Breukrek 

(aantal proeven ) (N/mm2 ) (N) (%) (N/mm2 ) (%) 

A(4) 1931 52 2,7 100719 1,94 

8(3) 1859 B2 4,6 96316 2,00 

C(7) 1940 31 1,6 95222 2,04 

D(B) 1877 43 2,3 92606 2,03 

E(7) 1936 22 1,1 97450 1,99 

F(2 ) 1955 55 2,B 96379 2,03 

G( 4) 1988 28 1,4 96685 2,02 

H(3) 1878 30 1, 6 88917 2,D6 

KV Tijd in klimaatkamer 

A 1)4 1 week 
Il uz ) mnd. 

C 5UZ 1 week 
u ,uz 3 mnd. 

i:; t>3.4 1 ""ek 
f b:lX j mnd. 

(; 1 UU ,4 1 week 
Il IUU4 3 mnd. 

Ln de klimaatkam"r was de temperatuur 
d " vezels bl oot aan UV -straling. 

2U C en stonden 

3reuksterkt e na 3 mnd. 

(in ;~ van de s t erkte 

na I week) 

[-modulus na 3 mnd. 

(in :~ van de E-mod. 

na I week) 

96 

96 

50% 

97 

97 

100¼ 

101 95 

99 92 

Verandering in breukspanning en [-modulus t.g.v. u.v. straling. 



z 
U.J 

> 
U.J 
c:::::, 
cc 
CL. 
~ 
::c 
c..:, 
U.J 
::c 

U.J 
c:::I 

--
U.J 
c.:, 

< ___. 
---:, -

Bijlage II Hecht proeven 

Urn een indruk van de mate van 
hechting van de vezel aan het 
hout te krijgen zijn een aantal 
hechtproeven uitgevoerd. De 
hechtproeven zijn gedaan met 
twee soorten lijm. Recorcinol 
formaldehyde (R.f) lijm (aero
dux 185 met verharder HRP 155) 
en een Epoxcy lijm (araldit AY 
lU] met verharder HY YYl ). ~en 
eerste grove benadering is ver
kregen door de vezel tussen 
twee latjes te lijmen met 
hecht]engtes van resp. 2UU, 150 
en lUO mm. en deze te belasten 
door aan de vezel einden ge
wichten te hangen. Ue hecht
proeven zijn later verfijnd 
uitgevoerd op een trekbank. 
Hiervoor zijn speciale proef
stukken vervaardigd. Ue hecht
lengte varieerde hierbij van 2U 
mm tot ongeveer 5 mm. Ue resul
taten van deze proeven staan in 
figuur lY. Uit de resultaten 
blijkt dat de grens tussen 
vezelbreuk en vezeluitschuiven 
Jigt bij een hechtlengte van 10 
~ 12 mm. Uit geldt voor beide 
lijmsoorten. (zie voor een 
overzicht figuur 20). Omdat 
deze grens een korte noodzake
lijke hechtlengte tot gevolg 
heeft is het niet nodig een 
extra vezelverankering op de 
balkeinden toe te passen. ~e
sloten is de Jiggers te maken 
met RF-lijm omdat de resultaten 
voldoende waren en geen aanlei
ding gaven om met de duurdere 
epoxy-lijm vervolg proeven uit 
te voeren.(UP prijs van RF-Jijm 
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Figuur 19 Resultaten hechtproeven. 



is ongeveer een vijfde van die 
van epoxy-lijm). Rf-Jijm is ook 
de meest gebruike]ijke hout1ijm 
voor konstruktieve toepassing
en. 

Foto 11 

Enkele hechtproefstukjes. 

/00 

Figuur 20 Overzicht hechtproefresultaten. 
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Bijlage III Foto's van de 
beproefde liggers 

Van de liggers Kl en K2 zijn 
geen foto's gemaakt. 

Ligger K3 Ligger K4 



en 
cc 
UJ 
t!:J 
t!:J -___. 

UJ 
c::I 
z 
UJ 
CL. 
< 
3: 
UJ 
t!:J 

Boven : ligger Gl Onder : Jigger G2 Boven : ligger G3 Onder : ligger G4 
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Boven : ligger Vl Onder : ligger V3 Boven : ligger V2 Onder ~ligger V4 
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Bijlage IV : Berekening van de 
vezeldoorsnede. 

De doorsnede van de aramide
vezel wordt bepaald met behulp 
van een pignometer. Met een 
pignometer kan de soortelijke 
massa van een voorwerp worden 
bepaald. Dit gaat als volgt in 
zijn werk. Eerst wordt het ge
wicht van de pignometer plus 
inhoud (SU ml. alcohol 961.) be
paald. Uaarna wordt een wille
keurige hoeveelheid vezel gewo
gen en vervolgens in de pigno
meter gedaan. (Om de meet
nauwkeurigheid te vergroten kan 
hiervoor het beste een grote 
hoeveelheid vezel worden geno
men). Ue pignometer wordt dan 
weer met alcohol bijgevuld. Uit 
het totale gewicht van de pig
nometer inklusief de inhoud 
(vezel plus alcohol) en het 
gewicht van de pignometer met 
alleen alcohol is nu het soor
telijkgewicht te berekenen. Ue 
vezel doorsnede wordt bepaald 
door nog een bekende vezel
lengte te wegen (deze vezel
lengte wordt korter genomen om 
het meten te vereenvoudigen). 
Ue berekening ziet er dan als 
volgt uit: 
Gemeten: - gewicht pignometer 
38,6874 gr. 

- gewicht pignometer + 
)U ml.alcohol 78,8694 gr. 

- gewicht lange stuk 
aramidevezel 3,132 gr. 

- gewicht pignometer + 
vezel + alcohol 80,1543 gr. 

- lengte korte stuk 
aramidevezel 1943 mm. 

- gewicht korte stuk 
aramidevezel 0,3301 gr. 
Nu volgt hieruit: 
soortelijkgewicht alcohol 
(78,8b94-38,6874)/S0=0,8U364 
~r/m1. 
gewicht alcohol + vezel 
80,1543-38,6874=41,466Y gr. 
gewicht alcohol 
41,466Y-3,132U=38,3349 gr. 
volume alcohol 
3b,3349/U,8U364=47,7016 ml. 
gewicht vezel per cm~ 
3,1320/(SU-47,7Ul6)=l,3b27 

:1 gr/cm. 
inhoud korte stuk vezel 
0 , 3 3 0 l / l , 3 b 2 7 = U , 2 4 2 2 c m3

• 

vezel oppervlak is dan 
0,2422/194,3=U,0012468 cm1

• 

• 0, 124 7 mm~ 
lndien de vezel wordt opgevat 
als een cirkelvormige doorsne
de dan komt dit overeen met een 
cirkel diameter d=0,3Y84 mm.(ln 
werkelijkheid is de vezel een 
bundel van 1000 filamenten). 

Voor de prepregliggers is het 
aramide deel bepaald aan de 
hand van gegevens uit de fol
der van de leverancier. Ge
bruikt werd een prepreg met de 
vezels in ién richting (unidi
rectional prepreg) type VU 
6611, geleverd door Ten Cate 
glas b.v. Hierin is verwerkt 
kevlar 49 (1580 dTex) van de 
firma Uupont. (dTex=gr/lODOO mJ 
Ueze vezel weegt dus U,158 
gr/m. 
(.;c_> geven 
gewicht 
prepreg 
Hieruit 

is het aramide vezel 
103 gr/c-1 (het totale 
gewicht 210 gr/J l 

is te berekenen dat, 

indien dezelfde soortelijke 
massa voor de vezel wordt aan
genomen als bij de aramidevezel 
van de AKZU, het vezeloppervlak 
gelijk is aan: 
U,158/1,3627=0,1159 mm~ 
Per strookbreedte van 20 mm 
(=balkbreedte) ZlJn er 
103/(0,158x5U)=l3,U38 vezels 
aanwezig. Het totale vezelop
pervlak in de beproefde prepreg 
liggers is dan 
13,038x0,1159=1,5117 mm~ 
(P.S. ook de sterkte van de 
aramidevezel die verwerkt is in 
de prepreg wordt gelijk veron
dersteld aan die van de AKZO). 



t
v., 
--, -~ 
cc 
:::::, 
:::::, 
t
< 
cc 
1.1.1 

t--

Bijlage V : Literatuurlijst 

Bennenk H.W. ir. adviesburo 03BN 
Het voorspannen van houtkonstrukties. 

Gerritse A. ing. HBG 
Typen en eigenschappen van vezelversterkte cement compo
sieten. [Cement XXXIV (1982)nr.8J 

Ko11mann 
Technologie des ho1zes (HTK 82 KOL) 

Ku~ij_tjens P.B.J. ing. Stevin laboratorium Uelft 
Buigproeven op hout en de daaruit verkregen waarden van de 
elasticiteitsmodulus. (juni 1962) 

Moonen f. 
Afstudeerverslag Voorgespannen hout 

Rabischnig 
Vorspansysteme (Bauen mit hoJz 8/76) 

Weening 
Aramidoffnung zu neuen wegen bei cordgummi compositen. 
(Kautschuk + Gummi Kunststoffe 37 Jahrgang Nr.5/84) 

Zwaga H.G. Stevin laboratorium Uelft 
Houten liggers versterkt met ingelijmde stalen strippen 



Resultaten ~ê□ proev en op kontrole !i99§[§ ffi§t !ilm□§§~ 

I F 
:ÏIÏÎl ( N) 

!=: l 1 

(mm) 
E 

(N/mm) 
E 

(N/mm) 
F 

( N) 
F 

(N) 

77484 1000 4 , 5 8 11061 1, 089 12041 3700 3 41 2 

76770 1000 6,15 8292 1,088 9 0 24 324 0 3 0 08 

E(gem)= 10959 N/ mm 
F(iJem)=::::;::;24 N 
Standaard deviatie 7,7% 

Resul_taten van vervolgproeven op 4 voorgespannen li_ggers 

I F 
.. .. 

rnm 
E 

(mm) (N/mm) 
E 

(1\1/mm) 
F 

,: N) 
F 

(N) 

llt:=" 
V,J 80174 600 2,44 12039 1 ,090 13126 3 800 3387 

'.)6 

1 , ·-r 
V I 

7 7 368 800 5,92 685 6 1 , 089 7467 2800 2586 

8111 5 1300 6 , 25 10066 1 , 09 1 10985 4100 ~A1? 

79256 1300 5 , 94 10839 1 , 090 1 1815 3 5 00 3 156 

E(gem)= 10848 N/ mm 
F(ge:·m)= 3H3:':3 N 
Standaard deviatie 13,8% 



Vergeli_jki_ng vang§ vervolgproeven mê~ g§ onderzoeksresultaten. 

S tand i:>.ë:ir-c! 
de·vi ,3ti e 

l :ij ff,naad 
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•.• :> , .. J .L · .. ) 

15~ O'ï.. 
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Kl i gqet
met 

lijmnaad 

'.Jl i ggeF· 
1t/m4 

2, 4% 

Vligger Vligger 
5t/m8 1t/m8 

l 0El4El 
( T ?ï., ) 

13~ 7'ï.. 9~ 7'ï.. 
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af n~ me van d e standaard deviatie 

2 n o pzicht2 van de resulta ten 
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Dezp i s vee l z wakker 
h E• E:· 1 cl 

E-:· C h t: f:.:• !'"' 

v2e l h 0 gere ~t ij fh eid van de liggers VS t/m VB 
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