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Voorwoord 

De twee jaarlijks gehouden houtresearchmiddag, georganiseerd samen met de 
Vereniging van Houtconstructeurs, kende ook deze keer een grote opkomst.  
Het zijn vooral veelbelovende afgestudeerden en afstuderende studenten in de 
laatste fase van het Masteronderzoek aan de Leerstoel Houtconstructies, die de 
lezingen verzorgen en daarmee hun kennis en ervaring delen met de aanwezigen. De 
verscheidenheid van onderwerpen die de revue passeren tonen de veelzijdige 
toepassing van hout. Dit jaar niet alleen constructieve toepassingen, zoals trillingen 
in houten vloeren, versterkte verbindingen en in CLT (kruislaags verlijmde panelen) 
ingelijmde draadeinden maar ook het (voorkomen van) scheurvorming in 
beschilderde houten panelen (kunstobjecten; cultureel erfgoed). Het resultaat van 
een zoektocht naar de integratie van akoestische maatregelen en constructie in 
zwembaden, het gedrag van sandwichelementen ter plaatse van een 
tussenoplegging en de presentatie van een studie naar de constructieve toepassing 
van bamboe, een voor Nederland (nog) niet-alledaags onderwerp, completeren het 
geheel.  
 
Het mes snijdt tijdens de onderzoekmiddag hout aan twee kanten. Ten eerste is er 
de mogelijkheid de vaak nieuwe kennis, over te dragen aan hen die in de 
bouwpraktijk met hout werken.  Ten tweede biedt de middag een gelegenheid elkaar 
te ontmoeten; niet in de laatste plaats de studenten en vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven. 
 
Met de in dit boekwerk opgenomen publicaties krijgt de lezer een indruk van de op 
27 januari 2012 gepresenteerde onderwerpen. Wellicht, dat het lezen ervan 
bijdraagt tot het vergroten van de kennis op specifieke onderwerpen. In ieder geval 
wensen wij u veel leesplezier toe. 
 
Prof. dr. ir. A.J.M. Jorissen 
Dr. ir. A.J.M. Leijten 
 
 
Disclaimer: 
Hoewel grote zorg is besteed aan inhoudelijke aspecten van de gepresenteerde 
studies, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard met betrekking tot het 
toepassen van de resultaten in de bouwpraktijk. 
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Samenvatting 

In dit boekwerk zijn zeven schriftelijke bijdragen opgenomen behorende bij de zeven 
op 27 januari 2012 gegeven presentaties. Hieronder vindt u een korte beschrijving 
van de onderwerpen. 
 

(1) Het onderling verbinden van bamboe stammen in de constructie 

van het cultuurpodium in de Tolhuistuin te Amsterdam 
Lianne Visschers 

 
Aanleiding voor het onderzoek naar deze verbindingen is de in 2010 door de 
Colombiaanse architect Simon Vélez gewonnen Prins Claus prijs. Als 
onderdeel van de prijs is Simon 
Vélez in de gelegenheid gesteld 
een ontwerp voor een 
zogenaamd cultuurpodium te 
maken, zie afbeelding, dat in 
de Tolhuistuin te Amsterdam 
gepland is. In de bouwwerken 
van Simon Vélez worden de 
verbindingen n vrijwel altijd 
gerealiseerd door de holle bamboestam lokaal met een mortel op te vullen 
en in deze mortel een draadstang te verankeren. De sterkte van deze 
verbinding, en vooral de spreiding, is onderwerp van onderzoek. Daarnaast 
worden alternatieve verbindingsmogelijkheden, bijvoorbeeld het in de holle 
bamboestam inlijmen van hout waarin een draadstang wordt verankerd, 
onderzocht. In de voordracht worden bouwwerken van Simon Vélez, 
waaronder het geplande paviljoen in de Tolhuistuin te Amsterdam, 
besproken. Met een bespreking van het onderzoek naar de verbindingen, 
waarvan het experimentele gedeelte is uitgevoerd tijdens een drie maanden 
lang bezoek aan de Uniandes (Universidad de los Andes) in Bogotá 
(Colombia), wordt de voordracht afgesloten. 

 

(2) Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten 

zwembadoverkappingen 
Erik Bernhart 

 

Bij het realiseren van bouwprojecten zijn een aantal ontwerpende 

disciplines betrokken. Wellicht spreekt de architectonische ontwerper in 

het dagelijks leven het meeste aan. Stedenbouwkundige, 

Installatietechnische, akoestische en constructieve ontwerpers spelen 

in het hele proces eveneens een belangrijke rol. Wellicht ontstaan de 

best mogelijke oplossingen voor onze bebouwde omgeving indien alle 

betrokken disciplines innig samenwerken. Binnen het gepresenteerde 
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onderzoek wordt vanuit akoestisch en constructief oogpunt gekeken 

naar het ontwerp van zwembadoverkappingen. Vaak laat, vooral 

vanwege de vele hard reflecterende oppervlakken, het akoestisch 

niveau van zwembaden sterk te wensen over. De vraag binnen dit 

onderzoek is gericht op akoestische maatregelen, die in de 

draagconstructie van vooral het dak kunnen worden geïntegreerd. Dit 

voorkomt allerlei achteraf te nemen maatregelen, die wellicht niet met 

bijvoorbeeld het architectonische concept overeenkomen. Integratie 

van de constructieve vorm en akoestische maatregelen spelen hierbij 

een cruciale rol. 

 

(3) Voorspelbaarheid van trillingen in houten vloerconstructies 

(Improvement of the predictability of the low frequency vibration 

performance of timber floors) 

Matthijs de Klerk 

 

Voor vloeren in woningen werden vóór 1940 in Nederland vrijwel 

uitsluitend houten vloerconstructies toegepast. Na 1945 is dit 

vloertype, eerst voor verdiepingsvloeren en nadien ook voor begane 

grondvloeren, vrijwel geheel verdrongen door steenachtige 

vloerconstructies. Mits goed ontworpen vormen houten 

vloerconstructies echter een zeer goede optie. Belangrijke eisen die 

aan hedendaagse vloerconstructies worden gesteld hebben betrekking 

op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en comfort. Dit onderzoek 

heeft zich toegespitst op de ontwerpproblemen rondom de voelbare 

trillingen in een vloerconstructie. Houten vloeren zijn relatief stijf, 

licht in gewicht en hebben een goede relatieve demping: in feite 

gunstige eigenschappen voor dynamisch belaste constructies. Houten 

vloerconstructies zijn echter om die zelfde eigenschappen gevoelig 

voor een gebruikelijke dynamische vloerbelasting: de op vloer 

lopende bewoner. Waar een steenachtige vloerconstructie meer dan 
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voldoende massa heeft om voelbare trillingen te voorkomen, zal er bij 

een houten vloerconstructie in de ontwerpfase veel nadrukkelijker 

rekening gehouden moeten worden met deze comforteis. De controle 

op hinderlijke voelbare trillingen in houten vloerconstructies kan voor 

rechthoekige woningbouwvloeren volgens Eurocode 5 worden 

uitgevoerd. Uit de aan de basis van deze voordracht liggende studie 

blijkt dat de gebruikte methode nu nog weinig inzicht biedt in het 

trilgedrag van de constructie. Deze studie heeft zich vooral gericht op 

de voorspelbaarheid van eigenfrequenties van houten balken en 

vloerconstructies. Een lage eigenfrequentie van de vloer maakt hem 

gemakkelijk in trilling gebracht door de stapfrequentie van de 

bewoner. Resonantie is hier een extreem voorbeeld van. Nu blijkt de 

gemeten eigenfrequentie regelmatig lager (ongunstiger) uit te vallen 

dan de uitkomsten van bijvoorbeeld de Eurocode 5 voorspelmethodes 

doet vermoeden. Een van de redenen ligt in de aangegeven formules 

besloten; een andere reden volgt uit het interpreteren van de 

randvoorwaarden van de vloer (de opleggingen). Voor de 

gepresenteerde studie zijn experimentele resultaten van Napier 

University in Edinburg (Schotland), waaraan een drie maanden 

durend bezoek is gebracht, en zelfstandig, in het Van Musschenbroek 

laboratorium, verkregen resultaten gebruikt. Daarnaast zijn 

theoretische en numerieke analyses uitgevoerd, waarvan de resultaten 

in overeenstemming zijn met de experimenteel verkregen resultaten. 

De studie biedt een verbetering op de in de Eurocode 5 gebruikte 

formule voor het voorspellen van de eigenfrequentie van houten 

vloerconstructies. 

Sven 
Ohlsse
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(4) Local behaviour of structural sandwich elements at an intermediate 

support 

Rianne Luimes 

 

Constructieve sandwichelementen opgebouwd uit spaanplaat schillen 

en een EPS kern (afbeelding 1) zijn een innovatieve oplossing voor het 

efficiënt en snel bouwen van 

dakconstructies. De eigen-

schappen van de materialen 

spaanplaat en EPS worden zo 

toegepast dat een optimaal 

materiaalgebruik, laag eigen-

gewicht, grote overspanningen en 

een hoge warmte isolerende 

capaciteit kan worden 

nagestreefd. Als gevolg van dit streven zijn constructieve 

sandwichelementen gevoelig voor schil-, kern- en 

aanhechtingsspanningen. Wanneer constructieve sandwich- 

elementen op buiging 

worden belast, resulteert dit, 

afhankelijk van de dikte van 

de schillen, in voornamelijk 

normaalspanning in de 

schillen en afschuifspanning 

in de kern. Zowel de 

buigstijfheid als de 

afschuifstijfheid spelen een 

rol in het berekenen van de 

optredende spanningen en vervormingen. Bij toepassing van 

constructieve sandwichelementen als dakelement worden veelal 

gordingen toegepast ter ondersteuning. Ter plaatse van deze 

ondersteuningen treedt een complex spanningsbeeld op 

voortkomende uit buiging en resulterend in normaalspanningen in de 

onderschil en een oplegdruk loodrecht op de onderschil. De 

voordracht beschrijft theoretisch, experimenteel en numeriek 

onderzoek naar de effecten van de in afbeelding 2 aangegeven 

tweeassige druk. 
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(5) Geschilderde houten panelen 

  Stijn Reijnen 

 

Hout is eeuwenlang beschouwd als een zeer duurzame “drager” voor 

schilderkunst. Veel wereldberoemde kunstwerken zijn op hout 

geschilderd; de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, dat in het Louvre 

te Parijs hangt, is wellicht een van de bekendste voorbeelden (op 

populieren geschilderd). Eeuwenlang hebben de meeste kunstwerken 

ruimten versierd zonder noemenswaardige schade. Het 

binnenklimaat kende wel wisselingen. Deze 

volgden echter ongeveer het buitenklimaat 

waar de gemiddelde relatieve 

luchtvochtigheid (RL) varieert, in Nederland 

van ongeveer 70% (zomer) tot ongeveer 90% 

(winter). Dit wijzigde drastisch toen voor het 

comfort van de museumbezoeker de centrale 

verwarming werd aangelegd ( begin 20e 

eeuw). We weten nu dat de RL drastisch daalt 

als de lucht warmer wordt. Gevolg hiervan is 

dat de houten panelen, de drager voor de 

kunstwerken, krimpen wat tot trekspanningen loodrecht op de 

houtvezel en dientengevolge tot splijtscheuren aanleiding kan geven. 

Hierdoor raakten veel kunstwerken in de eerste decennia na het 

aanbrengen van de centrale verwarming (zwaar) beschadigd. Het 

aanbrengen van luchtbevochtigers en, later, complete 

klimaatinstallaties, hebben de problemen enigszins beheersbaar 

gemaakt. De meest kwetsbare objecten, zoals de Mona Lisa, zijn in een 

microklimaat geplaatst, dat onafhankelijk van het museumklimaat is 

te regelen. In andere situaties heeft een en ander tot zeer strenge 

klimaateisen, 50% _ RH _ 60%, geleid en tot grote (financiële) 

inspanningen van de musea. Voor het kwantitatief bepalen van het 

geschikte klimaat voor “gedecoreerde panelen”, vooral schilderijen en 

kastdeuren, moet het gedrag van de drager, het hout (en de er op 

aangebrachte lagen), ten gevolge van klimaatwisselingen worden 

voorspeld. De door vocht (en temperatuur) geïnitieerde spanningen 

moeten worden beschreven; sleutelbegrippen hierbij zijn diffusie, 

kruip en relaxatie. Tevens moet de sterkte van de drager en het hout 

worden besproken; sleutelbegrip hierbij is veroudering. De 

voordracht beschrijft de “eerste stappen” in een proces. Er wordt 

ingegaan op de noodzaak van computer simulatie om het complexe 
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gedrag te kunnen beschrijven. Dit moet uiteindelijk leiden tot een 

wetenschappelijk onderbouwde risico analyse op basis waarvan (o.a.) 

musea adequaat het klimaat kunnen regelen. 

 

(6) DVW versterkte momentverbindingen met inwendige staalplaat en 

buizen  

Daniel Brandon 

 

Aan de TU-Delft werd een tiental jaren geleden een nieuw type 

verbinding ontwikkeld, die nu bekend staat onder de naam 

Lignoforce®. Deze met dvw (densified veneer wood) versterkte 

verbinding wordt toegepast in combinatie met buizen i.p.v. stiften of 

bouten, welke in diameter worden vergroot tijdens de montage om 

een perfecte passing te verkrijgen. Deze verbinding is één van de 

weinige mechanische verbindingen die zodanig kunnen worden 

ontworpen, dat de momentcapaciteit overeenkomt met de 

buigcapaciteit van de aansluitende houten staven. Een nadeel is dat 

de aansluitende staven, ter plaatse van de verbinding, elkaar 

overlappen, waardoor het totale houtpakket vrij dik wordt. De studie 

heeft zich gericht op het toepassen van een stalen plaat als centraal 

koppelstuk, om een momentverbinding tot stand te brengen met 

minimale dikte. De verbinding wordt tot stand gebracht door twee 

i.p.v. één verbinding met vier buizen. Het momenten-rotatie gedrag is 

zowel analytisch als numeriek geanalyseerd en vergeleken met 

experimentele resultaten. Hieruit blijkt dat deze gemodificeerde 

staalplaat
DVW

DVW

stalen buizen

hout

DVW wordt op
het hout gelijmd

resultaat

staalplaat
DVW

DVW
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verbinding een hogere momentencapaciteit bezit bij gelijkblijvende 

rotatiestijfheid. Aandacht is besteed aan de piekspanningen die 

optreden in de lijmnaad van de hout-dvw verbinding, i.h.b. de dikte 

van de lijmnaad en het type lijm. Om breukmechanische 

eigenschappen te bepalen zijn experimenten uitgevoerd aan de 

Universiteit van Lund in Zweden. 

 

(7) Hoogbouw met CLT (Cross Laminated Timber) 

Ronald Koets 

 

Hoogbouw met hout spreekt tot de verbeelding. Tot nog niet zo heel 

lang geleden was de hoogte van houten gebouwen in veel landen 

wettelijk gelimiteerd vanwege de brandbaarheid van het materiaal 

hout. Zo langzamerhand is men doordrongen van het feit dat de 

begrippen brandbaarheid en 

brandwerendheid niet mogen 

worden verward en is de hoogte 

niet langer gelimiteerd. Na de 

realisatie van het Murray Grove 

project in London, 9 verdiepingen 

volledig uit hout (zie afbeelding), in 

dit geval CLT, lijkt hoogbouw met 

hout in een stroomversnelling te 

geraken. Aan de universiteit 

Eindhoven heeft de uitdaging, die 

hoogbouw met hout heeft, tot op 

heden geleid tot vijf 

afstudeerprojecten. Een ervan 

betreft hoogbouw met het 

traditionele houtskeletbouw 

concept, dat al snel de beperkingen 

toont. In de overige vier projecten worden ligger-kolom structuren 

bestudeerd al dan niet voorzien van CLT wanden ten behoeve van de 

stabiliteit. De voordracht gaat in op de mogelijkheid om CLT panelen 

als invulwand ten behoeve van de stabiliteit te gebruiken. Vooral de 

verbinding tussen de ligger - kolom structuur en de CLT wand is 

onderwerp van studie. Nadat in een vorige studie is onderzocht of 

deze met Lignostone® (densified veneer wood: DVW) en stalen 

buizen te realiseren is wordt in de nu gepresenteerde studie een 

verbinding met ingelijmde draadeinden behandeld. De voordracht 

Murray Groove - 
Londen 
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gaat vooral in op de in het van Musschenbroek laboratorium 

uitgevoerde experimenten op ingelijmde draadeinden. Daarnaast 

wordt ingegaan op theoretische en numerieke bepalingsmethoden 

voor de sterkte en stijfheid van het stabiliteitssysteem als geheel en op 

de verbinding in het bijzonder. 
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Het onderling verbinden van bamboestammen in de 

constructie van het cultuurpodium in de Tolhuistuin 

te Amsterdam 

Lianne Visschers en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

 
Simón Vélez, een Colombiaanse bamboearchitect en de ontwerper van het cultuurpodium in de 

Tolhuistuin te Amsterdam, gebruikt een speciale verbindingstechniek om bamboestammen te 

verbinden. Hij maakt gebruik van mortel en stalen draadstangen. In voorliggend onderzoek 

wordt een aanzet tot onderzoek naar de sterkte en stijfheid van de verbinding, die Vélez 

gebruikt, gegeven. Daarnaast worden alternatieve verbindingsmethoden onderzocht.  

 

1 Inleiding 

Bamboe bestaat uit veel families en diverse (onder)soorten. Guadua angustifolia 

(Guadua) is een bamboesoort die voornamelijk groeit in Zuid-Amerika, 

waaronder in Colombia. Deze soort wordt gebruikt door de Colombiaanse 

architect Simón Vélez voor zijn bouwwerken. Daarbij past hij zijn 

verbindingstechniek toe, waarbij hij ter plaatse van de verbinding mortel 

injecteert in de bamboestam. 

 

Na een introductie in het materiaal bamboe, een korte beschrijving van het 

werk van architect Simon Vélez en het in de Tolhuistuin te Amsterdam 

geplande paviljoen wordt het experimenteel onderzoek beschreven. Dit 

onderzoek is uitgevoerd tijdens een drie maanden lang bezoek aan de 

Uniandes (Universidad de los Andes) in Bogotá (Colombia).  

Tijdens de in Bogotá uitgevoerde proeven is een lineair verband tussen de 

sterkte van de verbinding en de in de mortel ingebedde lengte geconstateerd. 

Tevens blijkt het splijten van de bamboe stam ter plaatse van de verbinding, 

vooral indien in de stam van nature al scheurvorming aanwezig is, een van de 

mogelijke maatgevende bezwijkmechanismen. Voor één van de in Bogotá 

beproefde alternatieve verbindingen is de bamboestam tot een cilinder verder 

uitgehold waarna deze is opgevuld met hout (Radiata Pine), zie Figuur 2-7. 

Het hout is met schroeven aan de bamboestam bevestigd. Deze schroeven 

geven aanleiding tot vroegtijdig bezwijken ten gevolge van splijten van de 

bamboestam. 
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1.1 Bamboe 

Bamboe groeit in diverse werelddelen op plekken waar een tropisch tot 

subtropisch klimaat heerst. Het groeit erg snel doordat de fotosynthese snel 

verloopt. Tijdens de fotosynthese wordt CO2 uit de lucht omgezet in koolstof, 

dit is een belangrijke bouwsteen voor hout en bamboe, en zuurstof. De 

zuurstof wordt weer afgegeven aan de lucht.  

Guadua groeit tot 15 centimeter per dag en bereikt een lengte van 20-25 meter 

in circa acht maanden; de diameter van de stam en de wanddikte zijn vanaf 

de eerste dag volledig aanwezig. Het duurt dan echter nog een paar jaar 

voordat het materiaal dusdanig is “verhout” dat voor praktisch gebruik 

benodigde constructieve eigenschappen (sterkte en stijfheid) zijn ontwikkeld. 

Na ca. drie tot vijf jaar is de Guadua het meest geschikt om te kappen en te 

worden gebruikt als constructiemateriaal. De stamdiameter varieert van circa 

100 tot 140 mm met een wanddikte van 11-22 mm. De bamboestam is dus van 

binnen hol met licht variërende afmetingen over de lengte.  

 

Figuur 1-1 laat de doorsnede zien van een bamboestam met daarin de 

verschillende onderdelen. In het binnenste gedeelte zitten zogenaamde 

tussenschotjes (1, diaphragm) en aan de buitenkant zit ter plaatse van deze 

tussenschotjes een ring (2). Een knoop (3) bestaat uit een tussenschotje en ring. 

Het gedeelte tussen twee knopen heet een internode (4). De internode is hol, 

(6, cavity). De wand is gedefinieerd als de stamwand (5, culm wall) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1-1: Opbouw bamboestam [1] 

 

Bamboe heeft een hoge stijfheid, sterkte, hardheid en een laag gewicht en is 

daardoor een breed toepasbaar materiaal. Het is uitermate geschikt in het 

opnemen van drukkrachten, omdat de doorsnede een buisprofiel is. Dit 

resulteert in een gunstig kwadratisch oppervlaktemoment ten opzichte van 

het oppervlak en daardoor een gunstig knikgedrag.  

1) Diaphragm (tussenschotje) 

2) Ring  

3) Node (ring+diaphragm) 

4) Internode 

5) Culm wall 

6) Cavity 
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Vanwege het feit dat trekkrachten via verbindingen in de bamboestam 

moeten worden geïntroduceerd heeft bamboe enige moeite met het opnemen 

van trekkrachten. De bamboestam moet worden gezien als een ketting van 

twee soorten schakels, zie Figuur 1-2. Schakel 1 is de internode, schakel 2 is de 

node. Ter plaatse van de internode kunnen ‘grote’ trekkrachten worden 

opgenomen, echter, vanwege enorme vezelafwijking ter plaatse van de 

overgang node – internode, is de treksterkte van schakel 2 veel kleiner. Er 

geldt, voor iedere ketting, dat deze zo zwak is als de zwakste schakel, 

waardoor de treksterkte van bamboe wordt bepaald door schakel 2.  

 

 
Figuur 1-2: Doorsnede van de bamboestam met aanduiding schakels (eigen 

bewerking) 

 

Bamboe bestaat, net als hout, voornamelijk uit cellulose, lignine en 

hemicellulose. De verhouding is bij bamboe echter anders dan bij hout. Over 

het algemeen is het cellulosegehalte in bamboe hoog in vergelijking tot hout; 

het gehalte aan lignine en hemicellulose is wat lager. Dit resulteert, wederom 

in vergelijking met hout, in een hoge treksterkte. In de lengterichting vormen 

zich vezels ingebed in lignine en hemicellulose (de zogenaamde “vasculaire 

bundels”). In het buitenste gedeelte is circa 60% en aan de binnenkant 10% 

van de vezels aanwezig (zie Figuur 1-3); de overige ruimte wordt opgevuld 

met zogenaamd parenchyma (celweefsel), een relatief zacht materiaal dat de 

in lignine en hemicellulose ingebedde vezels loodrecht op de stam koppelen. 

Grofweg bestaat bamboe voor ca. 50% uit vasculaire bundels, voor 40% uit 

parenchyma en voor 10% uit ander materiaal. Doordat het merendeel van de 

vasculaire bundels aan de buitenzijde van de stam aanwezig is, is deze zijde 

dan ook veel sterker dan de binnenzijde.  

 

Voor de bamboesoort Guadua wordt op basis van een vuistregel, die het 

verband legt tussen het vezelgehalte en cellulose, een elasticiteitsmodulus van 

ongeveer 20.000 N/mm2 aangehouden [1]. Afgeleide waarden uit 

experimenten, bijvoorbeeld vierpuntsbuigproeven, wijzen uit dat deze 

waarde aan de hoge kant is en dat een waarde van 15.000 à 16.000 N/mm2 

meer reëel is. In vergelijking met andere bamboesoorten vertoont Guadua een 

hoge elasticiteitsmodulus; bijvoorbeeld voor de overwegend in Zuidoost Azië 

   1        2 
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Figuur 1-3: Cellulosevezels, ingebed in lignine en hemicellulose (de 

zogenaamde “vasculaire bundels”), verdeeld over de wanddikte van een 

bamboewand [1] 

 

 (vooral China) voorkomende soort Phyllostachys pubescens wordt een 

elasticiteitsmodulus gemeten die slechts de helft is dan die van Guadua. 

1.2 Simón Vélez 

Simón Vélez (geboren in 1949, Manizales, Colombia) heeft in zijn carrière als 

architect veel gebouwen ontworpen met bamboe als bouwmateriaal. Vélez 

staat dan ook bekend als dé bamboearchitect en is een specialist in het maken 

van daken van bamboe. Zijn bekendste bouwwerk is het ZERI paviljoen, het 

Colombiaanse paviljoen voor de EXPO 2000 te Hannover. Voordat dit 

bouwwerk in Duitsland mocht worden gebouwd, is er een 1:1 model 

gebouwd in Manizales (Colombia), zie Figuur 1-4. Hier is het paviljoen getest 

en na goedkeuring van de Duitse autoriteiten mocht er een replica van het 

paviljoen in Duitsland worden gebouwd. Het ZERI paviljoen is dus niet in 

Manizales gedemonteerd om in Hannover weer op te bouwen. Dat is ook 

vrijwel onmogelijk vanwege de verbindingstechniek waarmee alle elementen 

na “montage” met een mortel aan elkaar worden gegoten. 
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Figuur 1-4: ZERI Paviljoen, zoals het tot op heden staat, in Manizales, 

Colombia [2] 

 

Vélez’ onderzoek naar de verbindingstechniek met bamboe is belangrijk 

geweest voor zijn ontwerpen. Bij toeval heeft Vélez een speciale manier om 

bamboeverbindingen sterker te maken ontdekt. Namelijk door een draadstang 

in de bamboestam te bevestigen, zie Figuur 1-5.  

 

 
 

Figuur 1-5: Verbindingstechniek Vélez [3] 

 

In elke internode waarin zich een draadstang bevindt, wordt vervolgens 

mortel geïnjecteerd. Hierdoor ontstaat er een verbinding met een maximale 

treksterkte van, afhankelijk van de lengte van de draadstang en het aantal 

internode secties die met mortel zijn gevuld, ca. 70 kN [3]. Door deze techniek 

toe te passen is er slechts een kleine hoeveelheid materiaal (bamboe, mortel en 

staal) nodig voor het maken van de verbinding. De draadstang zit in de 

mortel verankerd. Tussen de mortel en de wand van de bamboestam is 

nagenoeg geen verbinding aanwezig om redenen van het krimp- en 

zwelgedrag van de bamboe en om reden van het feit dat aan de binnenzijde 
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van de bamboestam vrijwel uitsluitend zacht celweefsel (parenchyma) 

aanwezig is. De mortel kan zich niet hechten aan dit celweefsel. De belasting 

in de draadstang wordt door de aanhechting tussen draadstang en mortel aan 

de mortel overgedragen. De mortel steunt af op de schotjes (de diaphragma’s). 

Dit leidt ertoe, dat door deze verbinding zowel trek- als drukkrachten kunnen 

worden overgedragen. 

 

Variaties op het in Figuur 1-5 getoonde thema, zoals de in Figuur 1-6 

getoonde T-verbinding, zijn ontwikkeld en experimenteel beproefd [4].  

 
  

Figuur 1-6: T-aansluiting in 3D ; lengte- en dwarsdoorsnede [4]  

 

Bij de in Figuur 1-6 getoonde verbinding is een horizontale draadstang 

aangebracht in de verticale stam en een verticale draadstang met haak, die 

doorloopt van de horizontale in de verticale stam. Via contramallen wordt de 

verticale stam zo vormgegeven, dat de horizontale stam er in gelegd kan 

worden (de in Figuur 1-6 aangegeven vismond). 

Vervolgens wordt er in de verticale halm een horizontale draadstang, met een 

lengte iets groter dan de stamdiameter (ca. 150 mm), aangebracht. Deze wordt 

vast gezet met moeren en ringen. In de horizontale stam wordt vervolgens een 

gat geboord door de hele doorsnede, waarna de draadstang met een ‘haak’ 

aan het uiteinde wordt aangebracht aan de horizontale stam. De ‘haak’ wordt 

vooraf gemaakt door de draadstang om te buigen. Tot slot wordt de 

horizontale stam op de verticale gelegd en wordt de haak om de horizontale 

draadstang in de verticale stam gehaakt. Dit wordt dan aangetrokken en de 

draadstang bij de horizontale stam wordt op lengte gemaakt en een moer en 

ring worden bevestigd. Daarna worden er gaten geboord in de internodes en 

wordt de mortel geïnjecteerd. De lengte waarover de verticale draadstang (de 
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stang met haak) in de horizontale stam in de mortel is ingebed is zeer 

gelimiteerd. Dit draagt amper bij aan de sterkte. Het opvullen van een 

internode van de horizontale stam dient het verstevigen van de bamboestam 

zodat een drukkracht loodrecht op de stam, geïntroduceerd via de moer en 

ring aan het verticale draadeind, niet tot lokaal bezwijken van de bamboestam 

leidt (deze analyse geldt tevens voor de in Figuur 1-5 aangegeven T-

verbinding waarin eveneens een verticaal draadeind met moer en ring 

aanwezig is). 

2 Constructie van het cultuurpodium 

Het cultuurpodium is ontworpen door Simón Vélez naar aanleiding van het 

winnen van de Grote Prins Clausprijs in 2009; een jaarlijkse prijs uitgereikt 

aan individuen, groepen en organisaties voor hun uitmuntende succes op het 

gebied van cultuur en ontwikkeling. Naast een geldprijs heeft hij de 

mogelijkheid gekregen dit cultuurpodium te ontwerpen. Dit heeft 

geresulteerd in het ontwerp aangegeven in Figuur 2-1, Figuur 2-2 en Figuur 

2-2. 

2.1 Het ontwerp 

Het cultuurpodium bestaat uit veel bamboestammen (enkel en dubbel 

uitgevoerd) geplaatst op vier betonkolommen. Het dak is afgewerkt met een 

dunne beplating. Figuur 2-1 laat het aanzicht van het ontwerp zien. De 

plattegrond is te zien in Figuur 2-2. De schetsen zijn gemaakt door Vélez. De 

dubbele symmetrie in dit ontwerp valt op. Naar aanleiding van deze schetsen 

is er een 3D impressie gemaakt, zie   Figuur 2-3. 

Binnen het in dit artikel beschreven onderzoek is het in bovenstaande figuren 

getoonde ontwerp geanalyseerd. De staven en verbindingen zijn 

geschematiseerd tot een model dat toegankelijk is voor statische 

berekeningen. Tevens zijn de belastingen beschouwd, zoals in Amsterdam, 

locatie Tolhuistuin, normtechnisch in rekening moeten worden gebracht. Het 

geschematiseerde model is met tot belastingscombinaties samengebrachte 

belastingen in een commercieel berekeningsprogramma (computer software) 

ingevoerd en daarmee berekend. De resultaten van de berekeningen geven 

voor belastingscombinaties waarbij windbelasting een rol speelt onacceptabel 

grote (horizontale) vervormingen te zien die terug zijn te voeren op het feit 

dat staven NIET vanaf de onderbouw tot in de nok doorlopen (en daardoor 

niet in één punt in de nok samenkomen); in de staven zit een knik nabij het in 

Figuur 2-1 aangegeven “hoedje”. Dit leidt tot excentriciteiten en daardoor tot 

grote krachten en vervormingen. 
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Figuur 2-1: Aanzicht cultuurpodium [5] 

 

 

 
Figuur 2-2: Plattegrond cultuurpodium [5]   Figuur 2-3: Cultuurpodium 3D [5] 
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Het ontwerp is daarom aangepast zodat het in Figuur 2-4 getoonde model 

wordt verkregen. Nu ontstaan er veel kleinere verplaatsingen en dus een 

optimalere constructie. Nadeel is dat het niet gerealiseerd kan worden om 24 

stammen met een diameter van circa 120 mm samen te laten komen. Dit 

betekent dat in de nok het aantal bamboestammen moet worden gereduceerd. 

 

 
Figuur 2-4: Plattegrond cultuurpodium zonder hoedje (eigen bewerking) 

2.2 Reduceren van bamboestammen  

Voor het beoordelen van de (horizontale) verplaatsingen zijn de in NEN-EN 

1990: Eurocode 0 [6] aangegeven richtlijnen aangehouden. Dit document 

vermeldt dat de maximale horizontale verplaatsing van een gebouw niet 

groter mag zijn dan 1/500 van de totale gebouwhoogte. Voor het 

cultuurpodium met een hoogte van 12 meter geldt aldus een maximale 

horizontale verplaatsing aan de nok van 1/500 · 12 = 24 mm. Dit kan worden 

gerealiseerd met het in Figuur 2-4 aangegeven model. Echter, zoals vermeld, 

het aantal staven is zo groot dat er lokaal in de verbindingen bijna 

onoplosbare problemen ontstaan. Tevens is het grote aantal staven 

verantwoordelijk voor het grote aantal (dure) verbindingen. Het verminderen 

van het aantal staven vergroot de maakbaarheid (en haalbaarheid). Een en 

ander natuurlijk binnen de gestelde randvoorwaarden waarbij de horizontale 

verplaatsing aan in de nok maatgevend is. 

 

Het reduceren van het aantal staven leidt tot het in Figuur 2-5 aangegeven 

ontwerp. Dit ontwerp is getoetst aan de hand van dezelfde 

belastingcombinaties als het oorspronkelijke ontwerp. De horizontale 
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verplaatsing van de nok is nu maximaal 18 mm waarmee ruimschoots aan de 

eis (24 mm) wordt voldaan. 

 

  
Figuur 2-5: Cultuurpodium definitieve plattegrond en 3d weergave, inclusief 

aanduiding van de maatgevende verbinding (eigen bewerking) 

 

Het originele ontwerp bestaat uit 862 bamboestammen. Het in Figuur 2-5 

getoonde ontwerp telt slechts 392 stammen (het aantal staven is aanzienlijk 

minder aangezien een aantal staven dubbel zijn gedacht). Aangezien het 

aantal stammen is gereduceerd, is ook het aantal verbindingen gereduceerd 

hetgeen tot een minder complexe (dus goedkopere) constructie leidt. Dat 

betekent dat er op het gebied van berekening en uitvoering tijd- en geldwinst 

kan worden geboekt. 

2.3 De maatgevende verbinding 

Uit het onderzoek naar de algemene werking van het cultuurpodium, 

waarvan de resultaten in paragraaf 2.1 en 2.2 zijn besproken, is de 

maatgevende verbinding bepaald. De locatie van deze verbinding is in Figuur 

2-5 omcirkeld. Een 3D uitvoering van de verbinding is te zien in Figuur 2-6, 

waarin tevens de nummering van de staven is weergegeven in de 

bijbehorende plattegrond.  

 

De verbinding bestaat uit 10 stammen, deze komen niet allemaal samen in één 

knoop aangezien dat geometrisch onmogelijk is vanwege de diameters van de 

bamboestammen. Daardoor ontstaan er excentriciteiten in de verbinding. 

Deze excentriciteiten leiden tot buigende momenten in de bamboestammen. 
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Dit moet worden meegenomen bij het controleren van de bamboestammen en 

het ontwerp van de verbindingen.  

 

Figuur 2-6: Maatgevende verbinding in 3D en aanduiding op de plattegrond 

(eigen bewerking) 

 

Beschrijving van Figuur 2-6: 

Staaf 1 bestaat uit dubbele bamboestammen, op de ene sluit stam 2 aan en op 

de andere sluit stam 8 aan. Staaf 5 bestaat eveneens uit dubbele stammen, 

hierop sluiten stam 4 en 6 aan. Ook stam 3 en stam 7 sluiten aan op de uit 

twee stammen bestaande staaf 5. Tot slot sluit staaf 1 met de dubbele 

stammen aan op de bijbehorende dubbele stammen van staaf 5. 

 

In de in Figuur 2-6 aangegeven verbinding(en) worden trekkrachten, 

drukkrachten en afschuifkrachten overgedragen. Bijvoorbeeld, de verbinding 

tussen staaf 3 en de stammen van staaf 5 moet afschuiving kunnen 

overdragen terwijl de verbinding tussen staaf 4 en staaf 5 een trekkracht 

overdraagt.  

3 Alternatieve verbindingstechnieken 

Vélez gebruikt in zijn verbindingen mortel als intermediair tussen de 

draadstang en de bamboestam. De sterkte van de verbinding wordt bepaald 

door de ingebedde lengte van de draadstang, het aantal geactiveerde schotjes 

van de bamboestam, de kwaliteit van de mortel en de kwaliteit van de 

bamboestam (is er bijvoorbeeld initiële scheurvorming aanwezig of niet). 

Mortel is relatief zwaar waardoor het gewicht van de verbinding en van het 

totale bouwwerk toeneemt. Verder is het eindresultaat, vanwege de mortel, en 
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in mindere mate het staal, minder “sustainable”. De mortel zorgt voor 

“gegoten” niet-demontabele verbindingen. Na het injecteren van de mortel is 

er uithardingtijd nodig. In feite een reeks negatieve aspecten, die vooral aan 

het toepassen van mortel is toe te schrijven. Het is daardoor zinnig op zoek te 

gaan naar alternatieven. Een alternatief voor de mortel is bijvoorbeeld hout. 

Het hout wordt dan met schroeven of met lijm bevestigd in de holle 

bamboestam. Ook hieraan zijn echter nadelen verbonden: ten eerste is een 

bamboestam van nature niet exact cilindrisch hol wat extra bewerkingen 

betekenen voordat het hout kan worden ingebracht; ten tweede is de 

binnenzijde van de bamboestam, zie Figuur 1-3, vooral gevuld met zacht 

celweefsel (parenchyma) wat de sterkte van de hechting van de houten 

vulling aan de bamboestam negatief beïnvloedt. 

 

Een andere toepassing waaraan gedacht kan worden, is het toepassen van een 

geprefabriceerd verbindingstuk, uitgevoerd in bijvoorbeeld staal of 

aluminium, om de verbinding demontabel te maken en de uitvoering te 

versnellen. 

3.1 Eisen 

De verbinding moet voldoen aan de eisen die zijn gesteld op basis van 

constructie, uitvoerbaarheid, architectuur en milieu. De eisen gelden voor de 

materialen, de totale verbinding en voor een geprefabriceerd verbindingstuk. 

 

De verbinding moet op constructief gebied voldoen aan een bepaalde sterkte 

(opnemen van de belastingen), stijfheid (niet/nauwelijks vervorming) en 

stabiliteit (verbinding op de plaats houden).  

 

De uitvoerbaarheid van de verbinding is een belangrijke eis. Kan de 

verbinding wel gerealiseerd worden en tegen welke prijs. De uitvoeringstijd 

en ook (simpele) geometrische randvoorwaarden spelen hierbij een rol.  

 

Op architectonisch gebied moet de verbinding een uitstraling creëren, die 

nauwelijks of niet afwijkt van het door Simon Vélez gewenste beeld, waarbij 

er zo weinig mogelijk staal, hout, mortel etc. in het zicht komt ten einde de 

natuurlijke uitstraling van de bamboe optimaal tot zijn recht te laten komen. 

De voorkeur ligt bij de ontwikkeling van een basisdetail dat vaker voor 

diverse details kan worden gebruikt, wat tevens de uitvoerbaarheid vergroot.  

 

Op milieutechnisch gebied wordt vooral gekeken naar de ‘sustainability’ van 

de verbinding. Guadua is een duurzaam materiaal dat, mits de 
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klimatologische omstandigheden waarin het wordt toegepast positief zijn 

(resulterend in een evenwichtsvochtgehalte in het bamboe van 8-10%), lang 

meegaat. Bamboe draagt, nog meer dan hout, bij aan positieve ontwikkeling 

van het milieu door de opname van CO2 en de afgifte van zuurstof (via de in 

hoofdstuk 1 beschreven fotosynthese). Daarnaast blijft de wortel leven na het 

kappen van één stam en groeit er een nieuwe stam. Het kappen van de 

Guadua kan al naar circa 3-5 jaar. Ter vergelijking, bij hout kan dit bij de 

snelst groeiende soorten niet eerder dan na circa 20 jaar. Guadua is derhalve 

een ‘sustainable’ materiaal hetgeen bij toepassing in de bouw door de 

toegepaste verbindingen zo min mogelijk mag worden aangetast. 

Aandachtspunten hierbij zijn ten eerste de in de verbinding toegepaste 

materialen (mortel?), de voor de verbinding noodzakelijke bewerkingen 

(kosten energie) en de hoeveel gecreëerde afval.  

3.2 Materialen 

De toepassing van het materiaal mortel zorgt, afhankelijk van de kwaliteit van 

de mortel, voor een sterke en stabiele verbinding, maar ook voor een toename 

van gewicht. De uitvoerbaarheid is complexer in verband met de wachttijd tot 

het uitharden van de mortel. Indien de verbinding volgens Figuur 2-6 wordt 

toegepast, zorgt de bevestiging van de draadstangen met haak voor extra 

complexiteit. Mortel als vulmateriaal is niet ‘sustainable’. De gebruikte 

basismaterialen zand, cement en kalk moeten worden gewonnen waarbij de 

winning en fabricage van cement en de winning van kalk nauwelijks 

milieuvriendelijk uitvoerbaar zijn. Tevens draagt het verwerken van de mortel 

tijdens de uitvoering niet bij aan positieve ontwikkelingen in het milieu.  

 

Hout als vervanger van mortel zorgt voor een geringer gewicht van het 

bouwwerk, daarnaast is hout van nature milieuvriendelijker dan beton (en 

staal) en, mits bossen op verantwoorde wijze worden beheerd, ‘sustainable’. 

Daarbij zijn bamboe en hout natuurlijke materialen. Het hout kan worden 

bevestigd aan de bamboewand door middel van lijm of schroeven. Dit zorgt 

voor samenwerking tussen hout en bamboe. De bamboestam moet echter 

worden uitgehold om een perfecte, cilindrische vorm te krijgen waar het hout 

dan in kan worden bevestigd. En dit uithollen kan ook enkel geschieden aan 

de uiteinden van de bamboestam. Dus wanneer er een verbinding wordt 

gecreëerd zoals weergegeven in Figuur 2-7, is er geen mogelijkheid om hout 

in staaf 1 toe te passen; opvulling met een of ander gietmethode lijkt in dit 

geval toch de enige mogelijkheid. Echter, dit “volgieten”, hoeft niet op de 

bouw te gebeuren waardoor de constructie demontabel blijft en de 

bouwsnelheid door het uitharden niet negatief wordt beïnvloed. Daarnaast is 
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bij de toepassing van lijm het uithollen ook noodzakelijk in verband met de 

hechting van de lijm aan de bamboewand, om het zachte celweefsel 

(parenchyma), dat slechts geringe afschuifsterkte bezit, zoveel mogelijk te 

verwijderen.  

 

 
Figuur 2-7: T-verbinding waarbij een houtvulling in staaf 1 onmogelijk is 

 

Een alternatief materiaal om bamboe op te vullen en een betere verbinding te 

maken is bijvoorbeeld plastic (kunststof). Deze opvulling heeft echter vrijwel 

dezelfde nadelen dan een opvulling met mortel: plastic kan nauwelijks 

milieuvriendelijk worden genoemd, zowel in het produceren als in het 

verwerken. Daarnaast zijn de constructieve eigenschappen van plastic vrijwel 

onbekend. Er wordt eveneens een niet-demontabele (aan elkaar “gegoten”) 

constructie verkregen. Ten opzichte van mortel en hout zijn de kosten van het 

gebruik van plastic hoger. Ten einde enige nadelen op te heffen moet bij de 

toepassing plastic moet worden gedacht aan ontwikkelingen richting 

geprefabriceerde verbindingsstukken waarbij excentrische aansluitingen van 

de bamboestammen onderling (zoveel mogelijk) moet worden voorkomen. 

Tevens moet het verbindingsstuk de bouwsnelheid verhogen. 

 

Bij de ontwikkeling van geprefabriceerde verbindingsstukken kan ook aan het 

materiaal staal / aluminium worden gedacht Doordat de diameter van de 

bamboestammen niet constant is en daardoor stammen met onderling 

verschillende diameters moeten worden aangesloten moet het 

geprefabriceerde verbindingsstuk deze verschillen kunnen opvangen. Een 

voorbeeld van een verbindingsstuk waarbij dit mogelijk is, uitgevoerd in 

staal, is gegeven in Figuur 3-2. 

  

 



Onderzoeksmiddag TU/e  2012  

 

15 

 

Een ander type verbinding is bijvoorbeeld een bamboedrager, een schoentje 

waar twee bamboestammen in liggen, zie  Figuur 2-9. De verbinding tussen 

de bamboestam en de stalen/aluminium schoen is hierbij, zeker bij het 

overdragen van trekkrachten, cruciaal. 

 

            
 

Figuur 2-8: Prefab verbindingsstuk [7]  Figuur 2-9: Bamboedrager 

3.3 Bezwijkmechanismen 

Naar aanleiding van de analyse van de verschillende materialen, is ervoor 

gekozen om de getoonde verbinding in Figuur 2-6, te onderzoeken met 

behulp van experimenten waarbij de bamboe is opgevuld met mortel of hout. 

Gezien de moeilijkheden, kosten en onbekendheid van de eigenschappen van 

plastic is dit materiaal niet verder in het hier beschreven onderzoek 

betrokken. Bij een houtopvulling wordt voor de verbinding tussen hout en 

bamboe onderscheid gemaakt tussen lijm en schroeven.  

 

De bezwijkmogelijkheden van een verbinding met een houtopvulling zijn 

essentieel anders vergeleken met de verbinding met een mortelopvulling. De 

mogelijke locaties waar de verbinding met mortelvulling en de verbinding 

met houtvulling kan bezwijken zijn in Figuur 2-10 en Figuur 3-5 aangegeven. 
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Figuur 2-10: Locaties waar een met  Figuur 2-11: Locaties waar een met 

mortelvulling gerealiseerde verbinding houtopvulling gerealiseerde verbin- 

kan bezwijken ding kan bezwijken 

 

De in Figuur 2-10 geschetste op trek belaste verbinding kan op de volgende 

wijze bezwijken: 

1. bezwijken van de draadstang 

2. bezwijken van de verbinding mortel – draadstang 

3. bezwijken van de bamboestam ter plaatse van het tussenschotje  

 

De in Figuur 2-10 geschetste op trek belaste verbinding kan op de volgende 

wijze bezwijken: 

4. bezwijken van de draadstang 

1. bezwijken van de verbinding hout – draadstang (lijm) 

2. bezwijken van het hout 

3. bezwijken van de verbinding hout – bamboe (lijm of schroeven) 

4. bezwijken van de gereduceerde bamboewand 

 

Deze bezwijkmechanismen van beide vullingen moeten worden geanalyseerd, 

van ontwerpformules worden voorzien, waarbij het maatgevende 

mechanisme moet worden geïdentificeerd. Dit is een van de onderdelen van 

het in dit artikel beschreven onderzoek. 
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3.4 Verbinding 

De verbinding, zoals weergegeven in Figuur 2-6, wordt belast op afschuiving 

en trekkrachten. De tijdens het bezoek aan de Uniandes (Universidad de los 

Andes) in Bogotá (Colombia) uitgevoerde experimenten zijn gebaseerd op de 

in dit knooppunt voorkomende (deel)verbindingen en over te dragen 

krachten. 

 

De twee basisopstellingen zijn weergegeven in Figuur 3-6  (testopstelling I) en 

Figuur 3-7 (testopstelling II), waarbij testopstelling I wordt belast op trek. De 

onderste verbinding in testopstelling II wordt belast op trek en afschuiving. 

De opvulling is mortel of hout. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-12: Testopstelling I   Figuur 2-13: Testopstelling II 

beide verbindingen worden gelijktijdig onderste verbinding wordt op trek en 

op trek belast afschuiving belast 
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4 Experimenteel onderzoek 

Het experimenteel onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium van de 

Universidad de Los Andes te Bogotá, Colombia. Voor de proeven waarbij 

bamboe is opgevuld met mortel, is gebruik gemaakt van de beschikbare 

kennis daar. De proeven waarbij bamboe is opgevuld met hout is voor 

medewerkers van de Uniandes een uitdaging geweest. Werken met hout is 

een relatief nieuwe ervaring. Deze proeven zijn dan ook, helaas, niet 

uitgevoerd zoals het zou moeten. 

4.1 Proeven 

De proef van testopstelling I met daarin de mortel (een “matige” kwaliteit 

waarbij de kubus druksterkte f’ck = 8 N/mm2 na 28 dagen uitharden); een 

draadstang met een diameter van ½ inch (Ø 12,7 mm) en een 

inbeddingslengte linb = 250 mm, zie Figuur 3-6, is zeven keer uitgevoerd. De 

eerste proeven toonden aan dat splijten van het bamboe het maatgevende 

bezwijkmechanisme is, zie Figuur 4-1. Ondanks de ervaring met 

mortelvulling was dit bezwijkmechanisme niet verwacht aangezien het 

splijten wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van de nodes (schotje + ring), 

zie Figuur 1-1. 

 

Om het splijten tegen te gaan zijn een aantal proefstukken voorzien van een 

metalen band, zie Figuur 4-2. Het bezwijkmechanisme in dit geval wordt 

gekenmerkt door het uittrekken van de mortel. Dat betekent, dat de schotjes 

bezwijken, maar de ring blijft intact.  

 

De resultaten van de proeven zijn gegeven in Tabel 4-1. 

 

    
Figuur 4-1: Splijten van de bamboe     Figuur 4-2: Bamboe met metalen banden 

 

In de voorbereiding van de proefstukken die volgens testopstelling II, zie 

 Figuur 2-13, zijn beproefd is eveneens een mortel met een kubus 
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druksterkte f’ck = 8 N/mm2 (na 28 dagen uitharden), en draadstangen met 

diameter d = ½ inch (Ø 12,7 mm) en een inbeddingslengte linb = 250 mm 

gebruikt. Aan de ene zijde van het proefstuk zijn twee diagonaal geplaatste 

draadstangen en aan de andere zijde één draadstang ingebracht. Er zijn 

wederom zeven proefstukken gemaakt en beproefd. Aan de zijde met de 

diagonaal ingebrachte draadstangen zijn geen metalen banden aangebracht; 

aan de andere zijde wel.  

Het bezwijken van de proefstukken is het best te karakteriseren door het 

indrukken van de bamboe ten gevolge van de loodrecht op de stam 

uitgeoefende belastingcomponent. Dit is geïllustreerd in Figuur 4-3. 

 
Figuur 4-3: Maatgevend bezwijkmechanisme voor de verbinding met de 

diagonaal ingebrachte draadeinden.  

 

Tijdens de eerste proeven (proefstuk II-II; II-IV; II-VI, zie Tabel 4-1) is 

uitsluitend een moer gebruikt, die ten gevolge van het indrukken van de 

bamboe al spoedig volledig in de stam verdween (nadat de moer volledig 

door de stam is getrokken is de sterkte van de verbinding volledig weg). Voor 

de vervolgproeven is er een ring toegepast wat de situatie aanzienlijk 

verbeterde Voor de situatie met volgring is het maatgevende 

bezwijkmechanisme niet indrukking; deze proefstukken bezwijken op splijten 

van de bamboe onder de bout. Wellicht heeft de toevoeging van metalen 

banden ook in dit geval een positief effect op de tijdens de experimenten te 

realiseren sterkte. Er moet echter worden opgemerkt, dat vanwege het werken 

van het bamboe (krimp) de noodzakelijke goede passing van de metalen 
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banden niet kan worden gegarandeerd gedurende de levensduur van het te 

realiseren bouwwerk en daardoor wellicht niet afdoende is om het 

bezwijkmechanisme “splijten” te voorkomen. 

 

De relatie sterkte – inbeddingslengte is onderzocht door de inbeddingslengte 

te variëren zoals in Figuur 4-4 is aangegeven. In feite wordt door het 

verlengen van de inbeddingslengte het aantal geactiveerde schotjes vergroot. 

In totaal zijn er drie testen per inbeddingslengte uitgevoerd, waardoor er voor 

deze categorie twaalf proefstukken zijn getest. Wederom is de eerder 

beschreven mortel toegepast, met een kubus druksterkte f’ck = 8 N/mm2 (na 20 

dagen uitharden). De diameter van de draadstangen is 9,5 mm (d = 3/8 inch).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-4: Testopstelling III – Variabele inbeddingslengte 

 

De resultaten van de proeven tonen verschillende bezwijkmechanismen: 

1. Splijten ter plaatse van de nodes 

2. Uittrekken van de draadstang 

3. Splijten ter plaatse van al aanwezige scheurvorming 

 

In 9 van de uitgevoerde proeven, van deze proefserie van 12 (4*3) in totaal, is 

het bezwijkmechanisme “splijten”, zie Figuur 4-1 voor een overzicht. Dit doet 

vermoeden dat de diameter van de draadstang weinig tot geen invloed heeft. 

a     b          c              d 
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Tussen de inbeddingslengte en de kracht waarbij splijten optreedt, is wel een 

nagenoeg lineair verband geconstateerd, zie formule (1) en Figuur 4-5. 

 

Het bezwijkmechanisme “uittrekken van de mortelvulling”, dat in principe 

het uitschuiven van de schotjes betekent, is tijdens de proeven niet 

geconstateerd. Een (voorzichtige) conclusie is, dat dit bezwijkmechanisme bij 

het activeren van twee of meer schotjes niet voorkomt, en daarom niet 

maatgevend is; dit in tegenstelling tot de situatie waarbij slechts één schotje 

wordt geactiveerd (korte inbeddingslengte).  

 

Het verplaatsen van de draadstang is in 2 van de 12 uitgevoerde proeven 

opgetreden. Dat betekent dat de hechting tussen de draadstang en de mortel 

niet voldoende was. In 1 proefstuk hebben bestaande scheuren gezorgd voor 

splijten van de bamboe.  

 

De resultaten van de experimenten op de in Figuur 4-4 aangegeven 

proefstukken zijn weergegeven in Tabel 4-1. In deze tabel zijn eveneens de 

resultaten van de experimenten uitgevoerd volgens testopstelling I en II te 

zien. In de laatste kolom wordt het bezwijken van het proefstuk nogmaals 

aangegeven. 

 

De afkortingen die worden gebruikt in Tabel 4-1, gebaseerd op de 

bezwijkmechanismen, zijn gedefinieerd als: 

 

S splijten ter plaatse van de nodes  

SA splijten ter plaatse van aanwezige scheur 

SB splijten van de bamboe onder de bout 

UM uittrekken van de mortelvulling 

UM+V uittrekken van de mortel (top) en verdwijnen van de moer t.g.v. 

indrukken van de bamboe 

UD uittrekken van de draadstang 
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Tabel 4-1: Resultaten van de (mortel)proeven testopstelling I t/m III 

Proefstuk 

Afmetingen  
Linb Fmax 

Gebruik van 

Bezweken 

op 
dextern  t  Metalen 

banden 

Ringen 

t.p.v. 

moeren mm mm mm kN 

T
es

to
p

st
el

li
n

g
 I

 

I 121 14,0 250 14,4 nee  S 

II 116 11,7 250 10,0 nee  S 

III 109 9,1 250 19,5 ja  UM 

IV 117 11,2 250 19,6 ja  UM 

V 111 9,8 250 22,5 ja  UM 

VI 108 8,6 250 22,5 ja  UM 

VII 113 12,1 250 21,5 ja  UM 

T
es

to
p

st
el

li
n

g
 I

I 

I 115 12,0 N.A. 19,6 ja ja UM 

II 116 11,6 N.A. 11,2 ja nee SB 

III 106 9,0 N.A. 18,3 ja ja SB 

IV 105 9,7 N.A. 17,0 ja nee UM+V 

V 116 12,3 N.A. 18,6 ja ja UM 

VI 113 11,5 N.A. 19,4 ja nee UM+V 

VII 114 10,8 N.A. 18,0 ja nee UM+V 

T
es

to
p

st
el

li
n

g
 I

II
 

a-I 100 10,9 227 23,5 nee  S 

a-II 101 10,5 287 20,3 nee  S 

a-III 104 12,7 245 14,0 nee  UD 

b-I 108 10,2 537 20,1 nee  UD  

b-II 107 10,4 521 23,8 nee  S 

b-III 100 10,7 512 22,3 nee  S 

c-I 102 8,6 688 22,6 nee  S 

c-II 106 14,3 611 26,2 nee  S 

c-III 101 7,9 627 30,3 nee  S 

d-I 109 8,8 893 18,1 nee  SA 

d-II 102 8,8 915 30,1 nee  S 

d-III 94 7,6 899 31,6 nee  S 
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De uitkomsten waarbij de draadstang is uitgetrokken, in totaal 2 van de 12 

uitgevoerde proeven van testopstelling III, zijn in de regressieanalyse, 

resulterend in formule (1) en Figuur 4-5, niet meegenomen. Ook de uitkomst 

van het splijten ter plaatse van een bestaande scheur, proefstuk III-d-III, is niet 

meegenomen in deze analyse van de resultaten volgend uit de proefstukken 

getest volgens testopstelling III.  

 

Formule (1) en Figuur 4-5 hebben daardoor uitsluitend betrekking op het 

bezwijkmechanisme “splijten” van het bamboe voor een draadstang met d = 

9,5 mm (en A = 71,3 mm2) en mortel met een kubus druksterkte f’ck = 8 N/mm2. 

 

                                        (1) 

  

           = gemeten sterkte van de verbinding; [N] 

         = de inbeddingslengte van de draadstang in de mortel; [mm]  

 

 

 
Figuur 4-5: Verband tussen inbeddingslengte en de bezwijkbelasting (eigen 

bewerking) 
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Voor de proeven waarbij de bamboe is opgevuld met hout is testopstelling IV 

gebruikt, zie Figuur 4-6. De bamboe is vooraf uitgehold tot een “perfecte” 

cilinder. In het hout, Radiata Pine, zijn draadstangen met een diameter d = ½ 

inch (12,7 mm) aangebracht. De draadstangen zijn niet ingelijmd; de 

draadstang wordt in de bamboestam aan het hout “verankerd” met behulp 

van ring(en) + moer; zie Figuur 4-6. 

 

De verbinding tussen het hout en bamboe is in vier van de in totaal acht 

proefstukken gerealiseerd met lijm. Voor de vier overige proefstukken is de 

verbinding met, in totaal acht, schroeven gerealiseerd. Bij alle acht de 

proefstukken is de draadstang gebroken, wat te verklaren is door de foutieve 

testopstelling. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 4-6 (fout – goed). Tijdens de 

uitvoering was de in Figuur 4-6 aanwezige ruimte van 60 mm niet aanwezig 

waardoor tijdens de proef de verbinding tussen hout en bamboe niet belast is 

geweest. Bezwijken van deze verbinding kon daardoor onmogelijk optreden. 

In feite is de proef daardoor, helaas, gereduceerd tot het testen van de 

draadstang en de druk evenwijdig aan de houtvezel onder de ring(en) en 

moer, waarbij de draadstang maatgevend is. 

                    
Figuur 4-6: Testopstelling IV fout – goed (eigen              Figuur 4-7: Schroeven 

bewerking)    

 

Testopstelling II, zie  Figuur 2-13 is ook gebruikt met houtvulling. De 

houtvulling, wederom tot een cilinder gedraaid Radiata Pine, is bevestigd aan 

het bamboe met behulp van (acht) schroeven. De schroefdiameter bedraagt 7 

mm. Dit geldt voor zowel aan de zijde waar de draadstangen diagonaal zijn 

ingebracht en de zijde waar een enkele draadstang evenwijdig aan de stam is 

ingebracht. Alle draadstangen hebben een diameter d = ½ inch (Ø 12,7 mm); 

ze zijn bevestigd met ring(en) en een moer (niet gelijmd). 

fout goed 



Onderzoeksmiddag TU/e  2012  

 

25 

 

Tijdens de proeven konden twee onderling samenhangende bezwijk-

mechanismen worden geconstateerd: 

 Splijten van de bamboe, geïnitieerd door de schroeven (verbinding 

tussen houtvulling en bamboe). 

 Uittrekken van de houtvulling. 

Eerst trad splijten van de bamboe op, daarna uittrekken van de houtvulling, 

zie             Figuur 4-7. 

 

Tabel 4-2 geeft de resultaten weer van de geteste proefstukken. 

 

Tabel 4-2: Resultaten van (hout)proeven testopstelling IV en II 

Proefstuk 

Afmetingen  
Fmax 

Bamboe-hout 

verbinding 

d.m.v.  

Bezweken 

op 
dextern  t  

mm mm kN 

T
es

to
p

st
el

li
n

g
 I

V
 

I-a 115 8,4 45,6 lijm DG 

II-a 11 7,1 46,4 lijm DG 

III-a 116 8,8 41,6 lijm DG 

IV-a 115 8,1 44,1 lijm DG 

I-b 116 9,1 44,9 schroeven DG 

II-b 116 8,8 44,6 schroeven DG 

III-b 114 8,3 45,2 schroeven DG 

IV-b 114 7,7 45,9 schroeven DG 

T
es

to
p

st
. I

I I-a 118 8,7 16,1 schroeven SS+UH 

II-a 114 8,0 8,1 schroeven SS+UH 

III-a 114 7,7 9,4 schroeven SS+UH 

IV-a 118 8,7 7,0 schroeven SS+UH 

 

Voor de afkortingen in Tabel 4-2 geldt: 

DG Draadstang gebroken 

SS Splijten van de bamboe, geïnitieerd door de schroeven 

UH Uittrekken van de houtvulling 

4.2 Conclusie 

De eerste conclusie, volgend uit de proeven waarbij de bamboe is opgevuld 

met mortel, betreft de functie van de metalen band. Deze voorkomt, in ieder 

geval tijdens de relatief kort durende laboratorium proeven, vroegtijdig 

splijten van de bamboestam resulterend in verhoging van der sterkte.  
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In het geval van de diagonaal ingebrachte draadeinden, zie  Figuur 2-13, 

voorkomt het gebruik van een ring tussen de moer en bamboe het 

bezwijkmechanisme waarbij de moer vroegtijdig (bij lage belasting) in de 

bamboe wordt getrokken. De ring verhoogt de sterkte van de verbinding 

aanzienlijk.  

 

De proeven waarbij de internodes zijn opgevuld met mortel vertonen een 

nagenoeg lineair verband tussen de inbeddingslengte van de draadstangen de 

verbindingssterkte.  

 

Uit de proeven die zijn gedaan waarbij de bamboe is opgevuld met hout 

wordt geconcludeerd dat het aantal schroeven voor de verbinding tussen de 

houtvulling en de bamboestam onvoldoende was. De bepaling van het aantal 

schroeven op basis van de Johansen-Meyer theorie (basis voor de in EN 1995-

1-1 (Eurocode 5) opgenomen controleregels) heeft niet tot het gewenste 

resultaat geleid. Vroegtijdig splijten van het bamboe leidt tot de conclusie dat 

de Johansen-Meyer theorie, die uitgaat van plastisch materiaalgedrag van de 

schroef, het hout en de bamboe, beschrijft daardoor niet het opgetreden 

bezwijkmechanisme; nadere studie ten aanzien van dit bezwijkmechanisme, 

en vooral hoe het is te voorkomen, verdient nadere studie.  

Uit de houttesten die zijn uitgevoerd met lijm kunnen, vanwege de in relatie 

tot Figuur 4-6 beschreven foutieve proefopstelling, geen conclusies worden 

getrokken. 

 

Algemeen geldt dat de sortering van de bamboestammen erg belangrijk is. 

Aanwezige scheuren beïnvloeden de splijtcapaciteit van de bamboestam 

negatief en dat kan er voor zorgen dat de stam bij een relatief lage belasting 

scheurt. Het bezwijkmechanisme splijten van het bamboe komt 

(waarschijnlijk) niet voor bij in-gelijmde houtvulling. In dat geval zal voor de 

maakbaarheid zelfs zaagsneden evenwijdig aan de bamboestam (kunstmatige 

scheur) worden aangebracht ten einde de persdruk op de lijmverbinding te 

kunnen realiseren.  

 

5 Verbindingstechniek voor het cultuurpodium 

Gezien de gestelde eisen op het gebied van constructie, architectuur en milieu 

gaat de voorkeur uit naar het toepassen van bamboestammen opgevuld met 

hout. Vanwege de wens het bezwijkmechanisme “splijten van de 

bamboestam” te elimineren zal de houtvulling moeten worden ingelijmd. 
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Ontwerpregels voor het beschrijven van de verschillende bezwijk-

mechanismen moeten worden opgesteld.  

 

Voor het cultuurpodium, gezien de dubbele symmetrie en veel dezelfde 

verbindingen is een prefab verbindingsstuk een goed alternatief.  

 

Het is duidelijk, dat het in dit artikel beschreven onderzoek nog niet tot een 

einde is gebracht. Het is wel duidelijk, dat kennis over de toe te passen 

verbindingen tussen de bamboestammen van essentieel belang zijn ten einde 

te kunnen concluderen of het cultuurpodium conform de Nederlandse 

bouwregelgeving realiseerbaar is.  
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Integratie van constructie en akoestiek bij het 

ontwerp van houten zwembadoverkappingen 

Erik Bernhart en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 
Bij het constructieve ontwerp van zwembaden moet de akoestische beleving van de ruimte een 

belangrijk aandachtspunt zijn. In dit afstudeerproject is onderzocht in welke mate de 

dakconstructie zowel een constructieve als akoestische rol kan vervullen. Hierbij is de invloed 

van de dakconstructie op de ”nagalmtijd” als belangrijkste akoestische parameter zowel met 

handberekeningen als een raytracing programma onderzocht. Het overkappingsprincipe dat op 

akoestisch en constructief gebied de meeste potentie heeft, is constructief verder uitgewerkt. 

 

1 Inleiding 

Geluid en zwembaden, men zou denken wat hebben die twee met elkaar te 

maken? Schreeuwende kinderen, klotsend water, discomuziek en fonteinen. 

De gemiddelde moeder of opa die met het kroost een dagje zwemmen heeft 

gepland, komt al snel tot de conclusie dat de combinatie van schreeuwende 

kinderen met al het omgevingslawaai in een zwembad een forse aanslag 

pleegt op het gehoor, concentratievermogen en fitheid. Voor bezoekers die 

eens een middag in een zwembad verblijven is dit vaak een noodzakelijk 

maar overkomelijk kwaad. Van zwembadpersoneel dat 40 uur per week aan 

deze factoren bloot staat, wordt echter wel verwacht dat ze goed kan 

functioneren. De meeste geluid producerende bronnen zijn niet te verbannen, 

maar er kan wel voor worden gezorgd dat deze een zo klein mogelijke impact 

hebben op personeel en bezoekers.  

 

Hoe komt het dat sommige zwembad zo galmend en lawaaierig zijn? Het lijkt 

erop dat met akoestische randvoorwaarden tijdens ontwerp onvoldoende of 

geen rekening is gehouden.  

Na constatering van akoestische problemen is er een keur aan materialen 

beschikbaar die de akoestiek verbeteren, maar passen deze toevoegingen 

achteraf ook in het ontwerp? 

Het is natuurlijk veel beter in het ontwerp van het zwembad door middel van 

vorm en materialisatie rekening te houden met het akoestisch gedrag van de 

ruimte waarin uiteindelijk zoveel “harde” reflecterende vlakken (water, 

tegels) aanwezig zijn. De materialisatie en vorm van de overkapping heeft 

grote invloed op de akoestische beleving 
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2 Akoestiek 

2.1 Nagalmtijd 

Een van de belangrijkste akoestische parameters is de nagalmtijd. Deze staat 

voor de tijdsduur die nodig is voor de afname van het geluidsdrukniveau met 

60 dB na het uitzetten van een geluidsbron, en wordt weergegeven als T[s], te 

berekenen met behulp van de zogenaamde wet van Sabine [1], zie formule (1). 

 

 De gemeten nagalmtijd kan een uitspraak doen over de mate van storend 

geluid dat terugkaatst nadat een bron (persoon, muzikant etc.)geluid 

produceert. Deze nagalmtijd is echter in grote mate afhankelijk van het doel 

van de ruimte. Binnen een grote volumineuze kerk waar gezongen wordt, is 

een langere nagalmtijd gewenst dan in een typische woonkamer waar enkel 

gesproken wordt. Zwembaden en sporthallen zullen wat betreft functie tussen 

deze twee uitersten in zitten. Bij het ontwerp van zwembaden en sporthallen 

moet in hoofdzaak worden gelet een op duidelijke spraakoverdracht tussen 

instructeurs en gebruikers. Een te lange nagalmtijd houdt in dat er na een 

langere tijd dan wenselijk is nog reflecties vanaf de aansluitende 

oppervlakken terugkaatsen naar de ontvanger. Een te lange nagalmtijd wordt 

doorgaans als onprettig ervaren als het om overdracht van spraak gaat. 

2.2 Absorptie 

Naast het meten van de nagalmtijd in een ruimte die al gerealiseerd is, kan 

met behulp van  de door Sabine [1] ontwikkelde formule (1) een relatief 

eenvoudige benadering van de te verwachten nagalmtijd T(s) worden 

gemaakt.   

 

nA

V
T 16,0         (1) 

met : 

T = nagalmtijd; [sec] 

V  =Volume;  [m3] 

An  =“Open raam” oppervlak; [m2]  

 

Het open raam oppervlak A representeert het oppervlak dat geluid volledig 

absorbeert Een open raam laat immers het geluid volledig door en absorbeert 

zo doende al het opvallende geluid volledig, en wordt berekend met behulp 

van formule (2).  
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n

i

iin AA
1

         (2) 

met: 

i   absorptiecoëfficiënt[-] behorende bij oppervlak Ai; [m2] 

In principe beschrijft het quotiënt het 
1

/
n

n i

i

A A


 deel van de opvallende 

energie dat wordt geabsorbeerd en hierdoor niet binnen de ruimte terug 

wordt gereflecteerd De absorptiecoëfficiënt is materiaal- en frequentie 

afhankelijk. Bij α=0 zal geen enkele energie worden geabsorbeerd, bij α=1 

wordt alle energie door het materiaal geabsorbeerd, vergelijkbaar met een 

open raam waar alle energie doorheen gaat. 

Tabel 2-1 geeft waarden voor de absorptie coëfficiënt van verschillende 

materialen. 

 

Tabel 2-1: Absorptie eigenschappen van verschillende materialen 

α per 

freq[Hz]Materiaal 

125 250 500 1000 2000 4000 αge

m 

Glas 0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,09 

Tegels  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

Houtplaati 0,25 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07 0,12 

Hout perforatieii 0,08 0,2 0,55 0,65 0,5 0,4 0,40 

Glaswol 90mm 0,24 0,51 0,77 0,95 0,89 0,85 0,70 

 

In Tabel 2-1 zijn voor verschillende materialen de absorptie coëfficiënten 

gegeven per frequentieband. Hieruit valt op te maken dat harde materialen 

als glas en tegels, weinig absorberend vermogen bezitten in vergelijking met 

een absorberend materiaal als glaswol. Ook een massief houten oppervlak 

bezit vooral voor de hogere frequenties weinig absorberend vermogen. 

Wanneer houten beplating wordt voorzien van gaten waarachter 

absorptiemateriaal, bijvoorbeeld glaswol, is bevestigd, kan afhankelijk van de 

perforatiegraad, achterruimte en isolatiedikte gevarieerd worden en hiermee 

de mate van absorberend vermogen worden beïnvloed.  

 

Naarmate er een grotere achterruimte wordt gerealiseerd, worden lagere 

frequenties beter geabsorbeerd. Op dit principe gebaseerde constructies; 

                                                           
i 16-22m hout(mes en groef) op frame met 50mm achterruimte gevuld met minerale wol 
ii 3,5mm plaat, gaten 5mm in vierkant patron met circa 13% perforaties, op frameconstructie met 

25mm achterruimte gevuld met 25mm minerale wol 
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absorptiemateriaal achter een geperforeerd oppervlak, worden 

Helmholtzresonatoren genoemd.zie figuur 2-1. 

 

 
Figuur 2-1 principe Helmholtzresonator. 

 

2.3 Reflectie 

Geluid dat niet wordt geabsorbeerd of anderszins wordt “afgevangen” wordt 

gereflecteerd. Daardoor is ook reflectie van geluid van belang voor de  

optredende nagalmtijd. Daar waar tussen twee parallel aan elkaar 

georiënteerde oppervlakken geluid weerkaatst, kan een zogenaamde 

flutterecho optreden die als zeer storend ervaren wordt. Dit kan worden 

voorkomen door de vlakken een zekere ruwheid en/of “lokaal afwijkende 

oriëntatie” te voorzien waardoor het geluid in plaats van spiegelend, ook 

diffuus kan terugkaatsten. 

 
Figuur 2-2 spiegelende(links) en diffuse(rechts) weerkaatsing. 

 

Als relatief eenvoudige oplossing geldt dat het wijzigen van de oriëntatie van 

één van de parallelle spiegelende oppervlakken, de eerder genoemde  

flutterecho’s grotendeels kunnen voorkomen. 
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De invloed van de reflectieoppervlakken is echter niet met de eerder 

beschreven Sabine Formule te achterhalen, het betreft immers geen absorptie. 

Met behulp van zogenaamde raytracing (berekenen van de geluidbanen, 

weergegeven door de in figuur 2-2 aangegeven pijlen) is deze invloed op de 

nagalmtijd wel te bepalen.  

2.4 Reductie nagalmtijd 

In hoofdzaak zullen de eerder genoemde onderdelen van invloed zijn op de 

nagalmtijd, en daarbij de akoestische beleving in de ruimte. Wanneer de 

volgende aanbevelingen in acht worden genomen, kan een korte nagalmtijd 

gerealiseerd worden: 

 

 Reductie van het volume van de ruimte 

 Vergroting van het absorptieoppervlak(in dit geval het dak) 

 Verbeteren van de absorptie eigenschappen van de oppervlakken 

(dak, wanden en vloer) 

 Oriëntatie van dakoppervlak niet parallel aan grondvlak. 

In het algemeen: voorkomen van op relatief korte onderlinge afstand 

gepositioneerde parallelle vlakken.  

 

3 Constructiesystemen 

Met de aanbevelingen voor het reduceren van de nagalmtijd zijn een aantal 

constructiesystemen geanalyseerd, waarbij de integratie van de akoestische en 

constructieve eigenschappen voorop staat. 

 
Figuur 3-1 Beschouwde constructiesystemen 

3.1.1 A:  Stressed skin panelen. 

Verlaagd plafond met akoestische kwaliteiten combineren met constructieve 

functie van onderflens als een omgekeerd T-profiel. Akoestisch plafond 

gebruiken om trekcomponent in buigligger te vergroten. Volume van de 

ruimte blijft zo klein mogelijk met in acht name van de toe te passen vrij 

hoogte. De onder flens wordt geperforeerd en boven op de onder flens wordt 
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absorberend materiaal aangebracht waardoor een zogenaamde 

Helmholtzresonator wordt gecreëerd.  

3.1.2 B:  Boxbeams 

Akoestische isolatie wordt in de hoofddraagconstructie geplaatst.Hierbij 

worden de lijven geperforeerd uitgevoerd waadoor wederom 

Helmholtzresonator worden gecreëerd.  Indien de platen constructief aan de 

Bosbeams worden bevestigd kunnen deze tevens bijdragen aan de sterkte en 

stijfheid van de constructie. 

3.1.3 C:  Vouwdakconstructie 

Vergroting van het dakoppervlak zorgt voor meer absorptievermogen en 

gewijzigde reflectieoppervlakken, waardoor een diffuus reflectieveld ontstaat. 

Het gehele dak is hierbij de hoofddraagconstructie, dat de belasting in één 

richting afdraagt. 

3.1.4 D:  Ruimtegrid of “piramidedak” 

Uitbreiding van vouwdakprincipe met reflectievlakken in meerdere 

richtingen voor extra verstrooiing van geluid. Creeren van extra 

geluidskamers waarin absorptiemateriaal geplaatst kan worden. Er ontstaat 

een constructie, die, mits de verbindingen adequaat worden ontworpen, in 

staat is de belastingen in onderling twee loodrechte richtingenaf te dragen. Dit 

is echter alleen effectief bij nagenoeg vierkante gebouwen. Indien de lengte 

van de twee onderling loodrechte richtingen te veel van elkaar verschillen, dat 

wil zeggen lx > 1,2 ly (zie figuur 3-1) wordt de belasting in hoofdzaak in één 

richting, in dit geval in de y-richting, afgedragen. 

 

 
Figuur 3-1: Rechthoekig dakvlak. 
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De genoemde akoestische aanbevelingen komen het best tot hun recht 

wanneer een vouwdak of piramidedak wordt gebruikt. In het volgende 

hoofdstuk wordt de invloed van reflectie en absorptie van deze constructie 

vormen verder uitgewerkt. 

  

4 Akoestisch onderzoek 

4.1 Ontwerpberekeningen 

Om de invloed van de oriëntatie van het dakvlak op de nagalmtijd te toetsen, 

is een piramidedakmodel (Tpir.) vergeleken met een referentiemodel (Tref) 

waarin het dakoppervlak volledig vlak is. Als uitgangspunt is een volume van 

ly x lx x h = 40 x 72 x 6 = 17600m3 gebruikt (zie figuur 3-1 voor ly en lx; h = 

gebouwhoogte). Als dakoppervlak wordt een geperforeerde houtplaat 

aangenomen. Wand en vloeroppervlak worden respectievelijk als glas en 

tegels uitgevoerd. Het absorptievermogen van deze materialen is terug te 

vinden in Tabel 2-1.Voor de frequenties van 250 tot 2000 Hz  wordt een 

ontwerpnagalmtijd van T[s] = 2,0 [sec] aangehouden. 

4.1.1 Referentie zwembad 

Figuur 4-1 toont de resultaten van een handberekening waarbij formule (1) is 

gebruikt voor de bepaling van de nagalmtijd T(60), waarbij een afname van 

het geluidsdrukniveau met 60 [dB] wordt berekend. Figuur 4-1 toont 

eveneens de nagalmtijd T(30), deze is berekend met een raytraceanalyse 

uitgevoerd met het computerprogramma Odeon [2]. 

 

 
 

Figuur 4-1 Nagalmtijden T30ref en T60ref berekend met respectievelijk  

een computer, - en handberekening voor het referentie zwembad. 
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De T(30) staat voor de tijd van de  afname van het geluidsdrukniveau met 30 

[dB] vermenigvuldigd met een factor twee. De reden voor het gebruik van 

T(30) in plaats van T(60) komt door het feit dat bij het meten en berekenen van 

de nagalmtijd vaak geen verval van 60dB waargenomen kan worden omdat 

het verschil tussen het meetsignaal en achtergrondgeluidsniveau kleiner is 

dan 60dB. Er blijken voor het referentiezwembad  grote verschillen te zitten in 

de te verwachten nagalmtijd. De computeranalyse laat voor de 

middenfrequenties een beduidend langere nagalmtijd zien.  

De reden van de verschillen komen vooral door het feit dat de 

handberekening geen rekening houdt met reflectie van parrallelle vlakken 

(dakvlak parallel aan vloer), waardoor de handberekening een “foute” 

indicatie van de nagalmtijd geeft . 

4.1.2 Piramide zwembad 

Het piramide zwembad is voorzien van oppervlakken die het opvallende 

geluid diffuus kunnen weerkaatsen. Vergelijking van de computer, T(30)pir, 

en handberekekening T(60)pir, resulteert in Figuur 4-2. Doordat de vloer en 

het dak nu niet parallel lopen vertonen de hand en computerberekening 

vergelijkbare resultaten, en kan in dit geval met behulp van een 

handberekening voldoende inzicht worden gegeven in de te verwachten 

nagalmtijd. 

 
Figuur 4-2 Computer- en handberekening piramidebad(Tpir) 

4.1.3 Invloed van reflectie en absorptie op nagalmtijd 

De in Figuur 4-2 weergegeven nagalmtijden laten enkel de invloed van de 

reflectie op de nagalmtijd zien. Het vergroten van het absorptieoppervlak  
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An =  iAi, zie formule (1),  is gecompenseerd met een verlaging van de 

absorptiecoëfficiënt van het dakoppervlak, zodat per saldo een even groot 

open raam oppervlak An aanwezig is. De overeenkomst tussen T(60)pir en 

T(60)ref laat dit zien. Wanneer in het piramidemodel een absorptie coëfficiënt 

wordt toegepast zoals is omschreven in Tabel 2-1 (hout perforatie), kan een 

handberekening worden gemaakt waar naast de invloed van de reflectie, ook 

het toegenomen absorptieoppervlak is meegenomen. 

 

 
Figuur 4-3 Invloed van reflectie en absorptie in piramidemodel. 

 

De vergroting van het absorptieoppervlak en wijziging van de orientatie 

resulteren voor het piramidemodel in een nagalmtijd die voor de meeste 

frequenties ruim onder de gestelde nagalmtijd van T(60) = 2,0 [s] blijft. Voor 

de lage frequenties werkt het gebruikte materiaal (hout perforatie)  niet 

optimaal. Vergroting van deze achterruimte zal ook voor de lagere frequenties 

meer absorptie tot gevolg hebben. 

De constructieve uitwerking van het akoestische model is gedaan voor het 

vouwdakprincipe. Wijziging van de dakvlakoriëntatie zal ook voor het 

vouwdakmodel voldoende spreiding geven om hiervoor handberekeningen te 

kunnen maken zonder raytrace analyse. Tevens zal een vouwdakconstructie 

eenvoudiger gedimensioneerd kunnen worden dan een dakvlak dat is 

opgebouwd uit piramides. Een piramide dak zal constructief enkel werken bij 

een gelimiteerde verhouding tussen lx en ly effectief zoals in figuur 3-1 is 

aangegeven. 

Om voor de lage frequenties voldoende absorptie te genereren, moet de 

ruimte tussen het absorptiemateriaal en achter constructie worden vergroot 

zodat meer absorptie wordt verkregen. Door gebruik te maken van een 

vouwdakconstructie in combinatie met boxbeams wordt een systeem 

ontworpen waarin lage frequenties beter kunnen worden geabsorbeerd. 
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5 Constructieve uitwerking 

5.1.1 Bouwkundige afwegingen 

 
Figuur 5-1: Principe opbouw van het vouwdak. 

 

In het akoestische ontwerp is voor het dakvlak één oppervlak met één 

absorptiecoefficient gebruikt. Hierbij is geen rekening gehouden met de 

benodigde achterruimte. Bij een open dakvariant zal de achterruimte beperkt 

zijn tot de breedte tussen de lijfplaten. Wanneer boven de boxbeams een 

horizontale afsluitende laag wordt aangebracht, wordt de akoestische 

achterruimte vergroot, doordat beide lijfplaten van de boxbeams geperforeerd 

worden. Deze variant heeft tevens meer ruimte voor  het wegwerken  van 

bijvoorbeeld electra en ventilatiebuizen. Het aan de bovenzijde afsluiten van 

de vouwdakelementen met plaatmateriaal draagt tevens bij aan de 

horizontale stijfheid van het dakvlak. Tenslotte resulteert het aan de 

bovenzijde afsluiten van het vouwdak in een vlak dak, hetgeen grote 

voordelen heeft bij de afwerking.  

Conclusie: een gesloten vouwdak heeft de voorkeur boven een open 

variant.Voor de constructieve werking van het vouwdak is de afsluiting aan 

het bovenvlak echter achterwege gelaten.  

 

5.1.2 Theorie vouwdakprincipe 

Het vouwdakprincipe is opgebouwd uit een aantal platen dat ter hoogte van 

de opleggingen horizontaal gekoppeld is. Tussen de opleggingen zijn de 

afzonderlijke platen aan zowel de boven als onderzijde scharnierend 

verbonden aan de naastgelegen elementen. De horizontale verstijvingen bij de 

opleggingen, zie figuur 5-2, steunen de platen horizontaal waardoor de 

verbinding tussen de schuin geplaatste liggers, die samen het vouwdak 

vormen, als ingeklemd kunnen worden beschouwd. 
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Figuur 5-2  Vouwdakprincipe 

  
Figuur 5-3  Schematisering ligger 

5.1.3 Opbouw samengestelde ligger (de boxbeam). 

Voor de  opbouw van de samengestelde liggers is gebruik gemaakt van LVL 

lijfplaten. Voor de flenzen wordt gelamineerd hout uit de sterkteklasse GL32H 

gebruikt. Voor de vormstabiliteit van de lijfplaten is gekozen voor een LVL 

plaat waarbij niet alle fineerlagen in één richting gelijmd zijn, de zogenaamde 

LVL-Q variant. Hierdoor zal ook buiging loodrecht op de 

overspanningsrichting aanzienlijk beter opgenomen kunnen worden dan een 

LVL platen waarbij alle fineerlagen eenzelfde oriëntatie hebben, de 

zogenaamde LVL-S variant.  

5.1.4 Schaalmodel dakconstructie 

Om de theoretische uitgangspunten op een eenvoudige manier te staven, is 

een schaalmodel van karton gemaakt. Dit model is beoordeeld op het gedrag 
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bij horizontale als verticale belasting. Zie figuur 5-5, waar het aanbrengen van 

een horizontale belasting wordt geïllustreerd. 

 

 
Figuur 5-4: Schaalmodel van het vouwdak, horizontaal belast. 

 

Figuur 5-4 toont, dat de buitenste vouwdakelementen geen horizontale steun 

van een naastgelegen element ontvangen en in verhouding meer kunnen 

verplaatsen dan de gesteunde elementen. Deze locatie is juist belangrijk voor 

het inleiden van horizontale windbelasting.  

5.1.5 Horizontale stijfheid  

De optredende horizontale verplaatsingen in het dakvlak hangen af van het 

aantal verbindingsmiddelen tussen de afzonderlijke liggers. De horizontale 

stijfheid van het dakvlak is hier gebaseerd op 10 elementen(liggers), waarbij 

de invloed van de verbindingsmiddelen met een samenwerkingsfactor  s 

weergegeven is. Voor de bepaling van de horizontale stijfheid is een open 

vouwdak gedimensioneerd (opmerking: zoals vermeld wordt de dakschijf die 

aan de bovenzijde alle vouwdakelementen koppelt niet in de bepaling van de 

horizontale stijfheid betrokken). Dan geldt formule (3).  

 



10

1

2
10

1 j

jjs
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jw eAII        (3) 

 

 
Figuur 5-5 samenwerking van gestapelde verbonden elementen 

 

Waarin: 

Iw Werkzaam traagheidsmoment samengestelde ligger; [mm4] 
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Ij Traagheidsmoment per onderdeel j; [mm4] 

Aj Oppervlak van element j; [mm2] 

ej Afstand zwaartepunt element tot gezamenlijk zwaartepunt; [mm] 

s Samenwerkingsfactor tussen liggers; 

p
s




1

1
            (4) 

Bij drie gekoppelde elementen wordt p berekend m.b.v. formule (5). 

j

v

d
A

k

a

l

E
p

2

,0

2
           (5) 

Eo;d rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de  

 vezelrichting; [N/mm2] 

l systeemlengte van de ligger; [mm]. 

  gemiddelde h.o.h. afstand van de verbindingsmiddelen; [mm]. 

kv verschuivingsmodulus verbindingsmiddel[N/mm]. 

Aj oppervlak van element j; [mm2]. 

 

Om de verplaatsingen bij 10 elementen te berekenen kan de factor p zoals 

omschreven geen correcte uitspraak doen. Met behulp van het EEM 

programma Axis VM [3] zijn berekeningen gemaakt waarbij de 

verplaatsingen berekend zijn voor liggers opgebouwd uit 1 tot 10 liggers. 

Hierbij is een uniforme afschuifstijfheid van Kv= 10.000 [N/mm],  

representatief voor één voldraadse schroef h.o.h. 1000 mm met d = 12 mm, 

gehanteerd. In figuur 5-6 zijn de samenwerkingsfactor s en het statisch 

oppervlaktemoment*s weergegeven voor n = 1 tot n = 10 (n = aantal 

elementen). 

 
Figuur 5-6  Samenwerkingsfactor γs  en statisch oppervlaktemoment . 
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Figuur 5-6 toont een afname van de samenwerkingsfactor s en een 

toenemend waarde voor  2

jj eA met toenemend aantal elementen. Het 

product van beiden,  2

jjs eA , laat een vrijwel lineair verband zien; zie 

Figuur 5-7. 

 

 
Figuur 5-7 Product  2

jjs eA in relatie tot het aantal betrokken elementen. 

 

In Figuur 5-8 is de verplaatsing in Y-richting weergegeven voor een systeem 

met n=10 elementen. 

 

 
Figuur 5-8 Verplaatsing eY max=10,7mm bij windbelasting(qwind=2,0kN/m). 

 

De respons van het systeem met 10 elementen laat een maximale verplaatsing 

van circa 10,7mm zien bij de koppeling tussen het tweede en derde elementen. 
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Een extreme vervorming t.p.v de krachtsinleiding die zoals in Figuur 5-4 leek 

te ontstaan, treedt in de computeranalyse niet op.  

 

5.1.6 Buiging loodrecht op hoofdoverspanningsrichting 

Door de horizontale windbelasting treedt buiging op in de richting loodrecht 

op de overspanningsrichting van de liggers. De vouwdakelementen die 

samen liggers vormen zijn aan elkaar bevestigd. In de verbinding tussen deze 

elementen wordt een moment overgedragen.  

 

 
Figuur 5-9 Buiging bij belasting loodrecht op hoofdoverspanning  

 

De lijven van de vouwdakelementen worden bij buiging in de 

overspanningsrichting hoofdzakelijk op afschuiving worden belast. Ten 

gevolge van de buiging loodrecht op de overspanningsrichting, ontstaan 

doordat de elementen schuin staan, treden trek- en drukcomponenten op.   

Het weerstandsmoment Wx in mm3 wordt gebruikt voor het berekenen van de 

optredende buigspanningen, zie Figuur 5-9, wordt berekend m.b.v. formule (6). 
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Het maximale optredende buigend momenten bij een belasting zoals 

weergeven in Figuur 5-8  ontstaat in de doorsnede op een afstand van ½*L en 

bedraagt 2,27 kNm. 

 

Invullen van  lijfdikte b0 =90mm, b1=220mm en een werkende breedte van 

1000mm resulteert in het volgende traagheidsmoment: 

3710*19,11000*90*
2

1
220*90*

2

1
mmW 








  

 

Voor de optredende  “buigspanning” wordt gevonden:  

27

6

30,0
10*19,1

10*27,3

mm

N
 . 

 

Deze buigspanning dient getoetst te worden aan de treksterkte van de 

lijfplaten (LVL-Q) ft,k, = 8,0 N/mm2 : 
2

76,59,0*
25,1

0,8
30,0

mm

N
 : voldoet. 

Buiging loodrecht op de overspanningsrichting voldoet bij toepassing van het 

vouwdaksysteem. De boven beplating die ten behoeve van de beloopbaarheid 

en fysieke afsluiting van het dak fungeert, hoeft niet als verstijver mee te 

werken om buiging loodrecht op de overspanningsrichting op te vangen.  

 

5.1.7 Perforaties in lijfplaten 

Door het ontbreken van onderzochte sterkte en stijfheidseigenschappen van 

de geperforeerde akoestische platen, kan de dwarskrachtcapaciteit van de 

lijfplaten niet eenvoudig worden achterhaald. Op voorhand kan worden 

gesteld dat ter plaatse van de oplegging de dwarskracht het grootst is, en 

perforaties hier een grotere invloed op de krachtswerking veroorzaken dan 

halverwege de overspanning. Omdat de samengestelde ligger voornamelijk 

op stijfheid is ontworpen, speelt de bijdrage van de flenzen aan de stijfheid de 

grootste rol. De invloed van het lijfmateriaal tussen de flenzen is voor wat 

betreft de buigstijfheid te verwaarlozen. Wel moet worden gecontroleerd of 

sparingen in de vorm van perforaties de normaal en schuifspanningen niet te 

veel vergroten. In Figuur 5-10 is te zien dat de normaalspanning t.g.v. 

perforaties(links) 1,5 maal groter worden dan een massieve plaat die belast is 

met een voor het lijf representatieve normaalspanning(rechts)  
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Figuur 5-10  Links: schuifspanningen in plaat met perforaties. 

 Rechts: schuifspanningen in plaat zonder perforaties. 

 Schuifspanningen links tot 1,5 maal de schuifspanningen rechts. 

 

6 Conclusies 

6.1.1 Vergroten absorptieoppervlak 

Vergroting van het absorptieoppervlak draagt bij aan het verkorten van de 

nagalmtijd. Omdat vergroten van het absorptieoppervlak vaak ook vergroting 

van het volume van de ruimte tot gevolg heeft, moet een balans worden 

gevonden tussen een klein volume en groot absorptieoppervlak. 

6.1.2 Oriëntatie dakvlak ten opzichte van grondvlak 

Door een niet parallelle oriëntatie van het dakvlak ten opzichte van het 

grondvlak zal dit resulteren in een groter dakoppervlak. Hiermee worden de 

twee eigenschappen gecombineerd, namelijk de afwezigheid van parallelle 

vlakken en vergroting van het absorptie oppervlak die een positieve invloed 

op de nagalmtijd hebben.  

6.1.3 Vergroten absorptievermogen dakvlak 

De absorptie eigenschappen van hout zijn van nature niet hoog. Door het 

creëren van Helmholtzresonators door middel van perforaties en akoestische 

isolatie achter de geperforeerde houten platen worden de absorptie 

eigenschappen van het dakvlak aanzienlijk verbeterd. Hiermee is de 

noodzaak tot het ophangen van akoestische panelen of doeken, of andere 

“lapmiddelen”, die de visuele kwaliteit van de ruimte (onbedoeld) 

beïnvloeden beperkt of overbodig. De combinatie van bovengenoemde 

punten zullen bij toepassing in een zwembadoverkapping een positieve 

bijdrage leveren op de akoestische beleving. 
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6.1.4 Perforaties in lijfmateriaal 

Toepassing van akoestische perforaties in constructief plaatmateriaal lijkt tot 

op heden nog niet te zijn toegepast. Zowel samengestelde houten liggers, als 

geperforeerde gelamineerde platen worden op de markt gebracht en gebruikt. 

Door deze twee producten te combineren kan een samenwerking worden 

bereikt die de akoestische eigenschappen verbeteren, en de constructieve 

eigenschappen nagenoeg niet wijzigen.  

De voor het zwembad gedimensioneerde geperforeerde constructie levert een 

bijdrage aan het verkorten van de nagalmtijd, maar zal dit niet altijd naar 

behoren kunnen doen voor alle frequenties. Bij die toepassing van 

Helmholtzresonatoren moet rekening worden gehouden met de dikte van het 

plaatmateriaal en toepasbare perforaties.  
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1 Introduction 

The serviceability of timber floors becomes more decisive because of the use 

of high strength materials, prefabricated timber construction elements and 

longer spans. Beside deflection requirements the dynamic aspects must be 

considered, especially for lightweight timber floors where a pedestrian body 

mass is quite influential. Human footfall is a significant source of vibration 

and if its effects are not assessed accurately during the design of a lightweight 

floor structure it may be rendered uncomfortable for occupants.  

This has been the incentive for starting a research project which has been the 

final project to graduate as a master in Structural Engineering at the 

Eindhoven University of Technology. Part of the research has been carried out 

within the COST FP0702 framework by means of a so-called Short Term 

Scientific Mission at the Edinburgh Napier University under supervision of 

Dr. Ben Zhang, which lasted from May until August 2010.  

Vibrations induced by footsteps in floors can annoy occupants or disturb 

operation of sensitive equipment and processes, if the vibrations are not 

properly controlled. Proper controlling relies on a good understanding of the 

nature of floor vibrations induced by footsteps. The magnitude and type of 

floor vibrations induced by footsteps from normal walking are mainly 

controlled by the inherent dynamic properties of the floor system: the floor 

system stiffness, its mass and its capacity to dissipate vibration energy 

(damping). These properties are in turn determined by floor materials, design 

and construction.  

In the project described in this paper the prediction of pedestrian induced 

vibrations in timber floor structures was studied. For floors constructed with 

composed timber joists, such as I-joists, the prediction of the fundamental 

frequency appears to be considerably higher than the actual measured values. 

With theoretical analysis, Finite Element Modeling and laboratory testing it is 

attempted to improve the predictability of the fundamental frequency. 
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2 Eurocode 5: floor vibrations 

The Eurocode 5 [1] presents some guideline to the aspect of vibration 

performance in timber floor structures. In general, the following statement is 

essential: It shall be ensured that the actions which can be reasonably anticipated on a 

member, component or structure, do not cause vibrations that can impair the function 

of the structure or cause unacceptable discomfort to the users.  

 

The theory used in Eurocode regarding floor vibrations is based on the work 

of Ohlsson [2, 3], a Swedish researcher who contributed a lot to research on 

vibration performance of timber floors. Ohlsson explained that ordinary floors 

generally have a number of resonance frequencies or eigenfrequencies within 

the concerned frequency range of 0 to 40 Hz. He uses the graphs in Figure 2-1 

to introduce his view on the vibration response of timber floors. 

 

 
Figure 2-1:  Footstep force, mobility of the structure and the resulting 

vibrating velocity [2]. 

 

The first graph in Figure 2-1 shows the footstep force versus the frequency 

caused by a walking person. As expected the contribution is large within low 

frequencies and decays rapidly with increasing frequency. This can be 

explained by the pacing rate of average about 2 Hz and some contributions up 

to 8-10 Hz.  

The second graph shows the mobility of the floor. Ohlsson introduced the 

mobility of a structure, which represents the response of the floor for any given 

frequency. It can be interpreted as the dynamic modification factor which 

represent the eigenfrequencies of the floor.  
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The third graph shows the combination of both the footstep force and the 

mobility which results in the vibration velocity. It illustrates relatively large 

effects in both the low frequency range and around the first resonance 

frequencies. Ohlsson uses this approach to identify two possible causes for 

vibration annoyance in timber floors:  

 A low frequency semi-static component (large force times small mobility); 

 A number of resonance dominated components (small force times high 

mobility). 

In view of the above, Ohlsson [2] suggests that design methods must take into 

consideration both these types of components. In the Eurocode [1] this is done 

by reviewing the static deflection and impulse velocity response. To avoid 

resonance in the range of walking frequencies, the Eurocode also requires a 

minimum fundamental frequency.  

While in general Ohlsson’s proposal for the prediction of vibration 

servicability may be valid, the formulae used in the Eurocode raise many 

doubts. The validity of the expressions used to determine the impulse velocity 

response is unclear: particularly the accounted participating mass and the 

accuracy of predicting higher order vibrations are questionable. No methods 

to measure (or proove) the impulse velocity response is given or found.  

The expression used to determine the fundamental frequency is solid when 

used for floors which can be modeled as a simply supported beam with 

averaged stiffness and mass properties.  

 

3 Problem definition 

Only little research on the topic of low frequency vibrations in timber floors 

have resulted in useable frequency measurements. Data from two studies will 

be used to verify the accuracy of the frequency prediction of the Eurocode: in 

Weckendorf [4] tests on 39 timber floors with timber I-joists on two supports 

are reported; these tests were carried out at the Napier University in 

Edinburg. In Ohlsson [3] tests on 8 timber floors with solid rectangular beams 

on two supports are reported. Both reports have described the floor properties 

in detail. The properties of the floors have been averaged for a 1 meter wide 

floor segment which can be used to apply a simply supported beam model as 

proposed in the Eurocode [1]. The formula used is shown in Eq. 3-1.  

 

 
Eq. 3-1: Prediction of the fundamental frequency [1].  
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A comparison of the measured frequencies with the predicted frequencies, 

equation 3-1,  is shown in Figure 3-1. 

 
Figure 3-1: Predicted frequencies plotted against measured frequencies 

reported in [3] and [4]. 

 

Based on data from Weckendorf [4], the prediction of the fundamental 

frequency of floors constructed with I-joists using the model from the 

Eurocode 5 (Eq. 3-1) appears to be poor with an average error of 25%. 

Frequencies appear to be generally over-predicted. For vibration performance 

of lightweight floor requires a minimum fundamental frequency - and 

generally higher fundamental frequencies are favoured - this may lead to 

occupant annoyance. An improvement of the frequency prediction of floors 

constructed with I-joists is needed. 
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4 Theoretical analysis 

The theory used for the Eurocode 5 frequency prediction model (Eq. 3-1) is the 

Euler-Bernoulli theory on a simply supported beam, i.e. a beam supported on 

two hinged supports. This theory assumes a relatively slender beam where 

shear and rotational contributions to the deformation are neglected. Also the 

supports are assumed to be rigid. Use of this theory result in an over 

estimation of the stiffness. However, the theory results in an easy to use 

equation, Eq. 3-1, and usually the neglected variables influence the result only 

slightly.  

On the topic of frequency prediction some researchers [5, 6, 7] report that the 

support detailing and shear and rotational contributions, see figure 4-1, must 

be considerable in some cases.   

 
Fig. 4-1: Deformations, example for beam on two supports loaded uniformly  

               distributed  

 

During the theoretical analysis the Timoshenko theory (including shear and 

rotational contributions) was both partially and fully applied on predicting 

the fundamental frequency of a simply supported beam. When comparing the 

outcomes with the measurements from [3, 4] significant improvement in the 

prediction of the fundamental frequency was found. Especially shear 

distortion appeared to be influential for beams with reduced shear capacity, 

such as I-joists. The proposed model is shown in Eq. 4-1. 

 

 
Eq. 4-1: Prediction of the fundamental frequency including shear distortion. 

 

The first part of the model in Eq. 4-1 is equal to Eq. 3-1. In the second part a 

reduction factor is added where the ratio between bending stiffness (EI) and 

shear stiffness (kGA cannot be ignored for relative low values of shear 

stiffness. The model has been compared to a simply supported beam in a 

Finite Element Model where shear distortion was applied to the eigenvalue 
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analsysis. The FEM model predicted the same frequencies for modeled beams 

with both normal and reduced shear stiffness, thus supporting Eq. 4-1. 

 

5 Experimental analysis 

5.1 The setup and method used 

So far only the test results of other studies had been used. The prediction 

model (Eq. 4-1) had yet to be tested in a laboratory environment. A test set up 

has been designed for vibration experiments on timber floors with timber 

joists on two supports of which the shear stiffness is relatively low, e.g. I-

joists.  

The test setup for vibration measurements, carried out in the Van 

Musschenbroek laboratory, consisted of a steel frame on which the test object 

could be supported. A timber slat was used to obtain a simple support. A load 

was attached to the bottom side of the test object at mid span using a magnetic 

connection which could be switched off. After releasing the load the test object 

was vibrating in a free vibration.  Accelerometers were used to measure the 

acceleration of both the test object and the supporting steel frame on various 

locations and directions. Using LabVIEW and Matlab software these 

measurements were graphed in a time spectrum and – after performing a Fast 

Fourier Transformation – frequency spectrum. Figures of the test setup and 

graphs are shown in Figures 5-1 to 5-4. 

 

 
Figure 5-1: Overview of the test setup. 
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Figure 5-2: Picture of the load dropped from the test object. 

 
Figure 5-3: Typical measurement plotted in a time spectrum. 
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Figure 5-4: Typical measurements plotted in a frequency spectrum. 

 

An example of the measured acceleration and its Fast Fourier Transformation 

is given in Figure 5-3 en 5-4. Because some experience with poor 

measurements had been gained, each of the tests has been subject to some 

checks to verify quality of the measurement. The acceleration response shows 

a smooth decay of the vibration. No oscillation and no irregularities are 

occurring. The frequency spectrum is showing a single sharp peak at the 

fundamental frequency. These are all indicators of a good quality 

measurement. If irregularities occurred, the setup was cleaned and 

repositioned to make sure good and valid results would be obtained. 

5.2 Supports 

To gain some experience with the equipment a laminated timber beam is used 

for testing. Using the standard prediction expression of Eq. 3-1 its 

fundamental frequency was expected at approximately 19.7 Hertz. Using this 

test object a small study is performed to investigate the influence of support 

detailing by varying the slat's shape and size. The goal of this small study was 

to obtain a support detail which would behave as a standard simple support: 

not or hardly affecting the fundamental frequency and leading to consistent 

and reliable frequency measurements. Several shapes, sizes and materials 

were used. 

Although the supports were expected to have a substantial effect on the 

damping, it was not expected to have significant effects on the frequencies. 
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However, the support detailing appears to have a major influence on the 

fundamental frequency.  

Although only slightly varying the support detail, the measured fundamental 

frequency varied from 17.0 to 22.1 Hertz for the same test object (19.7 Hertz 

was expected). 

During most of the tests oscillation occurred. Oscillation is caused by two or 

more fundamental frequencies located very close to each other. Because of 

these vibration modes being so close to each other, the modes tend to enhance 

and damp each other creating an oscillating vibration. Oscillation is generally 

considered very disturbing and should be avoided at all times. An example of 

oscillation is given in Figure 5-5. There are several causes for oscillation to 

occur, which makes this a very difficult phenomenon to tackle. Even the 

slightest imperfection in the support which would prevent a good connection 

between the test object and the frame can cause the oscillation.  

Imperfections at the supports also often causes high frequency disturbance in 

the vibrating test object, which is shown in Figure 5-6. 

Also background noise and the vibrations in the steel supporting structure can 

easily disturb the measurements.  

Many of the disturbances were tackled using high quality timber slats with 

very few imperfections as supports. This setup was used for further tests.  

 

 
Figure 5-5: Typical measurement of an oscillation. 
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Figure 5-6: Typical high frequency disturbance. 

5.3 Test results 

To test the analytic model which has been obtained five timber I-joists were 

tested. The five joists were provided by the timber supplier De Groot 

Vroomshoop. The joists are produced by the company Steico and are of the 

type Steico Joist SJ 60-240 with a length of 4 meter, a characteristic cross-

section is given in Figure 5-7. 

 
Figure 5-7: Characteristic cross-section of the I-joist used in the tests. 

 

The bending stiffness, shear stiffness and mass properties of the beams had been 

obtained using 4 point bending tests and the span length of the test setup was 

known. Measured frequencies could now be compared with predicted 

frequencies using Eq. 3-1 and Eq. 4-1. Results are plotted in Figure 5-8. 
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Figure 5-8: Predicted fundamental frequencies of the tested I-joists plotted 

against the measured frequencies. Both the predictions from Eq. 3-1 (bending) 

and Eq. 4-1 (both bending and shear) are plotted. 

 

Like in Figure 3-1, all predictions using Eq. 3-1 (which is used in the Eurocode 

5) are considerably higher than the measured values. The predictions using 

Eq. 4-1 (including shear distortion) are much better, three out of five even 

nearly perfect. Two out of five predictions are considerably lower than the 

measured value.  

Although the inaccuracy is undesired, the inaccuracy lies now in under-

predicting the frequency, which can be interpreted as conservative or safe 

compared to over-predicting.  

 

Eq. 3-1. 

(only bending  regarded) 

Eq. 4-1. 

(bending and shear  regarded) 
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6 Recommendations 

When designing residential timber floor structures one should take extra care 

to avoid vibration annoyance which can be felt by occupants. A tool to avoid 

annoyance is to design a high fundamental frequency, at least higher than 8 

Hertz, preferably in the range of 15-30 Hertz. By doing so interference with 

pacing frequencies is avoided, leaving only the static deformation to be 

tackled. 

An improved model to predict the fundamental frequency of simply 

supported floors which includes shear distortion is suggested (Eq. 4-1) and 

tested in both an FEM and lab environment. Although predictions are far 

from perfect, the method can be considered more accurate and its error 

relatively “safe” compared to the method used in the Eurocode 5 [1] (Eq. 3-1). 

It is advised that standardised support details should be designed and tested 

to avoid vibration disturbances which might be felt or heard by occupants. It 

is found that imperfections and irregularities in the support detailing may 

lead to poor vibration performance.  

This project has focussed on the predictability natural frequencies of beam 

models. The design of timber floor structures should also consider many other 

aspects such as damping, static and impact deformation, horizontal 

deformations and vibrations and sound issues.  
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1 Introduction 

A sandwich element is generally composed of two facings and a core, as 

shown in Figure 1-1. The facings are relatively thin and have a high strength, 

whereas the core is relatively thick and light having adequate stiffness to 

support the facings in the direction perpendicular to the facings. Sandwich 

elements can be composed of many different combinations of materials. Steel, 

aluminium, wood, fibre-reinforced plastic or concrete are materials that can be 

used as facings and solid plastic material (polyethylene), rigid foam material 

(polyurethane or polystyrene) or honeycombs of paper or steel are suitable 

materials to be used as core. The various combinations of materials that form 

sandwich elements allow for optimum solutions to specific applications. 

 

                                              
Figure 1-1: Sandwich element 

 

The research described in this paper focuses on the combination of chipboard 

facings and an expanded polystyrene core (EPS) (Figure 1-2). These types of 

structural sandwich elements combine the advantageous properties of 

chipboard, having load-bearing capacity and the ability to protect the core 

from mechanical damage and fire with those of EPS being light-weight and 

providing thermal and acoustic insulation. Both materials are bonded together 

with an adhesive and perform as a composite structure resulting in structural 

sandwich elements that are ideal for application in wall- and roof structures 

(Figure 1-3).  

 

core 

face 

core 

face 

face face 
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Figure 1-2 (L): Structural sandwich element composed of chipboard facings 

and an expanded polystyrene (EPS) core 

Figure 1-3 (R): Structural sandwich roof element that is hoisted on a precast 

concrete wall 

 

Structural sandwich roof elements are an innovative solution for the efficient 

and fast construction of roof structures due to the low dead weight, high 

strength and high thermal insulation capacity. The advantageous properties of 

chipboard and EPS can be used to strive for sandwich elements that achieve 

the optimum use of materials, low dead weight, large spans and high thermal 

insulation capacity. As a consequence of this pursuit, structural sandwich roof 

elements are sensitive to face, core and adhesive stresses which can result in 

local failure.  

 

Analytical solutions concerning local failure of structural sandwich elements 

are derived by Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) [1] and Davies [2]. In 

both publications the local behaviour of the faces and the core due to a 

combination of a compressive force and a lateral load, as indicated in Figure 

1-4, is described. However, both publications are not univocal regarding the 

formulation of the derived analytical solutions. Moreover, experimental 

analysis performed by De Groot [3] indicates that the analytical solutions may 

lead to unsafe situations as the ultimate failure load is overestimated.  
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Figure 1-4: Combination of in plane compression, due to bending and a lateral 

load, due to the support, in face 2 

 

The problem definition of this research is formulated as follows:  

 
 Existing analytical solutions that describe the local behaviour of 

structural sandwich elements at an intermediate support are not 
univocal.  

 
 Existing analytical solutions that describe the local behaviour of 

structural sandwich elements at an intermediate support may be 
unsafe as the ultimate failure load is overestimated.  

 

Performing research is essential to obtain more insight in the local behaviour 

of structural sandwich elements leading to improved and reliable analytical 

solutions to prevent possible unsafe situations in practice. The gathered 

increased understanding of the local behaviour will not only result in 

improved analytical solutions, but may also contribute to an optimal design of 

the structural sandwich element. 

 

The objective of the research project is formulated as follows: 

 

“The research objective is to formulate an improved and reliable analytical design 

approach of the local behaviour of structural sandwich elements at an intermediate 

support.”  

 

In addition to the research objective, several assumptions, simplifications and 

limitations are made to narrow down the scope of this research project. The 

following assumptions, simplifications and limitations are made: 
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 Structural sandwich element type Unidek Kolibrie 3.5; this type of 
structural sandwich roof element is considered in all analyses of the 
research project, because it is most prone to local failure due to the 
relative small thickness of the faces. Furthermore, this type of 
sandwich element is considered the simplest type of structural 
sandwich roof element as it is composed of only two chipboard P5 
faces and an EPS 60 core and thus simplest element to analyse.  

 
 Global behaviour; the global behaviour of structural sandwich 

elements that span three ore more supports (statically undetermined) 
can be described by the formulas derived by Berner [4] and De Groot 
[3]. These formulas are adopted in this research project to describe the 
global behaviour of structural sandwich elements.  

 
 Analysis of local behaviour; this research project is limited to the 

analysis of the local behaviour at an intermediate support of a two-
span structural sandwich roof element with equal spans. It is assumed 
that the face is subjected to compressive and bending stress due to a 
combination of an axial force and a lateral load, resulting in physical 
non-linear behaviour of the face and the core leading to brittle tensile 
failure of face 2 (Figure 1-4) as explained in relation to Figure 2-2. 
Other theoretically possible local failure mechanisms, like shear 
failure of the face, crushing failure of the core and tensile failure of the 
adhesive are not considered.  

 
 Adhesive layer; the influence of the adhesive layer between the faces 

and the core is not taken into account. The influence of the bending 
and shear stiffness of the adhesive layer is neglected and it is assumed 
that the faces and the core behave as a composite structure. 
Furthermore, tensile or shear failure of the adhesive layer are not 
considered.  

 
 Two-dimensional problem; a structural sandwich roof element spans 

in one direction (first direction) and is assumed to deform only in the 
direction normal to the plane (second direction), therefore a plane 
stress state in the direction along the plane (third direction) is 
assumed and the analysis of the local behaviour can be modelled as a 
two-dimensional problem.  
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2 Local behaviour 
 

In this research, the local behaviour of a structural sandwich roof element at 

an intermediate support is considered. The externally applied load on a 

structural sandwich roof element can be represented by a uniformly 

distributed load, see Figure 2-1(a). A two-span structural sandwich roof 

element subjected to a uniformly distributed load develops a negative 

bending moment and a reaction force at the intermediate support. It is 

assumed that the two faces carry the negative bending moment as a 

combination of tensile and compressive reaction forces since the bending 

stiffness of the core is low, see Figure 2-1(b). The lower face of the sandwich 

element is then subjected to an in plane compressive force and a lateral load, 

see Figure 2-1(c). Due to this combination of loads, the lower face is subjected 

to compressive and bending stress, resulting in physical non-linear behaviour 

of the face and the core leading to brittle tensile failure of the lower face at the 

interface between core and face as explained in relation to Figure 2-2. 

 

 

 

Figure 2-1: (a) A two-span structural sandwich roof element; (b) Load 

components at the intermediate support; (c) Loads on lower face 
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The in plane compressive force imposed on the lower face of the sandwich 

element causes an axial compressive stress over the thickness of the face and 

the lateral load imposed on the sandwich element causes an out-of-plane 

deformation of the lower face. The axial compressive force imposed on the 

deformed face causes an additional deformation that consequently causes an 

additional curvature of the face until equilibrium (stable situation) is reached. 

This additional curvature induces a bending moment in the face resulting in 

bending stress over the thickness of the face. The bending stress varies from 

compression to tension over the thickness of the face and along the length of 

the face, as illustrated in Figure 2-2(b). The maximum face bending stress can 

be found at the location of maximum deformation, point (A) in Figure 2-2(a). 

In point A, the maximum face compressive stress can be found at the outside 

of the face and is composed of a component due to pure compression and a 

component due to bending (Figure 2-2 (b)). Tensile stress can be found at the 

interface of the face and the core if the bending stress exceeds the pure 

compressive stress, resulting in brittle tensile failure.  

 
 

Figure 2-2: (a) Out-of-plane deformation of the lower face; (b) Compressive 

and bending stress in de face; (c) Compressive and tensile stress in de core 
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The out-of-plane deformation of the face is resisted by the core. This resistance 

causes compressive stress (σc) and tensile stress (σt) in the core in the direction 

normal to the face plane dependent on the shape of the deformation, as 

illustrated in Figure 2-2(c). The maximum core compressive stress can be 

found at the interface of the face and the core and at the location of maximum 

deformation, point A.  

 

3 Analytical analysis 

In literature, the publication by Davies [2] provides an extensive examination 

of the local behaviour of structural sandwich elements at an intermediate 

support. In this publication, Davies [2] outlines analytical solutions that 

describe the local behaviour of both the face and the core at an intermediate 

support. Moreover Davies [2] derives analytical solutions suitable for 

mechanical models with different introductions of the lateral load at an 

intermediate support. The analytical method published by Davies [2] is 

adopted in this research.  

3.1 Analysis Approach 

The local behaviour of structural sandwich elements at an intermediate 

support is idealized and simplified such that the local behaviour of the face 

and the core can be determined analytically and limit states for both the face 

and core material can be presented. The analytical approach to determine the 

limit state for both the face and core material is illustrated in Figure 3-1. The 

first step of the analytical approach consists of determining a proper 

mechanical model that represents the structural sandwich element at an 

intermediate support and determining the material and physical properties. 

The second step consists of the choice of a foundation constant and the choice 

of the model that accurately takes into account the influence of the lateral 

load. Finally, a limit state for both the face and core material can be 

determined.  

3.1.1 Mechanical model 

The local problem can be modelled by a beam on an elastic foundation 

subjected to an axial load and a lateral load in which the face is represented by 

the beam and the core is represented by the elastic foundation (Figure 3-2). 

The theory of Winkler is adopted to analytically describe the behaviour of the 

core.  
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Figure 3-1: Flow chart representing the analysis approach to analytically 

determine the local behaviour of the face and the core of structural sandwich 

elements at an intermediate support 

 

In order to apply this mechanical model and to be able to analytically solve 

the local problem the following idealizations have to be made: 

 
 Two-dimensional problem; a structural sandwich roof element spans 

in one direction (first direction) and is assumed to deform only in the 
direction normal to the plane (second direction), therefore a plane 
stress state in the direction along the plane (third direction) is 
assumed and the analysis of the local behaviour can be modelled as a 
two-dimensional problem.  

 
 Adhesive layer; the influence of the adhesive layer between the faces 

and the core on the deformations and stress distribution is not taken 
into account.  

 
 Winkler foundation; the theory of Winkler is adopted in this research 

to analytically describe the behaviour of the core. The elastic 
foundation that represents the behaviour of the core is simplified into 
a Winkler foundation as it is difficult to evaluate the complex 
behaviour of a continuous elastic medium analytically. A Winkler 
foundation is regarded the simplest form to mathematically represent 
an elastic medium. In a Winkler foundation there is no continuity in 
the elastic material. Therefore, it can be represented by a series of 
independent springs that are placed infinitesimally close together 
(Hetenyi [5]), as can be seen in Figure 3-2(right).  

Mechanical model 
Model of sandwich element; boundary 

conditions; loading; e.g. 

Material, physical properties 
Dimensions; strength of chipboard and EPS; 

e.g. 

Foundation constant 
Winkler foundation constant or modified 

foundation constant by SKH [1994]. 

Lateral load 
Choice of introduction of lateral load: one 

point load, two point loads or uniformly 
distributed load (see Figure 3-3 (b)). 

Limit states 
Limit states concerning face and core 

materials.  
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 Introduction of lateral load at intermediate support; a two-span 

structural sandwich roof element subjected to a uniformly distributed 
load develops a reaction force at the intermediate support. According 
to Davies [2], this lateral load can be introduced in three different 
ways: one point load, two point loads or a uniformly distributed load, 
as is illustrated in Figure 3-3. The introduction of the lateral load as 
two point loads, two times F/2 as indicated in Figure 3-3(b), is 
considered most realistic in practice, as due to an increasing externally 
applied load the sandwich element will curve over the width of the 
support and will finally rest on the edges of the support.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3-2: A beam on a continuous foundation (left) can be simplified into a 

beam on a Winkler foundation (right) 

 

 
 

 
 

Figure 3-3: (a) Structural sandwich element at an intermediate support;  

  (b) The introduction of lateral load can be modelled by one 

  point load, two point loads or a uniformly distributed load;  

  (c) Structural sandwich element resting on the edges of the 

  intermediate support 

3.1.2 Parameters for analysis 

The essential parameters for the analytical analysis are: 
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 Foundation constant; in the Winkler theory, which is adopted in this 
research to analytically describe the behaviour of the core, a 
foundation constant is defined according to equation (3.1), which is 
regarded the simplest form to mathematically represent an elastic 
medium.  

 

 cE
k

h
    (3.1) 

 
 In eq. (3.1), Ec is the modulus of elasticity in compression of the core 
 and h is the core thickness. A more complex foundation constant is 
 presented by the SKH publication [1] according to eq. (3.2), based on 
experimental results (curve fitting). 
 

 
30.27 c

c

f

E
k E

EI
    (3.2) 

 
 In eq. (3.2), EIf is the bending stiffness of the face. This foundation 
 constant is derived by comparing the behaviour of a beam on a 
 continuous foundation and a beam on a Winkler foundation. The 
 application of this complex foundation constant in the Winkler theory 
 results in more accurate analytical solutions. Therefore, the 
 foundation constant presented by the SKH publication [1] is adopted 
 in this research.  

 
 Material and physical properties; the values of the yield stress, 

modulus of elasticity, the shear modulus of elasticity and the material 
dimensions need to be established accurately as they can have a 
significant influence on the local behaviour at an intermediate 
support. In this research the values of the physical properties 
published by De Groot [3] are adopted since these are obtained by 
testing the materials used for the sandwich element analysed in this 
research. Missing values are taken from, Blaß et al [6] and EOTA [7]. 

3.1.3 Limit states 

Davies [2] distinguishes three limit states for the local behaviour at an 

intermediate support: the critical face stress, the face compressive strength 

and the core compressive strength.  

 

1. The face compressive stress is limited by the critical face stress:  

 

 ; ;f c x cr    (3.3) 
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 In eq. (3.3), x is the in plane direction. The critical face stress is 

 given by Allen [8]: 

 

 30.78cr f c cE E G    (3.4) 

 

 In eq. (3.4), Ef is the modulus of elasticity in bending of the face, Ec is 

 the modulus of elasticity in compression of the core and Gc is the 

 shear modulus of elasticity of the core. 

 

2. The total face compressive stress (in plane direction) comprises a 

component due to pure compression and a component due to 

bending. It is limited by: 1. the face compressive strength, eq. (3.5) or 

2. linear interpolation between the face compressive and bending 

strength dependent on the ratio of stresses due to pure compression 

and bending, eq. (3.6).  

 

 
; ; ; ; ; ; ;1.

f f

f tot x f c x f m x f c

f f

M MN
f

t W
  


       (3.5) 

 
; ; ; ; ; ; ; ;2.

f f

f tot x f c x f m x f c f m

f f

M MN
interpolation f f

t W
  


       (3.6) 

 

 In eqs. (3.5) and (3.6), N is the face axial compressive load, tf is the face 

 thickness, Mf is the face bending moment, ∆Mf is the face bending 

 moment due to second order effects, Wf is face moment of resistance 

 and x is the in plane direction. 

 

3. The core compressive stress is limited by the core compressive 

strength: 

 

 ; ; ;c c z c ckw f     (3.7) 

 

 In eq. (3.7), w is the displacement of the face. 
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3.2 Analytical solutions 

The mechanical model and the sign convention as illustrated in Figure 

3-2(right) is considered. The governing differential equation can then be 

represented by, see Hetenyi [5]: 

 
4 2

4 2f

d w d w
EI N kw q

dx dx
    (3.8) 

 

If the axial compressive load is smaller than the critical load, i.e. 2 fN kEI , 

the general solution of the governing differential equation is represented by: 

 

       0 0 0 0

1 2 0 3 4 0 0cos sin
x x x x

w x C e C e x C e C e x w x
     

      (3.9) 

 

In eq. (3.9), w(x) is the displacement in z direction.  

 

0 0
4 4 4f f f f

k N k N
and

EI EI EI EI
        (3.10) 

 

In eq. (3.9), w0(x) is the particular solution of eq. (3.8).  

 

In the case where the lateral load is modelled by two point loads, the 

elastically supported beam is subjected to two point loads at the edges of the 

intermediate support, F/2 at x=-Ls/2 and x=+Ls/2, where Ls is the support 

width. The displacement function at the interface of the face and the core, the 

bending moment in the face and the compressive stress in the core in the 

direction normal to the face are derived from the analytical solutions derived 

for the introduction of the lateral load modelled by one point load. This is 

achieved by adjusting the amplitude and the phase of these analytical 

solutions. This results in: 
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 (3.13) 

 

In eqs. (3.11), (3.12) and (3.13), f1(x) to f4(x) are given by eqs. (3.14) to (3.17). 

 

  0 0

1 0 0cos cos
2 2

x xs sL L
f x e x e x

      
      

   
 (3.14) 

 

  0 0

2 0 0sin sin
2 2

x xs sL L
f x e x e x

      
      

   
 (3.15) 

 

 
0 0

2 2
3 0 0cos cos

2 2

s sL L

s sL L
f x e x e x

 

 
    

      
   

 (3.16) 

 

 
0 0

2 2
4 0 0sin sin

2 2

s sL L

s sL L
f x e x e x

 

 
    

      
   

 (3.17) 

 

  



Onderzoeksmiddag TU/e  2012  

 

71 

 

4 Experimental Analysis 

Eight identical full-scale five point bending tests as shown in Figure 4-1 are 

carried out to obtain a further understanding of the local behaviour of 

structural sandwich elements at an intermediate support. Additionally, the 

experimental tests are carried out for verification of the analytical solutions 

presented in chapter 3. Eight identical experimental tests are carried out to 

obtain test results that have some statistical relevance.  

4.1 Test specimen 

This research is limited to the analysis of the local behaviour at an 

intermediate support of a two-span structural sandwich roof element type 

Unidek Kolibrie 3.5 with equal spans. To obtain conservative test results the 

externally applied loads on structural sandwich roof elements are represented 

by two point loads at both mid-spans. The mechanical properties of chipboard 

type P5 produced by Wilhelm Mende GmbH & Co and EPS type 60 produced 

by Kingspan - Unidek B.V. are adopted from literature Blaß et al [6], EOTA 

[7], De Groot [3].  

4.2 Design of test setup 

The test rig is designed in such a way that the test specimen can be installed 

horizontally and the area around the intermediate support is completely free 

of rig members, see Figure 4-1. The undisturbed area around the intermediate 

support is used to place the measurement setup necessary for ESPI 

measurements and to accurately monitor the local behaviour during testing 

The design of the test setup requires the rig to be equipped with two relatively 

large vertical frames and two jacks to be able to introduce two loads on the 

test specimen. Great care is taken with respect to the design of the supports 

and the load introduction in order to capture local failure at the intermediate 

support. The end supports are designed as roller bearings and the 

intermediate support is designed as fixed bearing. The latter support 

comprises a 50 mm wide plywood bearing to ensure local failure at this 

support. The plywood is equipped with small holes for protection of strain 

gauges which are applied at the outside of the test specimen. At both load 

introductions, plywood with a width of 150mm is used to spread the 

introduced loads evenly over the width of the test specimen preventing local 

failure at these locations. The loads on the test specimen are applied at a 

constant displacement of the actuator and the jacks. 
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Figure 4-1: The location of the LVDTs is indicated in cross-section AA’ and the 

locations of the strain gauges is indicated in detail A1 for the inside of the 

lower chipboard and detail A2 for the outside of the lower chipboard. The 

numbers refer to the measurement locations. (All dimensions in mm.) 

4.3 Measurements 

The out of plane displacement of the test specimen is measured with LVDTs 

at the middle of both spans. Furthermore, strains are measured at 12 locations 

at the intermediate support. The locations of the strain gauges are illustrated 

in Figure 4-1, details A1 and A2. On both the inside and the outside of the 

lower chipboard six strain gauges are placed at exactly the same location. Four 

strain gauges are located at both the left and right edge of the intermediate 

support (numbers 1, 2, 7 and 8 (left) and numbers 3, 4, 9 and 10 (right)), as 

these locations are expected to be loaded by the governing compressive and 
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tensile stresses. Four strain gauges are located at the middle of the 

intermediate support (numbers 5, 6 11 and 12), to capture the local behaviour 

along the width of this support.  

4.4 Experimental results 

In general, all eight full-scale experimental tests have been performed 

successfully, however unexpected local failure occurred in experimental test 

A2. In all other experimental tests local failure occurred due to tensile failure 

of the inside of the lower chipboard at the edge of the intermediate support; 

this is the expected governing failure mode. Experimental test A1 is 

considered a typical experimental test regarding the load-displacement and 

load-strain behaviour. Therefore, the results of this experimental test are 

studied in further detail. This includes that the load-displacement behaviour 

is compared to the analytical solution by Berner [4] and De Groot [3] and the 

load-stress behaviour, which is derived from the load-strain behaviour, is 

compared to the analytical solutions by Davies [2].  

4.4.1 Load-displacement behaviour 

The load-displacement behaviour of experimental test A1 is captured in three 

parts, as illustrated in Figure 4-2. The first part (I) starts at the introduction of 

the loads and ends in point a, the second part (II) starts in point a and ends in 

point b and the last part (III) starts in point b and ends in point c when failure 

at the location of load introduction has been reached. In the first part (I) the 

test specimen behaves geometrically and physically linear elastic. The second 

part (II) is characterized by a reducing stiffness, due to physically non-linear 

behaviour of the EPS core and lower chipboard (which is in compression). At 

approximately 1.28 kN per introduced load local tensile failure of the inside of 

the lower chipboard at the right edge of the intermediate support is initiated. 

The last part (III) is characterized by a continuation of local failure and finally 

failure at the left load introduction. The analytical solution by Berner [4] and 

De Groot [3] predict the load-displacement behaviour accurately up to 

approximately 1.0 kN per introduced load. From that point the analytical 

solutions overestimates the stiffness of the test specimen due to physical non-

linear behaviour of both the face and core material which is not taken into 

account by the analytical solution.  
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Figure 4-2: Load-displacement graphs of experimental test A1 (black and grey 

lines) and analytical solution by Berner [4] and De Groot [3] (dotted line). The 

numbers refer to the measurement locations indicated in Figure 4-1. The 

Roman numbers refer to the different parts of the load-displacement graphs 

and the letters refer to specific points on the load-displacement graphs. 

4.4.2 Load-strain and load-stress behaviour 

Figure 4-3 shows the load-strain behaviour at the edges of the intermediate 

support. It can be seen that the load-strain behaviour is geometrically and 

physically non-linear as all load-strain graphs are curved. Up to 

approximately 1.0 kN per introduced load, this curvature is caused by 

geometrical non-linear behaviour as the load-displacement graphs in Figure 

4-2 show physically linear elastic behaviour of the test specimen up to this 

load. From approximately 1.0 kN per introduced load, this curvature is caused 

by the combined effects of geometrical and physical non-linear behaviour. 

Figure 4-3 shows that the outside of the lower face is subjected to compression 

and the inside of the lower face is subjected to compression and then 

subjected to tension. At approximately 1.28 kN per introduced load, local 

tensile failure is initiated at the right edge of the intermediate support (point b 

in Figure 4-2). This failure load corresponds to a strain of approximately 

0,0075 mm/mm equivalent to a stress of 27.8 N/mm2 (assuming Hook’s law is 

valid). This value exceeds the bending strength of 16.06 N/mm2, De Groot [6], 

probably due to biaxial stresses in the lower face resulting in a higher bending 

strength, a higher bending strength of the lower face compared to the 

characteristic bending strength, inwards directed local failure or initiation of 
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local failure before it is detected by the strain gauges resulting in 

unrealistically high measured strains and thus stresses.  

 

  

Figure 4-3: Load-strain graphs for the outside and the inside of the chipboard 

at the edges of the intermediate support obtained form experimental test A1 

(black and grey lines) and the performed numerical analysis (black line with 

small boxes). The numbers refer to the measurement locations indicated in 

Figure 4-1. The letter b indicates local tensile failure at the right edge of the 

intermediate support. 

  

Figure 4-4: Load-stress graphs for the outside and the inside of the chipboard 

at the edges of the intermediate support obtained form experimental test A1 

(black and grey lines), the analytical solution by Davies [2] for situation 1 

(dotted line) and the performed numerical analysis (black line with small 

boxes). The maximum load capacity as defined by Davies [2] is marked by a 

cross. The numbers refer to the measurement locations indicated in Figure 4-1. 

The letter b indicates local tensile failure at the right edge of the intermediate 

support. 
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Figure 4-4 shows the load-stress behaviour at the edges of the intermediate 

support. The stresses are derived from the measured strains by applying 

Hook’s law. This law is only valid for physical linear elastic material 

behaviour. Therefore, the load-stress graphs (in compression) are only valid 

up to the point where the compressive strength of the chipboard is reached. 

The load-strain graphs show no clear transition between physical linear elastic 

behaviour and physical non-linear (plastic) behaviour at the outside of the 

lower face. Therefore, the point where the compressive strength of the outside 

of the lower chipboard is reached, thus the point up to where the load-stress 

graphs are valid, is difficult to indicate. However, this point is reached at 

some point after 1.0 kN per introduced load as the load-displacement graphs 

in Figure 4-2 show physically linear elastic behaviour of the test specimen up 

to approximately 1.0 kN per introduced load. 

 

The load-stress behaviour can be compared to the analytical solutions by 

Davies [2] concerning the local behaviour at an intermediate support. Figure 

4-4 shows the load-stress behaviour at the edges of the intermediate support. 

It can be seen that the analytical solutions predict the load-stress behaviour 

accurately up to approximately 0.9 kN. From this point the experimental 

results start to diverge from the analytical solutions. This may be explained by 

the fact that the analytical solutions are only valid for small rotations however 

the experimental tests show that the effects of large rotations may not be 

neglected. The analytical solutions therefore underestimate the effects of the 

local bending moment in the lower face resulting in less pronounced 

geometrical non-linear behaviour. Another explanation for the divergence of 

the experimental results can be found in the negligence by the analytical 

solutions of physical non-linear behaviour of both the face and core material 

by the analytical solutions, however the experimental tests show physical 

non-linear behaviour of the core material from approximately 1.0 kN and 

physical non-linear behaviour of the face material at some point after 

approximately 1.0 kN. The analytical solutions therefore overestimate the 

stiffness of the test specimen resulting in inaccurate load-stress behaviour 

from approximately 1.0 kN.  

 

The measured ultimate loads off all experimental tests are compared to the 

ultimate loads predicted by the analytical solutions by Davies [2] for two 

situations: 

1. The analytical solutions are limited by the compressive strength, 

resulting in 1,20 kN per introduced load.  
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2. The analytical solutions are limited by interpolation between the 

compressive and bending strength, resulting in 1.28 kN per 

introduced load. 

 

The average measured ultimate load equal to 1.38 kN per introduced load is 

15% higher than 1.20 kN and 8% higher than 1.28 kN.  

Remark: the core compressive strength is reached or slightly exceeded for 

situation 1 and considerably exceeded for situation 2 for all predicted ultimate 

loads by Davies [2]. Therefore, situation 2 does not predict a reliable ultimate 

failure load and the ultimate failure load of situation 1 is adopted in this 

research.  

4.5 Main conclusions 

Based on the experimental analysis the following main conclusions can be 

drawn: 

 
 The experimental results strongly indicate that structural sandwich 

elements become sensitive for early local tensile failure at the 
intermediate support if the width of this support is relatively small. 
All experimental results namely showed early local tensile failure at 
the intermediate support before global tensile failure at mid-span or 
at the intermediate support could occur (the experimental tests are 
properly designed to obtain this failure mode). Since the width of the 
intermediate support equals the girder width, about 50-70mm, this 
failure mode cannot be ignored.  

 
 The experimental results strongly indicate that the predicted local 

behaviour and failure mechanism of structural sandwich elements at 
the edges of the intermediate support is correct. Consequently, the 
introduction of the lateral load as two point loads, two times F/2 as 
indicated in Figure 3-3(b), seems to be correct. The test results of the 
stain gauges showed that the outside of the lower chipboard was 
subjected to only compression and the inside of the lower chipboard 
was first subjected to compression and then to tension before local 
tensile failure of the lower chipboard at the intermediate support was 
initiated. This indicates that the stresses in the lower chipboard 
comprise a component due to compression and bending and failure is 
initiated by exceeding the tensile strength.  

 
 The experimental results strongly indicate that the analytical solutions 

by Davies [2] underestimate the local geometrical non-linear 
behaviour as the analytical solutions are only valid for second order 
linear elastic behaviour. Furthermore, the experimental results 
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strongly indicate that the analytical solutions by Davies [2] 
overestimate the stiffness of the structural sandwich element at the 
intermediate support as the analytical solutions are limited by the face 
and core compressive strength and do not take into account the 
physical non-linear behaviour of both the face and core material after 
the compressive strengths have been reached.  

 
 The experimental results strongly indicate to assume that the 

analytical solutions by Davies [2] predict a conservative ultimate 
failure load as the difference between the measured ultimate load and 
the average predicted ultimate load, assuming the compression 
strength of the chipboard is the limiting factor (situation 1), is about 
15%. 

 

5 Numerical Analysis 

A numerical model is developed to simulate the experimental tests as 

discussed in chapter 0. This numerical model is used to perform numerical 

analysis contributing to a further understanding of the local behaviour at an 

intermediate support of structural sandwich elements. Although particular 

attention is given to develop a numerical model representing the rather 

complex behaviour at an intermediate support of structural sandwich 

elements, some simplifications are made as not all parameters could or have 

been measured. Simplifications are made to the out-of-plane straightness of 

the sandwich element, the adhesive layer at the interface of the face and core 

and the physical properties of the face and core material. Furthermore, the 

end supports and the load introduction are idealized, however the 

intermediate support was modelled in more detail to ensure accurate 

numerical results.  

5.1 Numerical model 

Based on the limitation as formulated for this research in chapter 1, the 

numerical analysis is limited to: 

 
 The analysis of the local behaviour at an intermediate support of a 

two-span structural sandwich roof element with equal spans.  

 
 No modelling of the adhesive layer between the faces and the core. It 

is assumed that the faces and the core behave as a rigid composite, as 
the influence of the adhesive layer is considered negligible small and 
no tensile or shear failure or deformation of the adhesive layer is 
expected. 
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 A two-dimensional problem. A structural sandwich roof element 
spans in one direction (first direction) and is assumed to deform only 
in the direction normal to the plane (second direction), therefore a 
plane stress state in the direction along the plane (third direction) is 
assumed and the analysis of the local behaviour can be modelled as a 
two-dimensional problem.  

 
The nominal values of the sandwich element are adopted in the model as a 
maximum deviation of the measured dimensions of all test specimen is less 
than 5%. The out-of-straightness of two out of eight test specimen is not 
modelled as the experimental results are corrected for the inaccuracies caused 
by the out-of-straightness. 

5.1.1 Modelling the chipboard faces 

The chipboard faces are modelled by PLANE82 elements as these elements are 

commonly used to represent two-dimensional plane stress problems. A 

reduced 2x2 Gauss numerical integration scheme is adopted for the 

integration of the stiffness and stress stiffness matrices.  

 

The orthotropic material properties of chipboard, which are adopted from 

literature Blaß et al [6], EOTA [7], De Groot [3], are specified for the PLANE82 

elements. However, the different behaviour of chipboard in compression, 

tension and bending can not be applied as this behaviour can not be described 

by the available material models. Therefore, the mechanical properties of 

chipboard in compression, tension or bending are applied at those locations 

were the chipboard is mainly subjected to respectively compression, tension 

or bending.  

 

 
 

Figure 5-1: Idealized stress-strain diagram adopted for the material behaviour 

of chipboard. 

 

The full-scale experimental tests show that the chipboard material is loaded 

beyond the elastic range at the location of the intermediate support. Therefore, 

Idealized elastic – full plastic 
material behaviour for chipboard 

in compression and tension 

fc;k 

σ 

ε 
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an idealized bi-linear stress-strain diagram based on the mechanical 

properties of chipboard in compression as shown in Figure 5-1 is used to 

represent the material behaviour in compression and tension at the 

intermediate support. The idealized stress-strain diagram does not predict 

brittle tensile failure and thus local tensile failure of the lower chipboard is 

simulated when the compressive strength is reached for chipboard in tension.  

5.1.2 Modelling the EPS core and intermediate support 

The EPS core is modelled by the same PLANE82 elements as used for the 

chipboard faces. The material properties of EPS, which are adopted from 

literature EOTA [7], De Groot [3], are specified for the PLANE82 elements. 

 

At the intermediate support the stress-strain relation of the EPS material is 

represented by a multi-linear stress-strain diagram, as shown in Figure 5-2, 

based on results of compressive tests performed by Kingspan - Unidek B.V.. 

At other locations, the EPS material is loaded within the elastic range. 

Therefore, it is considered sufficient to model the EPS material behaviour as 

linear elastic at other locations. Modelling of physical non-linear material 

behaviour of EPS at the load introduction is not taken into account, as in the 

experimental analysis the load introduction is designed such that the loads are 

spread sufficiently in to the EPS material. Modelling of residual stresses 

originated in the production process is not taken into account. 

 

 

Figure 5-2: Multi-linear stress-strain diagram adopted for the material 

behaviour of EPS at the location of the intermediate support. 

 

The plywood intermediate support is modelled by the same PLANE82 

elements as used for the chipboard faces. The orthotropic material properties 

of plywood, which are adopted from literature Blaß et al [6], are specified for 

the PLANE82 elements and a linear elastic stress-strain relation is modelled.  
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5.1.3 Modelling the boundary conditions 

To accurately simulate the local behaviour at the intermediate support, the 

geometry of the sandwich element is connected to the geometry of the 

intermediate support by modelling an interface layer that comprises a flexible 

contact between two associated element types, TARGE169 and CONTA172. 

The pure Lagrange multiplier method is applied as contact algorithm as this 

method enforces zero penetration within certain tolerances when contact is 

closed.  

 

By using symmetry conditions only half the sandwich structure has to be 

modelled resulting in an efficient model and a reduction of computational 

time. The end supports of the sandwich model are idealized as simple roller 

supports and to prevent rigid body motion the geometry of the intermediate 

support is hinged supported. The numerical model consists of a fine mesh 

near the intermediate support, a transition zone and a coarse mesh. Local 

mesh refinement at the intermediate support is applied to obtain accurate 

results. 

5.2 Solution procedure 

All numerical analyses in this research are performed with the Finite Element 

program ANSYS 11.0 as displacement controlled geometrical and physical 

non-linear analyses in which the Newton-Raphson step-by-step incremental 

iterative solution procedure is adopted. 

5.3 Numerical results and main conclusions 

The calibration of the Finite Element model is based on the results obtained 

from the experimental tests, the mechanical properties adopted from literature 

Blaß et al [6], EOTA [7] and De Groot [3] and the assumed stress-strain 

relation of the EPS core based on results of compressive tests performed by 

Kingspan - Unidek B.V.. The discussion of the results obtained from the 

numerical analysis focuses on the load-displacement behaviour and the local 

behaviour by presenting the strains and stresses at the intermediate support. 

The numerical results are compared to the test results of experimental test A1 

presented in Figure 4-2 to Figure 4-4, as this experimental test can be regarded 

as a typical test and to the results of the analytical solutions by Berner [4] and 

De Groot [3] and the analytical solutions by Davies [2]. The numerical results 

can also be found in Figure 4-3 and Figure 4-4. Based on the comparison of the 

results obtained from the numerical analysis, experimental test A1 and the 

analytical analysis the following main conclusions can be drawn:  
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 The results obtained from the numerical analysis predict the load-
displacement behaviour and local behaviour at an intermediate 
support of structural sandwich elements quite well. The load-
displacement graphs obtained from the numerical analysis and 
experimental test A1 capture similar load-displacement behaviour 
and the absolute and relative differences are small. The load-strain 
and load-stress graphs obtained from the numerical analysis and 
experimental test A1 show similar local behaviour at the edges of the 
intermediate support and local failure is found at the inside of the 
lower face at the edge of the intermediate support. 

 
 The load-strain graphs obtained from the numerical analysis show no 

unloading at initiation of local tensile failure of the inside of the lower 
face at the edge of the intermediate support. The numerical model 
cannot simulate brittle tensile failure and thus unloading as the stress-
strain relation modelled for chipboard in tension is based on 
chipboard in compression and consequently the lower face shows 
plasticity for tension instead of brittle tensile failure.  

 
 The load-stress graphs obtained from the analytical analysis 

correspond to the load-stress graphs obtained from the numerical 
analysis up to a load of 1.0 kN per introduced load. From this load, 
the analytical results start to diverge from the numerical results. This 
can be explained, as discussed before, by the fact that the analytical 
solutions are only valid for small rotations and do not take into 
account physical non-linear behaviour of both the face and core 
material.  

 
 The experimental and numerical results strongly indicate that the 

analytical solutions by Davies [2] predict a conservative failure load. 
The experimentally and numerically obtained average ultimate load 
equal to 1.38 kN and 1.24 kN per introduced load are respectively 
15.0% and 3.3% higher than the average analytically obtained ultimate 
load equal to 1.20 kN per introduced load. 

 
Remark: In [9], the analytical solution presented by the SKH publication 
[1] is discussed. The experimental en numerical results strongly indicate 
that this analytical solution predicts a conservative failure load. The 
experimentally and numerically obtained average ultimate load are 
respectively 142% and 118% higher than the analytically obtained 
ultimate load equal to 0.57 kN per introduced load. This can be explained 
by the fact that this analytical solution overestimates the local bending 
moment in the lower face as the load introduction is represented by one 
point load (Figure 3-3(b)) and the experimental tests showed that the load 
introduction should be represented by two point loads.  
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6 Conclusions 

Based on the analytically, experimentally and numerically obtained results it 

can be concluded that structural sandwich elements become sensitive to early 

local failure in situation where the width of the intermediate support is 

relatively small. In this case, the load-bearing capacity of structural sandwich 

elements is limited by local tensile failure of the inside of the lower chipboard 

at the edge of the intermediate support due to a combination of a compressive 

axial load and a lateral load. Since the relatively small adopted width of 50mm 

in this research is equal to the generally applied girder width of about 50-

70mm, it is concluded that this local failure mode cannot be ignored.  

 

In publications by SKH [1] and Davies [2] the local behaviour of structural 

sandwich elements at an intermediate support is described, but both 

publications are not univocal regarding the formulation of the derived 

analytical solutions. Based on this research, it can be concluded that the 

existing analytical solutions by SKH [1] and Davies [2] both predict a safe 

ultimate failure load.  

 

The analytical solution based on a load introduction as two times F/2 as 

indicated in Figure 3-3(b) (eq. (3.12)) (Davies [2]) and the corresponding limit 

state for the lower face based on the compressive strength (situation 1, eq. 

(3.5)), describe the local behaviour at an intermediate support of a structural 

sandwich element most accurate. In the analytical solution a modified 

foundation constant (eq. (3.2)) is adopted. The analytical solutions and 

corresponding limit state predict the local behaviour fairly accurate and result 

in a conservative and thus reliable and safe ultimate failure load. Therefore, it 

can be concluded that the analytical solution and corresponding limit state 

should be adopted to predict the local behaviour at an intermediate support of 

structural sandwich elements. The design approach is proposed to be used in 

practice to predict local tensile failure of the inside of a lower chipboard at an 

edge of an intermediate support of structural sandwich elements. 

 

Finally, the research objective is fulfilled as the analytical solution based on a 

load introduction as two point loads and corresponding limit state for the 

lower face based on the compression strength can be regarded as an improved 

and reliable analytical design approach for the local behaviour of structural 

sandwich elements at an intermediate support.  
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Geschilderde houten panelen 

Stijn Reijnen en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 
Het behouden van cultureel erfgoed is wereldwijd een belangrijke taak.  

Verschillende materialen vragen om een verschillende conservatiemethodiek. 

Veelal speelt een gevoel, gefundeerd op jaren van ervaring, een belangrijke rol in de beslissing 

welke methode van conserveren toe te passen. De geschiedenis leert ons echter dat dit niet altijd 

tot het gewenste resultaat leidt. Ondanks de onschatbare waarde van ervaring is deze 

empirische aanpak helaas niet altijd toereikend. Gedegen kennis van de min of meer wisselende 

omgevingsfactoren, vooral gekarakteriseerd door temperatuur, vochtgehalte en licht, waarin het 

“kunstwerk” zich bevindt, de daaruit voortkomende inwendige spanningen en vervormingen en 

de respons van het kunstwerk hierop kunnen hierin een meer permanente oplossing bieden. 

Hierdoor ontstaat een bijzonder raakvlak tussen kunst en wetenschap. Dit artikel richt zich in 

de eerste plaats op paneelschilderijen en hoe deze vervormen als gevolg van wisselingen in 

relatieve luchtvochtigheid. 

 

 

1 Inleiding 

Een paneelschilderij is een schilderij dat op hout is geschilderd. Niet iedereen 

is zich ervan bewust dat veel bekende schilderijen van grote meesters op hout 

geschilderd zijn. Zo is de Mona Lisa van Leonardo da Vinci op 

populierenhout geschilderd. Hout en het welbekende canvas verschillen sterk 

in materiaalkundig opzicht. Teneinde de kunstobjecten niet bloot te hoeven 

stellen aan (te) grote wisselingen in temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid, klimaatwisselingen, investeren musea jaarlijks veel geld in 

het klimatologisch reguleren van de ruimtes waarin kunst tentoongesteld en 

opgeslagen wordt. Strikte eisen, waarvoor de basis volledig empirisch is, aan 

de klimaatwisselingen moeten de kunstobjecten beschermen tegen degradatie. 

Behalve de culturele verantwoordelijkheid is er dus ook een financiële 

stimulatie om de huidige manier van denken eens beter onder de loep te 

nemen en te trachten van een wetenschappelijke basis te voorzien. Het 

hygroscopisch gedrag, het opnemen en afgeven van vocht, van hout heeft als 

gevolg, dat het binnen bepaalde grenzen vooral gevoelig is voor wisselingen 

in de relatieve luchtvochtigheid; temperatuurinvloeden spelen een geringe, 

wellicht een te verwaarlozen, rol. Het opnemen van vocht uit en afgeven van 

vocht aan de directe omgeving gaat helaas niet zonder slag of stoot. Het leidt 

tot krimpen en zwellen (vormverandering), dat, afhankelijk van de 

afmetingen van het hout, meer of minder gelijkmatig plaatsvindt. Vooral het 
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Figuur 2-1: Boy from Fayum 

ongelijkmatig krimpen/zwellen leidt tot inwendige spanningen, die, mits 

groter dan de sterkte, bij trek loodrecht op de houtvezel tot splijten leidt. In 

vrijwel alle gevallen leidt het tot vervormingen, die, afhankelijk van de wijze 

waarop, wel of niet acceptabel zijn. 

Hout is een complex materiaal. De vormveranderingen en 

spanningsontwikkelingen zijn het gevolg van allerlei in de tijd niet-lineaire 

processen (kruip, relaxatie), die uitsluitend met behulp van geavanceerde 

numerieke (FEM) technieken te beschrijven zijn. Deze technieken zijn voor de 

ontwikkeling van de aangegeven wetenschappelijke basis onmisbaar. Een van 

de bouwstenen is het gedrag van hout onder invloed van vochtwisselingen.  

 

2 De geschiedenis van het schilderen op panelen 

De oorsprong van het schilderen op paneel is 

uiteraard niet vast te stellen daar dit nogal een 

ruim begrip is. Een van de oudst gevonden 

panelen dateert van 100 – 300 na Chr. Deze 

gevonden verzameling van panelen staan 

bekend onder de naam  mummieportretten of 

Fayum mummy-portretten, waarbij Fayum 

(Fajoem) de gelijknamige Romeins-Egyptische 

stad is waar deze panelen zijn gevonden. 

Figuur 2-1 toont een van deze portretten. Dit 

houten paneel met daarop het gezicht van de 

overledene werd bevestigd aan de grafkist 

waarmee de persoon werd begraven. 

 

In de tijd van de oude Grieken en Romeinen 

werd hout dus al gebruikt als drager van de 

encaustieke schilderkunst zoals deze manier van schilderen heet. Bij deze 

manier van schilderen worden kleurpigmenten vermengd met gesmolten was 

en op het paneel aangebracht. Maar ook de Byzantijnse iconen rond de 6e 

eeuw werden met vergelijkbare encaustieke techniek vervaardigd. Deze 

techniek van schilderen op hout werd nog tot in de 20e eeuw door de 

orthodoxe kerken gebruikt om hun iconen te vervaardigen. Iconen, oftewel 

religieuze afbeeldingen zijn onlosmakelijk verbonden met de kerk en werden 

altijd op hout geschilderd. 

 

De laatmiddeleeuwse gotische kunststijl (1140-1500) kan worden gezien als de 

bakermat van het schilderen op panelen in Noord- en West-Europa. De 
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kerken in Noord- en West-Europa kozen ervoor de altaarstukken te 

vervaardigen op houten panelen vanuit een praktische beredenering, maar 

ook omdat hout ruimschoots voorhanden was. De duurzaamheid van deze 

houten panelen heeft bijgedragen aan het feit dat veel van de panelen uit deze 

periode nu nog te zien zijn op de oorspronkelijke locatie en in musea. Rond de 

15e eeuw won canvas aan populariteit. Ook dit valt te verklaren vanuit een 

praktisch oogpunt. Voor de 16e eeuw bewerkte men de altaarstukken graag 

met goudverf, dit is verf waarin goudpigmenten zijn verwerkt, waarvoor een 

stevige stabiele ondergrond vereist is. Vanaf de 16e eeuw werd het met goud 

bewerken van de altaarstukken minder populair en was daarmee de stabiliteit 

van houten panelen niet langer nodig om het goud te behouden. Canvas was 

daarbij ook goedkoper en lichter dan een houten paneel. Daarmee leek het lot 

van het paneelschilderij bezegeld. Deze lichte en goedkope eigenschappen 

van canvas hebben ertoe bijgedragen dat er schilderijen met enorme 

afmetingen werden gemaakt welk voornamelijk afkomstig waren uit Venetië, 

Italië. Op hout schilderen heeft ten opzichte van het schilderen op canvas een 

belangrijk voordeel als het aankomt op het schilderen van stillevens. Voor het 

schilderen van een stilleven geeft een stabiele vrijwel volledig vlakke 

ondergrond de voorkeur. Panelen zijn hiervoor beter geschikt dan canvas. Om 

deze reden won het paneel bij de Nederlandse en Vlaamse stilleven schilders 

weer meer terrein. Maar ook de opkomende internationale handel in de 17e en 

18e eeuw heeft een significante bijdrage geleverd door de mogelijkheid 

stabieler (geringer krimp- en zwelgedrag) en duurzamer hout te importeren 

zoals mahonie. Rond de 19e en 20e eeuw heeft de moderne techniek op het 

gebied van houtverwerking ook een bijdrage geleverd aan het gebruik van 

hout als verfdrager met de introductie van multiplex en triplex. De keuze van 

een schilder om op hout of canvas te schilderen lijkt een praktische en 

financiële overweging. Maar dit botst met de wetenschap dat grote meesters 

zoals Titiaan, Botticelli en Rubens, binnen een zeer kort tijdsbestek en zonder 

duidelijke reden afwisselend werkten op hout en canvas. 

Als het aankomt op conservatie of beter gezegd stabilisatie van een 

paneelschilderij heerst vandaag de dag de overtuiging onder de 

conservatoren en geleerden dat het beter is niets te doen aan het paneel zelf. 

De oplossing van het probleem moet niet letterlijk op de achterkant van het 

paneel gezocht worden maar in de directe omgeving van het paneel. De 

overtuiging overheerst dat het beter is om te klimatiseren dan te fixeren. Elke 

tijd heeft zo haar eigen overtuigingen als het aankomt op wat goed is voor het 

behoud van paneelschilderijen. In het verleden zijn verschillende technieken 

uitgeprobeerd om degradatie te voorkomen. Panelen werden gefixeerd in 

frames, afgeschaafd in dikte of soms zelf geheel ontdaan van het hout en op 
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canvas overgezet. Dat dit nogal radicale handelen meer kwaad dan goed heeft 

gedaan zal niemand tegenwoordig meer verbazen. Meer en betere kennis over 

het gedrag van hout en hoe dit materiaal op vochtwisselingen reageert, zal 

bijdragen aan een nieuwe aanpak waarbij het probleem niet van binnenuit 

(restauratie), maar van buitenaf (klimaat) wordt benaderd. 

 

3 Biologische en chemische compositie van hout 

Hout is heterogeen, hygroscopisch, cellulair en orthotroop. Dit houdt in dat 

het in compositie niet uniform is, dat het in staat is watermoleculen uit de 

directe omgeving op te nemen en af te geven, het wordt gevormd door een 

cellenstructuur en de eigenschappen zijn in drie loodrecht op elkaar staande 

richtingen verschillend. Met al deze eigenschappen onderscheidt hout zich 

van andere materialen.  

 

Wetenschappelijk gezien worden bomen onderverdeeld in twee categorieën: 

de angiosperms (loofhout) en gymniosperms (naaldhout). Onderscheid wordt 

hierin gemaakt op basis van chemische en cellulaire verschillen. Loofhout is 

vanuit een anatomisch oogpunt complexer dan naaldhout. Verticaal 

vochttransport in loofhout verloopt via de vaatbundels. Vaatbundels zijn 

lange reeksen van aan elkaar gekoppelde, relatief korte cellen. De stevigheid 

heeft naaldhout te danken aan de vezels. Anders dan naaldhout, waar het 

vochttransport plaatsvind via door hofstipples verbonden vezels, maakt 

loofhout gebruik van tracheïden voor het verticaal vochttransport. Deze 

tracheïden kunnen worden gezien als vezels en vaten tegelijk, daar tracheïden 

ook verantwoordelijk zijn voor de stevigheid van het hout. 

 

3.1 Opbouw van de cellen 

Om het krimp- en zwelgedrag van hout te kunnen begrijpen is een bepaalde 

basiskennis vereist over de opbouw van de celwandstructuur. De opbouw 

van de celwandstructuur van Figuur 3.1 is een vereenvoudiging van de 

werkelijkheid en geldig voor tracheïden.  

 

Figuur 3.1 laat zien dat de individuele cel onderdeel is van een grotere matrix 

van houtcellen. Binnen de houtcelwand wordt onderscheid gemaakt tussen 

twee lagen: de primaire celwand en de secundaire celwand. De secundaire 

celwand wordt op zijn beurt weer onderverdeeld in drie lagen. De primaire 

wand is verantwoordelijk voor een dikte van 5% van de totale celwand, deze 
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Figuur 3-1: Celwand 

laag bestaat uit willekeurig geplaatste microfibrillen ingebed in een lignine-

hemicellulose matrix. De secundaire wand wordt opgedeeld in drie lagen. De 

eerste laat (S1) vormt de buitenste laag en is verantwoordelijk voor 10% van 

de totale dikte van de celwand. Deze buitenste laag is opgebouwd uit 

lamellen van microfibrillen welke wisselend links en rechtsom draaien. De 

middelste laag (S2) van de secundaire celwand is met 85% de dikste laag van 

de totale celwand. De microfibrillen in deze laag zijn gelijk georiënteerd onder 

een hoek van 10° tot 30°. Deze laag is door zijn relatief grote dikte 

hoofdzakelijk verantwoordelijke voor de mechanische eigenschappen van het 

hout. De derde laag van de secundaire wand (S3) toont grote gelijkenis met de 

eerste laag van de secundaire wand. De oriëntatie van de microfibrillen 

bevindt zich nu echter onder een hoek van 60° tot 90°. Deze derde laag is erg 

dun en niet altijd aanwezig. 

 

 

 

4 Krimp- en zwelgedrag van hout 

Deze paragraaf gaat dieper in op de vormverandering die hout kan ondergaat als 

gevolg van een wisselend vochtgehalte. Het zal blijken dat de krimp en 

zweleigenschappen in de radiale (loodrecht op de jaarringen), tangentiële (evenwijdig 

aan de jaarringen) en longitudinale ( de lengterichting van de boom) onderling sterk 
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Figuur 4-1: Ongewenste scheurvorming 

verschillen. Wanneer hout zwelt of krimpt, ontstaat door deze spanningen, die vooral 

bij trek loodrecht op de vezel tot scheuren aanleiding (kunnen) geven, zie figuur 4.1. 

 

Hout is, vanwege de hygroscopische eigenschappen (de mogelijkheid om 

vocht op te nemen, adsorptie, en vocht af te geven, desorptie), gevoelig voor 

wisselingen in de relatieve luchtvochtigheid (RH). De capaciteit van de lucht 

om vocht vast te houden is sterk afhankelijk van de warmte van de lucht. Met 

het stijgen van de temperatuur van de lucht stijgt ook de capaciteit om meer 

vocht vast te houden; in dit geval daalt, bij gelijkblijvend vochtgehalte, de 

relatieve luchtvochtigheid. Omgekeerd stijgt de relatieve luchtvochtigheid 

indien, bij gelijkblijvend vochtgehalte, de luchttemperatuur daalt.  Figuur 4-2 

toont de wijzigingen in houtvochtgehalte naar aanleiding van een wijzigende 

relatieve luchtvochtigheid. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Vochtgehalte (MC) 

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de begrippen absolute 

vochtigheid, relatieve vochtigheid en specifieke vochtigheid. Absolute 

vochtigheid (AH) beschrijft de absolute hoeveelheid water in een bepaalde 
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hoeveelheid lucht. De relatieve luchtvochtigheid (RH) beschrijft de 

hoeveelheid waterdamp in een bepaalde kwantitieve mix van waterdamp en 

lucht uitgedrukt in procenten van de hoeveelheid waterdamp die de lucht bij 

de gegeven temperatuur kan bevatten. De specifieke luchtvochtigheid (SH) is 

de verhouding tussen het gewicht van de hoeveelheid waterdamp en de  

hoeveelheid lucht in een bepaalde kwantitatieve mix.  

 

 
 

Figuur 4-2: Hysteresis hygroscopisch gedrag van hout  

 

Hout wil altijd in evenwicht komen met het vochtgehalte in de lucht waarin 

het zich bevindt. De waarde voor het evenwicht wordt het 

‘evenwichtsvochtgehalte genoemd’ (Equilibrium Moisture Content: EMC). 

Deze hygroscopische eigenschap levert de hysteresis grafiek van Figuur 4.2. 

Met behulp van deze grafiek kan duidelijk aangetoond worden waarom 

musea een relatieve luchtvochtigheid van 55% ±5% aanhouden.  

Variaties in relatieve luchtvochtigheid tussen deze waarden hebben 

nauwelijks tot geen gevolgen voor het vochtgehalte in het zich in deze 

omgeving bevindende hout.  
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De pijlenlijn laat zien hoe dit proces zal verlopen wanneer de relatieve 

luchtvochtigheid varieert tussen 30% en 60%. Het houtvochtgehalte zal 

globaal volgens de pijlenlijn variëren.  

 

 
 

Figuur 4-3: Vrij en gebonden water  

 

In Figuur 4.2 wordt op de horizontale as de relatieve luchtvochtigheid (RH) 

neergezet en op de verticale as het evenwichtsvochtgehalte (EMC) in het hout. 

De relatieve luchtvochtigheid loopt van 0% (volledig droge lucht) tot 100% 

(volledig verzadigde lucht). Op de vertical as zien we echter een waarde 

oplopend van 0% tot 30%. Op de verticale as staat het houtvochtgehalte 

weergegeven dat zich chemisch aan het hout bindt. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen chemisch gebonden water en vrij water, zie Figuur 4.3. Het 

vrije water vult de open holtes in het hout. Absorptie en desorptie van vrij 

water heeft een verwaarloosbare uitwerking op het krimpen en zwellen van 

hout. De tweede vorm is het chemisch in de celwand gebonden water. 

Absorptie en desorptie van chemisch gebonden water is de aanleiding tot 

vormverandering. Bij het drogen van een nat houtmonster zal  eerst het vrije 

water uittreden, meestal zonder direct zichtbare gevolgen (soms treedt in deze 

fase zogenaamde ‘collapse’ op: het in elkaar klappen van de cellen door de 

plotseling verdwenen tegendruk). Indien alle vrije vocht is verdwenen en het 

maximale hoeveelheid chemisch gebonden vocht aanwezig is, is het 

zogenaamde vezelverzadigingspunt bereikt (FSP). Wordt het drogingsproces 

voortgezet, dan zal het chemisch gebonden water uittreden met krimpen als 

gevolg. Het vezelverzadigingspunt is enigszins houtsoort afhankelijk. Voor de 

meeste naaldhoutsoorten light dit nabij de 30%. Voor zware loofhoutsoorten 
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Figuur 4-4: Orthotrope eigenschap 

nabij de 22%. Op de verticale as in figuur 4.3 wordt het vezelverzadigingspunt 

van 30% bereikt indien het hout zich gedurende een (lange) periode in een 

ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van 100% bevindt. 

4.2 Krimp en zwel in verschillende richtingen 

Deze orthotrope eigenschap 

maakt het numeriek 

simuleren van hout dat 

vervormt ten gevolge van 

klimatologische 

veranderingen complexer in 

vergelijking met een 

isotropisch materiaal als 

staal. Deze complexiteit uit 

zich bijvoorbeeld in bij het 

formuleren van de 

compartibiliteitsvergelij-

kingen (hoe hou je alles 

geometrisch in orde) en bij 

het formuleren van de 

materiaaleigenschappen in de 

verschillende richting. Het uit zich ook bij het modelleren van de (random?) 

aanwezige afwijkingen ten gevolge van kwasten, vezelafwijkingen, 

harszakken, enz. 

In ieder geval moet bij het numeriek modelleren rekening worden gehouden 

met de verschillende eigenschappen in de radiale, tangentiële en longitudinale 

richting; zie Figuur 4.4, waarin het krimpgedrag in de tangentiële (T), radiale 

(R) en lengterichting (L) van een niet nader vermelde houtsoort is 

weergegeven. Hout ondervindt de grootste vormverandering in de 

tangentiële richting: grofweg twee keer zoveel als in de radiale richting. In de 

longitudinale richting is de verandering verwaarloosbaar klein.  

 

Bij het ontwerpen van een houten constructie, of dit nu een huis of paneel is 

dient rekening te worden houden met het hygroscopisch gedrag van hout. 

Planken gezaagd in tangentiële richting en uit het midden hebben de neiging 

in meer of mindere mate te krommen. Dit is het resultaat van de orthotrope 

opbouw van hout. Ook de karakteristieke radiale scheur die men vaak 

aantreft bij gekapte stammen in het bos is het resultaat van het feit, dat hout in 

tangentiële richting aanzienlijk meer krimpt dan in radiale richting. Wanneer 
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Figuur 4-5: In radiaal richting gezaagd (kwartiers) en 

in tangentiële richting gezaagd hout 

men planken zaagt, en er worden hoge eisen gesteld aan de vormvastheid is 

het daarom verstandig deze radiaal te zagen (kwartiers gezaagd hout). In dat 

geval wordt kromtrekken voorkomen doordat de jaarringen bij benadering 

evenwijdig aan elkaar lopen, zie Figuur 4.5.  

 

 
 

4.3 Hygro-expansie  

Technisch gesproken wordt volumeverandering veroorzaakt door krimpen of 

zwellen van de lignine-hemicellulose matrix. Krimpen of zwellen van de 

lignine-hemicellulose matrix is het gevolg van absorptie en desorptie van 

watermoleculen. De bij benadering lineaire relatie tussen volumeverandering 

en vochtgehalte blijkt afhankelijk van de dichtheid van het hout, zie formule 

(1) en (2).  

 

Vfv u               (1) 

0  fv u             (2) 

 

met: 
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v  Volume-expansie; [%]  

v  Volumekrimp; [%]  

fu  Vochtgehalte (FSP); [%]  

0  Dichtheid (oven droog); ]/[ 3mkg  

V  Volumedichtheid (verzadigd); ]/[ 3mkg  

 

 

 

 

 

 

  

Volume-expansie in het geval van krimpen en zwellen kan worden bepaald 

met behulp van de tangentiële (T), radiale (R) en longitudinale (L) 

componenten, zie formule (3) en (4). 

 

)1)(1)(1(1 Lrtv            (3) 

1)1)(1)(1(  Lrtv                 (4) 

met: 

t , t  Tangentiële volume expansie coëfficiënt [-] 

r , r  Radiale volume expansie coëfficiënt [-] 

L , L Longitudinale volume expansie coëfficiënt [-] 

 

Uit figuur 4.4 blijkt dat het longitudinale effect relatief verwaarloosbaar is. 

Verwaarlozing van de longitudinale expansie resulteert in formule (5) en (6).  

 

rtv               (5) 

rtv               (6) 

 

Een verandering in de luchtvochtigheid resulteert in een ongelijke 

vochtverdeling in het hout met vochtrek als gevolg. Deze rek kan met formule 

(7) worden bepaald. 

 

uu 


             (7) 

 

u        Vochtrek; ][  

        Volume expansie (zwel); ][  

u      Verandering van vochtgehalte onder het vezel verzadigingspunt; [%]  
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0

0

0














R

T

L

            (8) 

 

0  = Schuifrek van de hygro-expansie coëfficiënt ][  

 

Bovenstaande vectoren verwijzen naar de longitudinale (L), tangentiële (T) en 

radiale (R) richting. De maximale hygro-expansie coëfficiënt kan met formule 

(9) en (10) worden bepaald. 

 

%100
min

minmax

max 



a

aa
  zwel         (9) 

 

%100
max

minmax
max 







  krimp       (10) 

  

maxa  Afmeting proefstuk boven FSP; [mm] 

mina  Afmeting proefstuk (oven droog) (zwel); [mm] 

max  Afmeting proefstuk onder FSP; [mm] 

min  Afmeting proefstuk (oven droog) (krimp); [mm] 

 

Formule (8) bevat de hygro-expansie coëfficiënten in de longitudinale (L), 

radiale (R) en tangentiële (T) richting. De longitudinale richting kan worden 

verwaarloosd. De tangentiële hygro-expansie is bij benadering 2 keer zo groot 

als de radiale hygro-expansie, zie figuur 4.4. Opmeten van de hygro-expansie 

resulteert in Cartesische waarden (X, Y). Deze gemeten waarden dienen te 

worden getransformeerd naar de lokale radiale (R) en tangentiële (T) 

richtingen, zie figuur 4.6. Dit kan met behulp van de cirkel van Mohr, zie 

figuur 4.7. 
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Figuur 4.6: Cartesische hygro-expansie ( XY  , ) en lokale hygro-expansie (

TR  , ). 

 

 
 

Figuur 4.7: Rek transformatie met behulp van de cirkel van Mohr voor krimp. 

 

Figuur 4.7 laat zien hoe deze transformatie kan worden uitgevoerd. Dit 

resulteert in formule (11) en (12) waarmee de lokale rekken kunnen worden 

berekend ( 1 en 2 stellen de lokale rekken voor).  
 

)2cos(2 

 yx
R


           (11) 
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)2cos(22
, 21






yxyx 



         (12) 

 

Vervanging van de rekken door de hygro-expansie coëfficiënten resulteert in 

formule (13 ) en (14). 

 

)2cos(22 




yxyx

R





         (13) 

 

)2cos(22 




yxyx

T





                (14) 

 

x , y   Hygro-expansie coëfficiënten in de x- en y- richting; [-] 

R , T  Hygro-expansie coëfficiënten in de R- en T- richting;[-] 

 

5 Analyse van de Mona Lisa 

Het conditioneren van de directe omgeving waarin een paneelschilderij zich 

bevindt gaat gepaard met hoge kosten. Museums hanteren een strenge eis met 

betrekking tot de relatieve luchtvochtigheid waarin het paneelschilderij zich 

bevindt, 50%, ±5%, zie figuur 4.2. Deze 50%, ±5% eis met betrekking tot de 

relatieve luchtvochtigheid kan worden verklaard aan de hand van de helling 

van de grafiek van figuur 4.2. Figuur 4.2 laat de wisseling in de relatieve 

luchtvochtigheid van 30% naar 60% (adsorptie) en van 75% naar 45% 

(desorptie) zien. Ter plaatse van de museum omgeving (zie afbeelding 4.2) 

kan men zien dat de helling van de curve relatief klein is, wat betekent dat een 

wisseling van de relatieve luchtvochtigheid in dit gebied relatief weinig 

uittreding van vocht als gevolg heeft en daardoor dus weinig vervorming als 

gevolg zal hebben. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek hoopt men 

meer te weten te komen over het gedrag van paneelschilderijen wanneer die 

zijn blootgesteld aan wisselende klimatologische omstandigheden. Hier 

ontstaat een interessant raakvlak tussen wetenschap en kunst.  

 

Met behulp van een “load cell” geïntegreerd in de “Deformatric Kit” welk is 

ontwikkeld door Luca Uzielli (zie figuur 5.1) verricht Joseph Grill metingen 

aan de Mona Lisa van Leonardo da Vinci welk hangt in het Louvre te Parijs. 

Deze load cells zijn geïntegreerd in de nieuwe aluminium dwarsbalken 
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(Deformatric Kit) welke de oude houten dwarsbalken hebben vervangen. Op 

deze wijze kan het vervormingsgedrag worden gevolgd als gevolg van 

wisselende klimatologische omstandigheden. 

 

 
 

Figure 5.1: Load cell geïntegreerd in de nieuwe dwarsbalk  

5.1 Chronologie van het onderzoek 

- oktober 2004 tot april 2005: 

Observatie van houtstructuur, type van vervorming vaststellen, metingen van 

vervorming uit het vlak (zie figuur 5.2), X-ray, bestudering van de verf laag, 

3D scan van het paneel, opstellen van randvoorwaarden, installeren van de 

handmatige en automatische meetinstallaties.  
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Figure 5.2: Meting van vervorming uit het vlak 

 

- juni 2004: 

Risicoanalyse uitgevoerd door de conservatoren van het Louvre. Dit heeft 

onder andere geleid tot een nieuw ontwerp van de bevestigingstechniek van 

de load cell. 

 

- Vanaf 2005: 

Jaarlijks uitlezen van data en het uitvoeren van handmatige metingen. 

Ontwikkeling van een Eindige Elementen Model (EEM) van de Mona Lisa. 

 

- december 2006: 

Publicatie boek: Mona Lisa: Inside the painting” by J.P. Mohen, et al, Abrams 

N.Y. 

- 2009: 

De nieuwste versie van de load cell wordt geïmplementeerd. 

5.2 Geometrie van de Mona Lisa 

Materiaal: Populierenhout 

Afmetingen: 79 x 53 x 1.3 cm 
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Oppervlak: Olieverf, de oppervlakte van de Mona Lisa heeft een 

complexe dubbele kromming als gevolg van de oude houten 

dwarsbalken. 

Schade: Het paneel bevat een scheur van 11 cm lang in het midden 

van de bovenrand.  

Lijst: Het paneel is geplaatst in een eikenhouten lijst waardoor het 

licht mechanisch wordt gefixeerd. 

5.3 Vergelijking van de numerieke simulatie met de meting 

Figuur 5.3 laat de gemeten en numeriek verkregen uitwijking als gevolg van 

een wisselende relatieve luchtvochtigheid zien in het midden van de Mona 

Lisa. Geconcludeerd kan worden dat de numerieke simulatie kwantitatief 

slecht overeenkomt. De numerieke simulatie voorspeld sterke uitschieters 

welke niet zijn waargenomen. De oorzaak van deze overschatting kan door 

gebrek aan informatie niet eenduidig worden verklaard.  

 

 
 

Figuur 5.3: Vergelijking numerieke simulatie met meting 
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DVW versterkte momentverbindingen met inwendige 

staalplaten en buizen 

 
Daniël Brandon en Ad Leijten 

Technische Universiteit Eindhoven 

 
Aan de TU-Delft werd een tiental jaren geleden een nieuw type verbinding ontwikkeld, die nu 

bekend staat onder de naam Lignoforce®. Deze met dvw (densified veneer wood) versterkte 

verbinding wordt toegepast in combinatie met buizen i.p.v. stiften of bouten, welke in diameter 

worden vergroot tijdens de montage om een perfecte passing te verkrijgen. Deze verbinding is 

één van de weinige mechanische verbindingen die zodanig kunnen worden ontworpen, dat de 

momentcapaciteit overeenkomt met de buigcapaciteit van de aansluitende houten staven. Een 

nadeel is dat de aansluitende staven, ter plaatse van de verbinding, elkaar overlappen, waardoor 

het totale houtpakket vrij dik wordt. De studie heeft zich gericht op het toepassen van een stalen 

plaat als centraal koppelstuk, om een momentverbinding tot stand te brengen met minimale 

dikte. De verbinding wordt tot stand gebracht door twee i.p.v. één verbinding met vier buizen.  

 

Het momenten-rotatie gedrag is zowel analytisch als numeriek geanalyseerd 

en vergeleken met experimentele resultaten. Hieruit blijkt dat deze 

gemodificeerde verbinding een hogere momentencapaciteit bezit bij 

gelijkblijvende rotatiestijfheid. Aandacht is besteed aan de piekspanningen die 

optreden in de lijmnaad van de hout-dvw verbinding, i.h.b. de dikte van de 

lijmnaad en het type lijm. Om breukmechanische eigenschappen te bepalen 

zijn experimenten uitgevoerd aan de Universiteit van Lund in Zweden. 

 

1 Inleiding 

In veel traditionele houten constructies zijn de verbindingen de zwakste 

schakel. Deze traditionele verbindingen hebben relatief een lage 

momentcapaciteit. Het vroegtijdig splijten van het hout is één van de 

hoofdoorzaken hiervan. In dat geval wordt een te hoge trekspanning 

loodrecht op de houtvezel geïntroduceerd in de verbinding. Bij stiftvormige 

traditionele verbindingen is, juist op deze locatie, de kritische doorsnede 

gereduceerd. De gaten in het hout verzwakken het hout op de locatie waar de 

spanningsconcentratie het hoogst is. 

 

Een ander probleem, dat speelt bij traditionele verbindingen, is de speling van 

de stiften. Vanwege tijdbesparing en de eindige precisie van de gatenpatronen 

in de te verbinden onderdelen wordt er vaak gekozen voor een stift die ruim 
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in de gaten past. Een kleine speling in de stiftverbinding, resulteert vaak in 

een relatief grote vrije rotatie. 

 

Dr. ir. A.J.M. Leijten heeft aan de Technische Universiteit in Delft een 

oplossing gevonden voor de bovengenoemde problemen. Densified veneer 

wood, beukenfineer samengeperst onder hoge temperatuur, wordt gebruikt 

om het hout te versterken [1]. Vanwege het gebruik van kruisgelaagd 

beukenfineer, gedraagt dit plaatmateriaal zich nagenoeg isotroop in zijn vlak. 

In het vernieuwende verbindingsontwerp wordt de platen gelijmd op de 

houten balken, zoals te zien is in Figuur 1-1. Dit dvw heeft in zijn vlak een 

hoge trek en druksterkte en voorkomt hierdoor dat het hout vroegtijdig splijt. 

De plaat wordt bevestigd ter plaatse van de stiftgaten en versterkt hiermee de 

zwakste doorsnede. Stalen buizen zijn gebruikt om de balken te verbinden. In 

hun initiële vorm passen deze buizen ruim in de gaten. Na het positioneren 

van de buizen worden de buizen ge-expandeerd met behulp van een 

draagbare vijzel. Door een druk in de lengte van de buis uit te oefenen, zal de 

diameter van de buis vergroten. Na dit proces zal de buis volledig contact 

maken met het omringende materiaal en zal de speling dus verdwenen zijn. 

 

Door zwakheden van de traditionele verbinding te elimineren, is Leijten erin 

geslaagd om een houtverbinding te maken met mechanische eigenschappen 

die superieur zijn aan die van conventionele verbindingen [1]. Figuur 1-2 laat 

de relatie tussen buigend moment en hoekverdraaiing zien van een 

traditionele verbinding met 12 bouten en van een dvw versterkte verbinding 

met 4 buizen zien. Te zien is, dat de dvw versterkte buisverbinding een 

significant hogere buigsterkte en stijfheid heeft dan de traditionele 

verbinding.  

 

  
Figuur 1-1: Dvw versterkte moment verbinding met vier ge-expandeerde 

stalen buizen voor en na assemblage. 
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Figuur 1-2: M-ϕ curves van dvw versterkte verbinding en traditionele 

verbinding met gelijke hout dimensies; balkhoogte is 300 mm 

 

Ondanks de goede mechanische eigenschappen van de verbinding, wordt 

deze in de praktijk na meer dan tien jaar nog maar zelden toegepast. De 

praktijk lijkt vernieuwingen als deze niet te willen toepassen [3]. Er zijn echter 

wel nadelen te noemen. Het ontwerp is vooral geschikt voor 2-dimensionale 

bouwknopen met een beperkt aantal balken. Het gebruik bij andere 

toepassingen vereist veel ruimte. Figuur 1-3 twee voorbeelden zien waarbij de 

verbinding veel ruimte vereist. Een aanpassing aan het ontwerp, verkleint 

deze vereiste ruimte. In dit aangepaste ontwerp wordt een staalplaat gebruikt 

om de houten balken aan elkaar te koppelen. Figuur 1-4 laat opbouw van deze 

verbinding zien voor en na de assemblage. De mogelijkheid om staalplaten te 

lassen creëert de mogelijkheid om deze verbinding voor 3-dimensionale 

knopen toe te passen. Figuur 1-5 laat twee mogelijke toepassingen zien. Deze 

verbindingen hebben in vergelijking met de afgebeelde verbindingen in 

Figuur 1-3 minder ruimte nodig. 
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Figuur 1-3: Dvw versterkte verbinding voor (links) toepassingen voor knopen 

met meer dan 3 balken en (rechts) toepassingen voor 3-dimensionale knopen 

 

 
Figuur 1-4: Dvw versterkte moment verbinding met inwendige staalplaat en 

ge-expandeerde stalen buizen voor en na assemblage 
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Figuur 1-5: Dvw versterkte verbinding met inwendige staalplaat voor (links) 

toepassingen voor knopen met meer dan 3 balken en (rechts) toepassingen 

voor 3-dimensionale knopen 

 

2 Probleemstelling 

De dvw versterkte verbinding met inwendige staalplaat heeft echter een 

nadeel ten opzichte van de originele variant. Bij het toepassen van de 

staalplaat ontstaan er in feite twee verbindingen, die elk vergelijkbaar zijn met 

één originele verbinding. De bij een buigend moment optredende rotatie van 

de verbinding met staalplaat is daarom twee keer zo groot als de rotatie van 

de verbinding zonder staalplaat. De stijfheid is dus twee keer zo klein.  

 

Bij de verbinding met staalplaat zijn de te verbonden houten balken in 

hetzelfde vlak gepositioneerd. Een zekere hoekverdraaiing kan een contact 

tussen deze balken veroorzaken. Dit fenomeen zal de stijfheid positief 

beïnvloeden. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van dit klemgedrag 

op analytische, numerieke en experimentele wijze. 

 

Door het klemgedrag zal er een additionele drukkracht in het hout en dvw 

geïntroduceerd worden. De hoek tussen de drukkracht en de vezelrichting 

van het hout zal een invloed hebben op het gedrag van de verbinding. Om de 

invloed van de vezelrichting te bekijken, zijn de rechte en de gehoekte 

verbinding, te zien in Figuur 2-1 en Figuur 2-2, met elkaar vergeleken. 
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Figuur 2-1: Een rechte dvw versterkte verbinding met inwendige staalplaat 

 
Figuur 2-2: Een 90° gehoekte dvw versterkte verbinding met inwendige 

staalplaat 

 

3 Analytische benadering 

Met behulp van een analytische methode is de relatie tussen het buigend 

moment en de hoekverdraaiing bepaald. Resultaten zijn verkregen met 

behulp van verschillende aannames. Deze benadering gaat bijvoorbeeld ervan 

uit, dat de houten balken, dvw platen en de lijmnaad niet bezwijken. Deze 

verschillende bezwijkmechanismen zijn met behulp van het numerieke en 

experimentele onderzoek onderzocht. 

 

Er is gekeken naar de invloed van het klemgedrag, dat optreedt bij belasting 

door verschillende combinaties van buigend moment en dwarskracht. De 

berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een spreadsheet programma 

(Microsoft Excel). Verschillende variabelen zoals afmetingen en de 

buisdiameter kunnen hierdoor gemakkelijk aangepast worden. 

3.1 Methode 

Er wordt uitgegaan van de non-lineaire kracht-verplaatsingsrelatie van de 

buis, welke is verkregen in een eerder onderzoek aan de Technische 

Universiteit Delft [1]. Deze gegevens zijn van toepassing op dvw versterkte 

verbindingen zonder staalplaat. Voor deze berekening is er aangenomen dat 
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de buis vergelijkbaar gedrag vertoont bij verbindingen met een inwendige 

staalplaat. Op numerieke wijze is de juistheid van deze aanname bevestigd. 

 

In dit artikel worden enkel berekeningen van verbindingen, belast met een 

buigend moment, besproken. Er wordt bij deze berekening uitgegaan van een 

symmetrievlak, zoals weergegeven in Figuur 3-1. De resultaten zijn hierdoor 

niet geldig voor de hoekverbinding. 

 

Figuur 3-2 geeft schematisch de dvw plaat en de buizen weer. De onderlinge 

afstand van de buizen verandert niet tijdens het belasten. Elke verplaatsing of 

rotatie van de buizen kan worden gezien als een rotatie om een bepaald 

rotatiepunt R. Een verplaatsing is in feite gelijk aan een rotatie om een 

oneindig ver punt. Initieel bevind het rotatiepunt zich in het zwaartepunt van 

de buizen. Met behulp van de locatie van het rotatiepunt en een gegeven 

rotatie kunnen de krachtrichtingen en de grootte van deze buiskrachten 

bepaald worden. In de linker afbeelding van Figuur 3-2 zijn verschillende 

krachten afgebeeld. De kracht Fc is de resultante drukkracht in het contactvlak 

dat ontstaat door het klemgedrag van de verbinding. Deze additionele kracht 

dwingt het rotatiepunt naar beneden te verplaatsen over het getoonde pad, 

omdat er een evenwicht vereist is. De exacte locatie van het rotatiepunt op dit 

pad is in eerste instantie niet bekend. Om de berekening te starten wordt een 

locatie van het rotatiepunt en een verplaatsing van buis A aangenomen. Met 

deze gegevens zijn de hoekverdraaiing en alle buisverplaatsingen en 

buiskrachten te bepalen. Omdat er een horizontaal evenwicht moet gelden, is 

de benodigde drukkracht Fc te bepalen. Deze drukkracht wordt gegenereerd 

in een bepaalde drukzone. In andere woorden: er is een bepaalde afmeting of 

hoogte van deze drukzone hc nodig om de kracht Fc te genereren. Kortom, met 

een gegeven rotatiepunt en een verplaatsing van buis A kan met behulp van 

een evenwichtsmethode een benodigde hoogte van de drukzone bepaald 

worden. Het corresponderende buigend moment is gelijk aan de sommatie 

van de reactiekrachten vermenigvuldigd met de arm of de afstand ten 

opzichte van het rotatiepunt. 

 

Een tweede methode om de waarde van hc te bepalen is een geometrische 

methode, die verduidelijkt wordt door de rechter afbeelding in Figuur 3-2. De 

rotatie is wederom bekend. Vanaf een bepaalde rotatie zal een gedeelte van de 

dvw plaat de symmetrieas overschrijden. Dit gedeelte komt in contact met de 

andere symmetrische helft. Ook met deze geometrische methode is de hoogte 

van de drukzone hc te bepalen.  
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Het is noodzakelijk dat de geometrisch bepaalde waarde van hc gelijk is aan 

de waarde die bepaald is met de evenwichtsmethode. Bij elke gegeven 

verplaatsing van buis A is dit enkel het geval bij één specifieke locatie van het 

rotatiepunt. Deze locatie is met behulp van een geautomatiseerd iteratieproces 

bepaald. Dit proces wordt niet verder besproken in dit artikel, maar is 

beschreven in het rapport van dit onderzoek [2]. Om een M-ϕ diagram te 

genereren wordt de verplaatsing van buis A gevarieerd. De resultaten vormen 

samen een M-ϕ curve. 

 

 
Figuur 3-1: Symmetrievlak in verschillende verbindingen 

 

 
Figuur 3-2: (links) Rotatiecentrum en krachten; (rechts) rotatiecentrum en 

verplaatsingen  
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3.2 Resultaten analytische benadering  

Alleen de belangrijkste resultaten worden in deze paragraaf gegeven. De 

grootte van de naad/opening tussen de verbonden houten balken en dvw 

platen heeft een significante invloed op het klemgedrag van de verbinding. 

Een grotere opening vereist een grotere rotatie voordat het klemgedrag 

optreed. Verschillende afmetingen van deze opening zijn bekeken.  

 

In Figuur 3-3 zijn M-ϕ curves weergegeven, die corresponderen met dvw 

versterkte verbindingen met verschillende openingen en de originele 

verbinding zonder staalplaat. Het is te zien dat het klemgedrag een positieve 

invloed heeft op de stijfheid en de sterkte. Hoe eerder dit klemgedrag 

optreedt, hoe beter. De naadloze verbinding heeft daarom de hoogste stijfheid 

en sterkte. Het is eveneens te zien dat de stijfheid van de naadloze verbinding 

vergelijkbaar is met de stijfheid van de originele verbinding zonder staalplaat. 

 
Figuur 3-3: M-ϕ curves corresponderend met rechte dvw versterkte 

verbindingen met verschillende naaddiktes en de originele verbinding zonder 

staalplaat; Balkhoogte = 300mm; Buisdiameter = 18mm  

 

4 Numerieke benadering 

Twee hoofdzaken zijn bekeken in het numerieke onderzoek: 

 De mogelijkheid tot optreden van verschillende bezwijkmechanismen 

 Het verloop van de M-ϕ curves 
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Met behulp van het geavanceerde eindig elementen pakket Abaqus versie 6.8 

zijn er verschillende modellen gemaakt, die voorspellingen van de betreffende 

hoofdzaken hebben gegeven. Een eindig elementen model vereist 

verschillende invoer variabelen. Belangrijke invoergegevens zijn 

materiaaleigenschappen, waarvan alleen de minst conventionele in dit artikel 

worden besproken. 

4.1 Materiaaleigenschappen 

Er zijn vijf verschillende materialen van belang bij de krachtswerking in de 

buisverbinding. Tabel 4-1 toont deze materialen met het bron type. In dit 

artikel worden enkel de op experimentele wijze verkregen materialen 

besproken.   

 

Tabel 4-1: Ingevoerde materiaal en manier van verkrijgen 

Materiaal Ingevoerd materiaalgedrag Bron type 

Staal (buis) isotroop non-lineair (curve) numeriek verkregen resultaat gefit met 

eerdere proefresultaten 

Hout anisotroop lineair literatuur 

Staal (plaat) isotroop bi-lineair literatuur 

Dvw isotroop non-lineair (curve) experimenten 

Lijm anisotroop non-lineair met softening fase experimenten 

 

4.1.1 Dvw materiaaleigenschappen 

De dvw materiaaleigenschappen zijn bepaald met drukproeven, die zijn 

uitgevoerd door J.C. Fritzsche en F. Schijns. Figuur 4-1 laat de opstelling van 

de drukproef zien. De indrukking is gemeten met behulp van twee 

rekstrookjes en 4 LVDT’s. De resultaten van de proeven en de ingevoerde 

curve zijn beide weergegeven in Figuur 4-2. De Abaqus invoer komt 

nauwkeurig overeen met de proefresultaten. 
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Figuur 4-1:  Opstelling van dvw drukproef  

 
Figuur 4-2: Abaqus invoer end resultaten van de dvw drukproeven 

 

4.1.2 Eigenschappen van lijmverbinding 

Het meest gecompliceerde onderdeel van de gebruikte modellen is de 

lijmverbinding. Deze verbinding is gemodelleerd met behulp van cohesieve 

elementen, die het breuk gedrag van de lijmverbinding simuleren.  

 

Om de breukmechanische gegevens van de lijmverbinding te bepalen zijn er 

proeven uitgevoerd aan de Lund University in het laboratorium van de 

Bouwmechanica faculteit. Schuif en trekproeven zijn uitgevoerd om het 

verband tussen relatieve verplaatsing (van de gelijmde vlakken) en de 

spanning te bepalen. Figuur 4-3 en Figuur 4-4 tonen de opzet van 
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respectievelijk de trekproef en de schuifproef. De proefstukken zijn klein en 

slechts een strook met een breedte van 5 mm is gelijmd. In het numerieke 

model kunnen daarom kleine lokale beschadigingen in de lijmverbinding 

goed gesimuleerd worden. Een beschadiging in een bepaald gebied van het 

lijmvlak betekend niet dat het totale lijmvlak bezweken is. Om een 

nauwkeurige voorspelling te geven van de lijmnaadcapaciteit is het in het 

model vereist om het lijmvlak op te delen in veel elementen, die elk gedrag 

vertonen, dat vergelijkbaar is met het gedrag van de proefstukjes. 

 

Lijmverbindingen met een epoxy-lijm en een PU-lijm zijn getest. Drie 

verschillende lijmnaaddiktes zijn toegepast bij deze proeven. De 

lijmnaaddikte bleek geen significante invloed op het gedrag de stijve epoxy-

lijmverbinding te hebben. Bij de PU-lijmverbinding is deze invloed juist wel 

significant. Figuur 4-5 laat de relatieve verplaatsing versus de schuifspanning 

zien van de schuiftesten van de PU-lijmverbinding. Van de geteste PU-

lijmverbindingen heeft degene met de dikste lijmnaad de meeste breukenergie 

en dus de grootste oppervlakte onder de curves. Terwijl de sterkte niet 

significant verandert. Veel breukenergie heeft vooral bij grote lijmvlakken, 

zoals het lijmvlak van de verbinding, een positieve invloed op de capaciteit 

van de lijmverbinding. 

De invoervariabelen voor de cohesieve elementen in Abaqus zijn gegeven in 

Tabel 4-1, waarin K, G en t respectievelijk de stijfheid, breukenergie en sterkte 

zijn. De nummers 1,2 en 3 representeren de drie bezwijkmodi.  

 

  
Figuur 4-3: (links) Trekproeven van lijmverbinding 

Figuur 4-4: (rechts) Schuifproeven van de lijmverbinding 
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Figuur 4-5: Resultaten van schuifproeven met PU-lijm en verschillende diktes  

 

Tabel 4-2: Invoer variabelen voor cohesieve elementen in Abaqus 
Lijmnaad 

dikte tg (mm) 

Kn  

(N/mm3) 

Ks  

(N/mm3) 

Kt  

(N/mm3) 

G1  

(J/m2) 

G2  

(J/m2) 

G3  

(J/m2) 

t1  

(N/mm2) 

t2  

(N/mm2) 

t3  

(N/mm2) 

0.2 400 345 696 1300 1580 2.73 5.6 10.34 1.78 

0.45 359 111 309 1300 3060 6.14 5.6 9.26 1.78 

0.7 275 69 199 1300 4540 9.56 5.6 7.95 1.78 

4.2 Numerieke modellen 

Twee verschillende type modellen zijn gemaakt, met beide een verschillend 

doel. Een model met één enkele buis heeft informatie gegeven over het gedrag 

van de buis en de beschadiging in de lijmnaad rondom de buis. Het 

beschrijven van het contact tussen de plastische buis en het omringende 

materiaal vraagt veel computercapaciteit en tijd. In het model dat de gehele 

verbinding beschrijft zijn de buizen daarom vereenvoudigd. In dit model is de 

spanning in de lijmnaad rondom de buis daarom minder accuraat. Dit model 

geeft wel een goed beeld van de overige piekspanningen in de lijmnaad. Dit 

laatste model is tevens gebruikt om de M-ϕ diagrammen te genereren. 

4.3 Resultaten numeriek onderzoek 

De belangrijkste resultaten van het numerieke onderzoek worden kort in deze 

paragraaf besproken. In Tabel 4-3 is de verdeling van schuifspanningen in de 

lijmnaad van een hoekverbinding weergegeven. Te zien is dat de contactdruk 
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door het klemgedrag resulteert in piekspanningen in het lijmvlak. Op deze 

locatie treedt er een lokale beschadiging van de lijmverbinding op. Het totale 

lijmvlak bezwijkt echter niet voordat de eerste buis zal bezwijken. 

 

Tabel 4-3: Verdeling van schuifspanningen in de lijmnaad loodrecht en 

evenwijdig aan de vezelrichting van een hoekverbinding op het moment voor 

het bezwijken van de eerste buis 
schuifspanning parallel aan vezelrichting (N/mm2) 

 

schuifspanning loodrecht op vezelr. (N/mm2) 

                                          

 
 

 

 

Figuur 4-6 toont de numerieke voorspelling van het gedrag van de 

hoekverbinding en rechte verbinding. De momentcapaciteit van de rechte 

verbinding is in dit figuur hoger dan dat van de gehoekte verbinding. Er zijn 

echter aanmerken te noemen. De vloeigrens van het hout wordt in beide 

voorspellingen overschreden, terwijl het materiaal fysisch lineair is 

gemodelleerd. De momentcapaciteit wordt daarom overschat in deze grafiek.  
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Figuur 4-6: M-ϕ curve van een hoekverbinding en een rechte verbinding; 

balkhoogte = 300 mm; buisdiameter = 18 mm 

 

5 Experimenteel onderzoek 

Het experimentele onderzoek is in deze studie gebruikt om de resultaten van 

het analytische en numerieke onderzoek te verifiëren. Alleen verbindingen 

met een buisdiameter van 18mm en een balkhoogte van 300mm zijn getest. 

Ook zijn er voorbereidende proeven gedaan om de benodigde buislengte en 

de kracht die nodig is om de buis voldoende te expanderen te bepalen.  

5.1 Buisdiameter 

Figuur 5-1 laat een doorsnede van een ge-expandeerde buis zien. In deze 

proef wordt de buisdiameter na het optrompen gemeten zoals te zien is in 

Figuur 5-2. Om een hoge initiële stijfheid te verkrijgen is het essentieel, dat de 

buis voldoende geëxpandeerd is. De buis wordt veronderstelt voldoende 

geëxpandeerd te zijn als de diameter van de ge-expandeerde buis in zijn 

gehele lengte gelijk is aan, of groter is dan de initiële diameter van het 

geboorde gat. In dat geval is namelijk een directe krachtsopname verzekerd. 

Dit bleek het geval te zijn bij buislengtes gelijk aan 116% en 118% van de 

pakketdikte. Hiervoor was een kracht nodig van ongeveer 90 kN.   
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Figuur 5-1: (links) Doorsnede van ge-expandeerde buis met een initiële 

buislengte gelijk aan 113% van de pakketdikte 

Figuur 5-2: (rechts) Meting van de buisdiameter 

5.2 Experimenten 

De proefopstellingen van de gehoekte en rechte verbinding zijn te zien in 

respectievelijk Figuur 5-3 en Figuur 5-4. Onder één arm van de de gehoekte 

verbinding zijn rollen geplaatst om wrijving met de stalen ondersteunende 

balk te vermijden. Twee vijzels trekken de armen naar elkaar toe en 

introduceren hiermee een buigend moment en een dwarskracht in de 

verbinding. 

 

De rechte verbinding is beproeft met een vierpuntsbuigproef. De dwarskracht 

is hierbij gelijk aan nul. De verbinding is in deze proef alleen met een buigend 

moment belast.  

 

Figuur 5-3: (links) Proefopstelling hoekverbinding 

Figuur 5-4: (rechts) Proefopstelling rechte verbinding 
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5.3 Resultaten experimenteel onderzoek 

Figuur 5-5 toont resultaten van de experimenten van de gehoekte verbinding 

en de rechte verbinding. Van één proefstuk is de lijmnaad bezweken, omdat 

door een slecht lijmproces minder dan de helft van het oppervlak was 

gelijmd. Dit resulteerde in een lagere momentcapaciteit dan dat van overige 

proefstukken, waarvan de buizen de zwakste schakel waren. Het verschil 

tussen de hoekverbinding en de rechte verbinding is niet significant te 

noemen.  

 
Figuur 5-5: M-ϕ curves van hoekverbindingen en rechte verbindingen; 

balkhoogte = 300 mm; buisdiameter is 18 mm 

 

6 Vergelijking van resultaten en de conclusies 

Figuur 6-1 en Figuur 6-2 tonen de M-ϕ curves, die verkregen zijn met het 

analytische, numerieke en experimentele onderzoek, voor respectievelijk de 

hoekverbinding en de rechte verbinding. In beide gevallen overschat de 

numerieke methode de momentcapaciteit. Dit is deels te wijten aan de 

toegepaste fysische lineariteit van het houtmateriaal in het model. Deze 

methode geeft echter wel een goede voorspelling van de stijfheid.  

 

Het analytische resultaat is alleen geldig voor de rechte verbinding, omdat er 

uit is gegaan van een symmetrievlak. Uit Figuur 6-2 blijkt dat deze methode 

een betrouwbare voorspelling van de momentcapaciteit en de rotatiestijfheid 
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heeft gegeven, ondanks het aantal aannames dat gemaakt is om het resultaat 

te verkrijgen. 

 
Figuur 6-1: M-ϕ curves van hoekverbinding en de originele verbinding; 

balkhoogte = 300 mm; buisdiameter is 18 mm 

 

 
Figuur 6-2: M-ϕ curves van rechte verbinding en de originele verbinding; 

balkhoogte = 300 mm; buisdiameter is 18 mm 
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Zonder het optredende klemgedrag zou de rotatiestijfheid van de verbinding 

gelijk zijn aan de helft van de stijfheid van de originele verbinding (zonder 

staalplaat). De momentcapaciteit zou in dat geval voor beide verbindingen 

gelijk zijn. Uit Figuur 6-1 en Figuur 6-2 blijkt, dat het klemgedrag de stijfheid 

en momentcapaciteit verhoogt. Het resultaat is in dit geval, dat de 

rotatiestijfheid van de verbinding met staalplaat vergelijkbaar is met dat van 

de originele verbinding. De momentcapaciteit van de nieuwe verbinding is 

hoger dan de momentcapaciteit van de originele verbinding 
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Figuur 0-1 Murray 

Grove [1] 

Hoogbouw met CLT (Cross Laminated Timber) 

infilled frames 
 

Ronald Koets en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 
Hoogbouw met semi-integral (CLT) infilled frames heeft potentie. De sterkte en stijfheid van het 

systeem wordt voornamelijk bepaald door de verbinding tussen het paneel en het frame. 

Numeriek en experimenteel onderzoek zijn uitgevoerd naar het stabiliteitssysteem als geheel en 

naar de verbinding in het bijzonder. De verbinding bestaat uit een stalen verbindingselement in 

combinatie met een groep in een CLT paneel ingelijmde draadeinden. 

 

1 Inleiding hoogbouw met hout  

Hoogbouw met hout spreekt tot de verbeelding. Tot nog niet zo heel lang 

geleden was de hoogte van houten gebouwen in veel landen wettelijk 

gelimiteerd vanwege de brandbaarheid van het materiaal 

hout. Zo langzamerhand is men doordrongen van het 

feit dat de begrippen brandbaarheid en 

brandwerendheid niet mogen worden verward en is de 

hoogte niet langer gelimiteerd. Na de realisatie van het 

Murray Grove project in London, 9 verdiepingen 

volledig uit hout (Zie ook figuur 1-1), in dit geval CLT, 

lijkt hoogbouw met hout in een stroomversnelling te 

geraken. Nederland loopt in dit opzicht duidelijk achter 

bij bijvoorbeeld Zweden en Zwitserland. 

 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de uitdaging, die hoogbouw 

met hout heeft, tot op heden geleid tot vijf afstudeerprojecten. Een ervan 

betreft hoogbouw met het traditionele houtskeletbouw concept, dat al snel de 

beperkingen toont. In de overige vier projecten worden ligger-kolom 

structuren bestudeerd al dan niet voorzien van CLT wanden. 

 

Deze studie gaat in op de mogelijkheid om CLT panelen als invulwand ten 

behoeve van de stabiliteit te gebruiken. Vooral de verbinding tussen de ligger-

kolom structuur en de CLT wand is onderwerp van deze studie. Er wordt 

ingegaan op het theoretische en numerieke onderzoek naar het 

stabiliteitssysteem als geheel en de verbinding met ingelijmde draadeinden in 

het bijzonder.  
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Tevens wordt ingegaan op de in het van Musschenbroek laboratorium 

uitgevoerde experimenten op ingelijmde draadeinden. 

 

2 Infilled frames  

Infilled frames zijn, letterlijke vertaalt, opgevulde raamwerken Er wordt 

hierbij onderscheid gemaakt in drie verschillende typen, zie figuur 2-1. 

 

1. Non-integral infilled frames  (niet verbonden) 

2. Fully-integral infilled frames  (volledig verbonden) 

3. Semi-integral infilled frames  (plaatselijk verbonden) 

 

Het onderzoek naar infilled frames aan de Technische Universiteit Eindhoven 

(TU/e) is gestart in 2001 en is voornamelijk gericht op semi-integral infilled 

frames van prefab betonelementen en non-integral infilled frames van 

metselwerk in een stalen frame.  

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat semi-integral infilled frames een significante 

bijdrage kunnen leveren aan de sterkte, stijfheid en stabiliteit van een 

constructie.  

 

De sterkte en stijfheid van het systeem is vooral afhankelijk van de interactie 

tussen het paneel en het frame, die verzorgd wordt door de verbindingen. Een 

groot voordeel van dit systeem is dat de montagetijd aanzienlijk verkort kan 

worden door het discrete karakter van de verbindingen en de mogelijkheid 

om de infills (de panelen) te kunnen prefabriceren. Daarnaast is het mogelijk 

om gevelbekleding e.d. op te hangen aan het wandpaneel (gevelsluitend 

element) zodat de gevel in een keer gemonteerd kan worden.  

 

Figuur 0-1 Verschillende typen infilled frames v.l.n.r. 1) 2) 3) 
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J. van den Berkmortel [2] heeft als eerste aan de TU/e numeriek onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden met semi-integral CLT infilled frames.  

 

3 Ontwikkeling paneel-frame verbinding 

De door Van den Berkmortel [2] toegepaste verbinding is weergegeven in 

figuur 3-1. Zie ook figuur 2-1c voor een overzicht van het systeem.  

 

Met behulp van een staalplaat in combinatie met een 

buisverbinding (met behulp van verdicht fineerhout: 

D.V.W.) zijn de kolommen en liggers met het paneel 

gekoppeld. Een nadeel van deze verbinding is dat er 

relatief veel verbinding zijn en dat er twee losse CLT 

panelen worden toegepast.  

 

Een detailvariant die deze problemen niet kent is 

weergegeven in figuur 3-2. Deze verbinding is gebaseerd 

op het onderzoek van Lieven [3], waarin een alternatief 

voor een semi-integral infilled frame met 

geprefabriceerde betonnen panelen wordt beschreven. 

Doordat de verbinding in de hoeken is geplaatst wordt het mogelijk om de 

kolom-ligger verbinding en de paneel-frame verbinding te combineren.   

 

Bij houten panelen, beschreven in dit artikel, kan de trekbelasting via 

schroeven of ingelijmde draadeinden worden opgenomen terwijl de 

drukbelasting direct in het paneel wordt opgenomen. Om voldoende 

stelruimte te kunnen creëren is gekozen voor korte slobgaten in combinatie 

met voorspanbouten. In de hier beschreven studie wordt uitsluitend 

onderzoek naar de verbinding met ingelijmde draadeinden beschreven.  

  

Figuur 0-1 

Verbinding Van 

den Berkmortel [2]  

Figuur 0-2 Verbinding t.b.v. parameterstudie 
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4  Numeriek onderzoek: parameterstudie  

De uitgangspunten voor de parameterstudie (basismodel) zijn, in navolging 

op het onderzoek van Van den Berkmortel [2], in figuur 4-1 gedefinieerd. Bij 

het bepalen van de invloed van de ene parameter blijven de andere 

parameters ongewijzigd. Onderzocht zijn de invloed van de variatie in: 

 paneeldikte (CLT infill) 

 kolom en liggerafmetingen (frame)  

 stijfheid verbinding schetsplaat – ankerplaat (T-stuk) 

 stijfheid ingelijmde draadeind 

 

Als basiswaarden voor de verschillende veerconstantes en paneeldikte zijn de 

volgende waarden aangehouden; waarbij de subscripts h en e staan voor 

haaks op de diagonaal, respectievelijk evenwijdig aan de diagonaal en de 

toevoeging d staat voor draadeind, zoals weergegeven in figuur 4-1.  

-Rotatieveerconstantes kolom-liggerverbinding (Cr): 1,72 E+10 Nmm/rad 

-Veerstijfheid verbinding staalplaten (Ch en Ce):  157.000 N/mm  

-Veerstijfheid per ingelijmde draadeind (Ced/4):  185.000 N/mm  

-Totale veerstijfheid ingelijmde draadeinden (Chd): 2,0 E+8 N/mm  

-Paneeldikte volgens producent Metsä wood (ff):  216 mm (8x27) 

 

Daarnaast is de elasticiteitsmodulus van het paneel Ehout, in horizontale 

richting en in verticale richting en de schuifmodulus Ghout afhankelijk van de 

paneelopbouw. De horizontale belasting is 250 kN. 

Figuur 0-1 Uitgangspunten parameterstudie (op trek belastte hoek), Estaal = 

210.000 N/mm2, Ehout = 8250 (horizontaal) 2750 (verticaal) N/mm2, Ghout = 356 

N/mm2, Poisson ratio = 0,41 



Onderzoeksmiddag TU/e  2012  

 

126 

 

Doordat het een enkelsnedige verbinding is moet bij het bepalen van de 

veerstijfheid van de verbinding tussen de staalplaten (aangeduid met T-stuk 

en staalplaat in figuur 3-2) rekening gehouden worden met rotatie van de 

bouten. De veerstijfheid is hierbij geschat door uit te gaan van 2 mm 

verplaatsing voordat de verbinding met voorspanbouten (2 M30) slipt. Daarbij 

is verondersteld dat het gedrag onafhankelijk is van de richting van de kracht; 

Ch = Ce. 

 

Voor de veerstijfheid van de ingelijmde draadeinden (4 M24 x 15d) Chd, haaks 

op de richting van de diagonaal, is een bij benadering oneindig hoge waarde 

aangehouden van 2,0 E+08 N/mm. De veerstijfheid per draadeind (Ced/4) is 

geschat op 185.000 N/mm, wat in overeenstemming is met de resultaten uit 

het experimenteel onderzoek beschreven in hoofdstuk 0. Bij het bepalen van 

de veerstijfheid is er vanuit gegaan dat de eerste 100 mm van de 

lijmverbinding geen aanhechting heeft hetgeen de veerstijfheid relateert aan 

de elastische rek van het draadeind over 100 mm. Zie ook figuur 7-1b. 

 

De rotatieveerstijfheid van de verbinding in de kolom en ligger is;  

   
rad

kNm
rKn

M
Cr 17200191,0*59*42.. 22 


        (1)  

(2 sneden; n = aantal buizen; K = karakteristieke translatie stijfheid voor buis 

31,7 mm; r =straal) 

Hierbij is uitgegaan van een dubbelsnedig verbinding (Zie figuur 4-2a) met 

vier buizen die op een afstand van 191 mm vanaf het zwaartepunt zijn 

geplaatst, waarbij de individuele stijfheid 59 kN/mm per snede is, gebaseerd 

op [12]. 

 

 

 

 

Figuur 0-2a Geometrie buisverbinding       Figuur 4-2b   Locatie drukzone [4] 
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Relatieve waarde belangrijkste parameters 

Afmeting kolommen b=h: h/400 mm

Afmeting liggers b=h: h/400 mm

Stijfheid verbinding ankerplaat-

schetsplaat C/157000 N/mm
Stijfheid ingelijmde draadeinden

C/740000 N/mm
Dikte CLT-paneel t/216 mm

(Finnforest)

Brandon [4] heeft aangetoond dat de veerstijfheid van de verbinding toeneemt 

wanneer het verdicht fineer hout in de kolom contact maakt met het verdicht 

fineer hout in de ligger. In de analyse van het semi-integral infilled frame 

wordt het effect van het ontstaan van deze drukzone (Zie ook figuur 4-2b) 

echter niet meegenomen.  

 

De stijfheid van het totale infilled frame wordt hierdoor op een veilige wijze 

benaderd door uit te gaan van een minder stijve kolom-ligger verbinding. De 

optredende krachten in de kolommen en liggers worden nu wel op een 

onveilige wijze benaderd. 

 

De belangrijkste onderdelen uit de parameterstudie zijn samengevoegd in 

figuur 4-3. De relatieve waarden van de parameters zijn uitgezet tegen de 

horizontale vervorming van het semi-integral CLT infilled frame. Het 

basismodel heeft voor alle onderdelen een relatieve waarde van 1,0. Bij een 

kolomafmeting van 600x600 mm hoort een relatieve waarde van 1,5 (600/400).  

 

Uit figuur 4-3  volgt dat om het systeem te optimaliseren de meeste aandacht 

uit dient te gaan naar de verbinding tussen de staalplaten, weergegeven met 

de streep – dubbele punt – streep lijn,  en de dikte van het CLT paneel, 

weergegeven met de dikke stippellijn. Een steil verloop van een curve in  

Figuur 0-3 Invloed belangrijkste parameters op horizontale vervorming van 

het basismodel 



Onderzoeksmiddag TU/e  2012  

 

128 

 

figuur 4-3 geeft namelijk aan dat bij een kleine wijziging van deze parameter 

een relatief grote wijziging van de horizontale stijfheid optreedt.    

 

De invloed van de verticale belasting op de horizontale vervorming is zo 

marginaal dat deze niet in figuur 4-3 is opgenomen. Hierbij moet wel 

vermeldt worden dat het gaat om een eerste orde lineair elastische 

berekening. Van de verticale belasting op de liggers wordt 10-15% via het 

paneel afgedragen; de rest wordt via de ligger – kolom structuur afgedragen.  

 

Andere parameters waarmee wel gevarieerd is maar om reden van geringe 

invloed niet zijn opgenomen in figuur 4-3 zijn de dikte van de schetsplaat, 

dikte van de ankerplaat, en de stijfheid van de rotatieveren.  

 

5 Numeriek onderzoek: optimalisatie detail en 

modellen met meer dan één verdieping 

Uit de parameterstudie, waarvan het resultaat in figuur 4-3 is samengevat, 

blijkt dat om het systeem te optimaliseren de meeste aandacht uit dient te 

gaan naar de verbinding tussen de staalplaten en naar het CLT paneel. De 

maximale verplaatsing bij een horizontale puntlast van 250 kN is 7,4 mm voor 

dit basismodel en was 7,2 mm bij het basismodel van Van den Berkmortel [2]. 

De verplaatsing van 7,4 mm kan worden afgelezen op de vertikale as in figuur 

4-3 bij een waarde 1,0 op de horizontale as. De grootte van de parameters, die 

een waarde 1,0 op de horizontale as genereren zijn gegeven in figuur 4-1 

(vierkant infill frame). 

 
Het nieuwe ontwerp voor de verbinding is weergegeven in figuur 5-1. Het is 

een dubbelsnedige staal-op-staal verbinding met dubbele hoekstalen.  

 

Stelruimte evenwijdig aan de diagonaal van de constructie wordt mogelijk 

gemaakt door het toepassen van zowel moeren boven als onder de flenzen 

van hoekstalen. De bouten hoeven niet meer voorgespannen te worden 

doordat er nu voldoende stelmogelijkheden zijn en daarom is het mogelijk om 

pasbouten toe te passen.  

Doordat de stijfheid van de verbinding tussen de staalplaten ten opzichte van 

het basismodel in hoofdstuk 4, met bijna een factor twee toeneemt (296.000 

N/mm) (2M24) is de horizontale verplaatsing nog maar 5,9 mm in plaats van 

7,4 mm. 
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Met deze verbeterde verbinding als uitgangspunt zijn modellen met meer dan 

één verdieping gebouwd met drie verschillende beukmaten; 3400,5400 en 7200 

mm. Er is hierbij gevarieerd met 1 t/m 5 bouwlagen, puntlast van 400 kN aan 

de top en een verdeelde last van 400/n kN, met n = aantal verdiepingen, per 

verdieping, met een verticale belasting van 0 of 25 kN/m. De geometrische 

waarden zijn:  

 

 Afmetingen kolommen:    530x530 mm 

 Afmetingen liggers:    300x600 mm 

 Dikte schetsplaat/ankerplaat:   20 (2x10) mm 

 

Er is voor een 216 mm dik CLT paneel gekozen (figuur 4-3 toont dat afwijking 

van deze dikte een relatief groot effect heeft op de vervorming). Voor de 

analyses zijn de eigenschappen van door het bedrijf Stora Enso geleverde CLT 

panelen aangehouden. Het paneel is opgebouwd uit zeven lagen; 27,5-35-28-

35-28-35-27,5 mm, Ehout = 5650 (horizontaal) en 5350 (verticaal) N/mm2, 

Ghout=403 N/mm2, Poisson ratio = 0,41). De elasticiteitsmodulus is een 

gemiddelde elasticiteitsmodulus per richting, afhankelijk van de opbouw van 

het paneel. Evenwijdig en loodrecht zijn niet identiek. Bijvoorbeeld, 5350 

N/mm2 is als volgt te berekenen: 27,5 x 11000 + 35 x 0 + 28 x 11000 + 35 x 0 + 28 

x 11000 + 35 x0 + 27,5 x 11000 / 216. Hierin is de vezelrichting van de lagen met 

dikte 27.5 – 28 – 28 – 27,5 mm evenwijdig aan de verticale richting en de lagen 

met dikte 35 – 35 – 35 mm evenwijdig aan de horizontale richting; totale 

laneeldikte bedraagt 216 mm. 

 

Figuur 0-1 Verbinding t.b.v. studie modellen met één of meer bouwlagen 
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Uit een analyse van de modellen blijkt dat deze kunnen worden 

geschematiseerd tot een vakwerkmodel. Een raamwerk met scharnierend 

verbonden liggers, kolommen en diagonalen (een vakwerk) beschrijft de 

horizontale vervormingen van de modellen met meer dan één bouwlaag tot 

op 1% nauwkeurig en beschrijft de krachtswerking tot op 6% nauwkeurig in 

vergelijking met het Eindige Elementen Model.  

 

De waarden voor EAdiagonaal [kN] zijn hierbij fitting parameters gebaseerd op 

de Eindige Elementen Modellen.  

 

 Beukmaat: 3400 mm, EA diagonaal: 213.754 kN 

 Beukmaat: 5400 mm, EA diagonaal: 277.254 kN 

 Beukmaat: 7200 mm, EA diagonaal: 353.567 kN 

 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de capaciteit van een 

gebouw in hout en een gebouw in staal/beton met semi-integral infilled 

frames is een referentieproject gekozen wat voorkomt in de onderzoeken van 

Huijsmans [5] en Teeuwen [6]. 

 

Het raster is gebaseerd op het gebouw genaamd ‘De Maas’, een gebouw aan 

de Boompjes in Rotterdam, waarvan de plattegrond is weergegeven in figuur 

5-2.  

 

Teeuwen ontwierp een gebouw, met  de in figuur 5-2 weergegeven 

plattegrond, van 20 bouwlagen [6]. Het betrof een stalen gebouw met 

betonnen infill panelen. Met een gelijkmatig verdeelde horizontale 

windbelasting van 1,3 kN/m2 berekende Teeuwen een horizontale 

verplaatsing aan de top van 1/450 van de totale hoogte.  

 

Voor dit referentieproject zijn Eindige Elementen Modellen gemaakt met een 

hoogte van 1 t/m 3 verdiepingen; zie figuur 5-3, waar een gebouw van drie 

verdiepingen (verdiepingshoogte = 3400 mm) is weergegeven. De afmetingen 

van de diagonalen voor het vakwerkmodel zijn gebaseerd op modellen met 

een breedte van één beuk. Het gedrag is wederom goed te beschrijven met 

behulp van een vakwerkmodel. 
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De maximale horizontale verplaatsing berekend met een vakwerkmodel voor 

een gebouw met 18 verdiepingen, met een plattegrond als weergegeven in 

figuur 5-2, is 1/571 van de totale hoogte; dit is min of meer vergelijkbaar met 

het door Teeuwen [6] ontworpen gebouw. De eerste orde elastische 

berekening is uitgevoerd met windbelasting belastingen volgens de Eurocode 

(EN 1191-1-4) [7], waarbij ten aanzien van de horizontale windbelasting is 

uitgegaan van windgebied 3, terreincategorie III. (resulterend in een gelijk 

matig verdeelde windbelasting van 1,18 kN/m2). 

De eerste eigen frequentie is benaderd met f = 46/H, formule (F.2) uit EN 1991-

1-4. Het gebouw is te beschouwen als een verend in de fundering ingeklemde 

kolom; de na deze schematisering af te leiden vergrotingsfactor (=n/(n-1)) is 

kleiner dan 1,1.  

 

Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat een constructie met 

CLT infilled frames potentie heeft als stabiliteitssysteem voor de (hoog)bouw. 

Daarnaast kan door te variëren met de paneeldikte over de hoogte van het 

gebouw een materiaalefficiënter ontwerp worden gemaakt. In het bijzonder 

wanneer infilled frames als gevelsluitend element worden toegepast kunnen 

de kosten worden gedrukt en zal het marktaandeel toenemen.  

Figuur 0-2 Plattegrond gebaseerd op gebouw ‘De Maas’ aan de Boompjes te 

Rotterdam 
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6 Experimenteel onderzoek op ingelijmde 

draadeinden: de zogenaamde GIROD test 

Ontwerpformule (2) komt uit het werk van Gustafsson en Serrano [8]. De 

basis voor deze formule is gelegd door Volkersen [11]. 

 

tanh( )g h f

ax

l d
R

 



        (2)  

met: 

     uittreksterkte; [N) 

   gatdiameter; [mm] 

    verankeringlengte; [mm] 

       schuifsterkte; [N/mm2] 

  geometrische verhouding 

 

geo

m

l

l
          (3)  

 

      geometrische parameter met een directe verhouding  

tot de geometrie van de verbinding; [mm] 

   lengte parameter waarin de materiaaleigenschappen  

Figuur 0-3 Vooraanzicht constructie met CLT infilled frames t.b.v. gebouw ‘De 

Maas’ 
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zijn verwerkt, (karakteristieke scheurlengte); [mm] 
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met:       

      oppervlakte staaf; [mm2] 

   oppervlakte hout; [mm2] 

   elasticiteitsmodulus staaf (Estaal =  210.000); [N/mm2] 

    elasticiteitsmodulus hout; [N/mm2] 

 

2

r f

m

f

E G
l


         (6)  

met 

       = breukenergie; [Nmm/mm2] 

 

Twee belangrijke onbekenden zijn de schuifsterkte en de breukenergie, beide 

materiaaleigenschappen. Beide grootheden zijn uit de GIROD proeven 

afgeleid met behulp van formules (7) en (8), met z als optredende 

verplaatsing.  
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                 (8) 

 

Waarbij de breukenergie de totale oppervlakte onder het last-

verplaatsingdiagram is, welke gedeeld moet worden door πlgdh, zijnde het 

totale oppervlakte in de verbinding draadeind-hout, om de hoeveelheid 

breukenergie uit te drukken in Nmm/mm2. 

 

Figuur 6-1 toont de proefopstelling voor de GIROD test. Met behulp van een 

LVDT (Linear Variable Differential Transformer) zijn de verplaatsingen 

gemeten.  
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Het is een verplaatsingsgestuurde proef met een van 0,4 mm/min tot nadat de 

maximaal bereikte belasting met 30% is afgenomen; daarna is de snelheid 

geleidelijk opgevoerd tot maximaal 1,9 mm/min. De totale duur per test is ca. 

10 min. De proef is gebruikt voor het bepalen van de zogenaamde 

breukenergie. 

 

De proefstukken waren voorzien van draadeinden M16 bij een gatdiameter 

van 18 mm. De draadeinden zijn handmatig gelijmd met tweecomponenten 

PUR-lijm (polyurethaan); PURBOND CR 421. 

 

 

 
 

Een voorbeeld van de bepaling van de hoeveelheid breukenergie is 

weergegeven in figuur 6-2. De breukenergie is de oppervlakte onder de met 

grijs aangegeven curve (in de richting van de oorsprong verschoven curve). 

De elastische vervormingen zijn van het originele last-verplaatsingsdiagram 

afgetrokken en de curve wordt aan de rechterzijde begrensd (stippellijn). Na 

een significante daling van de sterkte treedt er namelijk alleen nog 

krachtsoverdracht in de vorm van wrijving op.  

  

De resultaten zijn in tabel 6.1 weergegeven. In hoofdstuk 9 worden de 

resultaten vergeleken met de resultaten voor de in-gelijmde draadeinden in 

CLT met een lengte van 15d.  

Figuur 0-1 Testapparatuur t.b.v. GIROD test 
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Aangezien de in de CLT panelen (de infills) in-gelijmde draadeinden onder 

een hoek met de vezelrichting maken, zijn een aantal (vijf) verschillende 

hoeken met de vezelrichting onderzocht; 0, 30, 45, 60 en 90 graden. In tabel 6-1 

worden deze respectievelijk aangegeven door 0-serie, 30-serie, 45-serie, 60-

serie en 90-serie.  

De gemiddelde schuifsterkte is bij een hoek van 0 graden (evenwijdig aan de 

vezel) aanzienlijk hoger dan bij hoeken van 30 tot 90 graden. De gemiddelde 

schuifsterkten bij hoeken van 30 tot 90 graden liggen dicht bij elkaar 

(nagenoeg constant). De gemiddelde breukenergie neemt toe bij het toenemen 

van de hoek met de vezelrichting, de spreiding is echter relatief groot. 

Daarnaast neemt stijfheid af en de taaiheid toe naar mate de hoek tussen 

draadeind en vezelrichting groter wordt.  

 

Tabel 0-1 Resultaten GIROD testen (M16), lengte: 20,8-21,4 mm (CoV in %) 

Type n Fmax 

(kN) 

dh 

(mm) 

τf (gem.) 

N/mm2 

Gf (gem.) 

Nmm/mm2 

Lm 

m 

0-serie 4 14,1 18 11,7(6,2) 3,9(18) 5,88 

30-serie 5 10,0 18 8,4(11) 4,5(13) 13,5 

45-serie 5 9,7 18 8,2(11) 9,4(18) 29,4 

60-serie 5 9,8 18 8,2(6,8) 9,0(10) 27,8 

90-serie 5 10,3 18 8,5(8,9) 16 (18) 46,5 

 

 

Figuur 0-2 Voorbeeld bepaling breukenergie 
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7  Experimenteel onderzoek: Ingelijmde draadeinden 

in CLT 

Het tweede deel van het experimenteel onderzoek bestaat uit het op trek 

belasten van in CLT in-gelijmde draadeinden met een verankeringslengte van 

15d. De dikte van de CLT panelen is 182 mm (42-27,5-43-27,5-42) waarbij de 

oriëntatie van laag 1 altijd haaks staat op de oriëntatie van laag 2 (eigenschap 

van een CLT paneel), zie ook figuur 7-1a-c. 

 

De verbindingen zijn getest conform de procedure beschreven in de 

International Standard ISO 6891. Een overzicht van het proevenprogramma 

met de bijbehorende resultaten is weergegeven in tabel 7-1. De testen zijn 

uitgevoerd als een verplaatsingsgestuurde push-pull test. De drukbelasting op  

het paneel is hierbij aangebracht buiten een zone van 100 mm vanaf het 

draadeind (> halve paneeldikte), zie figuur 7-1a.  

 

Figuur 0-1 Proefstukken a) ondersteuningsconstructie push-pull test b) 

voorkomen aanhechting  c) bepaling globale elasticiteitsmodulus 

b) 

a) 

c) 

tape 



Onderzoeksmiddag TU/e  2012  

 

137 

 

In de analyse is onderscheid gemaakt tussen de lokale elasticiteitsmodulus 

(per laag) en de globale elasticiteitsmodulus (alle lagen samen). De globale 

elasticiteitsmodulus is de gemiddelde elasticiteitsmodulus binnen een cirkel 

met een diameter van de paneeldikte, zie figuur 7-1c. De lokale 

elasticiteitsmodulus is in figuur 7-1c aangegeven met E1. 

 

In alle gevallen is het draadeind uit het hout getrokken zonder dat er vloeien 

van het draadeind is opgetreden. Om voortijdig splijten van het hout te 

voorkomen is er om het draadeind, over een lengte van +/- 4d, tape 

aangebracht, zie figuur 7-1b. De totale lengte van het gat komt daarmee op 

15d + 4d = 19d. 

 

Tabel 0-1 Resultaten (gem.) testen uittrekken draadeinden (verankeringlengte 

15d), proefstukken gebonden met PURBOND CR 421 

 

De gemiddelde volumieke massa is 451 kg/m3. De gemeten afwijking van de 

staafas ten opzicht van de belastingsrichting bedroeg (slechts) +/- 0,5 graad. 

Voor zowel de M16-serie als de M24-serie kan er geen negatief verband tussen 

deze (geringe) scheefstand en de uittreksterkte worden vastgesteld. 

  

Op basis van de resultaten van de M16-serie lijkt er een lineair verband te zijn 

tussen de globale elasticiteitsmodulus en de uittreksterkte. Alleen de 

uittreksterkte behorende bij de 60-serie (hoek tussen staafas en vezelrichting) 

geeft in dit verband een afwijkende waarde.  

 

De breukenergie (totale oppervlakte onder last-verplaatsingdiagram) 

behorende bij de 0-series is relatief laag in vergelijking met de overige series. 

Voor de series 30-90 is de hoeveelheid breukenergie bij benadering constant te 

noemen. 

 

Type n Elok 

N/mm2 

Eglob. 

N/mm2 

Fmax  

(kN) 

dh 

(mm) 

τf gem.) 

N/mm2 

Gf (gem.) 

Nmm/mm2 

M16-0 3 11000 7220 76 18 5,61 13,0 

M16-30 3 1344 1040 124 18 9,15 36,8 

M16-45 3 715 715 125 18 9,22 39,0 

M16-60 3 488 792 106 18 7,82 32,6 

M16-90 3 370 4150 100 18 7,36 40,3 

M24-0 2 11000 7183 152 26 5,17 8,4 

M24-90 2 370 4187 211 26 7,18 31,4 
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Bij een hoek van 0 graden met de vezelrichting wordt een prop hout (Zie 

figuur 7-2a) meegetrokken terwijl bij de overige hoeken met de vezelrichting 

afschuiving optreedt op het schuifvlak tussen de lijm en het hout.  

 

Het feit dat er een prop hout wordt meegetrokken duidt erop dat bezwijken  

 

optreedt door een combinatie van schuifspanningen en trekspanning 

loodrecht op de vezelrichting. Terwijl bij de overige hoeken met de 

vezelrichting bezwijken voornamelijk optreedt door de optredende 

schuifspanningen.  

 

Voor het meetrekken van het hout moeten bij de series 30 t/m 90 vezels 

worden doorgeknipt wat veel energie kost, daarom vindt er alleen bezwijken 

plaats op de interface tussen het hout en de lijm.  

 

 

Figuur 0-2  Bezwijkmechanismen; a) boven: 0-graden, onder: 90 graden met 

de vezelrichting b) bovenaanzicht houtoppervlak na test M24-90 
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8 Experimenteel onderzoek: Groepseffect 

ingelijmde draadeinden in CLT 

Het groepseffect is onderzocht door vier draadeinden M24 in één keer uit te 

trekken, de testopstelling is 

weergegeven in figuur 8-1. De 

draadeinden zijn verankerd in 

een stalen balk (boven) die met 

behulp van twee vijzels 

omhoog gedrukt wordt.  

 

Hierbij zijn twee maal twee 

testen uitgevoerd; twee maal 

met de draadeinden haaks op 

de vezelrichting (4M24-90) en 

twee maal met de draadeinden 

evenwijdig aan de 

vezelrichting (4M24-0) op 

uittrekken belast. De 

verankeringlengte is 15d en 

over een lengte van +/- 4d is 

wederom tape aangebracht. 

 

De dikte van het CLT paneel is 211 mm (42-42-

43-42-42) en de onderlinge afstand tussen de 

draadeinden is 200 mm en 85 mm. De 

gemiddelde uittreksterkte onder een hoek van 

0 graden met de vezelrichting is 405 kN (+/-

1%). De gemiddelde uittreksterkte onder een 

hoek van 90 graden met de vezelrichting is 746 

kN (+/- 4%). Van de individuele sterkte mag 

slechts 67% (4M24-0) en 89% (4M24-90) in 

rekening worden gebracht.  

Figuur 0-1Testopstelling 4-M24 

Boven:  Stalen balk t.b.v. verankering 

opgelegd op vijzels m.b.v. bolscharnieren 

Links/rechts: Vijzels en krachtmeetdozen 

Onder: CLT proefstuk met draadeinden 

 

Figuur 0-2 Zijaanzicht 

bezwijken proefstuk 4M24-0 
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Kenmerkend voor alle proeven met vier draadeinden M24 is dat tijdens het 

bereiken van de maximale belasting of de draadeinden aan de voorzijde of de 

draadeinden aan de achterzijde tegelijkertijd bezwijken. (Zie figuur 8-2) 

 

Dit had als gevolg dat de balk (In figuur 8-1, boven) roteerde wat mogelijk 

was doordat de balk aan beide zijden opgelegd was op bolscharnieren.   

 

Daarnaast is er wederom een negatief verband tussen de globale of lokale 

elasticiteitsmodulus van het hout en de uittreksterkte geconstateerd. De 

globale elasticiteitsmodulus is bepaald binnen een cirkel met een diameter van 

85 mm; resultaat is 6409 N/mm2 (4M24-0) en 4961 N/mm2 (4M24-90) 

respectievelijk. 

 

Om voortijdig splijten van het hout te voorkomen is er om elk draadeind, over 

een lengte van +/- 4d, tape aangebracht. Toch hebben de korte rand- en 

tussenafstand bij de proefstukken 4M24-90A en 4M24-90B geleid tot het 

splijten van het hout (Zie ook figuur 8-3), terwijl bij de proefstukken 4M24-0A 

en 4M240B het hout niet is gespleten. Een van de mogelijkheden om het 

splijten te voorkomen is het wapenen van het hout met behulp van schroeven 

haaks op de scheurrichting.  

 

Figuur 0-3 Bezwijken proefstuk 4M24-90A (links)  en proefstuk 4M24-90B (rechts) 
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9 Vergelijking experimenteel onderzoek met 

rekenmodellen 

De spreiding tussen verschillende rekenmodellen is relatief groot. In de 

literatuur beschreven onderzoeken spreken elkaar regelmatig tegen; een 

voorbeeld hiervan is dat het ene onderzoek vaststelt dat de uittreksterkte 

onafhankelijk is van de volumieke massa terwijl het andere onderzoek het 

tegenovergestelde beweert. 

 

Doorgaans wordt van een relatie van de sterkte met de volumieke massa 

uitgegaan. Tevens spelen de mechanische eigenschappen van het hout, de 

verankeringlengte, gatdiameter, staafdiameter, h.o.h. afstanden, rand- en 

eindafstanden, kwaliteit/materiaal draadeind, aantal draadeinden, slankheid 

λ (gatdiameter/verankeringlengte), lijmdikte/type, verhouding in stijfheden 

tussen verschillende onderdelen, houtvochtgehalte, klimaat, temperatuur, de 

hoek die het draadeind maakt met de vezelrichting, testmethode, wisselende 

of constante belasting, korte of lange duur belasting, etc. een rol. 

 

Uit een vergelijking tussen de resultaten uit tabel 6-1 en 7-1 volgt dat de 

gemiddelde schuifsterkte bij de draadeinden met een lengte van 15d bij een 

deel van de proefstukken hoger is dan de gemiddelde schuifsterkte bij de 

testen met een verankeringlengte van 20 mm (GIROD). De theorie gaat echter 

uit van een constant verloop van de schuifspanningen bij een korte 

verankeringlengte en een (min of meer) parabolisch verloop bij een grotere 

verankeringlengte; zie figuur 9-1. De gemiddelde schuifsterkte zou daarom 

juist af moeten nemen bij het toenemen van de verankeringlengte.  

 

Ook de bepaling van de parameter lm (formule (6)) op basis de resultaten uit 

hoofdstuk 7 faalt. Dit maakt dat de bepaling van parameter lm  op basis van 

parameters Gf  en τf onbetrouwbaar is voor deze proevenseries. Vooral de 

bepaling van de breukenergie is een zwak punt in deze formule (6). De 

uittreksterkte op basis van formule (2), met de schuifsterkte en breukenergie 

op basis van de GIROD testen, zijn in figuur 9-2 uitgezet tegen de 

testresultaten uit hoofdstuk 7 (in-gelijmde draadeinden in CLT). Ondanks de 

geconstateerde tegenstellingen wordt met formule (2) een redelijke 

benadering gegeven voor de uittreksterkte van in-gelijmde draadeinden in 

CLT.  
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Slechts enkele modellen maken specifiek onderscheid in de uittreksterkte 

behorende bij verschillende hoeken met de vezelrichting. In figuur 9-2 zijn de 

resultaten na berekening met drie van deze modellen uitgezet tegen de 

testresultaten. Een van deze modellen, formule (9), was opgenomen in een 

eerdere versie van Eurocode 5 (Houtconstructies), gebaseerd op studies 

beschreven in [9]. Het tweede model, formules (10a) en (10b), komt voor in de 

technische specificaties voor verbindingen met in-gelijmde draadeinden van 

Simonin [10]. Beide modellen geven een conservatieve (veilige) waarde voor 

de uittreksterkte. Hierbij moet men er echter wel op bedacht zijn dat het gaat 

om een vergelijking tussen de karakteristieke waarden van de rekenmodellen 

en de gemiddelde waarden van de proefresultaten. 

 

Eurocode 5 (2001), beschreven in [9] 

 

, , ,ax k g v k equR l f d              (9) 

 

Met als karakteristieke waarde voor de schuifsterkte;  

 

,90,

, , 2 2sin 1,5cos

v k

v k

f
f 

 



    

 

3 0,2 1,5

,90, 1,2 10 ( )v k equ kf x x d x     voor   18
gl

d
  

 

Figuur 0-1 Verloop schuifspanningen: draadeinden met lange in-lijmlengte 

(links) en met een inlijmlengte van 20 mm (kort), zoals bij de GIROD-test 

(rechts) 
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     equivalente staafdiameter; [mm] met een min van:           

   diameter draadeind; [mm]  

 

   karakteristieke waarde volumieke massa hout (C24) (= 350 kg/m3 )

    

Simonin [10] (α = 0-45); 

 

      (         )     (   ) (      (   ))
         (10a) 

 

Simonin [10] (α = 45-90); 

 

      (        )       (   ) (      (   ))
       (10b) 

 

met 

 

  hoek tussen vezelrichting en in-gelijmd draadeind 

      karakteristieke waarde schuifsterkte hout C24 (= 2,5 N/mm2) 

  

 

Figuur 0-2 Vergelijking rekenmodellen 0 t/m 90 series 
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9 Numeriek onderzoek: 3D model 

Uit het experimenteel onderzoek is naar voren 

gekomen dat bij op trek belastte in-gelijmde 

draadeinden evenwijdig aan de vezelrichting 

bezwijken optreedt door een combinatie van 

schuifspanningen en trekspanning loodrecht op 

de vezelrichting. Bij de overige hoeken met de 

vezelrichting lijken juist de schuifspanningen 

dominant te zijn.  

 

Om deze conclusie te verifiëren wordt in de 

resterende tijd van het afstuderen een 3D analyse 

gemaakt. Met behulp van een tweetal 

symmetrielijnen is het mogelijk om met een 

relatief klein model de proeven uit hoofdstuk 7 na 

te bootsen. (Zie figuur 10-1) 

 

 

10 Conclusie/aanbevelingen 

Hoogbouw met semi-integral CLT infilled frames heeft potentie. De sterkte en 

stijfheid van het systeem wordt voornamelijk bepaald door de verbinding 

tussen het paneel en het frame en door het toegepaste CLT paneel.  

 

De relatief sterkte en stijve verbinding met in-gelijmde draadeinden in 

combinatie met stalen hulpmiddelen is daarbij niet alleen geschikt voor de 

toepassing in combinatie met een houten frame maar is ook mogelijk in 

combinatie met een stalen of betonnen frame.  

 

De hoek met de vezelrichting is van grote invloed op de sterkte van een 

verbinding met in-gelijmde draadeinden. De spreiding tussen bestaande 

rekenmodellen is relatief groot en het is daardoor lonend om nader onderzoek 

te doen naar in-gelijmde draadeinden.  

 

Vooral over de invloed van de opbouw van het CLT paneel op de sterkte en 

stijfheid van in-gelijmde draadeinden is weinig bekend. Daarnaast is er in dit 

onderzoek slechts gevarieerd met een tweetal typen draadeinden met 

dezelfde slankheid lg/d .  

 

0-1 Schematisch 

overzicht 3D model 
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Bij het experimenteel onderzoek zijn de draadeinden in het hart van elke laag 

geplaatst. Bij de toepassing van het bouwsysteem kan het echter voorkomen 

dat de draadeinden op het grensvlak tussen twee lagen geplaatst worden. (Op 

het grensvlak tussen laag E1 en laag E2 in figuur 7-1c). Het is daarom aan te 

bevelen om het effect op de stijfheid en uittreksterkte in een vervolgstudie te 

onderzoeken.  

 

Het groepseffect van axiaal belastte ingelijmde draadeinden is niet 

verwaarloosbaar. Om het probleem goed in kaart te kunnen brengen is er een 

breed onderzoek benodigd waarbij gevarieerd wordt met de paneelopbouw, 

hoek met de vezelrichting en rand- en tussenafstanden.  
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