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DVW versterkte momentverbindingen met inwendige 

staalplaten en buizen 
Daniël Brandon en Ad Leijten 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

Abstract 

 

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. 



 

 

2    

 

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 

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 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 
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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 
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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. 

 
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 hoeverdraaiing kan een contact 

tussen deze balken veroorzaken. Dit fenomeen zal de stijfheid positief 

beinvloeden. 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 an dvw 

geintroduceerd 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. 



 

 

6    

 
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-verplaatsings relatie 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 staalpaat. 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 veranderd 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 symmetrie-as 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  

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.  
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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. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0.05 0.1 0.15 0.2

B
e

n
d

in
g 

m
o

m
e

n
t 

(k
N

m
)

Rotation (rad)

opening 0mm

opening 4,3mm

opening 8,6mm

opening 13mm

opening 25,9mm

opening 30,24mm (geen 
contact)

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 

 

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. 
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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. 

 

 
Figuur 4-1:  Opstelling van dvw drukproef  
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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 

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-
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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 locale 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 Buis diameter 

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 initiele stijfheid te verkrijgen is het essentieel, dat de 

buis vordoende ge-expandeerd is. De buis wordt geacht voldoende ge-

expandeerd 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 vierpunts buigproef. 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.  
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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. 
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Figuur 6-1: M-ϕ curves van hoekverbinding en de originele verbinding; 

balkhoogte = 300 mm; buisdiameter is 18 mm 
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Figuur 6-2: M-ϕ curves van rechte verbinding en de originele verbinding; 

balkhoogte = 300 mm; buisdiameter is 18 mm 



  

 

 

 19 

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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