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Houtkonstruktiés (samenvatting kollegestof) 
Lector ir.D.Korfker. 

I. Ifileiding en orientatie 

Gebouwen worden ruimtelijk ontworpen op grond van funktionele 
eisen volgens analjtische ontwerpmethoden. Zij worden gerea
liseerd in materie die de nodige ruimten in hun gewenst ver
band tot een, ook in de omgeving passend, architectonisch ge
heel, omhltlt. Afhankelijk van de eisen die aan een ruimte wor
den gesteld, dient de omhulling voor die doelstelling opti
maal afscheidend te worden ontworpen. De belangrijke eisen 
vooral voor warmte-isolatie, vragen lichte materialen waarin 
lucht is opgesloten. Deze zijn in beginsel weinig geschikt 
om onder invloed van de er op werkende uitwendige belastin
gen (wind, sneeuw, nuttige belasting) hun vorm te behouden, 
d.w.z. om tevens - en zeker optimaal - te dragen. 
Daardoor is men, nu het geed mogelijk is geworden zowel voor 
afsluiten als dragen de eisen in maat en getal uit te druk
ken en ook om de materialen naar hun eigenschappen duidelijk 
te benoemene.n te kwalificeren, gekailD.en tot funktiescheiding. 
Daardoor wordt de mogelijkheid gerealiseerd voor elke func
tie het meest passende matàriaal te kiezen en zo ook de af
scheiding gemakkelijk, zo gewdnst, te wijzigen. 
Bij gemetselde muren en b.v. blokhutbouw was/is dragen en af
scheiden v!?,n ouds gecombineerd; dan dlls funktiekombinntie. 
Het daarentegen doelbewust, met kennis van zaken in een mnte
riaal of samenstelling van materialen s amenbrengen van eigen
schappen, zowel voor doelmatig dragen als afscheiden, wordt 
wel funktie-integratie, genoemd. 
In dit kollege komt hout voor dro.agkonstrukties primair o.o.n
de orde. Het is in de no.tuur daarvoor in het bijzonder ge
struktureerd. 
De open bllisvormige celstructuur nodig voor de sapgeleiding 
in de lengterichting van de boom is oorzaak dat h aut tevens 
goede warmte-isolerende eigenschappen heeft en loodrecht op 
lengterichting weerstand biedt tegen de doorgang van vloei
baar vocht. Daardoor is het ook geschikt voor buitenwanden 
met regenwering als deelfunktie. 
Hoewel hout ter vervulling van de scheidende fuliliktie hier 
niet verder aan de orde komt - en dat geldt ookvoor de deco
ratieve funktie waarvoor het vaak wordt gebruikt - wordt wel 
nader ingegaan op mogelijkheden voor integratie van dragen 
en a fscheiden, zoals bij "Houtskeletbouw" en bij. de konstruk
tie en toepassingen van "rib"-pnnelen. 

I I . Ret basismateriaal verkregen door so.menstellings/bebande
lingstechnieken. 

IT.l. Bruikbaar natuurproduict. 
Talrijke houtsoorten beschikbaar; h oofd-onderscheiding: 
nao.ldh~ut en loofh~ut niet v olledig synoniem met rasp.zacht
hout en~ardhout J vgl. kollèges materiaalkunde en b.v. Hout
vnáemecu deel I llitg . v. Kampen en Zn. N.V., A'dnm. 
Verschil tussen naaldhout en loofhout voor a l da t de funk
ties vnn dragen en s npgeleiding - neerwaartse saps t room.. in 
het jonge hout van de buitenste groeiringen - bij nnc.ldhot:l!.t 
door á~n celtype, da tracheiden, worden vervult en bij loof-
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hout deze funkties ziJn gescheiden, doordat de sapgeleiding 
plaats vindt dgor speciale houtvaten, in de dwarsdoorsnede 
zich aftekenen als stippen in de weefselstructuur van de groei
ringen en als spikkels in de vezelrichting iop radiale en tan
gentiale snijvlakken. 
In de autografie : "Principe systematische indeling houtsoor
ten" wordt een beeld gegeven van de wijze waarop houtsoorten 
eenduidig met botanische namen kunnen worden aangeduid ter vom'
koming van (al of niet bedoelde) misverstanden. Zowel met het oog 
daarop ~ zie b.v. het voorkomen van de naam cedor - als om de be
namingen te geven van de voor boukundig gebruik in west-europa 
b0langrijkste soorten, is deze autografie samengesteld. Het hier 
voor draagkonstrukties meest gebruikte vuren -picea abies Karst.
komt van de boom bekend als "k0rstboom". 
Ondanks de wisselvalligheid eigen aan het natuurproduct-zelfs het 
hout van eenzelfde boom verschilt van plaats tot plnats- heeft 
hout zich als een der oudste konstruktiemat eri c l e n bij de op
komst van de niauwu materialen be ton en staa l gehandhaafd , door
dat het mogelijk bleek de in beginsel aanwezige gunstige eigen
schappen uit te buiten. 
Voor optimo.al gebruik van de ons geschonken bouwstof hout blijft 
nodig: het doelgericht gebruiken, c.q. zo mogelijk nog verbeteren, 
van gunstige natuurlijke eigenschappen , en bestrijden of eli
mineren van minder gunstige; een en ande/samenvattend soms 
''houtveredeling''genoemd. 

II. 2. Eigenschappen en veredelingstechniekeA 

In onderstaand overzicht zijn links minder gunstige eigens~happen 
genoemd en rechts houtmaterialen of werkwijzen waarbij deze ver
beterd , c.q. min of meer uitgeschakeld, worden. 

anisotropie ••.......... • triplex (plywood), waarbij vorming 
(afschuiving evenw.vezel doorgaande afschuifvlakken en ver-
en b.v.trek loodrecht er schil sterkten in twee richtingen 
op(zeer)ongunstig; ook wordt tegengegaan 
druksterkten afhankelijk • kruislaaghout ; bemoeilijkt door-
van hoek belasting met gaande s chuifvlakken 
vezelrichting); fig.1-3 • plaatmaterialen (board,spaanplaat) 

• bij toepassing mee rekenen 

heterogenitoit ······ ··· • gelamineerd hout; discontinuJ:tei-
( afwijkingen van regel- ten verkleind en verspreid 
matige structuur:kwasten, • kruislaaghout en triplex(idem) 
groeiringen, draadverloop, • selecteren en indelen in sterkte
kromming etc.) klassen,op stati~ische grondslag, 

KVH 1970 , TGB hout 1972 

vochtinvloeden (evenwichtvochtgehalte fig.2, definities,droogte
klassen volgens aanh.II,KVH 1970) 

- krimpen en zwellen • doelgericht zagen (invloed hart) 
(van nat tot geheel • drcgen , natuurlijk of kunstmatig 
droog tang.krimp (oven of hlimaa tkamer) svant.tot 
voor vuren tot 8%, gem.evenwichtsvochtgehalte in 
vgl.aanh.II-III, bestemmingsruimte 
fig ,4; langskrimp • zo kons trueren dat ~et 'werken' 
gem.0,01% per % minimaal schaadt 
vochtverlies onder 
imbibitiegrens,vgl. 
DIN 1052) 
kans op aantasting, 

\ 
plc.ntû.lrdig on 
dierlijk 

• vochtgehalte beneden 21% geen 
schimmels 

• chemische verduurzaming :NEN 3251, 
3252, 3274, 3298 
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GROEP 

HOGERE 
PLANTEN 

LAGERE 
PLANTEN 

HOOFDAFDELING 
of STAM 
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MOSSEN 

SCHIMMELS 

SPLIJT
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AFDELING 
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ARAUCARIACEAE __j--ARAUCARIA t=- PARANA PINE 
~ 1-- (A angust.tol•a 0 . KTZE) 

ABIES ----· DENNEN ( ptact isch ~Du'ITS DENNEN 
altijd van ~!lve~PDOLS DENNEN (Abies alba MILLJ 

PSCJDOTSUGA -- OREGON PIN( --- ~INLANDS DOUGLAS 
( Douql <ts f1r ) (Pseudotsuga m1mz1es11 FRANCO 

• P tax.tol•a BRITT ) 

TSUGA-----<.- HEMLOCK ~ - WESTERN HEMLOCK r:::- (Tsuga heterophy ll a SARG. ) 
1--

PICEA - ----VUREN _ _ _ ____ _,· _ _.,EUROPEES VUREI'<, b.v. Zweeds 

(F•jn spar) J (Pi cea abies KARST. 

~ 
syn . : Pice.1 excelsa LK . ) 

LARIX - - ---LARIX - --------1· MIDDEN EUROP. LARIX 
( Larix dec.~ua MILL) 

vuren 

PINE 

E 
NAALDBOMEN 

NAAKTZADIGEN------------< (Con•fer>e) oe;er r.:et : (Longle.lf en short te.af pîne, ook 
PINUS----- GRENEN (Pijnboom, ·-1AMERIKANS GRENEN - CAROLINA 

(Gymnospermen) ook a.angedu1d 
als KLASSE 

grove oen ) alg. ben.; South. yell ow pine 

BEDEKTZADIGEN 
(A ngiospermen) 

CHORIPETALEN 

I (losbladige 
bloemkroon) 

TWEEZAADLOBBIGEN 
(Dicotylen) 

\ SYMPE TALEN 
(vergroeid -

blodige 
bloemkroon) 

EENZAADLOBBIGEN 
(Monocotylen) 

1n Eur. h.ande l Pi tch pine 
Pinus spec. d i11. ) 

EUROPEES GRENEN 
(Pinus sylvestris L) 

-.cEDRUS-----------------i~LIBANON CEDER 
~9~r~QQrtm f- (Cedrus libani LOUD) 

SEQUOIA -- REDWOOD -------!~ CALIFORNIAN RE DWOOD 
TAXOOIACEAE ~ (Sequoi> sempervirens ENDL.) 

CJPRESSUS ITALIAANSE CYPRES 
( Cupr. sempervirens 

• echt<> c Y.Qres) 

CUPRE SSACEAE 
_.THUJA, met •ndere geslachten r--WESTERN RED CEDAR (Gi•nt 

z.g. cedersoorten (Thuja plicata D.DON) 

FITZRDYA--- ALERCE---- ~F. palagonico HOOK 

ceder) 

~ 
JUNIPERUS-.. AFRIK . POTL . CEDER------r--J. procera HOCHST. 

f MELIACEAE ----l---cEDRELA ,Lg . loofhoutceders -------<f--SURINA·AMS CEDER 
LOOFBOMEN orde : Ger>n••les 1, C.igarenk ist jes ceders) f- (Cedrela spec . div.) 

r;.ULMACEAE t::ULMUS IEPEN --i----EUROPEES IEPEN 1- orde : Urticinae ~ (U . hollandica MILL.) 

FAGUS-----i.- BEUKEN---- .__j-..SLAVONISCH BEUKEN 

f FAGACEAE f-- (Fagus spec. div .) 

(Nopjesdra QUERCUS - EIKEN -------=rEUROPEES EIKEN 
orde : Fagales (Quercus petraea) 

- AZUNHOUT Q. ilex L . 

BIGNONIACEAE 
orde · Tubiflorcac 

-------------i-- SURINAAMS · GROENHART 
( fabebuia serratifolia NICH.) 

PARATECOMA - - - - ------ -1'- PEROBA DE CAMPOS { -t TABEBUIA 

(Paratecoma peroba KUHLM) 

VERBENACEAE --}----TECTONA -+TEAK - ------ Tetonca gr;iindis Lf. 
orde Tub1ftor a.e 

DIPTEROCARPACEAE ----r SHOREA 

c. SPADICIFLO· t:; PALMAE 
f- RAE -i-: (Palmen) 

- BALAU GRQEP 
MERANTI GROEP 

(o.m . Java teak) (dj ati) 

c...BANKIRA1 ----i-- ( ShNea latvifolia ENDERT) 
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LectoF ir. J.Kuipers die tlez e r.Aaterie behandelt in ''Heron'', 
ja.arg.11 , no. 2/3 , no~mt het quotiënt 

. ~ - Q 
Ss-q de '' statis t :tsohe :i.ndax' ' f st , met de waard,e waarvan de_ .. 

kane op overscb.±;igdillg van de s terkte S ea.m.enhangt. Rekening houdend 
met het feit dat Q meest - 1 voor a e :.1 rleel uit '':rustende''(eigen 
gewicht b. v .) en voor er-1n doe . u i t '· 'veranderlijke' 'belasting 
bestaat( wind b."v.) , i eder nog weer met een eigen ''verdeling'', en 
voorts ''tijde:ffecten ' ' in s,anmerking nemend - het feit b.v. dat 
hout betez· kort- dan langdurend~ la.!ltan draagt;: komt hij langs 
statistische weg t ot een meer verantwoorde benadering van het 
veiligheid.$proble em è!.a.n YOt>rheeÜ~bruikbaar voor verschillende ma-
·terialen. (( invoer:.ng" t:ijdfactorenu) 
Dit heeft o.m. gele i d to t een tabel in TGB Hout 1972 met beter dan 
vroeger op elkaar afgestemde toelaatbare spanningen 6 , voor buiging: 
trek, druk, enz. voor EuropeaE: na a ldl.1out , ondanks het feit dat er 
nog verscheidene scha H i.n.gen nodig zijn.Kuipere merkt in dit verband 
op:''Bij elk~ poging ~et b~hulp van de ontwikkelde theorie ook in 
kwanti t.atieve zin toelaai;bare spanningen e.d. te berekenen, stuit . 
men op he·t gebrek aan oldoende gegevens. Het is ~en van de voor
delen van de statis tis che bes chouwi ngswijze dat men wordt herillnerd 
aan deze onwetendheid , die dun zeker niet als wapen tegen de 
theorie gebruikt kar, worden! ' . · ·. , 
Er i8 bij deze vaststelling van toelaatbare spanningen voor de 
verschillende veerkrachtsgevallen er van uitgegaan,dat de deatijde 
in TGB 1955 voor ongeselecteerd Europees naaldhout aanvaarde 
db = 70 kgf/ cm2 ( 7 N/mm2 ), ook th.a.ns voor langeduur,belasting··-!-é. .ma&r 
dan nu voor de kwali t eit s ta.ndaa.rdb uwhout - aanvaardbaar is. 
Voor kortdurend~ belasti ngen mogen nu voo~ ~lle beschouwde veer
krachtsgeval l en reducties voor de optredend& spanningen worden ge
rekend ; ~.v. mo~t voor wind worden aangetoond (art.).1,TGB '72) 
dat óg + 0,7 6~' Ó ( óg = spanning door rustende , dp = spanning 
door veranderliJke belasting , i.o. wind). Deze reducties honoreren 
b.v. de keuze van licht e dakkonstrukti.es • 
Hierbij is nog op t e mer ken dat in. de bedoelde benaderingen van de 
veiligheid (n.og) niet is (kon worden) betrokken de onzekerheid over 
de kwaliteit van ontwerp, berekening,.· uitvoering en b.v. de mogelijk· 
heid van mechanische beschadi ging van de ~itgevoerde konstruktiee, 
aspecten dil': zeker niet ·v-oor a "'.le materialen en hun konatruktie
techniek~n eenzelf de gewi cht geacht kunnen worden te hebben. 
Voorts zij nog gememoreerd dat i n TGB Hout 1972 anders dan in 
TGB Staa.l,de veilig1eidsm.a.rge (nog) niet ::l.s vastgelegd d.m.v. 
belastingfactoren en de toetsing naar grenetoestanden (onbruik
baarheid van de . konstruktie ) " 

- Wat de vermohi llende waarden. voor de to•laatbe.re spanningen (l' .a. 
in TGB .Hout 1972 betraft val ·t o . m. het volgende op te merken • 
a)het grote verschil tus s en de waarden voor trek bij'standaard

bouwhout'en ' oonstruct i ehout' houdt vooral verband met het rela
tieve kwastaandeel in dé doorsneden 

b)de verschillen voor trek en druk hangen samen met het feit dat de 
afwijkingen ve.n het rechte draadve~1oop ~ich bij trek sterker 
manifesteren 

o)opvallend zijn de l age waarden voor ~ , terwijl deze voor beide '.' 
kwalitsiten we er gelijk z:i.jn . 

d)tegenove!' de relatief lage toe1~atbare. druk loodrecht op de vezel
riohting staat geen toel aatQare trek , dit omdat bij konstrueren 
niet op het opnemen. daarvan mag worden gerekend 

e )door versohili in de s:panning-vervorm.ingsdie.granunen voor trek en 
druk ontstaat bi j buiging geen rechtlijnig verloop van de span
ningen in de doors nede (fig.7); daal~aoor alleen per definitie 
6b = M/W 
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f )voor druk onder een hoek met de vezelriohting mag rechtlijnig 
worden geinterpoleerd tus s en r esp. de toelaatbar e drukspanningen 
evenwijdig aan en loodrecht op de vezel (art.2 . 4.6) 

g)reduoties van de toelaat bare spanningen tot 90 en 80% geldmbij 
vuren en dennen r esp. ycior e en voohtgeh.a.1.te van 21% etj hoger nl. 
tot de im.bibit ieg :c:-en.s en voor nat .t b . v . hout onder water. 

h)de grotere homogeni t eit bi j gele.m..ieer d hout en kruislaaghout 
rechtvaardigt de hogere t oelaat bare bui g-, trek- 1 en drukspSll.ljri 
ningen zoals deze z i jn gegeven ; hoewel hierop hAJt aantal l~gen 
bij gelamineerd hout wel van i nvl oe d i.s (fig~8) komt dit niet 
tot uitdrukking ; da hogere t oelaa tbare schuifspanning bij 
kruislaaghout '.loor de opbouw g emot i veerd. 

j)de E's en., de G's , en da.t geldt ook voor de m~ssa. per volume, 
moeten worden gezien a l s gemiddelde waarden 

- Stijfheid, vormverandering9!!,, ~ijdeffeote,E-
In de TGB handelt art. 3 . 2.ov~r stijfheid en 3.4 over vormver
anderingen. Het eerste beoogt hinder zoals d.oor trillin~en, 
zichtbare doorbuiging en schade aan a:fwerkkonstrukties (afschei
dende k.) te voorkomeA; daarom is b.v. voor balklagen naast de eis 
dat fma.x.= 0,003 ~een absol'.lut max. van 13 mm gesteld, of soms 
zelfs 0,6 mm; hier is fm.ax . de elastische doorbuiging; de eis 
geldt volgens de toelichting van de TGB Hout niet bij belasting 
door een geconcentreerde veranderli;J ke l'elasting. 
In 3.4 gaat het om gegevens voor een acha·tting van de te ver
wachten totale doorbuiging van::: een konstruktie, ook eventueel 
voor gevallen waarvoor geen eis is gesteld y Men kan aldus een 
richtlijn vinden voor de grootte van een bij de uitvoering van een 
konstruktie , een spant b.v. , te ma.ken ''zeeg''. 
Het is duidelijk dat hier ook met het verschijnsel van ''kruip': 
zowel in het materiaal - onder uormale gebruiksomstandigheden bij 
buiging en bij druk het J,5 ! 2- voudige van de oorspronkelijke 
(elastische )vorm.verander ing ; b i .j trek minder - als in eventuele 
mechanische verbindingen dient i;a vorc?-er: g~rekend(zie hierna). 
Naaet de eerder genoemde st~vermipaer1ng en de hier . 
genoemde §rui.:e noemen we :_èok nog als ~ijdeffect de r'laxatie , 
afnemende spami:ill:gbi j gel i j kblijvende varvorming(fig.9 ~n 13). 
Het effect v a n k ru i p i.n e e n Yerbi nding i s we ergegev en in fig.10 
en tn e en gehele konst rukti e - s t and a.ar:J.ontwerp HVI - in fig. ll. 
In fig. 12 is e e n beeld g egev en var- het eerder genoemde verband 
tussen st er k te en h el a s t i ngd'.J.ur . 
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III. Verbindingen en verbindingsmiddelen 

III. l. Klassieke verbindingen zoals van fig. lla en b hebben als bezwaren: 
a) bewerkelijkheid, b) doorsnadeverlies en c) soms vervormbaar-· 
heid door krimp. 
- Qoelstellin_g thans: verbinden van houten delen voor overdrage~ 

van krachten zo mogelijk zo dat de verbinding even sterk is 
als de verbonden elementen en zonder, of met een minimaal, 
doorsnedeverlies. Fig.11 laat dergelijke verliezen zien vooI· 
hout-op-hout-verbindingen. Vlakverbindingen met lijm, bij een 
samenstellingstechniek zoéüs ''lamineren", geven geen doorsn&de·
verlies; wel steeds meer of minder verlies bij 'mechanische" 
verbindingsmiddelen (vgl. fig.12) 

- Karakteristiek: bij mechanische middelen is vao.k reeds vool' he~ 
begin van de belasting - b.v. door inpersen van stalen ~anden 
van kramplaten of inslaan van draadnagels, het hout plaatsel:;_j k 
geforceerd, soms direct daarna door plaatselijke overbelasting 
zoals bij bouten, met als gevolg !!_a_ast elastische, plasti~,h-~ 
verv2rmi:g._g (vgl. verschil v 0 4 en e0 4 in het _:\.ast-vervo:nn.~2gê._-

' ' j.i~ram, van fig. 10). Daarom moet steeds een zekere blijvende 
vervorming , ook na ontlasten, en voorts een met de tijd verlo
pende vervorming door kruip in de verbindinf; worden aanvaard. 

II.'.:. 2. - ~it-o - out verbindin en in dr .ende konstrukties alleen voc:T c1r~::-r . . 
overdracht fig.11 ; zij hebben zich (vgl.fig.13) in dez '.'l vor:::i 
gehandhaafd; voor toevállige trek b.v. hechtnagels (fig.11.a). 
Vooral de bewerkelij1'.heid en de ongeschiktheid voor z. g . ;óL." :..:>c:'
krachten" reden konstrukties zonder deze drukverbinding<n1 tG 
ontwerpen. Kopshoutaansluitingen - '~oud" op elkaar - volgens 
fig .14 a, b. aan te bevelen; dan voor secondaire trekkracht st:::.al
strip b.v., of op~enage lde klampen. De berekening vindt plas.~;s 
volgens TGB 1972 lzie fig.11) ervan uitgaande dat Fs :>1 ex door de 
totale horizontale en Fcos ex door de verticale projectie V2Jl ho'(; 
drukvlak wordt opgenomen. Waar de tand aansluit nabij een s-lïae.f
eind moet voor het benodigde op afschuiving belaste 'voorhout~~ 
uit Fcos ex ook de lengte e (fig. lla en d) berekend wo:cden; de.a~·
bij wordt de toelaatbare schuifspanning gereduc eerd vanwege de 
te verwachten ongelijkmatige verdeling VA' ·; "t. 

III. 3.N_echanis che verbindingsmiddelen i.v.m. hun plaats ing te ondf; r-
scheiden in verbindingsmiddelen aangebracht 
1) door het contactvlak van langs elkaar lopende staven of 

staafdelen: 
- ~gerbouten (doc.5) en staalstiften (DIN 1052,1969, vgl.2-:'.'C o 

D.B. Paul in Bouwwereld 3-3-'72,blz.23) 
- draadnagels , ronde cylindrische (fig.21 en doc.2a) en an.de:;_~ · 

vormen 
2) ill het contactvlak van langs elkaar lopende staven of staaf

delen: 
- ringde)v~ls, voor keur z. g . open type, met hechtbouten (fig.1;2, 

doc .4a 
- schi.ifdeuvels zoals hardhouten KÜbler-deuvels etc. met heci::~>· 

bouten 
~~amplate~, vb. '' Bulldog'Lkramplaten, met 'kracht " bouten 
rfig.15, doc. h ) en andere typen b.v. volgens fig.16; aan
brengen onder persdruk 

- s tiftplaten, wa2,rbij stift en aan weerszijden van een metaal- 
of ander soortige plaat uitsteken, vb. '' Geka" en 7

' Mectg" 
(: 'ig .17) . 

. _~ . ten, taan uit s~pla§;èt'd,.ik 2/fiih\, ~ b~euai , 
?(\" het ut Óord ~doorgm'lágeld:--'(DNv10tj2) 
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3) voor overdracht krachten - evene2ns in zijvlakken van trek
of drukstaven -
vo,n hout op staal; 
- plaatdeuvels (variant van ringdeuvel) met bouten door pas-

sende gaten (fig.12, doc.4a). . 
eenzi.idigc kramplaten met tenden aan houtzijde en bouten 
door passende ~aten (fig .18, doc. 6 ) 

- houtdraadbouten. en houtschroeven (doe .11) 
Als de krachten per staaf'deel op s taal worden overgebracht 
op een der hier gegeven manieren, is het mogelijk platen met 
elkaar te koppelen d.m.v. rondstalen staven of zware stukken 
buis door passende gaten (fig.19, ''asverbinding" ) 

4) ~aansluitvlakken van" koud" aangesloten in eenzelfde 
vlak gelegen, elementen van gelijke dikte: 

hechtplaten in velerlei vorm en mogelijke afme tingen, be
staande uit dunne staalplaat me t naar een zijde uitgeponste 
tand- of nagelvormige uitsteeksels, na inporsen hechtend 
over hGt aansluitvlak (vgl.art. Bouwwereld 21-11-'69; zie 
ook fig.20) 
nagelplate_g werkend als de hechtplaten maar met door de 
plaat - door al of niet ~oorgevormde gaatjes - ges lagen 
nagels ~k.2) wt,.· ~.~t (J,i 2-) I) \~ lofZ ·~"4")..,,.t.G~, 

- triplex knoopplaten d.m.v. draadnagels verbondeii (bijvoegse l 
doc.2A: "Verbindingen van triplex en hout met draadnagels;~. 

- P.M.: Grip-hoekankers, doc.la,voor "haakse" ontmoetingen" 
III.4. Toelaatbare krachten voor mechanische verbindingsmiddelen; 

verschuivingen (lijm, Hfdst,X) 
Uitgangsp~nten. De gro te variati e in beschikbare vorbin
dingsmiddelen en steeds nieuw gela '~c c·vr <~( typen, vra::i,gt om 
eenduidige methoden voor vas tstelling van to elac.tbare krach
ten (F ) . 
In Duitsland is voorgeschreven (DI N 1052,1969) i n een erkend 
instituut proeven te doen uitvoeren me t belasting tot breuk. 
F dan te stellen op 1/2,75 maal F..gem. , d.i. de gemiddelde . 
breukst8rkte i of indien dit minder is, de waarde waarbij 
de verschuiving van de verbonden delen een grootte van 
1,5 mm heeft bereikt. Het vervormingsgedrag is voor verschil
lende verbindingsmiddelen nogal verschillend zoals blijkt uit 
het last-vervormingsdiagram van fig.22. Voor een aanzienlijk 
aantal verbindingsmiddelen, vooral allerlei met a len deuvels 
(DÜbel) geeft DIN 1052, Blatt 2 aldus verkregen sterktecij
fers, afhankelijk van de kracht- t.o.v. de vozelrichting en 
van aantal en wijze van plaatsing in de verbinding. 
In Nederland is de gemiddelde breuksterkte Faem. tot uit
gangspunt gekozen met inachtneming van de "v~iatiecoëffi
cient" s/Fgem. (s/Sgem. volgens fig . 6). Min of meer anal oog 
aan de statistische werkwijze voor vaststelling van toe
laatbare spanningen,heeft dit geleid tot de keuze van waarden 
voor w = Fgem./Ftoel. resp. w = 2,9 voor ringdeuvels en 
bouten, en w = 2, 75 voor kramplaten en draad.nagels (''De 
veiligheid van verbindingen'', ir. J.Kuipers en 
ir. P. Vermeyden in HERON, 1965 No.l). Voor objectieve ver
gelijking van beproevingsresultaten zou het van belang zijn 
indien overal ter wereld dezelfde onderzoekprocedures zouden 
zijn aanvaard (vgl.fig.10). 
In het algemeen als r esultaat van onderzoek in Nederland 
onder auspiciën van het Centrum voor Houtresearch (CBR), 
HVI-TNO-TH, zijn in de onder III-2 genoende documentatie
bladen en in de TGB Hout 1972, cijfers gegeven voor aan te 
houden basisbelastingen, met ''modificatie f ac toren''voor al
lerlei variabele omstandigheden. In de TGB zijn tevens waar
den gegeven voor de te verwachten verschuivingen in de 
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verbindingen , die geaccepteerd moeten worden (tabel hierna). 
Modificatiefactoren. Een toelaatbare belasting per verbin
dingsmiddel en voor resp. elk der in een bepaald contactvlak 
samentreff ende staafkanten, wordt gevonden door vermenigvuldi
ging van gegeven "basisbelastingen" met een of meer ''modifi
catiefactoren". Deze hangen in het algemeen samen met de plaat
sing van een verbindingsmiddel, de lasthoek, de houtafmetingen 
e.d.(fig.23). 
Indien voor elk verbindingsmiddel êën waarde voor de toelaatba
re belasting zou worden gegeven, dan zou deze moeten zijn af
gestemd op de ongunstigste omstandigheden , waaronder dit ver
bindingsmiddel zou kunnen worden toegepast, b.v. minimale hout
dikte, eindafstand enz •• Economischer is het de toelaatbare 
krachten te laten variëren met variaties in de plaatsingssitu
atie, vooral als deze de draagkracht sterk beinvloedt. Voor 
grootheden die bij een bepaald verbindingsmiddel weinig varia
tie in sterkte geven, kunnen dan vaste minimum. waarden 
worden gekozen, zoals bij kram.platen voor de rand-
en eindafstanden. Een aantal punten van belang worden hier 
gememoreerd. 
• v~or alle verbindingsmiddelen geldt een modificatiefactor 

van O,? bij een houtvochtgehalte van 21% of hoger en voor 
ruimten waar de R.V. van de lucht dikwijls 90% of neer is, 
of konstrukties in weer en wind; in andere g evallen is de 
modificatiefactor voor vochtgehalte 1. 

• Het karakter van elk verbindingsmiddel is mede bepalend voor 
het al of niet kiezen van een modificatiefactor voor enige 
omstandigheid als medebepalend criterium voor de toelaat
bare belasting. Voor ringdeuvels b .v., die de structuur van 
een houten staaf in sterke mate doorbreken bleek het daarom 
nuttig/nodig oen modificatiefactor voor de lasthook te aan
vaarden, alsmede een voor de eindafstand. Dit bleek niet no
dig bij kramplaten en draadnagels die de structuur minder 
geweld aandoen; daar zijn, afhankelijk van de grootte van 
het betrokken middel, vaste minimum waarden voor "belaste" 
en "onbelaste'' rand- en eindafstanden gegeven. 

• De plaatsing van v0rbindingsmiddelen t.o.v. elkaar in ver -
band met de vezelrichtin~, of ac·hter elkaar i n de veze lrich
ting, is bij elk middel ( waarvoor een doe. is uitgegeven ) 
aanleiding tot invoering van ~en modificatiefactor. 

• Terwijl het voorboren van do gaten bij draadnagels aanlei
ding is een modificatiefactor groot 1,25 in te voeren, wordt 
b.v. bij houtdrac.dbouten, Wfü."1T voorboren repel is, de 
p_,s iè bçH ,c ti:1z niet verhoogd. 

· Documentatie 11 geeft speciaRl sterktecijfers voor hout
dra~dbouten en houtschroeven t.b.v. staal-op-houtverbin
dingen. Voor staal-o[J-houtverbindingen van krrunplaten (êên
zijdig), bouten en draadnagels mag, mits voor passende 
gaten in de staalplaLt (ook in G.e kram:üa&t ) wordt gezorgd, 
eveneens oen modificatiefactor van 1,25 worden in~evoerd. 

• Hoewel niet voor elk middel omschreven, verdient het e.an
beveling voor asymmetrische verbindingen alGeme en de in 
doc.2a en 11 genoemde factor O,J toe to passen , dan wel deze 
verbindingen te vermijden. 

• Modificatiefactoren voor de lengte van het verbindingsmiddel 
gelden bij drae,dna.gels, houtdrao.,dbo'J.ten en houtsch.rocven; 
het is duidelijk da t bij relatief geringe l engten, b.v. voor 
eonsnedige nagels kleiner dan 12 maal do dio,met er, geen volle 
draagkracht me :;r mag worden gerekend; in dit geval is 12d 
het minimum voor de basisbelas ting ; bij 8d mag nog 2/3 , en 
bij minder dan 8d niets m .er worden gerekend. 
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- Combinatie van verbindingsmiddelen; omkeerkrachten; keuzen. 
• Do verschillen van dG làst-vervorn~ngskrommen v~n fig .22 

v0rk1aren wan.rom bij de annvc,t-,rdo toelr:..a tbr',re krachten me t 
belangrijke verschillen in vervorming moet worden gerekend, 
zowel door de directe kortdurende belasting (fig .10 met be
lastingtrappen van 30 sec.) als door kruip. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de te verwachten vervormingen. Daarop 
kan zelfs de keuze worden gebaseerd. Eonstrukties met bouten 
uitsluitend als krachtverbinding (doc.5), worden daarom aan
bevolen voor tijdelijk werk. De waarden op den duur,moeten 
als gemiddelden worden gezien; bii e en relatief 11.oge rustende 
belasting, b.v. een pannendak, is op den duur me r:r vervorming 
te verwachten dan bij e2n relatief lage. 

doe. vcrb.middel direct totaal 
bi,j tool.bel. op den duur 

No. mm mm 

5 bouten 2,5 3,5 

2a draadnagels 0,4 1,0 

6 kramplatc::i_ 1,0 2,0 

6 idem bij meer dan 
5% vochtvorlies 1,5 3,0 

4a ringdeuvel 0,5 1,0 

4a plaatdeuvel 1,0 2,0 

11 houtdra2.dbouten 0,5 1,0 

on houtschroeven 0 4 1,0 
(beide voor staal op hout~ 

Te verwachten verschuivingen voor verbindingsmiddelen 
volgens TGB-Hout 1952 

Fig.22 toont tevens dat bij eenzelfde vervorming voor elke 
verbinding een zeer verschillend perc entage van de draag
kracht is bereikt zodat bij toepassing 1ran twe s typen ver
bindingsmiddelen in een verbinding deze niet gelijktijdie 
''op kracht" komen. B.v. zullen bij een combinatie van lijm 
met draadnagels als de lijmverbinding breekt, de draadnagels 
nog nauwelijks iets dragen. Te combineren zijn daarom in 
beginsel slechts verbindingsmiddelen met niet to veel verschil
lende last-vervormingskrommen. 
Toch is in doc.6 de s amenwerking van kramplaten met de (hecht-) 
bouten tot uitganc:i:spunt gekozen, omdat zij elka2r in het 
breukstadi"Lln ondersteunen Wf',t b.v. voor deuvels en bouten 
veel minder geldt. Op grond van deze overwegingen mag een 
draadnagelverbinding met één of meer bouten worden versterkt, 
een ringdeuvelverbinding met draednagels en een krampl aat
verbinding met draadnagels of een extra bout. 

• Omkeerkrac:q.ten. Bij constructies kunnen door wisselende be
lasting soms de krachten,ontstaan door de rustende belas- 
ting P1 , van teken wisselen, b.v. wordt trek tijdelijk 
druk enz. In verband met deze minder gunstige omstandigheid 
moeten dan de verbindingen o~ de uiterste waarde ook van 
P2 worden berekend en, indien de grootste van de absolute 
waarden van P

1 
en P

2 
minder is dan tweemaal de andere , 
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tevens op 1,3 maal deze grootste waarde, tenzij P2 gevolg 
is van sneeuw of wind, belastingen die in hun uiterste 
waarden zeldzaam en van (zeer) korte duur zijn. 
De keuze van een verbindingsmiddel betekent vaak tevens 
eon keuze voor een bepaalde wi j ze van samenstellen van 
de onderdelen en van vervaardiging, dus van een specifieke 
constructietechniek. De beschikbe.o.rhoid vnn een verbin
dingsmiddel en van houtsoorten, c:,lsnode do benc~ikbl::.re 
outillage voor de uitvoeril:t; vc.::.1 do konstrukti0, ku.nll011 bij de 
k~usook een rol spelen (vgl. monografie "Hout voor draagcon
structies, verantwoording van keuzen"). Een voorbeeld hier
van is b.v. bij het gebruik van hardhout in de tropen -- dat 
niet geschikt is voor insla~n van draadnagels of inpersen van 
kramplaten -- de keuze van ringdeuveis of gedraaide hardhouten 
schijfdeuvels die worden geplaatst in voorgefreesde sleuven 
of holten;wel moet dan een passende frees beschikbaar zijn. 
Reeds is gememoreerd dat de grootte van de vormverandering die 
men wenst te accepteren bij de keuze een rol kan spelen 
(tabel blz . 10), waarom boutverbindin~en zonder meer, anders 
dan voor tijdelijk werk, weinig in aanmerking komen. Gunstig 
is wel de eenvoudige uitvoering waarbij een konstruktie slechts 
eenmaal behoeft te worden uitgelegd; direct na do orboren van 
het houtpakket in de te verbinden punten kunnen de bouten 
worden ingebracht en vastgedraaid, zij het aan de andere zijde, 
die dus direct bereikbaar moet zijn. 
" Stiften" die van êên zij de in krap voorgeboorde gaten (goed 
klemmende passing vraagt " assen "-staal; betonstaal te weinig 
maatvast) worden ingeslagen, hebben ook dit voordeel van een
voudige uitvoering. Gunstig is daarbij tevens dat zij een 
verschuiving vertonen meer gelijkend op die bij draadnagels. 
In verband mede met het voorboren vragen zij, betrokken op de 
diameter d, kleinere onderlinge afstanèen dan draadnagels, nl. 
minimaal 3d loodrecht op en 5d evenwijdig aan de vezel; dit is 
bij draadnagels in het algemeen resp. 5d en lOd. De contact
vlakken worden -- zij het dat de doorsnedeverl iezen in acht 
genomen moeten worden -- aldus ze er effectief gebruikt. 
Dit is een belangrijk criterium hij het vergelijken van verbin
dingsmiddelen. De mogelijYheid contactvlakken volledig te ge
bruiken, zoals bij Menig-platen en lijm, brengt praktisch de 
vraag terug tot de weerstand t egen afschuiving van het hout zelf, 
in richtingen evenwijdic aan de vezel; ook rolafschuiving, 
"rolling shear ", kan hierbij e en rol spelen. Lijm voor 'i>laat
selij ke vlakverbindingen~ vraagt bovendien aandacht voor het 
voorkomen van trek loodrecht op de lijmvoeg d.i. l oodrech t op 
de vezel. Daarom komt lijm voor vakwerkknooppunten anders clan 
voor sommige 'industrie '~liggers (nog) nauwelijks in aanmerking. 
De voordelen a an de "stift"-konstrukties verbonden, verklaren 
de snelle opkomst ervan thans in Europa. Zij zijn tevens geschikt 
voor de verbindingen van ~rote gelamineerde of kruislaag elemen
ten. Toepassing van grote konstrukties voor de Olympische Spel en 
1972 in München en ook in Nederland zijn daarvo.n voorbee lden. 
Recente ( 1972) grote konstrukties, ook in München, met "as ver
bindingen", waarbij h e t gaat om overdracht van zeer grote krach
ten, gevèn ook blijk van de levensvatbaarheid däärvan. 



T HD / T H .E - Kor:fker: Houtconstructies III r-1 · 
.. ··~ i 

F cos er < 
Voorwaarden: b t = F sin ex ~ ddJ.. 

b l 
t'h-t ~ 15mm 

t / 

~ ; ----t----[ +--~ · . ~ ~; _. ,..._-~--i-.fL th 

1-t-cj_ I 1 : ÜJ. 1 ej=t ~ 1 

!?,. hié1- .S?. hi'el tand- _h d tanti'TMel tand-
- verbinding 

-i-+ · -·I·-~1 
j (gunstige las voor drukranden) 

§ Kopshout-( druk-·)aansluitingen 

!?. />.. 

!!:,. zwaluwstaartverb. !?. pen-en gatverbinding 

) RINGDEUVEL EN 
PLAA TDEUVEL 

~ t:IJ-0 ff!v 
"z•:.. KRAMPLAAT 

frees voor 
ringsleuf 

@ 
'MENIG'-plaat 

PLAATDEVVEt.' 

(passend - · boutsteel 

tot: 115 I> 



- Korfkers 

BULLDOG - IffiAMPLA'l1EU 

~v<>~;I 
. -T 

vie"filcant èn r nd typ~ 

® 
stalen strll> 
met om 
boutsteel 
passende gaten 

Houtconstructies g50 I!I bl.~ 

houtdraadb.of nagels 

'Ul l 

. ' .:. 

1/2P 
TOEPASSING EENZIJDIGE KRAMPLATEN · 



T H D / T H E - Korfker: Houtconstructies : III bl.3 

p · p 

p p 

p p 

y . 

. 

LIJM DRAADNAGELS DEUVELS 

! 

EN 

p 

EENSNEDIGE 
NAGELS 

DRAADNAGELVERBINDINGEN 
m6t spimningsverloop 

p 

TWEESNEDIGE 
NAGEL.S 

volgens Meyer 
pE!r snede : 

F = 3,2 d2(d<33mm) 

1/2P 

'=J,2 a2Y1,33-o,1d 
(d ~ 33 mm) 

hierin d in mm 
F in kl.tf 

MOERBO TEN 
KRAMPLATEN 

f 1 'RJj. ï-

~ 
p . 

1. +: 
P · f _J __ <r-f- ~ 

~ 

-.-___.i-~ :t 1 ! IE + ::--1-
@ 

t----+--- -.c-=-

l 

'ERGELIJKENDE SPANNING - VERVORMINGDIAGRAMMEN 



IV. 

IV.l. 

IV.2. 

IV.3. 

- 12 -

Ontwikkeling van de houten draagkonstrukties; klassieke en moder
ne ;technieken; .c.:lc;: Jt:iten; berekening; indeling. 
Orientatie. Bij gebrul~ van rondhout en beslagen hout werden in 
het verleden, of worden ook thans nog - men denke b.v. aen het 
paalhout - volledige boomstammen gebruikt. Waren deze - en later 
de zwaürste gezaagde balken die bescJ.iikbaar waren - niet lang of 
niet zwaar genoeg voor een bepaald doel, b.v. om als lig7er te 
overspannen, dan moesten samengestelde konstrukties worden ge
maakt.· 
Thans is men in het al gemeen .'"ebonden aan de gangbare handels
maten zoals deze in de KVH 1970 zijn opgenomen; 11.out in andere, 
z.g. bestekmaten, kan worden besteld tegen een zekere meerprijs_. 
Er is kans dat dit speciaal gezaàgde hout relatief vochtig op 
het werk komt; een extra zorg is ook de kwaliteit, die ingeval 
van grote lengte, minder gemakkelijk overal aan de gestelde cri
teria voldoet. 
In de loop van de tijd hebben allerlei systemen voor verster
king/ondersteuning van de enkele balk toepassing gevonden. 
Sommige zijn ook nu nog in zwang, andere zijn verdwenen of voor
lopers gebleken van moderne konstru~tieve vormen • 
.s..a~enpestelde balken met '~inr.:ermans'~deuvels e.d. 
Fig.IV-1 laat zien wat het verschil betekent tussen volledige en 
onvolledige samenwerking bij op elkaar gelegde en resp. niet of 
wel op enigerlei wijze onderling verbonden ~gelijke\ balken. Vol
ledige samenwerking ge :ft alleen lijm (aldus lijmen i.v.m. grote 
afmetingen evenwel niet aan te bevelen). 
Timmerrmnsdeuvels met hun varianten vertonen verschillende graden 
van samenwerking (vgl. fjg.IV-1 en 2); de aangegeven samenwer
kingsfactoren zijn ontleend aan een publikatie in het " Holzbau
taschenbuch", uitg. 1963, van Prof.Lr.Ing.K.MÖhler, leerstoel 
In:S"enieurholzbau, Univ. Stut~tgart. Fig.IV-3 p;eeft, hoewel met 
een weinif reële hfe-vorhouding, oen gedeuvelde balk met een 
mathematisch, op grond van het dwar"'kré',cb. tenverloop, bepaalde 
verdeling van deuvels over de balk. 
In meer reële maatverhoudingen geeft fig.IV-4 een moderne samen
gestelde balk met hec~tplaten; de verdeling vanèe platen over 
de lengte is hier gelijkmatig, in navolging van de ontwerp-· en 
berekeningsgegevens voor samengestelde liggers in TGB Hout 1972; 
de vervaardiging is eenvoudig indu~triëel mogelijko 
Bij de berekening van de toelaatbare kracht op een timmer:mnns
deuvel (fig.IV-5.a) kan men uitgaan van gelijkmatige verdeling 
van de stuikdruk P in de contactvlakken deuvel-balk (kopshout 
op kopshout). Do_or toepassing van klembouten worden op de deuvels 
in de contactvla1drnn d.m.v. wrijving krachten Q geleverd zo, 
dat P ;: r = Q x a; e ventue e l P·r = Q • a+ 2/3 • R· a(fig.DT-5.b). 
De deuvelkracht P = Pa wordt nu bepaald door de kleinste van de 
waarden (fig.IV-5.c) : 
Pd = Ö8 t·t·b (Öst = minimum van waarde voor hout van 

balk en deuvel) 
Pa= •deuvei·a·b (afschuifweerstand deuvel) 
Pd = :Cbalk' ( 2 1-a) ·b (afschuifweerstand balkhout tussen deuvels) 
Om niet :Cbalk bepalend te doen ZlJn moet, bij :Cbalk = ~deuvel : 
2' -a~a. Zorgt men voorts dat P-d gelijk is voor de stuikdruk en de 
afschuiving dan is Óst·t = ~·a, en bij de toelaatbare spanningen 
voor Europees naaldhout, kwaliteit standaardbouwhout 6,5·t = l,O·a 
d.w.z.dat indien a/t >,. 6,5 de stuikdruk bepalend is voor Pd. 
DIN 1052 stelt , dat voor Óst de volledige waarde van de toelaat
bare drukspanning mag worden gerekend indien a/t 4 5. 
Met staalstaven "gewapende''balken (fig.IV-6) hebben in het 
liggerveld êën of twee staanders die in dat vlak een deel van de 
belasting dragen en via trekstangen overbrengen naar de opleggingen. 
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Eet momentenverloop in de balk is afhankelijk van de even-
tueel met "wartels" in de trekstangen gegeven voorspanning; 
m~m zal streven naar het verloop van ~ilt volgens de tweede fi
guur met gelijke (geringe) waarden voor p0sitief en negatief 
moment. De staanders moeten zodanig aan de onderzijde van de 
balk zijn bevestigd dat het systeem loodrecht op het vlak van 
balk en trekstangen sta.biel is, ook bij een haast onvermijde
lijke initiele uitwijking van een sta.ander (fig.IV-6). Daar-
toe is het ook nodig dat de balk zijdelings voldoende stijf 
is om (het moment door) de aldus optredende horizontale com
ponent van de staanderkracht alsmede enige wringing op te ne
men zonder zodanige vervormingen dnt de optredende vergrotin
gen van de momenten tot een doorgaande vervorming leiden; meest
al zal met behulp van de op de balk dragende elementen zijde
lingse steun tegen uit.buiging kunnen worden verkregen, een 
steun die ook nodig is tegen "kip". 
ffiet beginsel van de gewapende balk vindt men terug in de vo~r 
tijdelijk werk gemakkelijk hanteerbare Delta-balk, ook te zieru 
als vakwerkligger van rondstnal met gedrukte houten bovenrand 
(fig.IV-7); houten drukstaaf gunstig iov.n. relatief grote I
wanrde. Bij de soortgelijke At:r~-.::;rbnlk, (fig.IV-7), cmderdeel 
van Airey-huis, is er ook een hoL<ten onderrand; aan de balk, 
die aan de bovenzijde geschikt is voor na.geling van vloer-ele
menten? kan aldus aan de onderzijde eenvoudig een plafond w~r
den bevesfigd. 

IV.4. - Ter ondersteuning van de enkele balk zijn 0ok z"g. schoor
en hangwerken gemaakt (fig. IV-8 en 9). C:ombina ties daarvan, 
hang- schoorwerken, zijn de basis geweest voor allerlei,ook 
nog in het begin van deze eeuw gebruikelijke, loodstypen 
(fig.IV-10 en 11)" De primair dragende en gesteunde balk 
van het schoor- resp. hangwerk, kreeg daarbij in de spant
konstruktie, in tweedelige witvoering? vaak roet karakter 
van een koppelregel (hanebalk). Bij deze konstrukties die 
zowel in- als uitwendig statisch onbepaald en ook <and~ide

lijk waren, dienden ervaring en intuîtie als richtsnoer. 
Schoren zijn ook thans n©g vaak gebruikte konstruktiedelen, 
vooral waar het gaat om zijdelings steunen van gedrukte de
len (vgl. hfdst.VI). 
Een als kapspant gebruikt hangwerk (fig.IV-9) geeft een wei
nig bruikbare zolderruimte. Wordt deze gewenst en is ver
sterken van de zolderbalklaag niet nodig, dan komen kon
strukties in aanmerking die steunen op de zolderbalklnag. 

IV.5. - Ka s antkonstrukties die steunen o de zolderbalklaa ,heb
ben in ons land het z"g. schraagwerk als grondvorm ,fig. 
12); de balklaag neemt hier tevens een "spnt"-krncht op. 
Eet klassieke hollo.ndse spant bestaat uit een stapeling 
van schraagwerken, met verticaal staande gordingen, waa r
over "sporen'' van muurplaat naar nok. 
Rij het verbeterde hollandse spant met een kapbeen even
wijdig aan het dakvlak, kunnen de gordingafstanden naar 
behoefte worden gekozen. Dergelijke spanten werden oven:
als de Filibert-spanten (Philibert de l'Ormes) van fig . 
~.I.V-13.a en b 

zonder steun van een balklaag, dus vri.' overs annend, 
b.v. voor kerkgebouwen (fig "13-c en d gebezigd; een va
riant van Filibert is het eveneens gespijkerde Emy-spant 
(IV-13.e}, dat als een voorloper van de Hetzerkonstruk
tie (gelijmd gelamineerd) kan worden gez ien . B'·ij vrije 
overspanning moesten de horiz ontale oplegkrachten door 
"lisenen" of "steunberenn of door houten trekbalken c.q. 
"ijzeren" trekstaven, worden over gebrncht of opgenomen. 



- FigiIV-14 geeft nog enkele nndere konstrukties voor de vor
ming van een profiel van vrije ruimte. H:et "s12ringwerk"geeft 
door de gewelfde onderkant enige verruiming van dit profiel. 
Het "gebint"vindt voor boerderij·bouw nog nu en do.n toepas
sing; de schoren werden voorheen in de geest van fig .III~ 
-13.b aangesloten. 

- Wanneer een hellend dak bij kleine overspanning moet worden 
ondersteund, kan de eenvoudige driehoekvorr.1 (stoekknp, fig" 
IV-15ca) dienst doen; de basis van deze driehoek fungeert 
als trekbo.nd. Bij gr©tere overspanning is dit driehoekspant 
ook nl s hangwerk uit te voeren b. v ~ a ls fig ~ IV·~9. c, wo.arbi j 
de bintbalk primair dienst doet nls trekband en de neer
waartse belasting boven aangrijpt; zo herkent men in deze 
fi g . de gewone vorm vo.n eon uit driehoeken opgebouwd vak
werkspant, dat overigens als kapspant z oals r eeds gemem0-
reerd, do bruikbare zolderruimte mist en dus onder t:en h©©g
ste een vliering of plafond draag~. 
Dergelijke spanten zijn in ons land gewoonlijk a ls gording
spanten toegepast; in navolging van de Angelso.ksiocfu landen, 
vragen deze v ormen ook meer en meer de aandacht voor span~ 
ten op kleine afstanden, zonder gordingen, z.g. sporenspan-
~ 

- In dit verband is het nuttig te verwi j zen no.ar de Duit-se sys-
temen ve.n 11 Pfettendach'' en "S arrendach11 , de laatste met als 
variant het "Kehlb:alkendach" fig.IV-13ob,c cm d). No.drukke .... 
lijk zij gememoreerd dat bij de "Sparrendächer 11 de sparren 
(sporen) dicht bij elkaar liggen en direct de dakhuid dra-. 
gen~ Hoewel het woord (Pfette ~ gording) anders doet vermoe
den, wordt ook bij het "Pfettendach11 de bedekking gedragen 
door sporen op kleine onderlinge afstand, b.v. 0,60 á l,OO m, 
dus met horizontale beschieting (leiendaken}; deze sporen 
worden primair door oplegging op een gering aantal gordin
gen, zoals bij J:let "Hollandse 11 spant van fig,IV~l2.b (vgl. 
ook fig.IV-14.c) op buiging belast met het in de figuur ge ... 
schetste momentenverloop. Anders dan in fig.IV-15.c end 
worden Sparrendächer dikwijls gema ak t op verdiepingvloeren 
van beton, die dan de horizontale spatkrachten a.pnemen; vaak 
zi jn bij grotere overspanningen de spóren samengestelde pro
fielen (vgl~IV-19~c). 

VI.6. Konstrueren in verleden en heden . Vele van de hierboven getoon
de oudere konstrukties lenen zich door hun onduidelijkheid niet 
voor een zinnige berekening; een duidelijk v oorbeeld van deze 
onduidelijkheid toont fig.IV-16, de overkapping van een thea
ter in B'ordeau:x: Uli t het midden van de vorige eeuw. Dit intimï
tieve bouwen betekent naar de huidige inzichten materiaalver.
epilling en ·onzekerheid" 
De moderne wijze van konstrueren houdt in : 
1) dat v oorafgaat een nauwketrrige analyse van de functionele 

eisen, waaronder profielen van vrije ruimt e, s teunpuntsaf
standen, lichttoetreding , gewenste dakbedekking enz., 

2) kennis van de in rekening te brengen, door de overheid in 
bouwvoor s chriften (TGB-Belastingen) omschreven, belastingen 
voor de berekening op sterkte, stabiliteit en v ormverande
ring , c.q~ uitwendig evenwicht, 

3 ); kennis van de op grond van laboratorium-onder zoek geveri
fieerde moderne konstruktie-technieken, ontwikkeld met be
hulp van beschikbaar en gedefi nieerd basismateriaal {hfst. 
Il) en. varu beschikbare en verantwoorda verbindiggstochnic
ken (hfst. :nr)i a l sook industriële technieken voor vervanr
digi:n:g vnn konstruktie-elementen, 
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4) een verantwoorde keuze van een op een kostenmininum gerich
te draagkonstruktiestructuur (schema van de totale draagkon
struktie) en konstruktieve vormgeving in hout (r-iiggers, 
vakwerkvormen, driescharnierspanten, liggers over meer steun
punten, ruimtelijke vormen etc.), · 

5 ); inzicht in de wijze waarop een ontworpen konstruktie moet 
worden geschematiseerd om voor berekening toegankelijk te 
zijn zonder dat de schema's ontoelaatbaar van de werkelijk
heid afwijken en voorts zodanig? dat geen voor het gedrag 
van de konstruktie, in welke gebruiksomstandigheden ook -
te denken b.v. aan het montagestadium en eventueel veran
derde bestemming van een gebouw - bepalende aspecten over 
l:'ret ho@fd worden gezien, 

6)) inzicht in de wijze van tütvoering c.q. montage en eventui.
eel transport. of ook (Opslag, opdat het ontwerp ook daarop 
kan worden afgestemd, 

7)! ·begrip v<!lor eventueel met de tijd zich wijzigende omstandig
lreden t.a.v. materiaal en konstruktie zelf en/of uitwendig 
(tijdeffecten onderhoudssit\!llatie, mogelijkheid van beschadi
digingt .gedrag bij brand, uitbreiding of vervanging, rest
waarde)'. 

De hierboven genoemde voorwaarde 3) omvat in hoofdzaak de ver
dere inhoud van dit college waarin voorts 5)., 6) en 7} waar nw
dig ter sprake moeten komen, eventueel bij de toelichting van 
de studiestof aan de hand van vertoning van dia's. Daarbij geldt 
voor de berekening (dimensionering c.a.) voorwaarde 2) waaraan, 
ter oriëntering ten aanzien van de nieu:wste TGB-eisen, pag .IV 0 8i 
hierna, is gewijd. -
ffet gestelde onder 1) omvat alles wat heeft te maken met ?:net 
hier niet verder aan de orde zijnde ruimtelijk ontwerp, waarvoor 
de konstruktie is bestemde Buiten dit bestek moet ook vallen 
behandeling van de estetische vormgeving van de konstruktie; wel 

" zal deze vaak zijdelings ter sprake moeten komen" 
In het hierna volgende hoofdstuk V volgt eerst de bespreking van 
richtlijnen ten aanzien van de onder 4) bedoelde konstruktieve 
vormgeving in hout. 
In IV-7 gaat nog vooraf een bespreking over industriële konstruk
tie-elementen; zij zijn zowel konstruktie - en vallen dan bi11lllen 
oot bestek van hfclst o V - als element met behulp wanrvan (verder} 
wordt gekonstraeerd. 

rv.1. Konstruktie-elenenten zijn zowel de gezaagde, eventueel geschaaf
de en op lengte geleverde balken of staven, als de ambachtelijk 
of industriëel in allerlei vorm vervaardigde samengestelde lig
gers; hier onder volgen een aantal belangrijke voorbeelden. 
- Enkelvoudige elementen van hlandelsh out, eventueel in de leng

terichting (toekomst) gevingerlasto 
• Op sterkte en vervorming berekende vloer- en dakbalken of 

gordingen; zij dragen vloeren of daken van met 11 messing en, 
groef 11 aaneensluitende planken of van triplex of ander plnat
materino.l; de balken/gordingen (zie berekeningstabellen in 
TGH 1971} worden opgelegd op metselwerk of draagkonstruktie
elementen en eventueel verbonden, c~q. verankerd t.b.v. sta
biliteit en/of windzuiging ; bij oplegging op hou•ten drnag
liggers of spanten of bij r~velingen van balken eventuele 
verbinding met Grip-hoekankers (doe.la) of dergelijke, c.q. 
genagelde klossen of klampen • 

• Voor ~~~beschietingen in Canada en de USA s oms z. g . heavy 
decking~epast, met dikten tot 100 mm en overspannend van 
spant tot spant over afstanden als bij gordingspanten(fig. 
IV-17); dit dak is eenvoudig in uitvoering en biedt een goe
de warmte-isolatie; bij samenstelling als gelijmde gelamineer
de elementen zonder schaafverlies messing en groef mogelijk. 



- 16 ... 

- Samengestelde eleme,pten van handelshout, eventueel met iriplex1 
genageld of gelijmd • 
• Genagelde I- of kokerliggers uit balkhou;t, berekend volgens 

TGB Hout 1972 (figoIV-18.a,b) • 
• I- of kokerliggers met lijfplaten van iioriplex, genageld zo

als aangegeven, of ook gelijmd (fig~IV-18"c,d); persdruk even
tueel met nagels (of nieten) aangebracht met nagelpistool; 
de berekening volgens doc,10, 
In C~nada zijn b.v. standaardontwerpen voor kokerliggers bB
schikbaar; in de USA wordt b,1r, door "trus-joist" de gelij;m
de triplexligger van fig.IV-18~e geleverd • 

• 
11Wellsteg11 -liggers tot 400 mm hoogto en cao 10 m overspan
ning met een gegolfd :u~j,fvan triplex (figoIV-19~a); zij wor
den industrieel in hoog tempo - nog niet in Nederland- ver
vaardigd,, 

• Vakwerk-industrieliggers zijn onder meer de Duitse Dreieck
streben (DSB-)liggers (fig 0 IV-19ob); zij hebben diagonalen 
die met meervoudige tanden worden gelijmd in passende txit
frezingen in de :randen en zij worden gemaakt tot hoogten. van 
600 mm en lengten van 12,00 m 9 de eisen gesteld aan de lijm.
voegen z~jn hoog9 voegvullende lijm alsmede reductie van ,; tot. 
0,6 N/mm , of minder, is vereist:; toepassi:rugsvoorbcfig.IV-1900. 
In Engeland worden dergelijke industrieliggers gemaakt met aan 
de einden ter wille van de dwarskrachtopname een wet triplex 
verkregen kokel'.'profiel (fig,Iv."19"d) 

" Hechtplaatliggers (figoIV-20.a) en ook hechtplaat-(sporen-)) 
spanten resp, steunend op een zolderbalklaag of me~ aange 
hangen zolderbalklaag (fig.IV-20 b 9 c); vgl,pa~~IVo5 • 

• Een in de USA opgang makena. indu<>trieel ,_ met complliter ge
stuurd - vnkwerksysteem is eveneens van 11 trus-jöist 11 : aan de 
einden afgeplatte diagonalen van stalen buis worden doorge
boord en door middel van stalen pennen~ in uitgefreesde sleuven 
in de randen van gelijmd hout bevestigd (fig.IV-21}9 men ver
gelijke de met rondstaal vervaardigde balken van fig" IV~"{(. 

RuimtelijlJe elementen van tri9lex (huid} en handelsholl!t 
(ribben) • 

• Ribpanelen, als z~g. stressed-sk:..n-panelen, enkel- en dubhel
huidig, genageld of gelijmd en bostemd voor vloeren en daken 
(fig"IV-22,a} en berekend volgenc docol4, uitg~HVI, eind 1 72. 
Voor een bepaald bouwsysteem worden in Nederland gelijmde rib,
panelen ook voor wanden, en voorzien van isolatiemateriaal, 
vervaardigdo 

11 ]J[et Engelse 11 trofdeck 11 heeft het karakter van een J:llet tri
plex vervaardigd vouwdak (fig 0 IV-22.b). 

IV .8. l!!erekeningsgrondslagen. ~;,, grond van de leer van de mechanika noet 
worden aangetomna da-:r-Bterkte, stabiliteit en ui twe:ri:f.ig evenwicht 
verzekerd zijn en dat de vervormingen aan bepaald~0~aÖ.rden vol
doeno Boor een globale indruk volgen hier gegevens over belastin
gen, vervormingen en zakking op grond van wat in de TG'B 1912, Alg. 
gedeelte en belastingen, resp, TGB 1972 E!ou:tconstructies, is voor
geschreven. 
1. Permanente belasting, bestaande uit 

a} eigen gewicht van het konstruktiedeel volgens gegeven ta
bellen etc., 

b) rustende belesting, door gebouwdelen zoals wanden (eventu
ele lastspreiding volgens Alg.2&1~2 in aanmerking nemend~. 

2. Veranderlijke be~asting, bestaande uit 
a) gelijknntig vercieeld2 vertikale belasting, b.v, voor woon

huisvloeren 125 kN/m , voor vloeren van werkplaatsen en fa
brieken 4kN/m en voor daken ep.

2
luifels van alle gebouwen 

~hierin begrepen sneeuw) 1 kN/m net mogelijke reductie 
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(reductiefo.ctor l,l"A/100 indien A, d.i. het, aantal m2 

vo.n het op e2n element dragende dakvl,c.k, groter is dan 10) 
tot 0,5 ~~/ra ; voor do.ken van fabriekshallen, loodsen e.d. 
0, 5 kN/m ; 

b )gekoncen treerde, vert ikal e last, v cor vloeren( vrerhwi ski.s.t 
bov.)l werkend op oppervlak van 0,5 m x 0,5 m op ongunsti.g
ste plaats, groot .5 kN voor 'Woonhuizen, scholen e 0 d", itot 
10 kN Vàor werkplaatsen en fabrieken); voor daken e~ lui
fels van alle gebouwen ' 2 kN als puntlast op direct ollder 
de beschieting dragende gordingen, sporen, sporenspanten 
e 0 d . , eventueel vermenigvLrldigd met een so©Ttgelijke re.
duktiefactor of, bij hellende daken als dit minder is, 
met 0,85 (l,l - 0,02.n)i, waarin a de in graden uitgedruk
te dakhelling is, tot minimaal 0,85p 1 kN(H~utc.1~4~3); 
de factor 0,85 is hier toegevoegd vanwege de korte dU!lJII' 
van deze belasting; 

c)vrertiko.le lijnbelo.sting, gelijkmatig verdeeld over een leng ... 
te vinn 1 m op een voor vloeren (balkons} en daken aangege
ven plaats; b.v" voor dakbeschot over 1 ~lengte iu licet mid
den van dö overspanning evenwijdig o.o.n de oplegging, 2 kN. 

De hier bedoelde gelijkmatig verdeelde belastingen worden geacht 
niet gelijktijdig nG t de gec oncentreerde belastingen, resp.lijn
belastingen, op een konstrQktiedoel te werken. 
3. Windbelastil!g met de windkrachten A.c.q ., Hierbij spelen een 

rol : 
- de grootten A van de opperirlo.kken waarop resp~ winddrwt, 

windzuiging, windwrijving, overdruk en onde:ccl.1'Uk (wind.be
lastingen du~ van verschillende aard) wordt uitgeoefend; 

- de daarbij in rekening te brengen coëfficiënten c ( + of - ; 
+ betekent op een vlak uitgeoefende druk , - een zuiging d©:<Dr 
onderdruk} onder meer sarn.enhangend met de helling van do©T 
de wind getroffen vlakken alsmede met vorm, plaats en aard 
erven; 

- de stuwdx-uk q variër end mt:t de h oogte boven het maaiveld en, 
de afstand t ot de Noordzeekust o 

... voorts dynamische invloeden (Al g . 2 1 , 6 ) . 
4. Andere belastin~~ zoals gronddrL1k, wat;erdruk, ijzel, nlsook 

dynamische belastingen b r. Vo door machines~ 
Naast deze 11 karakteri_stieke" belo.stir..g-'.Y~.:J worden genoemd 11 bijzon
dere invloeden11

• 

5. Bi,jzonde,;:,.e.J.nvloe den; hierbij wor dt gedacht aan plaatselijke 
beschadigingen door brand , explosies 7 a anrijdingen enz., en 
ean gevallen waarbij temperatuurvers chillen, kriDp, kruip, 
bevriezing , on .c;elijke zettJng e .•do do kracht::werdeling in de 
konatruktie meue bepalen~ 
ue vervormingen moe ten bij het ontwerpen/berekenen van kon
strukties mede in de berekening - worden betTokken (Algo4"2):. 

6, Vervormi . en, te onderscheiden in 
1 ·, vervormi ng i n de eindtoestançl doi. de vervorming die ge

niddeld op den duur mag worden verwacht en 
2) bi.ikomend,e vervorning d,io de vervorr:iing in de eindtoe

stand verr.iinderd met de vervorr:iing onmiddellijk na belas
ten door de permanente belasting on belastingen van perma
nente aard . De ze bijkor:iende vervorming vindt plaats door 
veranderlijke belasting , windbelasting en eventueel bijzon
dere invloeden (tot zover z.g . " s tatis che" vervormingen 
door "statis che 11 belastingen) 1 a lsook door dynnnische be• 
lasting en door de, door welke belasting ook, veroorzaakte 
kr~p . 
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Ge~ast wordt nu, dnt statische vervormingen het aanzien 
van konstrukties niet raogen schaden en dat statische e~ 
dynamische vervormingen of trillingen het doelIJ!ttig funk
ti oneren ervnn niet mogen belemmeren, of scheuren in de 
~fwerkkonstrukties doen ontstaan~ 
Voor woonhuisvloeren mo.g een balk door de peroo.nente en ge
lijkmatig verdeelde veranderlijke belasting ten hoogste 
03 00252 als elastische zakking vertonen, net een mnx. van 
18 mm voor vloeren van woningen, kantoren e.d. en 6 mm voor 
gymnastiek- en danszalen, of resp. 28 en 10 mm indien wOTdt 
aangetoond dat de opleggingen van de balken blijvend goed 
functioneren; deze absolute wa.nrden beogen de lno.gste eigen 
frequentie van de vloerkonstrukties niet beneden resp. 3 en 
5Rz. te doen kon.en 0:11t res onnrutie door bewegende pers or:nen te
gen te go.nn& 
De elastische doorbuiging van vlferdelen nag onder deze zelf
de belasting niet, ueer zijn: dan /600 van de overspanning t.er 
voorkoning vo.n hinder bij belopen. 

7e ~ng in de ~indtoesto.nd; dit is de doorbuiging in de eindtoe
stand verminderd net de zeeg., waaronder wordt verstaan een oeest
al opwo.o.rtse ronding, bij de uitvoering vo.n een overspo.nnings
constructie ao.ngebro.oht ter compensatie van te verwachten door
buigingo Het verdient o.a.nbeveling zo nogelijk een zeeg in te 
bouwen ter grootte van tenminste de "vervorning in. de eindtoe
stnnd" " Deze kan voor vakwerken bov. worden voórspeld met be
hulp van Williot-.dio.grnnnen wo.arbij nnnst de elastische lamgt.e
veranderingen vnn de staven mok net de krud.p van net: biolil!t wordt 
gerekend en vooral ook met de verschuiving in de knocrppunten ·• 
conbinatie vn.n elastische en plastische vervorning (direct) en 
de kruip in de verbinding ~ volgens de in de to.bel op blz. 10 
gegeven waarden. · 

De sanenvo.ttende opoerkingen onder IVe8 hierboven, Zl.Jn bedoeld 
on te laten zien hoe de betrokken oo.terie in de recente (lo.atste} 
concepten van de TGB 1972 .• l geLJ.een (NEN 3850) en Houtconstruc
ties (NEN 3852} is onschreven; voor uitvoeriger gegevens, alsoede 
stab~ili teit (zie ook hfdst "VI. hierna)) en uitwendig evenwicht zij 
verwezen naar de tekst van de noroen. 

IV .9. Indel,i,!!go Voor een behandeling vnn houtkonstrukties kan de nnte
rie cp varscheidene r:mnieren worden ingedeeldo ffet meest lijkt 
voor de hand te liggen 7 ondo.t do.ar de uitvoeringstechniek vooral 
door wordt bepaald, een indeling 
naar V'erbi_ndingê_I:liddelen : genagelde konstrukties, gelijmde kon
strukties etc o Evenwel lijkt ook zinvol een indeling naar ge
bruikt 
basisoaiteria::i.l : b.ve al of niet gecombineerd, gelamineerde en 
kruislaagkonstrukties 9 triplexkonstrukties, enz. Ook is oogelijk 
een indeling 
mar konstruktieve voru : vakwerkliggers, v olwo.ndige liggers, 
driescharniers pnnten, boogkonstrukties, enz. 
De eerste twee indelingen zulle:ni. hler:irua samen worden gehruikt" 
:rma.ar bestemri~ ( funktionele indeling): kleine overspanningen, 
halleill, vlakke lo.agbouwen enz&; deze indeling is gevolg.d in een. 
monografie geti 'iteld "-Eiout voor draagconstructies - vero.nt1·rool.,,. ... 
ding van de keuze van struktuwr en voru en van saoenstellings
c .q. constructietechnieken" (bij verwijzing hiernaar wordt af
gekort : "hout keuze"); () 
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V. Het konstruktief ontwerp van houten overspanningskonstrukties; 
RichtliJnen en hun toepassing 

V.l. - Architectonische en konstruktieve vorn moeten bij een goed gebouw 
geintegreerd zijn.De doelstelling van een gebouw bepaalt door 
de funktionele eisen de gewenste onderlinge rangschikking, groot
te en vorm van de ruimten, de laatste eventueel mede als gevolg 
b.v. van de gewenste wijze van daglichttoetreding (sheds b.v.), 
klimatisering (ruimte voor leidingen) enz •• Verder volge n uit de 
analyse van de onder te brengen aktiviteiten en uitwendige •m
standigheden ook indicaties t.a.v. fundering- en vloerkonstruk
ties en van mogelijke steunpunten in en rondom een ruimte t.b.v. 
de ove~spanningskonstruktie en ondersteunings- raap. wandkon
strukties. 

Het gebruik van hout in de fundering blijft, in tegenstelling 
tot de toestand vóór de intrede van het gewapend beton, 
meestal beperkt tot toepassing (soms) van houten palen; zij 
komen voor tot lengten van 20 ä 22 m en hun to~~aatbàre 
draagkracht wordt veelal gesteld op 8 á 12 tonf(l2·105N). 
De draagkracht/prijs-verhouding is 1,, 21geveer gelijk aan die 
voor palen van gewapend beton. Een voordeel van houten palen 
is de relatief lage eenheid van draagkracht; door een afge
stemde keuze van het aantal kunnen zij beter aan optredende 
belastingen worden aangepast. Dat een ge{soleerd funderings
punt, b.v. een kolomvoet,voor de verticale draagkracht - in
dien fundering" op staal" uitgesloten is - meestal meer dan 
één houten paal behoeft, geeft voorts gunstige mogelijkheden 
voor inklemming van de kolom in de fundering • 

Bij dezedoor de bouwopgave en de omgeving , incl.grondgesteld
heid, opgelegde eisen , wordt van de konstrukteur die met de 
architect of bouwonderneming het ontwerp realiseert, een door
dacht ontwerp voor de draagkonstruktie gevraagd (vgl.hfdst.I), 
of m.a.w. een rationeel konstruktief ontwerp. 

V.2. - Richtlijnen konstruktief ontworpen/konstruktieve vormgeving 
De economie van de draagkonstruktie is afhankelijk van de kosten 
van : 
1) materiau.l; soort (sterkte/prijs-verhouding, vgl.II.3) en 

hoeveelheid ; 
2) vervaardiging (betreft loon + outillage, afhankelijk van ge

kQ~en konstruktietechniek, zowel in de fabriek (prefab.) als 
op de bouwplaats; 

3
4

) transport, eventueel opslag,en montage; 
) onderhoud , eventueel mede bepaald door omstandigheden van 

toepassing: buiten, droge of natte binnenruimten; 
5
6

) ontwerp en berekening: kostbaar bij weinig herhaling ; 
) commerciele en eventueel politieke factoren: mate van bezet

ting van bedrijven, concurrentiepositie, overheidsmaatregelen 
(b.v. eisen brandwerendheid, subsidiebeleid etc.). 

Konstrukties eerst op materiaalminimum gericht ontwerpen aan de 
hand van richtlijnen ontleend aan de t0e~e~aste mechanica; 
voorts bezien of tevens de economie van (2) en eventue el (3) 
kan worden gediend, mogelijk met opofferin~ van i ets van (1), 
zö dat (1) + (2) + (3) en eventueel + (4) (gekapitaliseerde 
onderhoudskosten) minimaal is. Hierbij in hout eventueel ver
schill ende basismaterialen en/of konstruktietechnieken bezien. 
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Richtlijnen materiaaleconomie worden behandeld en met figuren 
toegelicht in hfdst.VII van de onder DT.9 genoemde monogra
fie "hout keuze'~ Onder verwijzing naar die verhandeling vol
gen hier nog een aantal (samenvattende) notities. 
Ter beperking van de benodigde hoeveelheid konstruktiemateri
aal dient te worden gestreefd naar: 
1) reductie, c.q. eliminering van momenten(vlakken); zij zijn 

voor de materiaalhoeveelheid vooral bepalend; 
2) grote konstruktiehoogte( t.o.v. -breedte), waardoor de arm 

van het inwendig moment wordt vergroot; 
De keuze van h/b en daarmee van h/t wordt mede bepaald 
door de op te nemen schuifspanning en door de wens te
gelijk te vold<.,en aan criteria van sterkte en van toe
laatbare vormverandering onder permanente + gelijkmatig 
verde0lde veranderlijke belasting; voor de balklaag van 
een plat dak van een woning waarvoor de toege2tane elas
tische doorbuicing fmax.= 0,0035 /, = 5/3s4· .9..L:.. (a) is 
- M) a 1 • re:. • li ) E I Ó= w = s (b ; hieruit volgt indien de perma-
nente en di6vetanderlijke belasting zich verhouden als 
1:3 (b.v.veranderlijke dakbel~l kN/m2 ) op grond van de 
eis( par.3~1.1) óp + 0,85óq~ a, q'= 355/4oo·q, zodat 
I = ~66~i~:ih (c); substitutie van (c) in (a) geeft 
h/j= 67· ó/E , waaruit volgt voor standaardbouwhout 
h//, = 67· 7 /10000 = 1/21,3 en voor constructiehout 
h/t= 67· 10/11000 = l/J,6,4· - 2 . 
Bij de verhouding 2:3 (b.v. verand.bakbe~.0,5 kN/m )is 
q'= 455/500· q, zodat voor standaardbouwhout 
h/l= 65,4• 7/10000 = 1/21,9 en voor constructiehout 
hfi= 65,4• l0/11000 = 1/16 8• Hieruit volgt dat voor 
houten dakliggers de crite}ia voor sterkte en stijf
heid(toelaatbare elastische zakking) tegelijkertijd 
bepalend zijn indien globaal gezien de li//, - verhou
ding voor standaardbouwhout l/2l,5 , e,!l v9or construc
tiehout 1/16 5 is en voor gelam.ineerd/kruislaag-hout 
bij deze beide kwaliteiten resp. 1/16 5 en 1/15 3 • 

3) materiaalconcentratie in uiterste zöne's(t.o.v. neutrale 
as(sen)) van de doorsnede, waar het effectiever werkt 
(fig.V-1.a,b) of m.a.w. : poog óoptr.= 6 ; 

4) aanpassing van de doorsnede over de lengte van een over
spannend element of een kolom aan het momentenverloop; 

5) ómax.= Ó, d.w.z., zorg dat de optredende grootste (reken-) 
spanning de toelaatbare benadert, want onderbelasting be-
tekent verspilling; t 

6) reductie van de slankheid À= /i bij gedrukte elementen 
trr verhoging van Óknik ; 

7) efficientc dwarskrachtopnam.e b.v. door aanpassing lijf
dikte van samengestelde-triplex-ligger aan dwarskracht-
verloop; · 

8) sten Dateriael af op funkties in de konstruktie, b.v. ge
lamineerd hout voor drukbogen; 

9) toepassing richtlijnen ook voor de second~i~e overspan
u.endejdragend~ elementen en overweeg hoe ~inimal~...,.]p-ateri
?alsom vo~rim~j~_ll._Eecondair overspannende elementen 
wordt bevorderd eventueel door ruimtelijke ovorspannings
kons trukties; een voorbeeld hiervan is de keuze van 
spantafstanden (=gordingoverspanning) en de wijze van las
sen van gordingen nl. zo eventueel dat ontlastende momen
ten optreden; voorkeur hier niet voor minimaal M-vlak 
maar i~v.-:g.. prisi:tutische handclsvor:.: voor gelijk veld':"' 
en steunpuntsmoment; 

10) toepassing richtlijnen ook voor opbouw kop- en langswanden. 
Van belang zijn tenslotte ook doelmatige stabilitoits voor
zieningen (hfdst.VI). 
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- Motiverin~ richtlijnen met behulp van begrippen uitwendige 
arbeid (A

1
) en inwendige arbeid (A. ) • 

De totale uitwendige arbeid verricBt door lasten P op een 
liggef is : _ 
A = /2 ~P.b , Deze arbeid w0rdt opgenomen doordat het ma
t~riaal inwenfrige arbeid verr~cht; per volume-element (pris
matische balk, breed b) A = Ë.<Y.b.dx.dy, waaruit volgt : 

o2 a 
Ai= ex. ~. x .v ( V =volume en ex= factor afhankelijk van 
het spanningsverloop over de doorsnede en de lengte van de 
ligger1 Daar het streven is, het volume V klein te houden 
~oet dus Ai kl~in zijn en

1
dus oo~ Au, daar Au=Ai • Verder 

: : ".: , -. , , -· ·. A. <1 
is V te verklei:imen do()r ~= ex. ~ zo groot mogelijk te 

V E maken. 
Richtlijnen uit deze summiere arbeidsbeschouwing dus t.b.v. 
een materiaalminimum; 
maak Au klein en Ai/V groot. 

Voor kleine Au moeten de doorbuigingen klein zijn, dus ge
wenst 
l} geringe momenten en grote stijfheid dus grote I/V-waar-

, I . . . 1 den ~.a.w. 
2) grcote O; ( J.-;v = biJ rechthoekige doorsnede /1.2.Rn ) 
Voor grote Ai/V m0et a groot zijn d.w.z. zoveel rn()gelijk 
moet overal a optreden, waarui~ volgt 
3) conoentree~xmateriaal in u·i terste zênes van de doorsne-

de waar a optreedt en 
?· max 

4) pas doorsnede over de liggerlengte aan M-verloop aan, z0-
dat ook over de lengte~o kan worden bereikt en voorkom 

r max 
voor+.s ~nderbelasting door dan te zorgen dat 

5) 0 uax = <1 • 

V .3. Kewzé:.vhn statisch bepaalde/statisch onbepaalde konstrcrkties 
in hout; doorgaande gordingen 

- Statisch onbepaalde konstrukties worden bij het konstruktief 
vormgeven aan houten overspannings-/draagkonstrukties, in het 
algemeen nie t gekozen; de bez\Varen tegen een dergelijke keu
ze gelden voor~l vakwerken met mechanische verbindingsmidde
len. Voor, 4• berekening van een statisch ©nbepaalde grooth.eid 
b.v. een horizontale reactie van een vakwerkportaal op twee 
scharnieren (fig.V-2.a~ is naast de evenwichtsvergelijkingen 
een vormveranderingsvergelijking nodig. Vomr de opstelling 
van deze laatste is het nodig gebruik te maken van elasti
sche lengteveranderingen van de staven; deze worden hier be
învloed door de (ten dele) directe plastische verschuivingen, 
en ook de kruip-verschuivingen, in de verbindingenJ dit bete
kent dat de statisch onbepaalde niet ~lnduidig is te bereke
:nen en daarmee ook niet de krachtsverdeling in .het syrsteem~ 
Bij massief of gelijmd lhl.<0ut mist men wel de s.1.:ip in verbi:n.::
dingen9 maar kruip en relaxatie geven onz.ekerheid. Daardoor 
is het b.v. moeilijk te voorspellen hoe bij een doorlopende 
ligger als in fig.V-2.b het momentenverloop, da t aanvanke
lijk is zoals is aangegeve•,op den duur zal worden; ook het 
vochtgehalte, aanvankelijk en later, speelt daarbij een rol. 
Tegen de uitvoering van een gelamineerde boog met stalen trek
band, waarin permanent nor~lkro.cht optreedt, behoe:t:t in dit 
opzicht geen bezwaar te zijn; de geringe zakking door lengte
verandering vo.n de boog geeft geen wezenlijke verandering van 
het spanningsbeeld (fig .V-2.c). 
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Voor gordingen geeft Fonrobert in "Grund.zCige des Eolo.baues 
im Hochbau:", 6e druk 1960, een wijze vnn lo.ssen o.o.n, wo.o.r
bij de gordingeinden vanuit nevenliggende velden over de 
opleggingen, over een zekere lengte lnngs elkaar lopen, en 
aan de einden met draadnagels worden verbonden(fig.V•3.c}J 
per no.gelgroep moet een kracht P die een opbuigend moment 
P. O, 2.e levert, worden opgenomen. Er wordt yan ud. tg~gao.n dat 
een opbuigend moment wrrdt g~leverd ~rort /12.~ • .e (res
tee2t als veldmoment ( /8 - /lZ)q • .e = /24.q • .e );zodat P = 
q • .e /12.0,2.e = 0,42,q.l; als b.v. q = 1,5 kN/'În is P = 
== 0,42.1,5.5 = 3,05 kN, waarvoor n<0dig zijn. 5 nagels ~ 4,6 mm 
met 5 x 0,63 = 3,15 kN. In ED.et 'V'Bld (met ~~n doorsnede[ mcret 2 dan 1/24 en boven het steunpUnt (met twee doorsneden) /12.q • .e 
aan moment kunnen worden «}pgenomen. Kennelijk wordt er knier 
van ui t.gegao.n dat enige slip in de verbindingen het opbuigend 
moment niet vermindert •

2
Jï31ij een gordingo.fstand (plat dak) ko

men we bij M = 1/24.q • .e tot gordingen 59/L56 h .• o.h. 1 m. 
Ingeval vo.n vrije oplegging, wordt t.o.v.- de hö:rl.z011tnle. as 
!'net centrum van h.et oogelpatroon 21 mm geheven. Dit bete-
kent dat een go.ping van ca. 40 mm door de liU1geling wordt <Op
geheven. Een vervortling van de nagelverbinding, tot l mm co·p 
den duur (vgl. to.bel blz.10) t.o.v. de samenvallende punten 
a en b, resp. a 1 en b' - immers de punten a en b resp. o. 1 en 
b' vallen bij ruageling samen - blijkt dus inderdaad «>P E:net 
M'-verloop niet wezenlijk van invloed te zijn. 
Elke onz&kerlhteid, ook die i,v,m.h~t kruipverschijnsel, wordt 
ontga.an indien wordt gekozen voor scharnierliggers volgens 
fig.V~3.a of b. De eerste waarbij positief en negatief moment 
gelijk zijn, is te prefereren voor een prismatische ligger van 
handelshout; fig.V-3.b met de scharnieren - in elk veld ~~n -
in de momei:ten-nulpunt~n.van de cont~nue doorgaande ~igger, 
geeft de minste doorbuiging, nl. q • .e ./384.E.I. In fig.V-3.ö 
is een scharnier getekend als schuine liplas; in fig.V-3.e ~~n 
met een stalen sch(!lentje waarbij de bewerkelijkheid minifilll.a.l 
is en geen houtverlies voorkomt. 

v.4. Vervaardiging, vervoer, opslag, montage etc. 
- Vervnardigingsrichtlijnen. Men streve na.ar 

a) eenvoudige, niet arbeidsintensieve konstruktievormen e:i:r. 
uitvoeringstechnieken; vgl. b.v. 
vakwerken met kleiner of groter maaswijdte ("hout keuze"VI) 
en/of 
vakwerken resp. met kro.mplno.tverbindingen en met FDeohtplao.t
verbindingen; 
voor de kramplaatkonstruktie is nodig: 
1). staven nfschrijven en 0p lengte zagen, 
2) konstruktie gestapeld, met nauwketn'ige maatvoering, 

uitleggen en fixeren, 3) pakket zuiver vertiko.o.l door
boren, 4) uit elkaar nemen en kro.mplaat aan á~n zijde 

(van conto.ctvlak) hechten en inslaan, 5} opnieuw moimte
ren, 6) persen, waarbij elk knooppunt goed bereikbaar 
moet zijn voor klemapparatuur; 
a ls variant is hier uogelijk : 
la} bij afschrijven t evens nauwkeurig boorgaten aanga-

wen 
kramplaten aan ~~n zijde hechten, 5a) monteren, en 
persen, wat venenvroudiging geeft; bij llllitvoering" 
maar me:rr eist aan voorbereidend tekenwerkJ repé:~e'n
"tie · · - in dit verbc.nd van belang, vooral ook bij ring
deuvelkonstrukties. 
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voor de heohtplaatkonstruktie is nodig : 
(1)) idem, eventueel schuin afzagen, 2} op maat in ~~n 
vlak uitleggen, 3) hechtplaten over contactvlakken W.t
leggen en even met gebruik van hamer hechten, ook na om
keren aan onderzijde, 4} machinaal per een of meer pun
ten tegelijk (met ~~n klap); persen (verscheidene methoden):; 

b )b_ij gestapelde vakwerken weinig arbeidsintensieve en ex
tra materiaal vergende verbindingen door keuze van z.o mo
gelijk ~~nassige oplossingen("hout keuze" VI }; 

o}technieken geschikt voor industriële vervaardiging en even
tueel voor berekening met moderne rekentechniekenJ vb. hecht
plaatkonstrukties, geschikt voor industri~le persa.pparatuur 
en comp~terberekening. 

d}massa.produktie, waarvoor structurering van de bouwmarkt nm
dig ia. 

- Vervoer vraagt 1 beperkte afmetingen, dus vooral bij vervoer 
over de weg de nodige, doelmat~g gekozen montage lassen1 waar
borgen tegen beschadigingen; eventueel kunststof verpakking 
tegen nat worden; waarborgen tegen nat worden ook bij buiten
opslag nodig, en eventueel na montage tot tijdstip van (af
dekken) afsluiten van het gebouw1 "veldU.fabriek b.v. kunstma
tig verwarmde tent op of nabij bouwterrein soms de oplossing. 

- Montage vereist goede planning doch ook reeds daarop gericht 
konstruktief ontwerp, z6 dat weinig gevarieerd hulpmaterieel, 
slechts kortduremd, nodig is; snelle fixaties na ter plaatse 
brengen van de delen gewenst met eenvoudige en duidelijke sto.
bili tei ts-waarborgen, ook gedllrende het afbouwproO'es. 

- Verkrijgbaarheid van materiaal en hulpmiddelen vraagt aandacht 
en ook van (eventueel} nodige vergunningen. 

... Ontwerpkosten kunnen op goed doordachte konstruktieve oplossin
gen, juist bij de zeer vele mogelijkheden in hout, en vooral bij 
complexe projecten van relatief geringe omvang, onevenredig zwaar 
drukken, bundeling van ervaring bij ontwerpbuTeau's en prod~cen
ten van belang. 

- Uitvoeringservaring is er t.a.v. grotere konstrukties, ontworpen 
met mechanische verbindingsmiddelen c.a. soms (nog);onvoldoende, 
om bij overigens eenvoudige oplossingen van gunstige en re~ele 
prijsaanbiedingen bij voorbaat zeker te zijn. 

- Onderhoudsaspecten. Een <!:>verspanningskonstruktie van Europees 
naaldhout zowel voor een gesloten gebouw, dus binnen, als vo<Or 
een ope~ gebouw, d.w.z. onder afdekking, behoeft in het algemeen 
geen onderhoud en kan onafgewerkt blijven, mits wordt gezorgd dat 
noch door lekKage, noch door condens het hout langdurig llllt kan:. 
worden. Voorkoming, en eventueel direct na optreden - men, lette 
ook op mogelijkheden van tijdige constatering daarvan - wegnemen 
van oorzaken is evenwel dringend nodig. Daarbij geldt tevens dat 
eventueel (zeer)tijdelijk optredend vocht weer snel do©X de be
luchting moet kunnen verdwijnen. Doelmatig behandelen ia wel ge
wenst vo©r konetruktiedelen die aan weer en wind zijn blootgesteld 
b.v. een spo.ntvoet buiten een gebouw (fig.V-4). Zorg eist dan voor
al de voet in de stalen schoenen. Vooral het vasthouden van capil
lair langs de randen in de schoen dringend water, moet worden voor
komen. Daarvoor is nodig dat door openingen in de stalen schoen 
vooral het kopshout onder, belucht kan worden; daarbij moet weer 
wor4•n gelet op de kans van vervuiling door stof en ongedierte. · · 
Bij kopshout buiten, vooral op de regenzijde, moeten pori~ndich
tende kunstharsen sebruikt worden. 
In geval van langdurig verkeren in een RV van 90° /o of h.ager en 
waar dierlijke aantasting dreigt, b.v. boktor, is chemische 'be
scherming nodig door bestrijken, dompelen of impregnerens voor 
gelamimieerd hout of kruislanghout moeten de keuze van EDet middel 
en de werkwijze met zorg plaatsvinden omdat de latere lijl!lcvoegen 
geen schade mogen lijden. 
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VI. Stabiliteit bij houten draagkonstrukties; de funkties van 
de gordingen; wandkonstrukties. 

VI.l. - Ruimtelijke stabiliteit van een bouwwerk en zijn onder
delen betekent ruimtelijke vormvastheid en plaatsvast
heid; een spant b.v. is een vlakke konstruktie die zijn 
funktie slechts kan vervullen indien het op 
doeltreffende wijze in zijn vlak wordt gehouden of m.a.w. 
indien wordt voorkomen dat het door omvallen, kippen of 
plooien of door knik,(ergens) ~reedt uit het vlak waarin 
het moet fungeren; het spant moet dus zijn vorm en zijn 
plaats behouden. 
Vormvastheid van scharnierend verbonden staafsystemen in. 
het platte vlak, wordt verkregen door,steeds uitgaande 
van een driehoek - 3 staven en 3 knooppunten - een volgen
de driehoek met één nieuw knooppunt (aantal knooppunten k) 
te vormen met behulp van twee nieuwe staven (aantal sta
ven . ) ; dit betekent dat voor een systEJem van aldus n.CLl'l..;on

gesl oten driehoeken geldt : s = 2k - 3. Een ruimtelijk sta
vensysteem, waarbij een volgend punt steeds met drie niet 
in ~én vlak gelegen staven vanuit drie knooppunten wordt 
opgebouwd, voldoet aan s =3 k - 6 (fig.V-1.a). 
Indien aldus een vormvast geheel is verkregen zoals ook het 
rechthoekige blok van fig.V-1.b, dan is duidelijk dat dit 
plaatsvast wordt door 6 reacties (zie 6 steurl3taafjes), die 
geen gemeenschappelijke snijlijn mogen hebben; draaiing is 
bij 5 reacties in A en B tezamen, nog mogelijk om de lijn 
AB; de reactie in C maakt dit onmogelijk, tenzij deze werk
lijn de gemeenschappelijke snijlijn AB van alle andere, even
eens snijdt (zie punt C1 ); dan is een geringe draaiing om de 
lijn AB mogelijk (fig.V-1.c) doordat een (oneindig) kleine 
verlenging Ai van de tweede orde er een van de eerste orde 
Ax kan veroorzaken (zie fig.). De gemeenschappelijke snij
lijn kan ook evenwijdig aan het vlak van tekening op onein
dig liggen (snijlijn van drie evenwijdige vlakken door elk 
tweetal samentreffende reacties) zoals in fig.V-1.d; om. de
ze lijn is dan draaiing mogelijk, wat neer komt op een ge
ringe translatie loodrecht op het vlak van tekening. Bij 
reacties volgens fig.V-6.e zijn er twee stellen vlakken mo
gelijk en dus verre snijlijnen evenwijdig aan, en loodrecht 
op het vlak van tekening en derhalve translaties in beide 
richtingen en dus ook enige draaiing in horizontale zin. 
Hieruit volgt derhalve de regel dat ruimtelijke stabiliteit 
met zes bevestigingsstaven wordt verkregen die niet alle 
zijn onder te brengen in vlakken met een gemeenschappelijke 
snijlijn; is dit wel het geval dan (geringe) draaiing om die 
lijn mogelijk. 
Voor vorm- en plaatsvnstheid van een vormvast staafststeem 
geldt dus a )k-6 en als het aantal 
reacties : r = 6 , volgt uit optelling als voorw.:i.o.rde ~ 

s + r = 3k (staven en reacties uitwisselbaar ;sta-
ven bie~ verondersteld in staat zowel trek als druk op te nemen. 
In de punten A en B van fig.VI-1.b kunne·n we resp. de drie sta
ven door een bolscharnier en de twee staven door een vlakschnr
nier vervangen(fig.VI-1.f). 
In fig. VI-1.g is o.angegeven hoe een ruimtelijk vakwerk uit 
vier vaste (funderings-) punten is op te bouwen nl. door 
steeds met drie staven vanuit drie vaste punten, beginnend 
vanuit A 1 C'D 1 (punt A) ~n B 1 C 'D' (punt B), achtereenvolgens de 
punten C,D,E,F,G en H te vormen. De vaste punten zijn elk door 
3 reacties bepaald dus r = 4 x 3 = 12; voorts is het aantal 
staven s = 24 en het aantal knooppunten ~ = 12, hotwelk met 

• 
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de voorwaarde s + r 3k (24 + 12 = 3 x 12) overeenstemt. 
Worden de vaste voetpunten verbonden zoals (dun) is aange
geven dan komen er vier staven bij en zijn nog 8 reacties 
nodig b.v. bolscharnieren in G1 en D' en lijnreacties in 
At en B'. Een dergelijke toestand bestaat bij onze gebou
wen veelal door de konstruktie van de fundering met de be
gane grondvloer. Om het staafsysteem inwendige vormvast
heid te geven zouden nog twee reacties door staven moeten 
worden vervangen. 

- Met staven en ko0rden (alleen trek)' tezamen tenminste vier 
vaste uitgangspunten nodig voor een stabiel punt in de ruim
te en dus vier contactlijnen waarvan er tenminste een door 
een staaf wordt ingenomen met een vast uitgangspunt D, dat 
(geprojecteerd op het vlak door de andere punten, A, Ren 
C) valt binnen de driehoek ABC (fig.VI-2.a). Valt D daar
buiten, b.v. in D1 , dan is er voor stabiliteit van Peen 
nieuw koord nodig b.v. EP, zó dat D1 valt binnen ABE. Op 
deze wijze wordt het punt P stabiel indien de staaf DP, of 
het verlengde van DP het vlak ACBE snijdt; nadert dit snij
punt de contourlijn dan wordt het evenwicht dubieus. Ana
loog aan de fixatie van P in fig.VI-2.a zijn vanuit vier 
ruimtelijk stabiele punten P1 2 3 4 de punten Q en R in 
fig. VI-2.b ruimtelijk ' ' ' ' stabiel gemaakt. 
In deze geest zijn met kabels en steven zonder contacten 
van staven met elkaar, opgaande ruimtelijke konstrukties 
mogelijk (vgl.toren van Snelson, bij Kröller-Muller, Rage 
Veluwe). 
Een toepassing van dergel1jke vormen van stabiliteit van 
ruimtelijke punten vindt men b.v. in de overkapping van een 
open hal van de Simon Fraser lfni ver si ty in Vancouver (B. c:.) 
weergegeven in "hout keuze", fig.B.22. 
Fig.VI-2~c geeft een voorbeeld waarbij twee drukstaven en 
twee trekstaven (-kabels) een ruimtelijk punt fixeren, en 
aldus a.h.w. een ruimtelijke "gewapende balk" doen ontstaan. 
Deze voorbeelden laten zien hoe konstrukteurs hun creativi
teit tot uitdrukking kurumen brengen. 

- Bïj houtkonstrukties, en . :.ban.· stabiliteitsvoorzieningen 
denkèil...'ve' veelal eerst ao.n staafsystemen zoals van fig.VI-1.g, 
waarbij de mogelijkheid vnn trek en druk in een stnaf wordt 
verondersteld. Geven we de fi guur een prismatische vorm dan 
ontstaat fig.V-3.a, waaraan we uitbreiding kunnen geven zo
als in fig.V-3.b, door achtereenvolgens de punten 1, 2, 3 
en 4 steeds met behulp van drie stnven toe te voegen. Ver
vangen we hier DF door EF en geven we C1 G en B1 F buigstijf
heid im. de richting JB:C: dfin ontstaat fig.VI-3.c, waarin een 
gebouwstruktuu:r is te herkennen met vormvaste eindwanden 
waartussen een overspannende ligger GF ligt, op pendelpo-
ten C1 G en B'F; hoewel de gestippelde diagonaal in het bo
venvlak vanuit G in beginsel niet nodig is en de konstruk
tie er in feite statisch onbepaald door wordt, pleegt de-
ze toch te worden gemaakt terwille van de stijfheid en de 
continuïteit. Aldus ontstaat een opbouwsysteem waarbij vlak
ke overspanningskonstrukties (spanten), zoals C1GFB', hori
zontaal steun vinden tegen een vakwerkligger in bet boven
(dak- )vlak, die , • ·.. . in hori zon tale zin op de eind wanden 
is opgelegd (fig .VI-4. a) en aldus fungeert t.b.v. de sta
biliteit in dwarsrichtinf , 
Heeft tussen de eindwande~ elk spant een eigen stabiliteit 
in dwarsrichting (dus in eigen vlak), dan kan het verband 
in de lengte-richting in het dakvlak vervallen (fig.VI-4.b). 

'> 
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Voor stabiliteit in dwarsrichting ZJ.Jn er dus twee netho
den; beide vragen zoals in de figuren is aangegeven een 
voorziening in de eindwanden. 
In beide figuren is het stabiliteitsverband overdwars (zie 
links in fig.) nodig voor de stabiliteit in lengte-richtingJ 
het is in fig.VI-4.a en b nog geheel links getekendJ het is 
beter om het aan te brengen tussen het eerste tweetal span
ten van links en/of rechts en te herhalen om de drie á vier 
velden ("hout keu-ze 11

, fig.17-a); ter plaatse van de eind
wanden (zie hierna) worden nl. gewoonlijk geen spanten t©e
gepast. 
Vormen van spanten die stabiel zijn in eigen vlak geeft fig. 
VI-5.a t/m g. 
In fig.VI-6 is een dubbel langsverband voor dwarsstabili
teit getekend; -dit doet hier tevens dienst voor steun van 
tussenstijlen in de langswanden; het is een variant van fig. 
V-4.a, waarbij de homgte/lengteverhouding geacht wordt zo
danig te zijn dat een tussenoplegging in horizontale zin, 
i.c. een "bok", nodig is. 
Stabiliteit in vertikale zin tenslotte veronderstelt vol
doende draagkracht en plaatsvastheid van opleggingen en 
fundering (vgl.voorlaatste alinea hfdst.VI.3). 

V~.2. -Stabiliteit van gedrukte elementen; vorm van stabiliteits-
11verband11; functies van de gordingen 
Zijdelings steun tegen knik van gedrukte elementen is een 
belangrijk praktisch aspect van de knik- en plooiverschijn
selen die in de toegepaste mechanica vaak onder het algemGrfg 
begrip stabiliteit worden gevat. Bouwt men overspanningen op 
met afzonderlijke b.v. in verticnle vlakken dragende elemen
ten zoals spanten, dan moet er zekerheid bestaan dat ook de 
onderdelen van zo'n konstruktie ten allen tijde in dat vlak 
blijven. Bij spanten en spantpoten of kolommen is het econo
misch om aan dak-c.q. wandkonstrukties die q.q. als schei
dende konstrukties zijn ontworpen de steun te ontlenen, die 
nodig is om dit te bewerkstelligen. Dit betekent in feit~ 
meesto.l dat dakgordingen en wandregels tevens (in hun leng
terichting) worden gebruikt als ondersteuning tegen uitkn.ik
ken van gedrukte delen, vaak spantranden; men kan ook zeg
gen dat de gordingen een economische rol spelen als knik
lengte-verkorter~. 
Deze bijkomende funktie van de gordingen met name, vraagt 
doelmatige koppeling met de spantranden allereerst (fig. 
VI-9 .a}, maar voorts steun aan de eordingen tegen verplaa t
sing in lengte-richting. Daartoe kan dienen, het opnemen van 
de gordingen in het patroon van het stabiliteitsverband dat 
reeds fungeert ten behoeve van de stabiliteit van de totale 
gebouwkonstruktie in lengterichting (fig.VI-4,a en b}; in 
fig. VL-7" · · waar verschillende typen sto.bili tei tsverbanden in:. 
het dakvlak zijn gegeven, blijkt duidelijk hoe de gordingen. 
daarin fungeren en (dus) steun vinden. Bij de oplossing varu 
fig.VI-7..g, gaat het mede fungeren in biet verband, niet ver
der dan het dienst doen als knikverkorters voor de diag ona
len die langs de onderzijde van de gordingen zijn aangebracht 
(in kruispunten genageld) en die tussen de gordingen met be
hulp van b.v. triplex-knoopplaten (zie klein getekend in de 
figuur) en draadnagels bovenop de spanten zijn bevestigd. 
Afschoren van gedrukte randen, b.v. onderranden van een spant, 
als in fig. VI-5 .e, tegen de gordingen mankt het mogelijk de 
gordingen ook voor de onderrand van een spant als kniklengte
verkorters te gebruiken (fig.VI-8.a); bij parallelliggers kan 
ook b.v. bij toepassing van "rups''-lichten de afsch0ring als 
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in fig. VI-8.b plaatsvinden. 
Resumerend noteren we de volgende funkties van gordingens 
l}' Overbrengen van eigen gewicht en veranderlijke belas-

tingen naar hoofdliggers of spanten, ook event.uele wind.
zuiging (fig. VI-9 .b}. 

2) In lengte-richting <Opnemen van kopvUf.ndbelastingen (wind) 
in de noklijn, en overbrengen van deze, en ook van wind
wrijving op oot dakvlak (TGB B:elast.1972), naar een eerst
volgend stabiliteitsverband • 

3) Eet ten beh0eve van plaatsvastheid en kniklengite-verkor
ting verbinden van spanten of spantranden, eventueel met 
sch0ren, aan stabiliteitsverbanden of m.a.w., aan "lig
gers" fungerend t.b.v. de stabiliteit in lengte-richting; 
een enkele maal vervult een gording alleen déze funktie 
(fig. VI-8 .c): • 

4) Eet dienst doen als trek-resp. drukverticaal in een sta
biliteitsligger; dit eist extra zorg bij de bevestiging 
aan de spanten (vgl.fig.V-9). 

5) Eventueel (mede) als rand dienst doen in een langsligg~r 
voor stabiliteit in dwarsrichting volgens fig.VI-6. 

VI.3. Vorm(patroon) van stabiliteitsverbanden en berekening 
- In fig.VI-7. zijn verschillende vormen van stabiliteits

verbanden, gelegen in dakvlakken tussen tweetallen span
ten, getekend. De spantranden fungeren dan tevens als ran
den in h~t verband en moeten in staat zijn over de volle 
lengte, ook ter plaatse dus van een eventueel scharnier, 
de als gevolg van deze functie optredende trek/druk op t.e 
nemen; afhankelijk van de windrichting kan dit variëren. 
De vaak voorkomende berekening op windbelasting maakt dat 
men vaak spreekt van "windliggers". 
Indien het, anders dan in fig.VI-4, een bellend dak be
treft, is het verband loodrecht op zijn vlak geknikti 
trek resp. druk in een rand doen dan bovendien in de nok 
van het spant een bijkomende vertikaJ:e bGlasting ont
staan. Vaak zal hierna.ar niet worden gerekend; dit is 
verantwoord i:mrlien men zoU: weten dat bij optimale wind" 
belasting in langsrichting de invl0ed daarva•n ru·imschoots 
door de afwezigheid (in die omstandigheden) van verander
lijke belasting zou zijn gecompenseerd. Men vermijde hier 
de oplossing met een kruispunt van diagonalen in de nok 
(fig.VI-7.c ene), die bij doorgaande drutlc/trek- dus als 
maar ~~n diagonaal in het betrokken veld f ungeent - bui
ging, en dus a.h.w. een veer, in de "windligger" doen ont
staan. 
Omdat gordingen relatief smal ziJn, is er vaak weinig ruim
te om onder of boven een diagonaal te bevestigen. Daarlom 
worden de diagonalen soms tussen de gordingen bevestigd 
(fig.VI-9.c). 
Dit is bewerkelijk en (dus) kostbaar. Een bezwnar is bo
vendien dat door de verbinding alleen maar druk is arver 
te brengen - met staalstrip en houtdraadbouten/dra.adna
gels is alleen hechting bereikt tegen uitvallen - waar
door er een tweede diagonaal nodig is om dienst te doen 
bij belasting in langsrichting vanaf de andere zijde.De 
gordingen doen hier dienst als trekstaven; het is dus 
duidelijk dat dan in de gording, door zijn functie in 
het windverband, een kracht in de asrichting van het 
spant wordt uitgeoefend; daarop mmet de bevestiging 
van gording aan spant worden ontworpen en berekend, 
en dit in beide richtingen, omdat ook de andere dia
gonaal de gedrukte kun zijn (fig.VI-9.d). Op de in de
ze figuur getekende manier zijn tevens de funkties waar
voor de bevestigingen van fighVI-9.a en b dienen, in be-
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ginsel vervuld. 
- Vanwege de moeilijkheid aansluitingen net gordingen te 

realiseren zowel bruikbaar voor trek als druk, komen de 
verbanden van fig.VI-7.c end bij houtkonstrukties wei
nig in aanmerking, tenzij beide staafeinden, zo min mo
gelijk excentrisch, h"v" worden aangesloten zoals is aan
gegeven in fig.VI-10.a; dergelijke relatief dunne ('gena
gelde) diagonaalstaven zijn echter i.v.m. knik weer wei
nig geschikt als drukstaaf. Een overeenkomstige wijze van 
aansluiting van gekruiste diagonalen, b.v. bij elkaar 
overlappende gordingen (vgl. fig.V.3.c} - waardoor nog 
een groter contactvlak voor nageling ontstaat - leidt 
toch tot moeilijkheden (fig.VI-10.b,bf). 
De konstruktie volgens fig. VT-10"c,c' waarbij de (hek-} 
diagonalen vo0r de tweede belastingrichting in een rmast
liggend veld worden geproj~cteerd, geeft wel een g0ede 
oplossing; bij passend aansluiten van de diagonaaleinden 
tegen de spanten kunnen deze nagelverbindingen tevens het 
gewenste contact in langsrichting van gording met spant 
verzorgen; voor volledig fungeren als knooppunt van het 
stabiliteitsverband is een randaansluiting met een sta
len hoekprofiel en houtdraadbouten gedacht. Het is duide
lijk dat bij deze konstruktiewijze in de ueewerkende ver
tikalen druk co:ptreedt. Men dient aich in zo'n geval wel 
o.f te vragen of de gordingen b.v. door á~n er op aange
brachte gt.nagelde beschieting, hiervoor voldoende zij!de
lines z~jn gesteund; dat geldt b.vo ook voor de onder 
VT-'t!.1 Junt 2) gememoreerde ~ordingtaak. 

- Analoog aan fig"V-7-g is in fig.VI-10.f nog aens het pa
troon getekend waarbij de staven zowel op trek als druk 
(knikverkorting door nageling op kruispunten net gordin
gen) worden berekend en aangesloten; de staafdikte is 
hier vergroot maar de daarflee gepaardgnande versmalling 
beh<!I0ft door do mogelijke vergroting van de kn0opplaat 
hier niet tot een te klein oontactvlak te leiden. 
Wat de vormen van stabiliteitsverbanden betreft, zij n~g 
gewezen op resp. de oplossing met een trek/druk-parabool 
volgens fig.VI-11.a en met diagonaalsgewijs aangebrachte 
beschieting,aangegeven in fig.VI-11.b. 

- Ten behoove ·van de vertikale .stabiliteit fungeren o.m. 
kolomverankeringen en spantopleggingen. Van dit laatste 
geven fig.VI-12.a,b voorbeelden, waarbij ook aandacht 
is besteed aan een r:iogelijke opwaartse "opleg"-kracht, 
waarop vooral kans is bij lichte daken. 

- In de praktijk laten de stabiliteitsvoorzieningen vaak te 
wensen over; dat geldt b.v. ook voor de overgangen vnn 
verbanden in het dakvlak ll1ll.o.r die in de wandvlakken, waar 
vaak aanzienlijke oplegkrachten moeten worden overgedra
gen. Een weloverwogen keuze van vorm en detaillering is 
nodig en deze moet gepaard gaan aan passende rekenmodel
len gebaseerd op de belastingen zoals omschreven in de 
TG'B 1972. lli.erbij dient vooral ook te worden gedacht aan 
omstandigheden in het uitvoeringsstadium. 

VI.4. Berekening stabiliteitsvo-0rzieningen. 
- Op grond van de TGB 1972, Alg. moeten bouwkonstrukties, 

en derhalve ook de konstrukties speciaal ontworpen ten 
behoeve van de stabiliteit, worden berekend op de kombi
n.atie van permanente belasting en wind. Voor de hoofd
konstrukti€ (primaire overspanning) betekent dit uiter
aard dat in hun vlak stabiel ontworpen spanten tevens 
op wind.belasting, d.w.z. op de invloed van wind, over-



- 29 -

gebracht door op het spant steunende secondaire kon
struktiedelen, moet worden berekend. De nodige "sta
biliteitsliggers" bij niet in zichzelf stabiele spant
konstrukties, alsmede die voor de langssta.biliteit, moe
ten nu worden berekend op grond van de totale windbe
laating ~ die wordt bepaald door een juiste keuze van 
de verschillende in blfdst. IV.8.pwmt 3 gememoreerde ·rac
toren. Voor het bepalen van deze als gelijkmatig ver
deeld te beschouwen windbelasting verdient vooral het 
kiezen van de waarden van de coëfficiënten c voor de 
"getroffen" vlakken goede aandacht, mede in verband met 
de te rekenen waarden op vlakken binnen een geb.ouw, die 
b.v. belangrijk verschillen bij open en gesloten gebou
wen. 
Indien zoals in fig.VI-7.a,b,c,d in de lengte-richting 
meer dan ~~n verband overdwars ligt, verdient het over
weging bij wind in langsrichting alle invloeden van druk 
(voorzijde), zuiging (achterzijde) en wrijving(vlakken 
evenwijdig aan de windrichting) tezamen te nemen en ge
lijk over het aantal fungerende verbanden te verdelen; 
soms wordt deze uitkomst per verband ruog met een faa
tor 1,25 vermenigvuldigd; het verdient ook overweging 
om de druk <crp een getroffen kopgevel direct door het 
eerste verband te doen opnemen. 

- Een berekeningscontrole voorts,die moet plaatsvinden 
volgens hfdst .6 van TGB; H«rut 1912, beoogt de impuls 
tot uitknjkkeri van gedrukte randen van spanten met na
me, op te vangen. Daartoe moet op een dwarsverband als 
boven bedoeld, een totale gelijkmatig verdeelde belas
ting Qh = 0,03:rw..F , aangrijpend in de systeempunten, 
worden gerekend; max hierin is n het aantal spanten 
met drukranden dat aan een verband steun ontleent; re
delijk lijkt ook hier de totale impuls gelijk «>Ver de 
aanwezige verbanden te verdelenJ F is de grootste 
kracht in een van de te steunen koW~lruktiedelen. Ei.J 
een parallel-vakwerkligger b.v. betekent dit de druk
kracht in (het)( de) middenveld( an) van de bovenrand.. 
Voor de berekening van een stab>ili tai tsverband moet. va?lll. 
de waarden Qwen Qh,Q,_, worden aangehouden als Qh gelijk 
of minder is dan na &elft van ~J als Qb groter is moet 
op 0,5Q + Qh worden berekend. 

- De bere'ffening van eteunsohoren of andere elementen. die 
zijn bedmeld als kniklengte-verkorters, vindt volgens 
T.GE Hout 1972 plaats op een kracht Q = o,.02F .Indien 
bij doc.orkoppeling b.v. een schoor meer gelij~xpuniren 
van achter elkaar gelegen drukranden (van spanten} . 
steunt, dan wordt afhankelijk van het gesteunde aantal 
n de koppeling, o.q. sch©or, berekend op n x 0,02F J 

max Fmax is hier da grootste van de drukkraohten in de 
aan de ondersteuning grenzende velden. 

VI.5 Wandkonstruktiea1 ontwerp van de draagkonstruktie. 
- Hiervo<riz' kwam reeds ter sprake het stij l - en regelwerk 

van wanden, dat vaak zijdelings steun geeft aan kolom-
men of spantp«rten, die ~ua plaats en afstand volgen trl.t 
het ontwérp voor de overspanningskonstruktie.ln kopwanden 
is er vanuit de overspanningskonstruktie benaderd, behoef
te aan (een); dragend( o) element( en) voor veelal een Iml.f 
gordingveld. Moet ria eindwand open blijven, dan wordt omk 
hier een spant gekozen, dat door een betimmering., zo ge
wenst, tegen weersinvloeden kan worden besohermd(fig.VI-
13.a). -
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E'ij gesloten eind.wand (kopwand) alleen een eindspant als er 
b.v. een grote deuropening komt of uitbreiding in die rich
ting wordt verwacht. Uitgangspunten voor de wandopbouw moe
ten dan zijn : 1) het 

doelmatig dragen van de afsluitende konstruktie, 2) van 
het halve travee en 3) het 
overbrengen van windbelasting op de elementaire draagkon
struktie ; 

1) hangt af van de aard van het materiaal1 zo vergt 
b.v.half~teens metselwerk steun voor vlakken groter dan 
ca.15 m en een houten beschieting regel-/stijl-afstanden 
van max .1 , 5 0 m ; 
2)! vraagt vooral om · een goede detaillering van de aan -
sluiting dak-wandJ een koppelregel over de stijlen die 
tevens de gordingen opvangt verdient hier aanbevelingJ 
d~ atijlafstand kan dan ook onafhankelijk van de gording.-
afstand worden. gekozen (vgl.fig.VI-13"d) . 

Wat 3) in samenhang raet 1 ) en 2} betreft, is het in begin
sel niet anders dan voor primair in vertiknle zin dragende 
konstrllkties : gestreefd moet worden naar materiaal- en vor
vaardigingseconomie. 
- Kopwanden" Voor kopwanden houdt dit laatste in dat de ge

woonlijk kleinere maat voor de hoogte dan voor de breedte 
doet kiezen voor stijlen als primaire konstruktie-elomen
ten, wat tevens gunstig is voor de ondersteuning van de 
gordingen (fig.VY-13.b). De bij grote hoogte, terwille 
van de stijfheid vooral, benodigde zwaardere (gekonstru
eerde) stijlen zoals ook zijn aangegeven in het detail 
II-II van fig.VI-13.d, dat is ontleend aan een praktijk
geval, doen kiezen voor een grotere stijJnfstand dan b.v. 
gewenst voor directe beplanking; dit leidt t ot regels -
tevens kniksteunen - nls secondaire elementen (vgl. moer
en kinderbalken) en tllssenstijlen nls tertiaire. In fig. 
VI-13.b zijn kruisen getekend voor stabiliteit in dwars
richting. 
Bij een relatief hoge kopwand is het denkbaar ( fig .VT-13.c ) 
eerst een horizontale ligger (A), in horizont a le zin opge
legd op de langswanden,te kiezen; dat wo.s ook mogelijk ge
weest in fig.VI-13.a, in plaats van de afschoring van de 
spant-onderrand ter plaatse. Een grotere maaswijdte, b.v. 
ten behoeve van metselwerk of wandplaatrnD.teriaal, is in 
fig.VI-13.d aangegeven; gunstig zijn hier de twee gelijke 
iets verkorte, stijlen in het midden. Bîj wo.ndho~gten ~ot 
ca. 6 m is het voorts een gunstige omstandigheid do.t nmg 
van oondelslengten kan worden gebruik gemankt; dit kan ook 
tot een keuze als in fig.VI-13"c doen besluiten ; in fig . 
VI-13.e is deze oplossing eveneens getekend en ook een 
wandligger voor overspanning van e en deuropening ; deze 
l~atste vraagt wel zorg tegen uitknikken van de boven-
rand en voorziening in verband met horizontale belas-
ting van de onderrand door wind op de deuren. Voor wand
hoogten tot 9 á 10 m is voor de stijlen te denken aan ge
nagelde T-profielen of andere profielen volgens fi g .IV-
18 en 19. 

- ~gswan.den. Deze worden primair gevormd door de spant~tij-
1&:.n, terwijl een onderverd,eling waarin het afsluitende ma
teriaa l of ook de ramen worden gevat, de borizonta le belas
ting door wind overbrengt no.ar de spantstijlen of nnar dak
vlak en fundering. Afhankelijk va n ie ho0gte /breedte-ver
houding zijn stijlen,dan wel regels de primaire elementen 
(fig .VI-14.a,b en o); de stijlen zijn tegen de rnndgording 
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steunend gedacht en deze is in verband daarmee in zijn flank 
geschoord. De kel.l!Ze van stijlen of regels kan ook direct 
afhankelijk zijn van de wens resp~ horizontale of verti
cale beschieting toe te passen; licht- en deuropeningen 
zijn in dit verband ook vaak bepalend. 
De toepassing van gevel timmerwerk blij:ft niet beperkt t ,ot 
laagbouw, maar vindt ook veelvuldig plaats voor verdieping
bouw, ook bij dragende skelets van beton of staal. Mede daar
om zijn onder auspiciën van het GHR in 1971 "Rekenregels ge
vel timmerwerk" verschenen, en wel in documentatie Nr,1-2 van 
het RVI. 
Bij een · zo grote opening in een langswand dat een aantal ©P
legstijlen moet vervallen, is een draagligger nodig voor het 
opvangen van de z.go zwevende spanten (fig.VI-14"d); ter ver
zekering van de stabiliteit is deze hier als driescharnier
spant uitgevoerd. 
Kolom- s antafstand (behoort bij hfst. V 
allereerst • 
];ij houtkonstrukties is vaak, indien ftmktionele eisen z.ioh 
daartegen niet verzetten, een spantafstand van 4 á 5 m en 
derhalve met courante lengten van handelshout voor de gor
dingen, een economische oplossing 0 

B':eschouwt men een primaife overspanning met vakwerk-paral
lelliggers met b.v. h = /10.e - een gebruikelijke keuze met 
relatief grote h, wat gunstig is voor de materiaaleconomie 
en wat een beperking inhoudt van de vervorming - dan blijkt 
bij toenemende spantafstand, voor grotere gebouwleng~~n de 
totale hoeveelheid.. spantma teriaal slechts te variëren dci~or-
dat de drukstaven, bij gelijkblijvend staafpatroon, als ge
volg van i:.e grotere krachten, minder slank zijn" Dit h <nudt 
in, een g:,:otere ÖÀ en dus materiaal winst voor alle drlillksta-
ven tezamen. Dit weegt echter niet op tegen de toeneming van 
het gording·vclnne • Gaat men b.v. va~9een spantafstand van 

3 4,5 naar 9 m, b v. van een gording van /196 met W = 3îB.lo3mm 
naar Wr= 37'8.lO)x 4 (CQill.dat het moment _ viermaal zo ~root w<.DXdt) 
dan is b.v. een profiel nodig van 71/366 mm2. Bît b~t,ekent, 
afgez,ien van het feit dat deze doorsnede niet col.n'ant is, 
een 2, 25 maal grotere houtdoorsnede. 
Uiitgaande b.v. van een driehoekspant van 15 m overspanning 
(vgl.Handleiding Hout en standaardspanten, uitg.RVI)i met 22° 
dakh.elling en ee~ belasting van 37,150 N/m', dat een inhoud 
heeft van 0,94 m , wordt het gordingvolume vogr g ordingen 
al~ l!nierboven.: verondersteld, dat eerst 1,16 m bedroeg, d.i. 
55 /o van het. totaal, door de verdubbeling van. de spanta.f
stand tot Tr3° / o va n het tot.ale volume verh0cogd. 
Bij kleinere spantafstanden dreigt de toename van het aantal 
knomppunten gevoegd bij de tota le, overigens nie t spectacu
laire, t oename van de hoeveelheid spantmateriao.l, op de to
tale kosten van de spanten prijsverhogend te werken; de ma
teriaalwinst aan de gordingen is niet onbelangrijk maar de 
bewe:-kelijkheid wordt door de vele oplegpunten groter. 
Aanzienl i jke winst wordt verkregen indien bij sporenspanten 
de gordingen geheel vervallen en eventueel nog meer, indien 
door het repetitie-effect, en kncrcoppuntopl ossingen geschikt 
voor industri ële vervaardiging , indus tri ële pr oductie m©:ge
lijk wordt. Daardoor zijn sporenspanten met onderlinge af
standen van 0,60 á 1 m, vooral met overspanningen tot ca. 
10 m (woningbouw} in vele landen zeer popuJ.ai r. Do<0rda.t de
ze spanten de beschieting direct dragen wordt de bovenrand 
zeer effectief tegen knik gesteund; bij goede vernageling 
is da n i n het dakvlak vaak ook verder geen stabiliteitsver
band nodig. 
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Samenvattende voorbeelden voor stabiliteitsvoorz±e>)i 
ning c.a •• 
Fig.VI-15 toont een hal opgebouwd met driescharnierspan
ten, waarin de nodige voorzieningen ten behoeve van de 
stabiliteit alsmede de konstruktie-elomenten voor de 
wanden zijn aangegeven. 
In fig.VI-16 is te zien hoe het schema voor een tribune
overkapping is ontworpen en hoe deze zonder langswand aan 
de voorzijde is stabiel gemaakt. Daarbij vraagt het opnie
men van een moment dat de overkapping wil doen draaien, 
speciale aandacht. 
Tenslotte zij nog verwezen naar "hout keuze 11 waar in h.f.st. 
IX met de figuren 17, 18 en 19, een en ander met betrek
king tot de stabiliteit, m:ok bij "houtskeletbouw", zeer 
in het kort is samengevat. 
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Het ontwerpen van vakwerken; schemavorm en staafpatroon; 
ontwerp en dimensionering van staven (trek en druk, resp. 
gecombineerd met buiging); samen estelde staven en li ers. 
Algemene berekeningsrichtlijn, Van de belastingen 1 t m 5, 
genoemd onder IV-8, behoeft bij de berekening van daken en 
gevels met gelijktijdig optreden van de onder 2 en 3 genoem
de niet te worden gerekend. Dit betekent voor een dak in fei
te dat mag worden gerekend,dat bij de in rekening te brengen 

!sterke) windbelasting zich geen sneeuw 
meer) op hét dak bevindt en dat er zich ook geen personen op 
kunnen)bevindeh. . 

Als de permanente belasting de kradhtswerking gu.Mtig bein-
vl oedt - b•vi het gewicht van een houtskelethuis dat een sta
biliserend effect heeft op een in zijn vlak vormvast paneel 
dat de vormvastheid van een wand bij windbelasting moet waar
borgen (fig.VII-1) - moeten ook andere combin~tioa in beschou
wing worden genomen b.v. 0,9 x de permanente belasting gecombi
neerd met 1,2 x de windbelasting waarbij dan wel de toelaat
bare spanningen met max. 25°/o mogen worden overschreden (zie 
TGB, Alg.+belast.concept 1972); een sprekender voorbeeld is in 
dit verband de verankering van een dakkonstruktie aan een ko
lom en van deze aan de fundering indien door windzuiging nega
tieve oplegreacties kunnen ontstaan; veiligheidshalve reduceert 
men dan bij de berekening de permanente (neerwaartse) belasting 
en verhoogt de invloed van de windzuiging,_ Met betrekking tot 
het genoemde voorbeeld van een woonhuis zij nog opgemerkt dat 
genoemd TGB-concept voor gesloten gebouwen en woonhuizen met 
een hoogte kleiner dan 20 m voor de hoofdkonstruktie in het al
gemeen geen berekening op windbelasting vraagt; grote liohtope
ningen gecombineerd met deuren kunnen het evenwel nodig maken 
door berekening geverifieerde voorzieningen voor de vormvast
heid van noutskelethuizcn te treffen ,zoals in fig.VII-1 was 
0 bouwbe inselen voor vakwerken verondersteld. 
Wij denken hierbij aan vlakke niet ruimtelijke} vakwerken die 
op buiging zijn belast en bestaan ud.t doorlopende randen verbon
den met "wandstaven" die een patroon van aaneengesloten drie
hoeken vormen met hun hoekpunten op de assen van de randen; de 
knooppunten zijn gevormd met mechanische verbindingsmiddelèn in 
contactvlakken van langs elkaar lopende staven(staafeinden); dit 
is een z.g. "gestapelde 11 konstruktie. 
Nodig is 1) de vaststelling van de totale vakwerkvorm met genoemd 
patroon, 2) bepaling van de staafvormen en de onderlinge opbouw 
mede in verband met de wijze van verbinden, 3} de dimensionering 
van de staven en 4) de knooppuntsvorming, welke laatste bij de 
afzonderlijke konstruktietechnieken wordt behandeld. 
De kmuze van de vakwerkvorm hangt samen met vele factoren, die 
ook. ter sprake moeten komen bij de behandeling van de afzonder
lijke konstruktietechnieken : genagelde konstrukties, ringdeu
velkonstrukties enz. In het algemeen geldt zowel bij gestapelde 
als andere opbouw - geda cht wordt met name aan dakliggers - dat 
eerst de dakvorm, behorend bij de profielen van vrije ruimte, 
alsmede de afsluitende dakkonstruktie op grond van funktionele 
of andere eisen (ook afschot) moeten zijn gekozen en daarmee 
<I>Ok de aangrijpingspunten van de lasten, i.c. de plaats en de 
onderlinge afstand van de gordingen. 
Fig. VII-2.a, een moot van een spant met horizontale onderrand, 
laat zien hoe de knooppunten , al of niet va n de gordingen af
to.nkelijk, gekozen kunnen worden; waar ook tussen de knoop
punten gordingen voorkomen, worden de randen behio.lve op normaal
kracht op buiging belast. Indien de gordingen in hun lengte-
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richting effectief steun vinden in een stabiliteitsverband 
(vgl. hfst.vr) dan zijn loodrecht op het spnntvlak de knik
lengten gelijk o.an de gordingafsto.nden, terwijl zij irt het 
spantvlak overeenkomen met de knoopuntsafstanden. 

, Wo.pd~to.afpotroon. Het in de figuur gestippelde staafpa-
troon heeft, indien de extra knooppunten een tussengording 
opvangen, het voordeel t.o.v. het getrokken wijdere pa
troon; dat de rand niet op buiging w0rdt belast en door de 
geringère kniklengten minder mo.teriaal vergt. Tegenover de
~e matèriaalwinst staat verlies door de vcelgrotere ont
wikkelde lengte vnn de wnndsto.ven, ook o.l zijn de druksta
ven afzonderlijk door hun verkorting lichter; het grote 
verlies dat niet kan opwegen tegen de mogelijke materio.al
winst ~ is de veel grotere bewerkelijkheid gevoegd bij de 
toegenomen kosten ao.n verbindingsmiddelen door verdubbe-
ling van het o.o.nto.l knooppunten. De kleinste ontwikkelde 
lengte geven W-patronen volgens fig.VII-2.b; zware boven
randen en - bij andere dan é~no.ssige verbindingen, in het ge
val van gestapelde opbouw ... moeilijke knooppunten (zie la
ter) zijn in dit geval te verwachten. Relatief kleine wand• 
staafkrachten komen voor bij liggers met hellende bovenrand; 
vgl. cremona's van fig 0 VII-2.c end, betrekking hebbend ©P 
liggers met gelijke overspanning en belasting; men zie in dit 
verband ook hfst. 9 en. 10 in het boek "Modern construeren met 
hout 11 (hierna aan te dlüden als "M. c. m. hout"). 
De hoogte h = 1,/10 die dikwijls voor parnllel-vakwerkliggors 
wordt gekozen met hot oog op de stijfheid, is tevens van de 
orde van grootte wo.o.rbij de som van wo.nd- en ro.ndsto.o.fmateri
aal minimaal is ; voor een ,;.-ligger b.v. is dan het o.nndeel - o; van de wnndstaven van de orde van grootte v~n 40 o • 

• Bovenxondsto.o.fvorm • Minimale wandstanfkrachten krijgt men 
in een liggerspant, bij gelijkmatig verdeelde neerwaartse be
lasting, indien de bovenrand de paro.boolvorm benadert. Een 
dergelijke o.anpnssing met behulp vo.n rechte staven, vro.o.gt 
een aantal knikken dat echter terwille van do bewerkelijk
bieid dient te worden beperkt, zo mogelijk zodanig dat de 
grootste courante lengten ( 6 m) bruikbaar zijn. 

P,M. Soms zinvol te overwegen ter vermijding van 
lassen tijdig als bestekhout grotere lengnen 
te bestellen of bij behoefte aan veel stukken 
vo.n grote lengte te (la.ten) "vingerlassen". 

In fig.VII-3.a is een voorbeeld gegeven vnn zo'n aanpas
sing aan de paro.boolvorm waarbij AB en BJ) raaklijnen zijn 
o.o.n de paro.bool met pijlhoogte h. Fig.VII-3.b laai nog 
even zien hoe uit de paraboolvergelijking.t. o.v. het as-
senkruis in Ar . An! (. R, 'î2 .. 

iJ-h = - ' x - ~J , B door de rnnkl1Jn 

in A, en D door de lijn f, BC ( C punt van po.rnbool wo.arvoor 

x. = R, /3 en y = ~h) is bepaald. De richtingscoëfficiënt 

van een raaklijn volgt uit *""- 8~ (x - ~). Voor A is 
x = 0 en dus de vergelijking vo.nf, de ro.o.klijn,y = ~ x. Deze 

snij~~ as van de ,PO.ro.bool ( x = i/2) - wo.ar y =- 2h 
en de lijn x g/6 wno.r y = 2/3h ; de lijn BC is in a 
tevens raaklijn aan de po.ro.bool. 
Onderro.ndsto.o.fvorm. Hij een liggerspant wordt de onder
rand, behoudens de zeeg (hfst.rv.e.7), meestal h orizon
taal gekozen; mogelijk is ook de onderrand als trekro.nd 
paraboolvormig te kiezen; bij een vereiste minimale hoog
te van het vrije-ruimteprofiel i n het midden, geeft dit 
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meer zijwnndoppervlak; dit is eventueel gunstig voor 
lichttoetréding. Als voorbëelà.en met verhoogde onder
rand zijn in fig•VII-4,a en b twee typen gegeven; de 
knikpun-tén zijn in gestn.pelde öpbouw möe,ilijk te con-
strueren~ . · 

• Treki- of, P-*Ukdin.gonb.~en, B'ij net N-vormige sto.afpatroon 
volgériS b•V• fig,VII-2~a end komt de vro.ag nno.r voren 
óf VOb~keur moet Wo~den gegeven ao.n druk- of trekdiago
halen of ook, aan trek.;; of drukvertikalén, Rïj de op
bouw volgens _fig•VII-5.bl moot i.v.m. de mogelijke aan
sluiting de staaf die ligt in hetzelfd~ vlak nls de ro.n
den in de d~~krichting staan : vertikaal loodrecht op 
de vezel vo.n de randen of diagonaal aangesloten volgens 
fig.III-11 of minder bewerkelijk en me~ minder doorsne
deverlies volgens fig,VII-5.c. Indien men bij volledig 
geétapelde opbouw (vgl.fig,VII-5,b.IV) zowel trek als 
druk in de systoempunten kan overdragen, go.at de voor
keur uit naar drukdiagonalen indien man niet met ~6nas
sige verbindingen kan volsta.an (zie lat.ere behandeling 
knooppuntvorming in hfst .XI); kan dat wel, dan kan d«.rnr 
de keuze van trekdiagonalen o.m. het voordeel word.en ge
noten dat de korit.ere vertikaal waarin tevens een kleine
re kracht optreedt als drukstao.f (berekening op knik) 
fungeert. 
Gereleveerd zij tenslotte do.t er soms architectonische 
redenen (kunnen) zijn die de driehoekvorm van fig,VI.I
-2.a doen verkiezen boven spanten met een beginhoogte. 
Staafvorm en onderlin e o bouw. Fig.VII-5 geeft in I · 
t m V staafvormen en systemen van onderlinge opbouw; 
oplossing I vrao.gt al gauw minder courante randdoor
sneden en heeft de bezwaren van hout-op-hout-druknan-
slui tingen : met genagelde trakdiagonalen soms gtnede 
oplossing (zie hfst,VIII). Variant Io. met trekdiagono.
len of trekvertikalen vnn rondstaal (vgl."hout kouze" 
fig,7 en 14.n} is een zeer ~ruikbare oplossing, tenzij 
op omkeerkrachten moet worden gerekend. Oplossing II 
heeft een tweedelige drukdiagonao.l die met een hou..t
op-hou t-verbinding tegen de tweedelige rand moet wor-
den aangesloten, geheel analoog aan I, ook wat. de be
zwaren betreft. De tweedelige diagonaal nno.r buit.en 
brengen volgens vrI-5-bIII, is een oplossing die, Ruoe-
wel vaak toegepast>minder aanbeveling verdient door de 
minder mooie onderro.nd-o.ansluiting met moeilijk defi
nieerbare ruimtelijke spanningstoestanden (fig,VII-5.d). 
Oplossing IV geeft de beste opbouw; als de enkele staaf 
een vertikaal is, met twee contactvlakken dllS, dan zijn 
er vier contactvlakken beschikbaar voor de grotere kracht, 
in de dubbele dio.gonnnl; fig,VJII-5-e lnnt zien dat nl!ll d.e 
onderrand veel gunstiger wordt belast. 
Zoals in hoofdstuk III.3 reeds bleek is hot bij gebruik 
van hechtplo.ten, nagelplaten of triplex-knoopplaten no
dig, dat alle staven in ~~n vlak zijn gelegen (fig.VII
-5 .bV) wat o.m. voor vervoer gunstig is;allerlei staaf
pntronen zijn hier denkbaar; voorkeur voor pa~ronen waar
in de kortste sta.ven druksto.ven zijn. 
:E:i.j de oplegging is de diagonaal- of bovenrandhelling 
(zie fig,VII-2); in sterke mate bepalend voor de rand.
krachten; men vergelijke de cremona's in fig.VII-2,c 
en d, Eet is gunstig bij een vakwerkligger de oplegre
aotie te laten ao.ngrijpon n:i&t tegen de onderrttnd nno.r 
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tegen het min of meer kopse hout vo.n een hellende boven
rand of einddingono.o.l, ook omdo.t deze do.n direc t hun ver
tiknle component o.o.n de ondersteuningskonstruktie kwij t 
kunnen, zoals dit is te zien in figoVI-12. 
Berékening van staven, c.q. k<:,l 0:2:.L1'.!. 9 op trek en druk, <Dok 
in combinatie met buiging; sp.me,nge@telde ,Staven en liggers. 
N or,Jnaalkrq,cfüt ,. ;J~V:entuegl ,,met ;b.uigitig • 

• B:ij va kwerkstnV'en op t:î:'êk berekend moet met d oorsnedever
lies bij verbindingen Yiorden gerekend. Dit is in het alge
iiiëeh niet riodig ' voor drukstnven waar de kritieke d oorsnede 
méestal tussen twee knooppuntverbindingen is gelegen. 

, Bij trelç + puiging mcret 
F M - F -
A + W ~ 0 b e.n A ~ 0 t •' 

• ~.Bij ver~ind~ring van iedere uitbuiging moet worden o.o.n -
- getoond da~ A ~ ad ; is deze verhindering er in enige rich-

ting niet, do.h aan te tonen do.t f ~~À , waarin ~À a f hanke

lijk is van À = lk/i. TGB Hout 1972 geeft na o.st knikkrommen 
ook to.bellen die voor prismatische staven vo.n nao. l dh oë11t -
soorten en-kwaliteiten en voor naaldhout gelamine erd e n ge
kruislo.agd 1 het verband geven tussen À. en <\. ; v oor hard
houtso©rten zijn dergelijke t abellen a.pgenomen in TGH 111 
(!~bellen en grafieken houtkonstrukties). _ 
~.i de berekening die ten grondslag ligt aa n b ovengenoeode t/ aÀ. 

,- ~ - relatie is uitgego.nn van de maximaal t oelaa tbare krom-
mingen volgens KVH 1970, f. w. 

1 

?
:X voor standaardbouwhout 

250 
l en c onstructiehout 

400 
l ; op 

grond hierva n is nls ao.n te ne men t oevallige excentriciteit 
"" ges~eld resp.~ À. 

_ ~ - (0,16 + 125 )r en lll
0 

= (0,10 + 200 ) r ( 1) 

· vAl ( -- k t 1 1 b i 1 · wo.11r1n r erns r na. , g o n o. = 2 1 

À = ik ( slankheid) 
i 

) en 

Nu z1Jn er vervolgens twee criteria. gesteld , nl. 1) een 
een spanningscriterium en 2) een vervormingscriteri um . Dit 

eerste houdt in dat de nor mo.o. ldrukspo.nning veroeer dor d 
me t de buigspanning die optreedt bij de vergr oti n_s: t -ot--
u vo.n de o.anvankelijke u·

0
-wao.r de, bli j ft heneden "d// ©J: 

n.o..w. : 
F F • u t b · k k bl . . v· . A + -W-- = amax moe innen ze ere per en 1Jven . ei-

ligheidsho.lve is gesteld do. t bij 1, 2 F , a , ( eveneen s) _ _ grens 
te stellen op l,2od r e sp. l, 2ab, niet wordt over s chreden 

en ook, da t u bij l,2F nie t rait go.o.t boven de ·'lls t oe l o.o.t
bo.ar annvao.rde waarde. Der halve m«Iet 

F F.u 
1,2 A 2,2.-W-

+ 
l,2ad// 1,2 ab 

F ad// F 
A + =--•:A 

(Jb 
he t quotiënt van 
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de toelaatbare druk- en buigspanning in de tweode ir.erm 
is bij oonstructiehout 7,5/10,0 = 0,75 ; dit wordt een
voudigheidshalve voor alle kwaliteiten en soorten aan
gehouden zodat het spanningscriterium wcnrdt 

F F u - t ~ 'fI. + 0,75 î.. r ~ad// {2) 

De factor 'jJ in de eerste term is toegevoegd omdat 
deze formule ook moet voldoen aan À = O, waarbij 

F . 
crÀ= crd// = A; gesubstituee~d, en links en rechts ge-

deeld door öd//' wordt dit u 

~ zy 'f + O, 75 = 1 of ~ = 1 - O, 75 • Dit geeft r r 
na substitutie van de eerder gegeven uitdrukkingen 
voor u (waarin nu À = 0) voor standaardbouwhout 

0 

)& 1 0,75.0,16 = 0,88 en voor oonstructiemout 

'f' 1 0 175.01 10 0,925 (2a) 

ffiet tweede criterium holl!dt nu înt dat bij l,2F voor de 
uitbuiging À de eis geldt i 
tm~(0,4+ 50 )r ,Dusu . (3) 

n~.v 4 x 111:
0 

voor standaardbouwhout en 2, 5 x u
0 

voor constructiehout, niet overschrijden. 
Bïj deze u-waarde geldt dus de voorwaarde dat het 

uitwendig moment M: • t = 1, 2F. u. si# (iiin11.svorni~ 
ui. w. "'k · 

uitbuiging·veronder~teld) gelijk is aan het inwen-

dig moment M. =- ~2 .Er, waarbij ij= (u-m )sin7
i:l'; , 

inw • dx o .ekl 2 

zodat uit M 't =M. volgt : l,2F.u = EI(u-a ) 2!_ 
ui w. inw. " o t 2' 

2 k 
waaruit na invulling voor I = i .A en voor ik = À.i 

weer volgt, na vermenigvtüdiging van het tweede lid 
met 1/3 (Rapport 4-67-3 van Stevinlab~ i.v.m. de 
spreiding v~n E.(2/3) en de kruip (1/2; de z.g. 
kruiplimiet d.i. de verhouding ~ van de grootte 
van de kruip op de duur tot de directe vervorming 
bij de toelaatbare spanning geldig voor permanen-
te bela sting, wordt nl, verondersteld = 1 te zijn) 

llll -

n
2

E .u 
3.À 2 0 

n:; l,2F 
3.À2- A 

Er worden nu met behulp van deze twee criteria , 
d.w.z. met behulp resp. van (1)(2)(4) en (1)(3)(4), 
terwijl r wegvalt, twee verge lijkingen gevonden 

voor het verband van f(= ~À)en À; zij bepalen voor 
elke houtkwalite it/-soort twee elkaar snijdende 
kr ommen(fig .VII-6 ); het vervormingscriteri um blijkit 
bij slankheden boven 75 n 85 bepalend te zijn; ge
makshalve zijn de reeds genoemde À - crÀ-tabellen 
opgesteld. 

(4) 
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~ Druk + buiging.Het ligt voor de hand da t bij buiging over 
dezelfde as, b.v. X-as, als waarover de kans op knik wordt 
beschouwd, de som van de optredende drukspnnning en de buig
spanning vermenigvuldigd met 

crlx 
ëîbx 

moet niet mag overschrijden dus 
F 
A. + 

, de bij À behorende crÀx 

alx 
• Ob ~ OÀ • 

crbx x x 

Over de ;w-as kan ui tknikken eveneens door crh beïnvloed 

wordenJ in het algemeen - denk b.v. aan een x gording tws
sen twee kno0ppuhten van een vakwerk - zal de kans op uit
knikken echter juist niet het grootst zijn op de plaats 
waar M het grootst is; daarom wordt voor de berekening te
gen uitknikken loodrecht op het vlak waarin de buiging op-
treedt, ge~ist : F oÀ~i 

A -f, _::JL. ~ b ~ 0 t.. • 

~~ -- -····--------~b . x · y 

; De kniklengte c +1u Deze te weten is nodig bij elke bereke" 
ning op knik, al of niet met buiging geêombineerd, teneindè 

À = f voor de beschouwde richting te kunnen bepa len" De das• 

betl'effendé bepalingen in hfdst.4.5 van TGBH:out 1972 spreken 
voor z:ii.0hzelf. De noodzaak van "deugdelijke" steun. van ge
drukte delen van vakwerken togen uitknikken uit het vlak van 
het vakwerk, wordt ook hier als voorwaarde voor kniklengte
verkorting tot de afs;tand van de steunende punten, aangemerkt. 
Formules worden voorts gegeven v oor kniklengten bij bereke
ning op uitknikken in het vlak van de konstruktie, voor in 
spanten ingeklemde oplegstijlen, voor twee- en drieschnrnier
bogen en -portalen, alsmede voor gedrukte randen van spant
poten. Tevens wordt voor v oorkomende gevallen met verlopende 
doorsnede, aangegeven voor welke plaats A en À(dus i) moeten 
worden bepaald en bij verlopende n ormaalmracht van welke 
drukkracht bij de knikberekening moet worden uitgegaa n; v ofil' 
de berekening op druk + buiging moet bij de p0rtaalspanten 
met de buigspanning ter plaatse van het grootste buigend mo
ment worden gerekend. 
Samengestelde staven en liggers. 

• Doorgaand, anders dan met lijm, verbonden staven en liggers 
worden volgens TGE Hout 1972 berekend op een vee lszins arntr
eenkomstige wijze nl. door in beide gevallen eerst het wer
keli 'ke traagheidsnioment I t e bepalen. -

In TGB 1955 kwamenCle ~mengestelde liggers nog niet 
voor, terwijl vo,~et klo~sen verbonden staven gold, 
Iw = L; I . + J:!J L: . A. e , wnarbi j de kniklengte van 

/./) d:e · emtCTn~~~~~r -:fus sen de kl ossen max. 40"i kr.iocht be
dragen. Voor doorgaand verbonden liggers we~~ "wel ge
werkt net een aan de vroegere DIN 105)2 ontleende regel 
dat I 0,8It (vgl.fig.IV-2}. De T.GB Hout 1972 is 
t.a.v~ de bereQ~Rlhgswijze voor samengestelde liggers 
en staven gernspireerd do or DIN 1052 uit.'69. 

Het z~l duidelijk zijn dat bij buiging en knik «JVer de z. g . 
ma terinalaa, d.i. de as die alle sanenste llende delen van 
de doorsnede snijdt, berekening als voor massieve enkele 
staven/liggers kan plaatsvinden. De bespreking biernn. gaat 
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om berekening over de z.g. materiaalvrije as, dat is de as 
die geen of niet alle samenstellende delen snijdtJ de sa
menstellende delen worden verbonden gedacht met draadna-
gels of eventueel ringdeuvels of kramplaten; bouten alleen :, 
komen door de relatief grote vervorming minder in aanmer
king. 
De bepaling van Iw vindt plaats met de formule 
Iw = EI . + Y. E (A.e2 ) waarbij het gaat om bepaling eigem 
van de grootte van Y, die uiteraard bij doorgaand gelijm
de verbinding van de ûoorgaartde delen = 1 is. 
Als I.w be~end is , wofden daaruit en met behulp opnieuw 
van Y,voör de ligger op vereahillende plaatsen (fig.VII-
7 .a) dé optredende spanningen berekend en getoetst aan de 
toelaatbare buig- resp. trekspanning; wat de drukspanning 
betreft, afhankelijk van de vraag of de fua.rtafstand van 
de punten dié de betrokken !'13.nd zijdelings steunen grot:er 
is dan40 iy (knik uit het vlak van de ligger}, wordt ge-

contro1eeEd of (vgl.art.TGB Hout 1972, 6.2.3) 

"t.. 
afl.d ~ • od//' waarin crÀ volgt", trit 

"t..=40 

,. À = tk/Y1w/E A. 

tlii t Iw wordt voor de dru.kstaaf met behulp van deze zel.f'de 
formule, À ~n vervolgens crÀ bepaald, waaraa~e optredende 
spanning F /A wordt getoets"e. 
De grootte van Y is voor r van bijzonder belang; zonder 
afleiÎing geven we de formuÏe voor de samenwerkingsfactor 
Y = r;p- , waarin voor een ligger/staaf als in fig.VII-7.a, 

resp. -7.b : 
P = n

2.E// a 
/, 2 

• -k.Aa (profiel symmetrisch t.o. v. beschouwde as 

p = n2 .Ej/ 
/,2 

a AlA2 
• k 0 A

1
+A

2 
(tweedelige doorsneden resp. A1en A2 ) 

A = a 

a = 

k 

de -doorsnede van een aangesloten staafdeel (of de 
som van de aan een zijde aangesloten staafdelen}; 
de gemiddelde afstand hart op hart van de in één rij 
geschoven gedachte verbindingsmiddelen(fig.VII-7.c)J 
verschuivingsmodulus in N/mm volgens tabel 5,TGBHout 

1972; 
overspanning van de ligger of kniklengte van de druk-

staaf. 

Voor zowel de samengestelde liggers als de druk.staven 
moet nu nog de verbinding worden berekend en wel op de 
afschuivende kracht, per eenheid van de staaflengte, 

L y .sa (vgl. form.voor 't = D.S ) waarin 
Iw b.I 

Sn = Aa.e' het statische moment van het afschuivende deel en 

D = grootste dwarskracht in een ligger, resp. de over de 

]

gehele lengte van een drukstaaf veronderstelde dwars
kracht DN' afgeleid volgens art.4.5.6 uit de normaal-
kracht N, eventueel vermeerderd met een dwars-

__ _, kracht DM door een buigend moment .• 
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N~ lis de per verbindingsmiddel over te brengen kracht 
F = L.a; de verbindingsmiddelen worden geacht gelij:t
matig over de ligger•/drukstaaflengte te worden ver
deeld. 

Als v@crrbéeld een profiel van een ligger, 
fig~VII-'7~d (hier aangenomen ongeschaafd) 
Jt-as gebogen en lang 6.50 m ; hierv00r is 
daard~ouwholit . : . 4 n ~El/ a . A lo.10 
p : 2FY ; kt a = 2 6 • 

f, 6,5 .10 

volgens 
©V9r de 
bij stan-

y 1 1 
1 + p = slS = 0,46(0,63). Is hier l = 30.h = 

9,75 m dan wordt p = 0,52 en Y = 0,62 (0,795).Voor 
een drukstaaf van dit profiel van b.v. 5,00 m lang, 
zou Y = 0,33 (0,50) zijn. Zouden de nagelafstanden 
tweemaal zo klein zijn, d.w.z. volgens het minimaal 
mogelijke patxoon, dan zouden de Y-waarden gelden d:ie 
() zijn aangegeven. 

Voor de ligger met de gr<0tere nagelafstand en l=6,50m 
wordt bij· 4 . 2 . 2 
Y = 0,46 : Iw = 7410.10 + 0,46. 2. 75 .10 .137 ,5. = 

=(?410 + 13100) 104
= 205.16.104 

'.J1Ill.
4 ;daar 

Ith = 35.e10.104mm4, is dus dan Iw = O, 575 Ith (vgl. 

gememl'.D!I'eerde oude waarde O, 8); 
Ret opneembare moment is dan, betrokken op het lijf, 

M 7 20 10.104 127'5 104N b .. = . 225 2 = 1( • .mm, waar 1J 

+ M h.r1 ~ 1275.104 ( . i:;o-) 
aflmax = - I (Y .e + 2 ) = 20510.104 0,46 .l37,5"*"2" 

w = 5,5N/mm2 

De grootste dwarskracht is ·~als de ligger als ge
lijkmatig verdeeld

4
belast wordt beschouwd, 

D = ~· - 4.1275 .10 - 7850 N . t vo.lgt l - 6500 - , waarui 

L = 7850 0,46.7500.134,5 = 18 15 N/mm 
20510.10 ' ' 

zoda.t per verbindingsmiddel 18,15 x 40 = 726N moot 
worden <".lYergebraoht waarvoor de nagel ~ 4,2 mm met 
de toelaatbare ba sisbelasting van 550N' met vold<üende 
is; alsnog ware met hetzelfde patroon de draadnagel 
112 x 5,1 te kiezen met 750N als basisbelasting. Ver
dere controles blijv8n hier achterwege. 
Dit voorbeeld laa.t iets zien va.n de wijze waarop met 
name variaties van a en l de uitkomsten beïnvloeden. 

• Drukstnven met pla.ntselijk door klossen of koppelplaten 
verbonden staafdelen worden volgens de nieuwe TrrB anders 
berekend dan de staven met doorgaand verbonden delen, zo
als hierboven besproken. 
Er ~ordt in dit geval rechtstreeks een werkelijke slank
heid Àw afgeleid uit de theoretische À , van de gehele 
staaf om de oateriaalvrije o.s, en uit 1::1 , d.i. de slank~ 
heid van een staaideel betrokken op eigen y-as. De ~ij 
deze Àwbehorende aÀ m0et gelijk of groter zijn dan i• 
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Voor ontwerp en berekening van de.ze staven en vo©r sta.
ven met door diagonalen gekoppelde delen, zij no.ar de 
TGB verwezen. 

N 0 B·.In de k©'hetruktieve praktijk zullen deze typen 
samengestelde drukstáven dikwijls nls gevolg van de 
vervaardigingskoaten .. en de kosteri van verbindings
middelen duurder Wo~den dnn meèf materiaal ve~gen
de massieve enkele of meervoudige (niet gekoppelde) 
sta.ven; de konstrukteur dient zijn keuzen zorgvul
dig, rekening houdend met alle relevante factore:rm, 
te be palen. 

Bij het ontwerpen van een z.g, gestapeld vakwerk is,d?Ok 
indien reeds is vastgesteld dat de vertikalen enkel, de 
diagonalen tweedelig daarlangs en de randen tweedelig, 
weer do.ar buiten langs, worden gekozen, de vraag hoe 
de volgorde van ontwerpen moet zijn, omdat de buiten
maat van de ene ·steeds de tussenmaat van da andere «twEe
delige) staaf wordto Hoofdzaak hierbij is dat de sta
ven of sto.nfdelen niet te dik en daardoor voor hun s1terk
te te smal worden, waardoor zonder a.verdimensionering te 
weinig oontactvlo.k voor verbindingsmiddelen beschikbo.ar 
zou kunnen zijn (vgl.hfdst. 7;.3 in 1111.c.m.holli-t"}. Tevens 
zij terwille van de ma+,erino.leconomie bij de keuze vnn de 
dikten in beginsel gestreefd naar drukstaven 
wnnrvoor À = À ·• ---

x y • 

D.K. 3 - 11 ·'72 
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v::nr. Genagelde konstrµkties vm). handelshout; nagelplaa t
konstrukties ; stàndaàrdontwerpen 

l - 1illi tgangspunten~ . 
• }fet:tze nngeldikte~ Uit de bij fig.III-21 gegeven formules 

volgt dat de toelaatbare basisbela sting voor draadnagels 
vanaf d = 3,3 ~m en hoger, achterblijft bij de kwadra
tiscné toename van het per nagel aangesloten oppervlak. 
Dit betekent dus dat met de dunnere, beneden d = 3,3 mm , 
per e,enheid van êontactvlak meer kracht kan worden <0ver
gebrnoht dan wet de dikkere. 

• Eensnedige aanslu,i ting" Omdnt in verband met het splij;t
gevaar geldt dat d ~ ~ tk' waarin met tk de kleinste aan 

te sluiten houtdikte lordt aangeduid, bestaat dus voor
keur voor dikten van aan te sluiten hout van 7 x 3,4 = 

ca.. 24 mm of - handelsmaten geschaafd 28-21-19 mm 
b.v. - En omdat bij eensnedige nagels de hechtlengte voor 
volle draagkracht 12d of meer moet zijn, zal dit hout bij 
voorkeur aan dikker hout moeten worden aangesloten, b.v. 
tk = 21 mm met nagels van 2,8 mm aan hout van tenminste 
12 x 2,8 = 3 4 mm (handelsmaten geschaafd 34-40-46 mm, 
enz.}. Bij nageling van twee kanten (fig.VIIIkl.a) en 
gebruik van de gahgbare dikte van 71 mm is dan de gewenste 
grootste nageldikte 71/24 = 2;96 mm waarbij ware te kie
zen de nagel 55 x 2,8 (34 + 21 mm) cif bij een aan te slui
ten dikte v~n 28 mm 65 x 2,8 mm. 
Bij triplex (zie bijvoegsel dJ?c.Nr.2A )dc.t veel minder 
splijtgevaar oplevert is d ~ 1 tk ; ook hier vro.ngt de 
nagel van 2,8 mm,vo.n twee kanten t volgens gelijk po.
troon, dus tegenover elko.ar, aangesloten, de dikte van 
71 mm) thans bij een lengte van - stel 10 mm dik tri
plex - 45 mm • 

. !.; Tweesnedige nagels vragen voor volle draagkracht 8d als 
hechtlengte en dus (fig . VIII-1. b ): een lengte van miru
manl 7d + 8d + t ; bij de nagel 80 x 2,8 mm (grootste 
lengte bij d "" 2~8 mm, 80 mm)mag dnn tm maximo.al 
80 - 15d zijn, d.i. 80 - 42 = 38 mm; wenst men 
tk

1 
en ~ gelijk vnn dikte te houden en de punt. (tegen 

de besch~diging van het hout bij uittreden van de punt) 
enkele mm 1 s binnen het hout, dan zol:l' het aangehochte 
hoat co.. 9 d of 25, 2 mm dik (hnndelsdikte 28 mrr) moeten 
zijn zodat voor tm bij genoemde nngel 80 - 28 - 8d = 
30 mm overblijft; bij 28 mm houtdikte is ook nog de nn
gel met d = 3,1 mm mogelijk; volgens doc.2A is de groot
ste lengte bij deze dikte eveneens 80 mm, zodat voor t 
ook hier max. ca. 30 mm overblijft. Dit betekent daar m 
28 mm de ho.ndelsdikte is, dat men voor twee:snedi . .;e na
gels praktisch dient te denken ao.n doornngeling van ~ 
gelijke dikten; volgens doc. 2A zijn nagels ook van gro
tere diameters niet slanker (behoudens d = 7, 6 en 8, 6 mm); 
zodat dit ook daarvoor globaal opgaat • 

• Na.gelen is bewerkelijk; daardoor toenemend mo.chinaa l na
gelen (nagelpis t ool). Grote nageldiame ters da o.rvoor niet 
geschikt; zij maken, b.v. vanaf d = 4,2 of 4,6 mm, ~
boren tegen inscheuren gewenst. 
Mo.chino.al "inschieten" van "niete n" is voor dragende kon ... 
strukties in opkomst; a l gemeen e rkende draagkracht-cijfers 
zoals voor drnndnagels staan nog niet ter beschikking . D~ 

drao.ddikte is in het algemeen minder do.n de kleinste ge
noemde nageldinmeter van 2,1 mm; daar de poota fstand door-
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ganns minder is dan lOd zou. bij plantsing (nagenoeg) 
dwars over de vezel met de formu.le genoemd bij fig.21 
een F kunnen worden bepaald, die i.v.m. dé twee sneden 
dan met twee vermenigvu.ldigd kan worden, een en ander 
onder voorwaarden vnn du.u.rznamheid en mnterianlkwali
tei t,. 

• De hierboven uitgesproken voorkeur voor de du.nnere no.-
_ gels en in verband da.armee relatief duri hout en das 
relatief kleine ann te sluiten (wnndstao.f•) krachten, 
leidt tot de conclu.sies 
1) dnt na.geling extra gu.nstig is voor ligger~ /spnnt
vormen met relatief kleine wo.ndstnafkrnchten zonls de 
bij een parabool aangepaste vorm van fig.VTI•3n en de 
driehoekvorm van de hierna besproken standnnrdontwer
pen, en 
2) dat no.geling vooral geschikt is voor overspnnningen
overigens ook afhankelijk van de belasting - tot 15 ~ 
20 m • 

• Speciale nngels zijn in vele vormen, en ook stnnl/me
tnnlsoorten in de handel; fig.VIII-2 geeft dnnrvnn en
kele voorbeelden; vele jaren reeds vindt in het Wo0d 
Research Laboratory van het Virginia Polytechnic In~ 
stitute, Blackbury Virginia, USA, onderzoek plaats op 
dit gebied door prof .E.George Stern; dit is b.v. ook 
gericht op gebru.ik van nagels voor pallets. 
In het Stevin-lc.bora torium in Delft vond recent onder
zoek plaats vanL"gewnlste nngels","getordeerde no..gels 11 , 

gehard stalen nagels"~ "stalen ster nagels 11
, 

11 schraef-
nngels" en ter vergelijking ook vnn draadnagels vol
gens NEN 5555 (toel. beb.stingen in doc~2A) en van hout
schroeven volgens NEN 225 0 ( toel. belastingen in doe .11}. 
In rapport 4-72-8 (éept, 1 72) zijn de proefresultaten 
met deze speciale nagels getoetst aan de berekenings- . 
meth©de Meyer (vgl.fig.III~21) die een nagel in een ver
binding beschourwt o.ls een op buiging belaste elastisch 
ondersteunde ligger en ti.ls een op trek belast koord. 
Nnnst de vloeispanning c•q• bu.igbreuksterkte van de na
gel en de stuiksterkte van het hou.t, is vo0r de u.itein
delijke sterkte de uittrekweerstand van belang en de• 
ze is mede afhankelijk van . de treksterkte, de ru.wheid 
(profilering) en de hechtlengte van de nagel, alsmede 
van de vorm ~an het gat i.v.m. de klemming van de nn
gel in het hout. 
Wit de proeven blijkt dat weliswaar ook de sitnalkwa.li-
tei t, maar vooral de profilering van de nagel, en spe
ciaal de diepte ervan, van belang zijn voor de breuk
sterkte. De breuksterkte voor houtschroeven en voor de 
diepst geprofileerde na gels, j 3,4 mm, is ca. 10 ~ 
100 ° /o. groter dan voor gewone nngels meit glc:dde ron-
de stift; voor de minst geprofileerde schroefnagel daar
entegen is de winst slechts ca. 15°/f!:J. Het rapport be
veelt aan om met. behu.lp van een modificatiefnctor groot 
l,~5 de grotere sterkten bij bepaalde nagels te honore
ren. Bij deze verhoogde gebru.iksbelnsting zou.1 wel met een 
veel grotere directe verschuiving gerekend moeten worden, 
t.w. met een grootte tot 1,0 mm voor gewalste nagels (vgl" 
tah-el in rrr.4);. 

~ Nägelplantsing. De drnadnngelverbinding komt tot stand 
door samenwerking van vele zelfstandige kleinere of gro
tere eenheden, volgen doc.2A beschikbaar in 15 verschil
lende diameters nl. van 2,1 tot 8,6 mm. 

L (vgl.fig.VIII-2) 
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Deze grote variatie ook in lengten geeft, mede door de me-
gelijke keuzevariatie van het aantal eenheden in een ver
binding, een zeer grote mate van aanpasbaarheid aan de over 
te brengen krachten. Het vraagt met zorg samengestelde en 
uitgevoerde nagelpatronen,vooral bij scheve aansluiting om• 
dat dan voor twee vezelrichtingen tegelijkertijdv0oreenzelf
de nagelpatroon de in doc.2A en de TGB vereiste minimale af
standen loodrecht op en in de vezelrichting moeten worden 
aangehouden, alsmede bijbehorende eind- en randafstanden. 
Fig. VIII-1.c laat deze meetwijze samenvattend zien en te
vens hoe de nagels verspringend t.o.v. de nagellijnen dienen 
te worden ingeslagen. Bij de uitvoering moet tevens worden 
gelet -op het inslaan van de nagels in volgorde vanaf de pe
riferie van het patroon naar binnen, met het doel naar bui
ten drukken van het hout te voorkomen. 
Fig.VII-I-1.d geeft het gewenste patroon bij kleinere aan
sluithoek in gemakkelijk op het hout af te tekenen rechthoe
kige oo0rdinnten; in VIII-1.o is dit op nagellijnen evenwij
dig aan de vezolrichtingen getekend. 

VIII.2.- Opbouw genagelde vakwerken en volwandige konstrukties van 
handelshout. 

• Massieve randen en dunne (trek)-diagonalen. De hierboven ge
formuleerde wens om bij nageling van relatief dll'!l. holilt ge
bruik te maken houdt voo~ vakwerken in,bestemming van het 
dunne hout voor getrokken wandstaven en wel, bij een N
ligger, voor diagonalen in de trekrichting. Dit is boven
dien gunstig omdat het voor nngeling be::3Chikbare aansluit-

. oppervlak van diagonaal en rand, Lli tgo.ande van eenz.elfde 
houtdikte, l/cosa mnal zo groot is a ls van vertikaal en 
rand (fig.VIII-3). Fig.VIII-4 laat zien hoe in beginsel de 
N-ligger er uitziet; de bovenrand is,omdat veelal at..< ad< öt, 
aanzienlijk groter vo.n doorsnede (grotere hoogte) 
dan de onderrand, voor~l indien ~oor de trekstaven ook nog 
"constructiehout" met ot= 9 N/mm zou- worden gekozen. Indien 
er daardoor een te klein contactvlak voor de nodige na.geling 
beschikbaar is, dan kan 1) de rand met klossen worden opge-
dikt (fig.VIII-4.b), 2) de rand worden verhoogd (fig. 
VIII-4.c)' of 3) de diagonaal worden verbreed, 
c.q. tweedelig worden gemankt (fig.VIII-4.d). Eon ligger nls 
deze, me~ vertiko.len steunend loodrecht op de vezel van de 
rand is nogal krimpgevoelig en vraagt dus vooral hout met een 
vochtgehalte passend bij het gemiddelde evenwichtsvochtgehal
te in de betrokken ruimte; ook kan voor de vertilrnlen F 7A 
niet groter zijn dan 2N/mm~ d.i" de toelo.atbnre druk lood:- 2 
recht op de vezel. Gaat het om b.v. een vertiko.al van 71/71mm en 
lang 1,50 m - denk ann b.v. f, = 15 m - dan is voor i

1sto..n-
danrdbouwhout11 .., = 150.0 = 73 - = 3N/' 2 d d . t 

{\. 20"5 1; en oÀ mm , .w.z. a 

dan de vertikanl onderbelast is,en dat geldt nog sterker 
voor grotere doorsneden en geringere lengten. 
Fig. VIII-5 geeft een ligger met een W-pntroon; hier heeft 
men minder_knooppunten en voor de diagonalen is door hlln 
lengte nu oÀ eerder bepalend; b.v. wordt de staaf V§:Th 2 
71/71 nu l,?OV 2 = 2,12 m lang, wanrbij t.. = 104 en a = l,5N/mm ;r 
de getekende tand-hioltnnd-verbinding gelden de in rir.1 genoem
de bezwaren die in belo.ngri jke ma te met het. detail van fig. VIII-
5 .c worden ondervangen. 
Voor eventuele omkeerkrachten zijn deze vakwerkliggers minder 



• 

- 36 -

geschikt; wel zouden de trekdiagonalen d.m.v. klampen (ko
kerprofiel} voor druk geschikt zijn te maken (fig.VIII-5, 
gestippeld); voor een alternatieve trek-aansluiting van de 
d.rukdiagonalen is moeilijk ruimte te vinden; toch is dit 
met klampjes gelukt bij de hierna te noemen standaardont
werpen. 
Eet lassen van de gedrukte bovenrand vereist eon zlrivere 
kopshout-aansluiting, nan weerszijden voorzien van opge
nagelde koppelkla.mpen. Fig"VIII-6 toont een aan te beve-
len onderro.ndlns met staalplaat, en bij voorkeur hout
draadbouten, aan te brengen door passende gaten in de 
staalplaat (go.ten in hout door ste.alplo.at heen voorgebo~rd}; 
de getekende liplas is gedacht als voorlopige hechting; stom
weg stuiken is eenvoudiger" 
B:ij de verhouding van de toelaatbare belastingen vo0r hcoa.t. 
en staal van b.v. 1 : 16 en een ho~tdikte van b.v. 96 mm 
past ter verkrijging van gelijke gebrlliikssterkte een staal
plaatdikte van 3 mm (2 x). lfou:tdrnadbouten met d = 8 mm b.v. 
en /.. = 50 mm, kunnen in gespiegelde patronen twee aan twee 
tegenover elkaar worden geplaatst; zl"j kunnen volgens doe. 
11, elk een basisbelasting van 1700N dragen, die bij de ge
geven hechtlengte nog mag worden vermenigvuldigd met een mo-

difica tiefaotor m4 = ~: = §~~3 = fl ; dnn is F = 2000 NJ. B;ij 

minimale onderlinge afstanden van 3d en 4d (zie figuux), zijn 
er bij vol~e~ig uiitbuiten van2di goi13a~b~g5 staalspanning, 
stel 160N/mm , achter elkaar 2000 = 4 ho~tdrand-
bouten nodig, aan beide kanten van de stuiknao.d. Voor draad
nagels geplaatst tegenover elkaar, z ou de maat 50 x 3,4 in 
aanmerking komen met juist voldoende hechtlengte voor volle 
draagkracht, b.v. met een rijafsto.nd van 20 I!llll; a chter el
kaar zoo.don er dan 16,6 x 3 x 160 = 21,6(22) nodig zijn of' 

in: verband met de nodig~"Pgeductie (factor m5 ,doc.2A)lO/s x 
x 21, 6 "" 27 stuks ; het getekende aantal is voor de hout
drao.dbOuten juist, voor draadnagels zeer onvoldoende. 
In verband met fig. v:nI-4.a en 5 .a zij nog opgemerkt dat een 
kleine excentriciteit bij de dingonnalo.o.nsluiting in het mid
den nodig is om de samentreffende (trek-) diagonalen te klJll:ll:len 
na.ge len. 
Volwandige genagelde ligger:Jpantcn v::m handelshoat; J.ossen 
met draadnagels of houtdro.o.dbouton . 
De verbreding van de diagonalen, c"q. verdubbeling, in de 
richting van de oplegging (fig&VIII-4 en 5) kan leiden tot 
de gedachte een volledige beplanking o.o.n t e brengem (fig . 
VIII-7) ; stroken van planken funger en do.n als trekdio.gona
len; per plo.nk ko.n het aantal draadnagels voor ao.nsl~iting 
op de rand naar het midden vo.n de ligger tot het toelaat
bare minimum van vièr afnemen; de breedt e van de vertiko.
len is 0ok bij het verloop van de dwarskrncht ao.ngepc,st, 
behalve voor de middenvertikaal waarop de planken verzamel~ 
moeten worden. Fig.VIII-8.a geeft nog een variant-doorsnede 
met tweesnedige nagels. Tegenover deze kokervormige liggers 
geeft fi g .VIII-8.b nog een I-ligger die eveneens als vakwerk 
fungeert. · 
Van buitenaf doornagelen is hier evenmin mogelijk (lange en 
dus t e dikke no.gels) a ls in fi g .VI II-1.b; daarofl is veron
dersteld dat de planklagen eerst a fzonderlijk op randdelen 
zijn genageld en vervolgens samengevoegd en b.v. me t boU:t
jes gekoppeld; dit 111.n.tste kan ook met een dekplank. 
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De bewerkelijkheid van deze met vele afEonderlijke planken 
te nagelen liggertypen maakt, dat thans ve~lal aan koker
en I-liggers met genagelde lijfplaten van triplex voorkeur 
wordt gegeven (vgl.hfdst.IV). 

• Vereenvoudigde genagelde vakwerkliggers voor kleine over
spanning. 
Voor relatief geringe belasting, en overspanningen tot een 
orde van grootte van b.v. 10 m, zijn vakwerkliggers die zijn 
gemaakt van eenzelfde houtmaat, volgens fig.VIII-9, aantrek
kelijk. De nagels kunnen hier tweesnedig zijn volgens de be
schouwing in VIII-1 bij fig.VIII-1.b. Een zekere excentrici
teit bij de aansluitingen van randen en vertikalen is daar
bij onvermijdelijk. De relatief geringe lengte van de pri
mair getrokken diagonalen maakt kleine omkeerkrachtenmogelijk 
In verband mede met knik van de bovenrand, kan toepassing 
als sporenspantjes die direct een beschieting dragen, gun
stig zijn. Als gordingen bij grotere spantafstanden zijn lig
gers als deze ook zeer bruikbaar. 
Het zal duidelijk zijn dat dit opbouwprincipe ook voor ande
re spantvormen b.v. driehoekspanten bruikbaar is; langere 
drukstaven kunnen dan b.v. door een T-flens worden vers~ijfd 
(fig.VIII-9.b). 

VIII.3- Siro.ndo.ardontwerpen voor genagelde driehoekspanten; sporenspan-
~ 

• Door het CHR zijn driehoekspo.nten ontwikkeld voor dakhellin-
gen van 14°,22°en 30° en belastingen perm' spantlengte, die 
ten dele ook aan de onderrand · · kunnen aangrij;pen, van 
2800, 3~50, 5100 en 6850N/m. Voor overspanningen van 6 tot 
15 m zijn voor deze ontwerpen werktekeningen gemaakt die bij; 
het RVI te Amsterdt:i.m verkrijgbaar zijn, met berekeningen en 
houtstaten. Op de werktekeningen en in een b'Bgeleidende "Hand
leiding11 zijn allerlei nodige richtlijnen gegeven die beogen 
een deskundige toepassing van deze spanten, die in beginsel 
op onderlinge afstanden. van 4m zijn gedacht, te bevorderen. 
Voor deze vlakke - t.b.v. vertiknle neerwno.rtse belasting 
ontworpen - spanten is vooral aangegeven, hoe zij als pri
maire elementen in een totale overspnnningskonstruktio, even
tueel ook bij omkeerkrachten, moetren (kunnen) fungeren. In 

'M.n.m. hout 11 is hfdst.10 speciaal aan deze stando.ardspnnten 
gewijd; daar is ook aangegeven hoe enkele andere dakvormen 
raet spanten van deze vorm kunnen worden verkregen. 
De doelstellingen bij het maken van deze standaardontwerpen 
zijn vooro.l geweest: 1) de archi t.ect te blelpen ao.n goed door
dachte direct toepasbare ontwerpen, en 2) de kleinere aanne
ner, of de tiumerman te dienen net door hen eenvoudig te ver
vaardigen span~€n • 

• Als sporenspanten kunnen sorani ge van deze spanten zoals uit 
de J!llandleiding kan blijken, eveneens worden gebruikt. Sporen
spo.nten, zoals eerder genoemd, met h.o. h. afstanden vo.n 0,.60 
~ 1,00 n, dragen de dakhuid direct zonder tussenkomst van g~r
dingen. In het algemeen zullen ambachtelijk vervaardigde sp©
renspanten te duuT worden. Zij worden veelal industrieel ver
vaardigd; in de Angelsaksische landen in grote hoeveelheden. 

VJTT.4- Enkele andere __ (verwante), konstruktietechnieken • 
• Bij de i~ III-3~) genoeode krachtsoverdracht van hout op staal 

is ook onder te brengen de techniek waarbij volgens Dll 105·2, 
art.11.3.8, staalplaat, dik t Bnmins te 2 mm, passend tussen 
twee delen van e enzelfde staaf of in een zao.g,snede evenwij
dig aan de stao.frichting, wordt aangebra~ht en - na voorboren 
gelijktijdig door hout en staal - net behulp van doorgeslagen 
draadnagels met het hout wordt verbonden. De staalplaten kun-
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nen dan de in hen gevoerde kracht door een overeenkorastige 
aansluiting voeren naar een andere staaf (fig.VIII-10.a}. 
Volgens het systeem "Greira" (Dld) zijn de platen, van.Fe37, 
1,00 - 1,75 mm dik en worden verbonden, door gewone ronde 
draadnagels zonder voorboren. ineens door hout en staal te
zamen, in te slaan. Zo worden ~ok knooppunten gevormd zoals 
is te zien in fig.VIII-10.b. ' 
Dit systeem heeft ano.logie~n met de hechtplo.atverbinding 
over de aansluitvlakken vo.n "koud" tegen elkaar gelegde 
(even dikke)l staven, of nog meer, met de onder deze .caite-
gorie in III.3.4) genoemde nagelplaten • 

• Deze buitenop aangebrachte nngelplo.ten geeft men t .egen onge
wenste vervorming bij het nagelen, gaarne voorgeboorde gaat
jes 1bestemd voor passende :n:ogels, b.v. volgens het. syst.eem 
van "Bo.t". Op deze wijze zijn zeer eenvoudig door elke tim
merman - mits deskundig ontworpen en berekend - konstruk~ies 
te vervaardigen • 

• Bij de vervaardiging van hechtplaatkonstrukties worden persen 
in vaste opstelling, bewegelijke klempersen of walsen ge
bruikt on de vooraf losvast gehechte platen (fig.VIII-11) in 
te persen. Deze hechting vooraf moet met: zorg plaatsvinden 
opdat aan beide kanten van het ao.nsluitvlak evenveel tanden 
terecht kot1.en. Eet feit dat een aantal tanden te dioht bij 
het eto.afeinde enerzijds en de staafrand anderzijds terecht 
koot, maakt dat deze niet bij de berekening mogen worden mee
geteld; zij kunnen door hun uittrekweerstand wel de dll!Il.Ile 
staalplaat stelllnen tegen uitknikken ter plaatse van het aan
sluitvlnk dat zij overbruggen. 
Algemeen geldt voor mechanische verbindingsmiddelen de wens dat 
invoering van de kracht in het hou·t, gezien vanuit htit ver
bindingsmiddel, zo doelmatig ~ogelijk plaats vindt, met een 
minirium aan ongewenste spanningen in het hout. Dît betekent 
b.v. bij. liek· in een . .:.wand§t:.a.af dat de aansluiting aan. een 
rand bij voorkellr in of aohter de as van de randstaaf m:coet 
plaatsvinden om keJF;:j.omdrecht op de houtvezel tegen te gaan. 
De figuxen III-20, IV-20.a en VIII-11 laten zien dat dit met 
hechtplaten in het algemeen niet het geval is. De ontwerper 
dient zich dit wel te realiseren en ook dat de hout- en plao.:tr-, 
doorsneden(dlls voor hechtplaten en ook nagelplatcn) bij al
lerlei ao.nsluitingen op elkaar moeten zijn afgestel!ld, zoals 
dit ook o.nn de hand van fig.VIII-6 is besproken. 
De richtlijnen voor het konstrueren zoa.ls die voor een 'be
paald type hechtpluat (daar nog "nagelplaat" genoemd) door 
ir.P.Vermeyden zijn gegeven in een artikel in "Bouwwereld" 
van 21-11- 1 69 (zie overdruk), dienen in verband met het bo
venstaande goed te worden in acht genomen. 

• De hechtplaten bestaan in velerlei vorm, b.v. met uitgepons
te tanden van prisnatische en ook meer driehoekige vorm; de 
eerste ook met verbrede voet; bij (nagenoeg) gelijke tand
vormen zijn er vaak verschillen in het ponsgatpatroon. De 
ontwerpers ervan zullen als het goed is streven naar een 
plaatstruotu1.1r waarbij de ~nden a:an een zijde van een ver
binding, te zarien even sterk zijn als het resterende mate
riaal van de plaat. De konstrukteur zal voorts ooeten stre
ven naar gelijke sterkte van de plaataa.nsluiting - een kw&s
tie va.n de aan twee zijden te znmen fungerende stanlplant
doorsnede - als vnn de aangesloten staaf. 
Voor de toelaatbare kro.chten op hechtplnten is men nog vaak 
aangewezen op door een fabrikant gegeven en te garanderen 
waarden. 

--~---- 10 - 11 - 172 
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Triplexkonstrukties 

Verantwoording. In IV-6 is getracht onder woorden te brengen 
wat moet worden verstaan onder 11 modern konstrueren 11 en in 
IV.9 is aángegeven hoe ter behandeling van de techniek van 
hef konstrueren met hout, de stof kan worden ingedeeld. In 
V, VI, VII kwamen kwalitatieve aspecten i.v.m. de kon..atrn
tieve vorm aan de orde, t.w. (v) de konstruktieve vorm i.v.~ 
de materiaal- en vervaardigingseconomie, (VI) de stabiliteit 
c.a. en (VII) de konstruktieve vorm van samengestelde elemen
ten: vakwerken, alsmede samengestelde liggers en staven. In 
hfst. VIII, X en XI volgt de behandeling de indeling naar 
verbindingsmiddelen vanwege de voor de v,prnigeving van de kon
struktie karakteristieke aspecten daarvan. In aansll.!lliting op 
VIII volgt in IX de behandeling van konstrukties van/met tri
plex waarbij om dezelfde reden - en dat geldt tot op zekere 
hoogte ook X - de indeling naar basismateriaal bepalend. is 
geweest; triplex konstrukties (IX) worden aansluitend op ge
nagelde (VIII) behandeld, omdat daarvoor draadnagels als be·
langrijk verbindingsmiddel (naast lijm) toepassing vinden, 
Hoofdstuk XII staat tenslotte nog speciaal stil bij ruimte
lijke konstrukties. Wel moet reeds wit het voorgaande duide
lijk zijn geworden, dat elke draag- of overspanningskonstruk:
tie als een ruimtelijk geheel moet worden. ontworpen, ook als 
wordt uitgegaan van een (vlakke) hoofdovê'.rspanning in een be
paalde richting. In XII gaat het om konstrukties die lasten 
in meer dan twee hoofdrichtingen vanuit het aangrijpingspunt 
:naar de fundering afvoeren; het gaat daarbij ©m konstrukties 
met alle denkbare verbindingsmiddelen en basis-(hot:ll.t-)' mate
rialwn; dit sluit dus weer meer aan bij V, VT, VII. 
In hoofdstuk II is triplex reeds genoemd als een basismate
riaal dat ten opzichte van gewoon hout een grotere weersta nd 
beeft tegen _l?aneelafschuiving (zie overdrukken, ir.J.Schip
pers · : "Triplex als constructiemateriaal 11

, en ir "P. Verme;)Tden, 
· "Canadees Oregon-pine triplex"); deze blijkt voor c:anadees 
Oregon-pinetriplex, in alle dikten, evenwijdig aan en lood
recht op de vezelrichting van het dekfineer, 1, 5 N/mm2t:e zijn. 
B'.ovendie;n heeft triplex voor nageling het belangrijke voordeel 
(vgl. bijvoegsel doc.Nr.2.A) dat de nageldikte in verband met 
de vergrote splijtweer~tand mag zijn, d ~ ~k:±' terwijl bij 
gewoon hout de factor / 7geldt (vgl.VIII.lf. -lJe relatief ge
ringe weers.:t,and tegen z.g2 rolafschuiving, voor deze triplex
soort b.v. ~ = 0,35 N/mm , moet als een nadeel worden ge
noemd, dat e~enwel bij no.geling g,een rol speelt. 
Opgemerkt zij dat triplex konstrukties nog niet in TGB Rou:t 

~ .l2E zijn opgenomen. In Nederland is beschikbaar doc.10, "Be-
rekening van houten liggers met li jfplo:t',en van triplex11 • Hier
in wordt het woord triplex , evena.ls "plywood11 , gesteld cook 
voor platen met meer dan drie fineerlo.gen, v oorheen meestal 
mllltiplex genoemd. Voorts is er doc.Nr.13 over knoopplaten. 
Genagelde en gelijmde triplexliggers 
In figuur IX-1.a is de doorsnede van een genagelde I -ligger 
gegeven. ~et is de middendoorsnedo van een ligger m~t een 
overspanning van · 11, 34 m, waarvan ontwerp en berekening. 
zijn behandeld in 11M.c.m.hout 11

, hfd~t.11. 
B.ij deze berekening is er van uit gegaan eenvoudigheidshal
ve,dat voor het moment,M = 29800 Nm,het triplex niet mee
werkt doch dat het uitsluitend voor de dwa rskracht fungeert. 
De r andspanning is dan gelijk aan M/h.A = crd; resp. at• 
In doc.Nr.10, die even later is vera~~enen, wordt eerst een 
globale ontwerpmethode beschreven die "ffiet de pier genoemde 
veel overeenkomst vertoont. 



- 49 -

De definitieve berekening die daarna volgt, zal nll word.en 
toegepast op deze I-ligger, die wij hier denken als paral
lelligger met da middenh0ogte als constante hoogte (zie, 
analoog met het boek, als einddoorsnede fi g .IX-1.c). 
Eet optredend moment is ©P 29800 Nm berekend en de groot
ste dwarskracht (oplegreactie); op 10550 N. Voor toepas
sing van de controle-formules van d~c.l°E pag.6, bereke-
nen we I = Iw = L::I

8 
fl + Y.L::( Af1 .e ) +~ .• ~t_ .. f (1) 

• E l.iJ 
h 

l 
Eerst zij h~ertoe Y bepaald (vgl. hfdst.VII); Y l+p 

= n
2 

.Eh a 10
5 ...2Q_ 

p 7 • k .Afl = 113402 • 1800 • 105:00 = 0'136' 

ter
wijl 

waaruit volgt : Y = 0,88 ; voor de 11 nagelafstand 11 a is hier 
het patroon volgens fi g .IX-1.h constant over de volle lig
gerlengte (verondersteld in deze formule volgens nie~we TGB) 
aangehouden; het is nagenoeg het gemiddelde van wat op de 
tekening in het book, variërend over de liggerlengte , is 
aangegeven. 1 3 .· 2 
Nu wordt Iw = 2 •12 .84 .125 + O, 86. 2.105 00.237, 5 + 

lhggg • {2.12.600
3 

= (2700 + 104500 + 15000) 10
4 

= 

122200.104 mm4; het in het midden gelaste lijf is hier 
als enkel do0rgaand meegerekend. 
Aan de hand van doc.10 vinden we nu (vgl.doc.hfst.3.1) 

- + 29800.10
3 ..l - / ' 2 . olijf max- - 122200•104 • 300.10 - 5 ,13N mm , iets meer 

dan o, 5N /înm2 ; 
0 tr 

C1 + ~9800.l o3 2 
flmax= - 122200•104 ( 0,86.237, 5 + 62,5) = 6,52 N/mm , 

minder dan ~b = 7f N/mm
2 

(standaardbouwhout); 
~h 

29800.103 _ ; 2 . 
crflt = + i 222 ©'0•104. 0,86.237,5 - 4,97 N mm , nagenoeg 

- ; · 2 ' ) overeenkomstig ath = 5N mm \standaardb ouwh out • • 

In fi g .IX-1.a ' is het hier gevonden spanningverl oop in 
beeld gebracht; daarnaast in l .a" he.t vereenvoudigde 
spanningsbeeld dat oorspronkelijk voor de berekening 
is gehanteerd mede omdat i.v.m. de genage lde lengte
l assen van het lijf gee n reëele medewerking voor mo
mentopname werd verwacht. 
Zou het lijf niet meewerken dan moeten de fl enzen ~ok 
het gedeel te van he t moment da t fü1nvank eli jk geacht 
werd voor rekening van de lijfpla~t te komen, ~pn2men. 
Dan is dus Iw -= (2700 + 104500)10 = 1072100.10 mm , zo-
dat + 1222 2 
crfl 1 072 x 6,52 7,42 N/mm 

max 
en 

1222 / 2 = + 1012 x 4,97 = 5,66 N mm (fig .IX-l.a 11
•) of 

indien bij tTek met nagelgatverzwakking (3 nagels, dik 
3,4} wordt gerekend, zoals in het boek "M.c.m.hout" 



- 50 -

Plaatsvond •• 125· x 5. 66 = 6, 17 N/mm
2

• 125 - 10,2 , 
Deze uitkomsten geven nog aanleiding tot enkele opmerkingen: 

l} de in het boek (blz.105) gehant~erde st.erktecijfers 
volgens de vig2rende TGB~zijn wat at betreft veel hoger 1 

7 i.p.v. 5N/mm , en wat ad bBtreft iets lager, 6 i.p.v. 
6,5 N/mm2 , dan de hierboven gebruikte cijfers voor stan
do.ardbouwhou·t volgens het nieuwe TG.R-concept; dit leidde 
ook daar reeds (boek fig.11.=5) tot de ~euzo van de kwali
t~i t 11 constructiehout" met at = 9 N/mm ; 2» de destijds voor de berekening ao.ngenomen gelijkmatige 
spanningsverdeling over de flensdoorsnede, bij negatie van 
het door het lijf opgenomen momentaandeel, dekt (vgl. n' en 
o."6 de optredende uiterste flens spanning nie1 VQldoendè ( ·2a• 
10 /o meer}; wel is (toevn.llig) voldaan aan crd = 6,5 N/mm 
voor standaard bouwhout. -Apart behandelt doe. Nr.10 de zijdelingse stabiliteit van de 

drukflens; geëist wordt datMde spanniru.r in het zwaartepunt 
van de drukflens afld( = - Ï .~.e) ~~À • ~d//' wat dus 

.Qetekent da.t geen reductie voor 0 À.=40 
ad// wmrdt gevraagd indien À ~ 40. 
De vrerbindi va.n li · f en flens wordt volgens het docLmenta
tieblad par.3.3; vgl. VII.3, blz.39) berekend met de grootste 
optredende dwo.rskra.cht D u·i t L = D "~f.l per eenheid vo.n sta.af-

Iw 
- 0,86,105·00 231.5 - / ' t lengte. Dus 1 - 10550. 122200•104 - 18,5 N mm z.odat 

per verbindingsmiddel (fig.IX-1.h) 30 x 18,5 = 555N' moet wor
den overgebracht, De aanwezige nagels 80 x 3,4 mm. zijn twee
snedig, bij een hechtlengte van 80 - 42 - 12 = 26 mm, d.i. 

7 ,5d, zodat zij: 37:0 + ~ .37/0 = 717/N mogen overbrengen. De 

nagels 80 x 3, 1, met 2 x 310 = 62 0 N', zclmde:n. o<Dk voldoende 
zijn" De aanwezige (miet ge lij.kmo. tig over de liggerlengte 
verdeelde} nagels zijn dus t otaal ruimsch©ots voldoende. 
Doe .10 vraagt evenals het. conce pt TGB 1972, gelijkmatige 
verdeling van de verbindingsmiddelen over de lengte; dit 
Ti.m.dt zijn grond in het feit dat een optredende verschui
ving in het doorverbonden c ontactvlak cumuleert naar ]:net 
liggereinde, waardoor naar het midden de verbindingsmid
delen minder "op kracht" kunnen komen. Dit lao..tste wordt 
11llU gecompenseerd door een groirer aantal dan uit D1 ter 
plaatse volgen zou. 
JB!erekeni:ng van het liggerlijf op dwarskracht nabij de op
legging vinqt pl.a.ats In.et de formule : 

D.S w 
'lrp = 

][ .itl. ' f w l.J 
.t.. 1r • 
' p' 

de t oelaatbare pnneelsch~ifspanning 2 
1T = 1 , 5 JN/ mm ,· .. 

s w 
Et:r 

y·.Afl .e + Eh • 

p .. 

Slij;.f (waarin Afl = 925,0 mm
2

) :::; 

= 0,89.9250.237,5 + -l:ö • 22.300.150 

= 1955000 + 693000 = 2648"103 mm3 ; 

1w aan het liggereinde (fig.IX-1.c) te berekenen met 

1 
y =---

1 + p 

p 
105 

113402 

ter plnatse,waarin: 

0,12 0; daaruit volg~ 
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î = 0,89 en du·s 

I w 
1 3 

2.ï'Z .74.125 + 

= (2400 + 94000 + 
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2 .L 1 3 
0,89.2.9250.237,5 + 10" ï2.22.600 = 

2fl'fiOQ);lo4= 124lOO.l04mm4 • 

Dan is ~ p 
10550.2648.103 2 = 124100•104 022 = 1,03 N/nn ; dit is ruimsch<O'O'ts 

voldoende. De in het boek aangenomen volledige opnome van 
de dwarskracht door de lijfplaat, waarin de oplegreactie 
direot wcordt· ge'TD~rd, is bij de gen...1.gelde liggerc'. reëeler; 
de. gekozen grotere dikte 1'iaakt tevens de overdracht van heit 
k<;>psh<rrtm.t van een oplegstijl nn::i.r het triplexlijf meer aan
vaardbaar. 
In fig.IX-2 is een variant ......... oplossing getekend waarbij aan 
het einde van de ligger de lijfplao.t tweedelig is uitge
voerd; de ligger is dan it:en dele een kokerligger. 

• Kokerliggers hebben. <DP .I-liggers vóór, hun grotere vringings
stijfheidJ zij hebben tegen, de eensnedige nagels, tenzij 
het profiel analoog aan dat van fig.VIII-8,a wordt gekozen, 
zoals b.v. in fig.11-8 in "M.c,m.hout" het geval is geweest. 
Vo©r de lassen in de getrokken randen zijn bij het onderha
vige liggerontwerp utit 11 M.c,m,hout 1

; gelijmde schuine lassen 
gekozen. Documentatie 10 (par.3.'l} veronderstelt ook gelijm
de randlassen voor genagelde liggers,en wel schuine lassen 
of vingerlassen (vgl.X); voor genagelde li~gers die juist 

'voor lijm- het voordeel hebben dat zij niet in een/gekwalificeerd be-
constructies drijf behoeven te worden gemaakt, is dit een bezwaar; het 

eist in elk geval bijzondere zorg t.n.v. de droogtegraad 
van het hout, de lijmsoort en de persdrll!k tijdens de lijm
verharding. Een goede mogelijkheid is ook de lassen in de 
trekrand r;iet staalplaat en howtdrnadbouten te mnken, zoals 

(zonder de liplas) in fig"VIII-6 is aangegeven, 
. • Voor volledig gelijmde triplexliggers verloopt de berekening 

eenvoudiger omdnt geen factor Y hehoeft te worden ingevoerd. 
Men moet er wel op letten bij de lijmvoeg tussen lijf en flens 
met rolafschuiving te rekenen. 
Tenslotte zij nog gememoreerd dat doc.10 richtlijnen geeft 
voor berekening van de doorbuiging waarbij ook de dwarskrabht
vervorming in rekening wordt gebracht. 
Voor versteviging vo.n het triplex lijf - t.b.v. btet uti.tvoeren/ 
verdelen van lasten en tegen plooien - worden (verti~le)·~
sti,ivingsribhen aangebracht volgens eveneens gegeven regels; 
zij zijn :nodig ter plac.tse vo.n de opleggingen,en waar punt
lasten op de ligger aangrijpen. Verder dient de beh~efte aan 
verstijvingsribben afhankelijk van de dikte vo.n het (de) lijf
(platen): te worden beo<Drdeeld; indien ribben midig blijken W©rdt 
aawbewolen de onderlinge afstand niet groter te kiezen dan 2h' 
(fig.IX-2). 

IX.3 - Triplex panelen voor vl oer-.dak- en wandkonstrukties; fê0ut
skeletb:ouw. 

• Onder deze panelen verstaat men gewoonlijk enkel- en dubbel
htlidige 11 stressed-skin11 elementen met lo.ngsribben of stijlen 
in de richting vo.n de hoofdoverspo.nning, evenwijdig aan de 
vezelrichting van het dekfineer (fig "IX-3 "b, vgl. "hout keu·
ze11, fig.6). Ribben evenwijdig aan de opleggingen bij dimb
belhuidige panelen, zijn wel eens toegepast maar moeten ern
stig worden ontraden (fig"IX-3.a); door de schuifspanningen 
ontsta.at de nijging tot draaien vait de: btèinm\ waardCir~~ trek 
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loodrecht op de lijmvcreg ontstaat en wel over de v0lle rib
lengt-.e; naast de optredende ongunstige belasting loodrecht 
op de vezel, is er het extra ©ngunstige effect van plaatse
lijJce onvolkomenheden in de over zijn v©lle lengte even zwaar 
op/trek belaste voeg (fig.IX-3.a'). 
Onder aU!Spioi~n van het CHR verschijnt omstreeks eind 1972 
een documentatie over op buiging belaste ribpanelen. Daarin 
wordt gesteld dat voor een vo0rl<0pig ontwerp de volgende keu
zen kunnen worden gedaan -( Doc.Nr. 14 ) : 
l); paneel type en verbindingsmiddel (enkel- of dubbelhl.u::idig; 

nagels of liji;i), 2} ribafstand i.v.El. de stijfheid van 
de huid tussen de ribben; bij voorkeur doelmaten van de plaat
breedte van 1220 rnm, dus 610 af 406 mm, 3) de triplexdikten 
in verband daarmee en 4): de hout- en triplexkwaliteit, wo.o.r
van de toelaatbare spanningen afhankelijk zijn. 
De ribho©gte t

0 
a ls belangrijkste variabele wordt dan bere

kend. 
De berekening vnn triplex ribpanelen wordt in sterke mote 
be,heerst do0r de vervormingen in het triplex tengevolge vnn 
de plaatselijke overdracht van de schuifkrachten naar de 
huiden (fig.IX-4.a en b}. Dnc.rdoor wordt <nok de in rekening 
te brengen meewerkende breedte bepaald. 
De niet: volledige so.nenwerking tussen rib en huiden. - ook 
biji gelijmde uitvoering door de relatief sterke v-ervorming 
in de op roio.fschuiving belaste fineerlagen - wordt in een 
smaenwerkingsfact or tot uitdrukking gebracht (fig .4.c en d),. 
Het is duidelijk dat de sanenwerking bij nageling minder is. 
Dit komt tenslotte tot uitdrukking in een grotere ribhc<ngi.e~ 
Voor de uitvoering van de berekeningen wordt verder naar de 
documentatie verwezen. 
Bij gebruik vnn prefo.b-ribpanelen voor buitenwanden en daken, 
in dit laatste geval b.v. opgelegd van I:lUl!llrplnnt naar ncrk
balk, kan isolatie1J1D.teriao.l in de h@lle ruimte worden ver
werkt eventueel gecombineerd met een daopremmende laag. Bij 
dakpan.el en b.v. dient <n·ok mm ontluchting te worden gedo.oht. 
Isolatie op het do.k verdient overweging tegen kromtrekken · 
door eenzijdig ui tdl!ogen. 
Systemen net: doelmatige vertikale annsl tli tvoegen tussen <np
volgende po.n.elen naken het mogelijk woningen als 11 knnrten
huizen" ir1 snel tempo op te bauwen" 
In de USA en Co.IIDda, alsook b.v. in Nocrrrd Europo. is de z.g. 
houtskeletbou-w populair. I n Nederland verscheen in 196-8 
van de Stichting Bouwresearch een uitgebreide verhmlldeling 
onder de titel Houtskeletbouw. Daarin wordt de oeest gp,ng
bare z.g . plntforrab ouwnethode, uiteengezet ~·holl!.~keuze"fig. 
blo.d 19 en 20). In t;egenstelling t ot een kolonnen-skelet 
gaat het hier om een wandskelet met: sti j len weer op afston
den van ca. 400 of .·660 nn. 
Het is een bouwwijze die in allerlei graden van prefabri
co.ge uitvoerbaar is en zijn nantrekkelijkb:eid voora l o!llt
leent ao.n de gevoelens van behaaglijkheid bij• bewoners 
(vgl. "Bnuen nit Holz", okt.1972, blz. 555}. Deze bou;w
wijze leent zich er bijzonder toe om op doelnatige wijze 
allerlei bouwfysische eisen te hon<Dreren en crok leidingen 
te bevestigen en weg te werken(g€bruik van de lli<nlle r uinte}. 
De triplexbekleding, in het nl geueen enkelhuidig aan de 
buitenkant, wordt voorshands (nog)i niet o.ls stressed-skin 
fungerend gedacht . Wel vervult deze huid no.ast een pri ... 
ranire afscheidende funktie, konstruktief de tank van ver
zorging vo.n de rllintelijke s tabiliteit, nl. door vorming 
van vornvo.ste wandvlnkken die so.nenwerken ueit vornvaste 
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binnienwand-eleoenten en met,doo:ifgeno.gelde triplexbeschieting 
verkregen,vornvaste vloer- en dnkvlakken; een tweede dro.o.g
konstruktieve funk.tie is het zij.delings steunen, dus over de 
sw.o.lle zij;de van de wo.ndstijlen, zodat n0g alleen op knik 
loodrecht op het wandvlak moet worden gecontroleerd. Het al
dus verkrijgen van rtwiotelijke vornvnstheid vereist vo0ral 
bij grote wnndopeningen goede aandacht, en daarbij tevens 
ten behmeve vam de totale stabiliteit, de plo.o.tsvastheid 
van de relatief lichte konstruktie door doelnatige veran
kering ann de fundering (vgl.fig.VII.l, en "hout keuze", 
fig,17). Door de gebruikelijke gipsboard-afwerking van wan
den en plafonds binnen, kan ~ok aan gestelde eisen van brand
werend.heid worden voldaan. 
Gebruik van knoopplaten van triplex voor portalen van han
delshout en voor vakwerken, is te zien als een op zichzelf 
sto.ande konstruktieve t oepnssing van dit basis ma t .erinal. 
Documentatie Nr.13 is aan deze toepassingen, speciaal van 
genagelde kncoooplaten, gewijd. De betrokken C;VO (Comaissie 
voor onderzoek} van het CHR heeft doelbewust de behandeling 
van gelijude kn©:opplaten achterwege gelaten omdat (.n«Jg?} on
voldoende zekerheid aanwezig. werd gee.cht voor een (blijvend) 
g,oed functioneren van de lijmverbindingen bij deze toepas
sing. 
In fig.IX-5.a en b zijn eenvoudige portaalvormen getekend 
waarbij van triplex h100kverbindingen is gebruik gemaakt; 
variantvormen hiervan zijn in doc.13 gegeven. Deze alle 
ontlenen hun konstruktief-economische aantrekkelijkheid 
aan het gebruik van gezaagd handelshout bij een eenvoudige 
door elke vakman toepasbare konstruktietechniek. Vooral iru 
de landbouw vinden deze konst:irukties in de laatste jaren ook 
in Nederland veelvuldig toepassing. Zij zijn b.v. in begin
sel geschikt als sporenspanten die direct een beschieting 
dragen, of ook op wat grotere onderlinge afstand als span• 
ten voor daken van triplex ribpanelen,of daken met gordin
gen en beschieting, c.q. golfplaten. Met gewoon handelsEltotX.t 
zijn aldus overspanningen. tot de <i>rde van grootte van 10 m 
uitvoerbaar. Zoals fig.IX-5.c laat zien zijn grote nagel
groepen in elk staafeind ontworpen, zover mogelijk ud. t el
kao.r om de arm voor het optredend moment zo groot mogelijk 
te maken. 
ffiet is duidelijk dat de vezelrichting van de deklagen met 
overleg dient te worden gekozen opdat de platen gezien hun 
structwur - grootste buigsterkte// plaatvlak is aanwezig 
over de as evenwijdig aan de vezel van het dekfineer - zo 
gunstig mogelijk worden belast; steeds moet daarom in de 
tekeningen de vezelrichting van de deklaag worden aange
geven. 
Rij de berekening van de kntD<Dpplaten, die in hun vlak wor
den belast op normaal- en buigspanning .wordt met uitscha
keling van de kans op knik omdat de platen r0ndom zijn 
vastgenageld, de formule E Ë,d, ~ / - ( 5 4 A + _ • W ~ ad vgl. art.4 •• 

'\ 
in concept TGE Hout 1972 ): gnbruikt, en de sterktewo.arden 
die zijn gegeven - ook afhankelijk van de belastinghoeken -
in katern 2.2 van de TGH (Tabellen en Grafieken Houtkon
strukties), uitg.RVI; t evens vindt hierbij nog een span
ningscontrole plaats op afschuiving. 
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Er zij tenslotte nog gewezen op enkele toepassingen getoondin 
''hout keuze'~ t.w.blad 9, fig.B.14.d en blad 15,fig.D.5.a. 

• Fig.IX-6.a en b laten een vakwerkknooppunt zien met aan twee 
zijden een triplex knoopplaat. Voor de nagelplaatsing gelden 
ook hier regels die in doc.2A,met bijvoegsel>zijn gegeven en 
in hf dst. VIII hiervóór zijn besproken • Bij deze toepassing 
speelt de hoek van de krachtrichting met de vezelrichting van 
het dekfineer een belangrijke Tol. Gezien vanuit de (breedte 
van een) aangesloten staaf b0 wordt 2b0 als meewerkende breedte 
beschouwd, waarover een staafkracht in de plaat wordt gevoerd ; 
daardoor wordt tevens de lengte i t bepaald waarover de afschui
vende kracht werkt die als normaalkracht in de randstaaf wordt 
gevoerd; dan te controleren of 11 _ Fl - F2 {.. "t p 

11
• 

't' PI/ - l t ~ Il 
Voor beide knooppunttoepassingen geldt wat t.a.v. de hoogte 
bij I- en kokerliggers aan de orde kwam , nl. dat de platen 
zo economisch mogelijk uit de beschikbare handels-plaatafmeting 
'gesneden' moeten kunnen worden. 

IX.6 Andere triplextoepassingen worden in dit hoofdstuk thans nog 
in het kort gememoreerd. 

• Met vooral de kokerligger als uitgangspunt worden ook volledige 
portalen gemaakt • Zij leveren in zoverre een complicatie dat 
nu tevens evenwijdig aan de as van de konstruktie met nor
maalkrachten moet worden gerekend • 

• Een in de USA en Canada reeds in de vijftiger jaren ge1niti
eerde toepassing van tripex voor vouwdaken, vindt in de laatste 
jaren ook in Nederland ingang. In "hout keuze", blad 18,fig. 
F.l is deze tvepassing in beginsel weergegeven • 

• Op blad 11 van deze monografie geeft fig. B.27, 27a een beeld 
van ook reeds toegepaste cilinderschalen van triplex. 

IX.7 - NEN 3519: Triplex, bepaling van mechanische eigenschappen, is 
als norm ontworpen om in beginsel geen enkele soort voor het 
gebruik als " konstruktietri]l~" naast Canadees oregonpine en 
Fins berkentriple.:r: (zie overdrul :ken PTB )uit te sluiten. 

• NEN 3278 deelt triplex met betrekking tot de duurzaamhei~/in 
in vijf klassen , t.w. : ;-_van de lijmverbinding 
Interieur 3, 2 en 1, en verder opklimmend Exterieur 2 en 1. 
Het genoemde oregon pinetriplex dat als konstruktietr).:g_lex in 
de handel is,wordt gelijmd met fenol-formaldehydelijm~wordt ge
acht te behoren tot de klasse Exteri~r 1 , bestand tegen 72 
uur onderdompelen in kokend water;hetals zodanig te beschouwen 
als onbeperkt houdbaar in buitenklimaat. 
Interieur 3 daarentegen vr~agt een binnenklimaat met een tempe
ratuur van ten hoogste 25 C en een niet hogere RV dan 80%. 

• Dat de toelaatbare spanningen c.a. voor eenzelfde soort ~
schillen naar de plaatdikte, zoals TGH 1971 laat zien hangt 
sa.men met de gelaag~e opbouw en het verschil in aantal fineer
lagen. 
Hoewel de eigenschappen in het plaatvlak in twee opeenvolgende 
fineerlagen in eenzelfde richting verschillend zijn , is bewust 
gekozen voor het systeem waarbij elke sterkte-eigenschap voor 
de gehele plaatdikte is gedefinieerd • Voorts zijn deze eigen
schappen , zowel in het plaatvlak als loodrecht daarop onder
scheiden naar de hoek met de vezelrichting van het dekfineer. 

• Tenslotte zij nog opgemerkt dat het in beginsel mogelijk is 
voor bepaalde toepassingen - zo,b.v. voor dragende vloeren -
platen te ontwerpen met een op /het speciale gebruik afgestemde 
opbouw van de fineerlaagdikteri· en vezelrichtingen ; voor som0 mige toepassingen zouden ook platen met fineerlagen onder 45 
met de richting van de plaatlengte zinnig zijn • 

D. K. 18-11-' 72 
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X Gelijmde konstrukties 
X.l • Oriëntatie. 

• In hoofdstuk II zijn de twee met lijm verkregen basis-howt
materialen K§llamineerd hout en kruislaaghout, gedefinieerd. 
Hoofdstuk 2 van de TGB' Hout 1972 geeft nadere aanduidingen 
met figuren, en onderscheidt voorts nog naast het(gebruike
lijke) "horizontaal"lamineren, "vertikaal" lamineren. 
De twee samenstellingstechnieken ter verkrijging van dit ''lijm
hout'', kunnen met recht veredelingstechnieken worden genoemd. 
Deze veredeling die o.m. betekent,vergrote homogeniteit en bij 
kruislaaghout tevens verminderde anisotropie, bleek te worden 
gehonoreerd door verhoging van de toelaatbare spanningen en 
de elastische grootheden. Een tweede hoofdaspect van deze 
technieken is, dat zij een opbouw van elementen mogelijk ma
ken veel groter van doorsnede en lengte dan direct aan een 
stam zouden zijn te ontlenen en ook van in beginsel gewenste 
vorm. 
De voor het lijmproces nodige droogtegraad van de samenstel
lende onderdelen, bevordert voorts in belangrijke mate de vorm
stabilisa tie • 

• De hier genoemde aspecten zijn er de oorzaak van geweest dat 
gelijmd hout vooral ook voor grote overspanningskonstrukties 
na de tweede wereldoorlog vrijval overal ter wereld aan bete
kenis heeft gewonnen. Dit is mede mogelijk geworden door do 
ontwikkeling van de kunstharslijmen die de vroeger veel ge
bruikte oaseinelijm hebben vervangenyhijwordt in de USA nog wel 
He t gebruik wordt ook bevorderd- door een toenemende mechani!oegep:i.st. 
sering en a~tomatisering van de produktieprocessen. Daarbij 
valt ook een tendens waar te nemen naar de ontwikkeling van 
automaten v©or vervoo.rdiging van prefab-liggers (vb.Zweden) • 

• Architectonische idealen vnn vormgeving, hygiäne (geen stof
bezwaar}1 brandwerendheid (beschermende houtsko©lloag) en ook 
van verkrijging vnn een rustgevend en stimulerend milieu, zijn 
naast die van konstruktief-economische nard - en uitaranrd 
naast de uit de doelstelling volgende funktionele eisen -
vaak keuze - bepalend • 

• Op het gebied vnn de moderne houtkonstruktie (Duits:"Ingenieur
holzbnu"} speelt thans de lijmteohniek en met name het gelami
neerde hout, een hoofdrol. In vele landen zijn er bedrijven 
die in deze techniek zijn gespecia liseerd. 

x.2 - De hechting vo.n houtdelen o.nn/tegen elknnr door middel van 
lijm is een proces van fysisch-chemische nard. Daarbij wor
den a.h.w. de voorwaarden geschapen waardoor de adhesie
krachten van de moleculen van twee te verbinden delen zich 
kunnen manifesteren. Daarvo<!lr is a llereerst nodig dat de lijm
lang i n haar vloe ibare sta dium door volledige bevoc~tiging en 
de daarvoor nodige viscositeit, de dunne grensluchtlagen ao.n 
de hoU'toppervlo.kt:en wegduwt, waardoor de adhesiekro.chten t12s
sen hout en lijmvoeg van twee zijden tot ontwikkeling kunn€n 
komen. Dit gaat gepaard met een soort verankering van de lijm
voeg aan weerszijden in de poriegn vo.n het hout. De cohesie
kraohten die voorts de samenhang der moleculen (molecuulke
tens) i n de verha rdende lijmlnag - door droging of polyme
r isatie (bij lijmsoorten va n het thermoplnstisohe type), 
resp. polycondensa tie (bij lijmsoorten van het thermoharden
de type)' - tot stand brengen, vormen dnn het sluitstuk van 
de verbinding~keten. 
De lijmvoegen moeten bij voorkellr niet dikker zijn dan 0"1 mm 
om deze samenhang voldoen.de te waarborgen. Mede daarom moete n 
de o.an t e sluiten oppervlakken zo gl a d en vlak mogelijk wor
den geschaafd, wa t o.m. wordt bemoeilijkt door de ongelijk
mo.tige hardheid (na jo.o.rs~ en voorjnarshout) van het opper. 
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vlak. Het noodzakelijke schoonhouden van de oppervlak.ken 
en de ongelijkmatige krimpeigenschappen van voorjaars- en 
najaarshout enerzijds en van kern- en spinthout anderzijds 
maken snelle verlijming na het schaven gewenst. Hierom is 
ookkunstmatig en zo gelijkmatig mogelijk drogen vóór het 
lijmen een vereiste, ook van de samenstellende delen afzon
derlijk ,om ongewenste belastingen van de lijmvoegen zoals 
in fig.X-1 zijn aangeduid, te voorkomen. 
Eet bij chemische verhardinge)-vent. vrij komende water 
heeft bij weinig-poret.:.ze materialen, zoals sommige hard
houtsoorten, vaak onvoldoende uitwijkmogelijkheid om een 
goede hechting te waarborgen • 

• Rij het lijmproces is persdruk nodig om de gewenste uiterst 
dunne lijmlaag tot stand te brengen en tijdens het verhar
dingsproces in stand te houden ( z'ie hierna). 
Li ·mverbindi en li ·msoorten en hun verwerki • 

!.: 'ne onderscheiden zijn vgl .TGB 1 plaatseli,ike verbindin
gen, dat zijn kop- of einda.ansluitingen bedoeld om delen/ 
elementen van grot:ere lengte (a.h.w. delen zonder eind) te 
verkrijgen en 2} vlakverbindingen waardoor de samengestel
de paketten,gelamineerd - of kruislaaghout,worden verkrègen. 
Van de plaatselijke verbindingen geeft fig.X-2 een heeld; 
fig.2.a geeft de in TGR 197'2 en de KOMO-Richtli,jnen"voor 
de vervaardiging van gelijmde dragende houtconstructies 
van Europees naaldhout - 1969 11 opgenomen vingerlas met 
vingerlengten van 60 - 40 mm; fig.2.b geeft een z.g. mini
vingerlas die ook met suooes (~ra e-u:_-deU:s.A) wordt toege-
past; een maat tussen die beide in van 20 vindt ook 
toepassing. De grotere maat wordt ook gebruikt om gelijmde 
pakketmoten van kruislaaghout - dat is hierbij nodig i.v.m. 
de beperkte lengte van de moten i.v.m. de lengte van de per~ 
sen - of eventueel ook van gelamineerd hout te verbinden 
(fig.2.a'). Dit kan ook gewenst zijn voor spanthoeken (fig. 
X-3). In fig.2.c is op gelijke schaal een schuine las ge
tekendJ deze heeft als voordeel : geen houtverzwakking; na
delen t.o.v. de vingerlas zijn de grotere lengte en de moei
lijker vervaardiging. De grote ,e/t-verhouding bij de schuine 
lns moet de trek loodrecht op de lijmnaad klein houden; om 
dezelfde reden zijn de vingers in fig. 2.a en b relatief lang 
en smal. · 

~De lijmverbinding - en dat is in X.l.reeds duidelijk gewor-
den - is ten enen male voor kopshout-aansluitingen ongeschikt. 
Daarom moet zo goed mogelijk de langshou·taanslui ting met krachts
overdracht door middel van schuifspanning worden benaderd,met 
een minimum aan secondaire momenten,die oorzaak kunnen zijn. van 
trek op de lijmvoeg en dus loc:adrecht op de houtvezel. Maar dit 
houdt in, dat de krachtoverdracht nooit groter kan zijn dnn wat 
oot aan de lijmvoeg grenzende hout aan afschtliving kan opnemen. 
De in rekening te ~rengen st~r~te is daarom voor Ell!I'opees ru:.nld
b:out bepaald door i; = 1, 0 N/mm • De lijmvoeg zelf moet dan in. 
beginsel sterker zijn en wel z6 d.at bij breuk houtvezels <ap de 
lijmfilm achterblijven. De kwaliteit van de lijmvoog is in ster
ke ~te afhankelijk van het h:ou-tvocht,gehalte dnt gemiddeld 11 
+ 2 /o dient te bedragen (vgl.T.G.B.) 

• Van de twee belnn ri "ke roe en kunstharsli 'men, nl. de thermo
plastische en de thermohàrdende voor keuring van de laatste 
en indeling in vijf duurzaamheidsklassen zie TKH 1965; vgl. 
IX-7), is alleen de l aatste groep voor op sterkte berekende 
konstrukties van belang; vgl. b.v. W .A. Chugg : 11 G:luJ.am", the 
theory and pro.ctice of the manufaoture of glued laminated timber 
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structuree, London 1964, of ook o.rt, A.v~d,Velden, ffoutin
sti tuut TNO, "Ifout en lijm" in Bollwwereld no. 46, 12-11- 1 71 
(overdruk). 
lilJrell.m-f.ormajl.dehyde (UF) wordt het meest gebruikt J deze lijm 
die onder bepaalde voorwaarden (doc~70.} bruikbaar is bij voch• 
tig "binnenklimaat (RV hoger do.n 80 / o) 9 wordt verwerkt bij 
kamertemperatuur. Er wordt aan de lijm, die al of niot reeds 
in wo.ter opgelost geleverd wordt, een verharder toegeyoegd die 
het verhardingsproces in go.ng zet. Vaak wordt een strekmiddel 
(een poeder met eigen kleefkro.cht) toegevoegd ter verlaging 
van de kosten en om de voeg minder hnrd te maken; vaak omk 
een vulmiddel ( een poeder zonder eigen kleefkracht b.v. meel) 
om b.v. wegzakken in een poreuze ondergrond t e voorkomen. 
De lijm heeft een kortere of langere open tijd ter overbrug
ging van de periode tussen mengen van de lijm en persen van 
het pakket; bij dikkere po.ketten is een langere open tijd :no
dig, De verharde lijmvoeg is kleurloos en glasachtig. · 
Resorcinol-f ormaldehydeli,im (RF) is belangrijk dum-der dan lIBF 
maar is geschikt om voor onbeperkte tijd aan een buitenkli
~ te worden blootgesteld; bovendien heeft RF goede z.g. 
spleetvullende eigenschappen en is dU:s geschikt waar de kans 
bestaat op grotere voegdikte dan O, 1 (tot 1. mm); klèur rnod-bru:in. 

• Dit h.o~d~ tevens in dat ~~ per~~ruk, die in het.~lgemeen 
0,4 N/mm cd meer moet ziJn, biJ RF wat l ager ziJn kan. 

.. 

:Eij RF wordt de persdruk ook wel door nagels of nieten tot 
stand gebracht, b.v. als men een enkele laag lijmt, zoals 
de triplexhuid op de ribben bij een "ribpaneel 11 (hfdst.IX); 
de laag moet dan niet te dik zijn, en zich a.h.w. laten aan
drukken; om op deze wijze een gewenste persdruk gedurende de 
noodzakelijke perstijd te verkrijgen, en in stand te houden, 
vereist een vrij dichte nageling; DIN 1052 geeft enkele richt
lijnen voor gelamineerd hout (Brettschichth~lz) ten deze, en 
o.m. het advies om bij een aldus toegepaste persdruk niet meer 
dan de helft. van -=i in aanmerking te nemen; het Stevinlab©Xa
torium overweegt onderzoek ~p dit gebied. 
De kans op te sterke kra chtswerkingen, b.v. volgens fig.X:-1,b, 
vermindert men door volgens de T.G-B geen grotere dikte van de 
samenstellende lagen te kiezen dan 40 mm; ook de neiging van 
de delen o:m scheluw te trekken, kan o<nrznak zijn van onge
wenste trek loodrecht op de houtvezel. 
De uitvoering van de persdruk voor paketten te lamineren h<!lUt, 
vindt plaats door aanklemmen met behulp va n zware bouten m~t 
meehanisch aangedreven moeren Gn tussengeklemde zware veren 
(fig.X-4) of langs hydraltlische weg. Door de mal een gebogen 
vorm te geven en gebrll!.ik te maken van de grote buigzaamheid 
van de relatief dunne samens~ellende delen, kunnen net wei
nig neer kosten ook gebogen gelamineerde elementen worden ver
kregen. 
Mogelijkheden tot vorrageving; konstrukties met gebogen en 
scherpe h0eken. 
De dwarsdoorsnede. In fig.X-5 n , b en c zi,jn mogelijke do©T
sneden voor gelamineerde konstrukties gegeven; b en c konen 
nauwelijks meer voor, vanwege de hoge vervaardig ingskosten; 
bij o m0et in verband met de zijdelingse stabiliteit (van 
ligger of spantpoot) de h/b-verhouding binnen zekere dui
delijk door de TGB' gestelde grenzen blijven., b.v. max. 10 
bij steun zowel aan de gedrukte a ls getrokken zi jde van 
ee:g- op buiging belnst element indien daarbij niet meer dan 
45 /o van de gerekende totale belasting permanent werkzaam 
is (vgl.tabel TGB). 
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Tweedelig rw.ken volgens figiX•5•d geeft vaek een goede 
oplossing. Wat de krui$lo.agliggerd.oorsneden van fig.X-5•e 
én f betreft: ook hier geldt dat de ligger met gelamineer
de flenzen erg arbeidsintensief is; daarom wordt de laat
ltte jaren nog vrijwel uitsluitend volgens fig.5.f gecon
strueerd, eventueel verdubbeld naar analogie van fig.5.d) 
Verdubbeling geeft goede aansluitmogelijkheden bij een en.
kale poot en een dubbele ligger of omgekeerd (vgl. 11 hout keu
ze", blz.9, fig.B 14.b en c). 
Wat de maat h zelf betreft, zij <rrpgemerkt dat voor fig.5.f 
de produktietechniek (vgl.III)(nog) een beperking geeft t-ot 
1,30 m ; de maat b is hier niet aan ee:" bepaald maximum ge
bonden; men kan meer lagen in b-richting ineens persen. In
dien men bij de gelamineerde doorsnede van fig.5.a ~m tech
nische redenen b tot 196 mm zou beperken zou, bij de genoem
de h/b~verhouding,als grootste toelo.o.tbo.re hoogte - beh0u
dens bijbehorende voorwaarden - 10 x 0,196 = rd.2,00m rr.eho
ren. 
Vormaspecten, gezien in overspo.nningsrichting;konstruk~ieve 
beschouwingen. Lengte-beperkingen worden eigenlijk uitslcri
tend opgelegd door de ruimte waarin de vervaardiging moet 
plaats vinden, en door het vervoer. Dit leidt soms tot mon
tagelassen verkregen met behulp van staal; soms tot(met-zëi.g)/
Bij lnmine?en worden de benodigde totale lengten van alle 
samenstellende deler_ (gewoonlijk) met behulp van vingerlas- · 
sen voorEl.f gereed gemaakt en na machinaal bestrijken met lijm 
voor persen samengevoegd in rechte 0f (tendele) gebogen vorm 
(fig.X-6,a t/m d); aan deze vormen zijn er nog vele toe te 
voegen. In fig.X-7.n is nog een voorbeeld gegeven van biet 
veel toegepaste boogspant met hoog gelegen trekb:andf het in. 
fig.7.b gegeven oplegdetail toont een stalen schoen met op
legplaat, waartussen een rol die horizontale beweging m0ge
lijk maakt; de andere oplegging is vast. In dit geval is ge
dacht aan oplegging op een in de fundering ingeklemde kolom 
van gewapend beton. Fig.7.c laat nog een nokdetail zien even
eens voor een geval van grotere overspanning; de oplossing 
van fig.7.d komt voor kleinere in aanmerking. 
Wat de stalen voe"tpunten van grote spanten betreft zij met 
nadruk gewezen op de no0dzaak deze z'o open te maken dat 
het- hout ook onder 11 belucht 11 wordt; vooral in de buiten
lucht geldt dit; dan moet vooral "inwateren11 worden ver
meden. 
Bogen volgens fig.X-7 .worden reeds gemaakt tot overspan
ningen van 70 m (vgl. Zout-zoet-hal, waterloopkundig la
boratorium Delft, met t = 60 m; trekbll.nd van 2 sto.len U
profielen). 
Fig.X-8 toont een reeds "verjaarde" toepassing van een pa
rabolische boog, direct onderst-.eund door de fundering; op_ 
deze wi~ze worden thans overspanningen gemaakt tot 100 m 
(vgl. 11 hout keuze",blo.d 9, fi g .B.18 en blad 10, B.19 en 2Ö)• 
Er is een tendens naar toepassing van meer rechte liggers 
(vb."hout keuze 11 

, blad 4, fig.19.b en 20.c alsmede blad 
12, fig.C.3 etc. en blad 14); daarbij kan zowel voor gela
mineerd hout als kruislaaghout de hoogte van de ligger aan 
het M-verloop worden aangepast ("hout keuze", blad 14 en 
ook blad 15, fig.D.l) 
Een voorbeeld van deze tendens naar rechte liggers geeft 
ook de k©nstruktie van fig.X-9; de poten zijn I-profielen 
van handelsbiou·t; het liggerdeel kan ook, met behulp van 
"pakket 11 -vingerlassen van kruislaaghout worden gemaakt. De 
figuur geeft tevens een beeld van het t.b.v. de dimensionering 
te bepalen verloop van M, N en D. 
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Vele van de hier gegeven spantvormen ziJn geïnspireerd 
door het streven de vormen aan te passen aan een para
bolische druklijn; in dit verband zijn die van fig.X-7 
en 8 bijzonder gunstig. De gunstige sterkte/gewicht 
(massa}-verh0uding en daarbij de lage waarde voor het 
volumegewicht (massa per volume), dat oorzaak is van 
relatief grote doorsneden, maken dat massief hout bij
zonder gunstig is voor het opnemen van normaaldruk zo
als optreedt bij (nagenoeg) parab olische bogen bij ge
lijkmatig verdeelde neerwaartse belasting; daarbij 
speelt een grote rol het feit dat vervaardiging van 
gelamineerde bogen per volurr.e-eenheid niet belangrijk 
duurder is dan van niet gebogen elementen (art."Modern 
konstrueren met hardhout", P'PB 21-9-' 72 en 11-10- 1 72) 
De kniebocht van de spanten van fig.X-6.a, b, d geeft 
wat meer problemen; v~lgens de TGB mag de kromtestraa l 
R van de planken niet kleiner zijn dan R = (2,5~ + 
+ 125.)t 1 ( t = dikte samenstellende .planken; vgl. fig. 
X-10}; voor t = 20 mm is dan R = l 75;t. Voor de kromte
straal van de elastische lijn van een gebogen deel geld~: 

R =~,i.c., als M a.i: R = 175t = ~ .e, waarin e = 
E 

t/2 zodat o = 3~0 en dus bij E = 104 N/mm
2 

:o = 28,6N/îmn.
2

• 
- I 2 Vergeleken met a = 12N mm voor gelamineerd hout van de kwa-

liteit konstruktiehout, blijkt dit een zeer grote overbe
lasting te betekenen, Eu eist_lt_ TGB als R + h /2 < 10 h 
vermenigvuldiging van cr.b met 2ó+l ( ó = R/h). Als in fig. 
10, h = 15 t dan is als t = 20 mm, ó = 175/15 = 11,7: en. 
R + h/2 = 350 + 30/2 = 365 d.i~ > 10.h; de reduktiefaotor 
voor ab hier geldt du;s niet~ Dat deze overbelasting kan 

worden aanvaard hangt samen met de optredende relaxatie, 
wellicht bevorderd door h~t vochtig verlopende lijmpro
ces. Er ontstaat a ldus a .h.w. weer een marge voor opne-
men van de werkspanning. 
Wat figuur 10 betreft zij er nog op gewezen, dat de ge
stippelde "opdikdelen" zeer ongunstig (trek op lijmvoeg 
door neiging tot opbuigen) zijn be~indigd; men streve 
naar veel flal:l'Were beëindigingshoeken. 
Een voor kruislaaghout nodige variant voor deze knie 
is in fig.Y-11 geschetst. Ook voor gelamineerd hout is 
deze bruikbaar met richtingen van samenstellende delen 
als aangegeven voor de buitenlaag van het kruislaag
hout. Men reducere de toelaatbare spanningen i.v .m. de 
vingerlassendoor deze met ~· t-e vermenigvuldigen; 
voor de getekende vingerla s 9 met f, = 50 mm wordt dit 
b.v. 10/12 = e3°/o; voorts is reductie gewenst i.v.m. 
de afwijking van de vezelrichting. 
B€rekeningen. 
Vaak wordt voor de hier besproken volwandige drieschar
nierspa nten de berekening van momenten, dwarskrachten 
en normaalkrachten uitgevoerd met behulp van e en~
lijn zoals is weergegeven in fig . X-12 . B.v. is M = 
kracht 2,maal a 3 ,en :Ma_= kracht 3, maal a4. De waa~den 
voor N en D volgen uit een ontbinding volgens fig. 
X"l2.c. De berekening van de doorsneden vindt plaats 
zoals in beginsel is besproken in hoofdstuk VII en om ... 
schreven in het desbetreffende TGB-voorschrift, met in 
achtneming van berekening op knik (kniklengten volgens 
TGE). Er moet rekening worden gehouden met de nodige 
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st~un tegen uitknikken van de gedrukte onderkant van de 
span~en aan weerszijden van de knie (vgl. VII, druk + 
buiging, met betrekking tot knik loodrecht op het spant
vlak) • 

• Voor bogen vindt de berekening v oor de verschillende be
lastinggevallen in beginsel plaats op overeenkomstige 
wijze (zie ook art. ir.J.G.Hageman: "Berekening van hou
ten gelijmde cirkelvormige of parabolische bogen" in 
"Bouw", 12.4. 1 58) • 

• In bochten bij gelamineerde konstrukties moet indien het 
buigend moment de kromtestraal wil vergroten een controle 
plaatsvinden van de optredende trekspanningen loodrecht 
op de vezel. Geëist w0ord~ da5M ;· 2 

.L 2R.b.h ~ 0,25 N mm • 
Deze berekening is ook belangrijk voor liggertypen vol
gens fig. X-13 • De boogvorm heeft hier funationele be
tekenis 9 of is gekozen door de architectonische ontwer
per i.v.m. de ruimtelijke vormgeving. 
Andere 11 li.imhout 11 -toepassingen ; slotopmerkingen. 

• Ook voor vakwerken kunnen gelamineerde onderdelen worden 
gebruikt. De figuren X-14 en 15 geven daarvan voorbeel
den. Voor enkele suggesties t.a.v. gebruik van gelami-

. neerd hout zij nog gewezen op blad 17 van "hout keuze 11
; 

consoles zoals in fig ~E.3 geven een ongunstige belas
ting op de lijmvoegen; oplossingen zoals in fig.E.l en 
E.2 zijn te prefereren. De konstruktie van fig.E.3 zora 
voor kruislaaghout meer in aanmerking komen. 
Een recent voorbeeld (1971) van een vakwerk met gelamineerde 
r~nden en wandstaven i s eeh cverspanning van 60 m voor een 
ijsstadion te Grefrath (Dld ), nabij Venlo. 
In 1972 kwam in Dortmund de overkapping van een ijsstadion 
gereed waarvoor vakwerkliggers met randen van kruislaaghout 
werden toegepast • 

• De hoge eisen die moeten worden gesteld aan de wijze waarop 
de industrieële vervaardiging van gelijmde draagkonstrukties 
plaats vindt , hebben geleid tot de opstelling van de eerder 
( X.2 ) genoemde richtlijnen opgesteld door de 
certificatencommissie gelijmde dra~ende houtconstructies , 
een commissie van de 
Stichting voor Onderzoek , Beoordeling en euring van 
Materialen en Constructies ( KOMO ) van de 
Vereniging van Ned. Gemeenten • 
Bedrijven die aan de richtlijnen voldoen kunnen een cert)~i
caat verwerven • Door het verstrekken daarvan brengt de 
Commissie tot uitdrukking dat de betreffende fabriek door 
haar in staat wordt geacht goede en duurzame lijmverbinding~n 
te vervaardigen. 

D. K. 25-11-'72 
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XI "Gesta elde konstrukties 11 met rin dellvels en kram laten; 
stift- en as-konstrllkties v l.Hfst.III • 

XI.l. Orientatie • 
• In VII is gesproken over het ontwerpen van vakwerken en 

in III (in hoofdzaak) over mechanische verbindingsmidde
len. Hier gaat het nu om de vormgeving van de verbindingen 
van vakwerken van het gestapelde type volgens fig.VII-5. 
b.IV, met mechanische verbindingsmiddelen,die o.m. gunstig 
zijn ook voor het opnemen van de in III~4 gereleveerde "om
keerkrachten". 
We zagen in X dat met gelamineerd hout en kruislaaghollt vaak 
volledige gelijmde konstrukties worden gemaakt (vb. fig.X-3, 
6 en 8); soms worden echter van/met gelamineerd hout (LH) of 
kruislaaghollt (KH) eveneens "gestapelde" konstrukties opge
bouwd met behulp van mechanische verbindingsmiddelen (vb.fig. 
X-9 en "hout keuze", blad 9, fig.B.14.b en c). 

• Ook grote gestapelde vakwerken worden soms gemaakt met randen 
en (event.) wandstaven van LH en KH en verbonden met mechani
sche verbindingsmiddelen in,of door,het oontaotvlak van langs 
elke.ar lopende delen; eon der delen ter plaatse van de verbin
ding kan, zoals we eerder zagen,ook staalplaat zijn aangeslo
ten met bouten door passende gaten en ~ánzijdige verbindings
middelen of draadnagels resp. houtdraadbollten. 

In III.5 is er al op gewezen dat bij stapeling de lijmver
binding nauwelijks in aanmerking komt; dit i.v"m. mogelij
ke secondaire trek loodrecht op de lijmvoeg. Dit bezwaar 
is er, althans in dezelfde vorm, niet bij de gelijmde 
(Duitse) D D B -konstrllktie waarop in hfst.III.5 en IV.7 
onder konstruktie-elementen ("industrie"-ligger) is ge
doeld (vb. fig.XI-l;vgl. fig.IV,19.b, c, dl._ en die in 
fig.XI-1 nader is aangegeven. 
De bedoelde secondaire belasting van de lijmvoegen bij 
stapeling hangt overigens met de "staafvorm en onderlinge 
opbouw" (VII.2, fig.VII-5, bIII/IV, den e) nauw samen. 
Zoll lijmen hier worden overwogen dan zou hierop, en op de 
keuze van de houtdikte (hout bij voorkeur dunner dan 30 mm), 
en op zorg<ruldige fabrieksuitvoering bijzonder moeten wor
den gelet; deze toepassingen, die overi,::_;ens zouden thuis 
horen in hfst. X , worden hier slechts P.M. vermeld • 

• Dit hoofdstuk holldt zich op grond van het bovenstaande dus be
zig met verbindingen van gestapelde konstrukties en verbindings
middelen anders dan lijm (zie X), nagels (zie VIII) en moerbou
ten zonder meer,niet voor blijvend werk; zie III.5 • 

XI.2.. Knooppunten van vakwerken; richtli ·nen voor de knoo untvor
ming bij e>ebruik van handelshout -afmetingen • 

• Het ideaal is om de staafopbouw symmetrisch tG doen zijn en de 
aansluitingen centrisch; door asymmetrische aansluiting (fig. 
XI-2) ontstaat een wringmoment op de randstaven in dezelfde 
geest als op de randdelen in fig.VII-5"d is aangegeven. Daar
om gaan wij hier uit van een opbouw volgens fig.v;r-5.bIV. 
Voor grotere vakwerken verbonden met ringdeuvelse ~ordt voorts 
excentriciteit bij de aansluiting 7 zoals in fig.VIII-9 voo:r 
een eenvoudige genagelde ligger is geaccepteerd, vermeden; 
gunstig is daar wel dat, waar de randen overcapaciteit heb
ben - momenten klein aan liggereind - de wandstaafkrachten 
en dus de exoentriciteitsmomenten groter zijn, terwijl waar 
de momenten het grootst ziJn, nlo in het midden, juist de 
wandstaafkrachten klein zijn. 
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• Met krachtenspel bij een B'.'?.stapeld knooppLmt is gecompliceer
der dan indien in enig kn-0oppunt alle staven op één centrale 
knoopplaat zijn aangesloteno In dit laatste geval is er even
wicht indien elke staaf zijn kracht door een voldoende ver
binding op de knoopplaat kan overdragen" In het geval van 
stapeling moet er speciaal op worden gelet dat in elk contact
vlak de kracht kan worden overgedragen die voor het evenwicht 
van het geheel noodzakelijk is; het is dan denkbaar dat elk 
staafeind wel de verbindingsmiddelen heeft die op zijn kracht 
(of de mogelijk optredende krachten) zijn afgestemd~ maar 
niet zo,dat het totale evenwicht tot stand kan komen. 
In fig.XI-3 is als voorbeeld een spanthoek gegeven met ver
bindingen domov" kramplaten of ringdeuvels (één type van de
zelfde maat); fig"3oc geeft (gearceerd) de "gereduceerde" 
krachtenvreelhoek voor het omcirkelde knooppunt; immers staaf 
4 loopt in 2 door. \lordt nu verondersteld dat staaf 1 zijn 
kracht met twee verbindingsmiddelen tussen 1 en 0 in princi
pe juist kan afgeven, dan kan 3 dit ruimschoots ( 4 verb.mid. )i 
Haar de resultante van 1 (l') en 3, d:Le blijkens de figuux sa
menvalt met het verschil van 4 en 2 en daarmee dus evenwicht 
moet maken, moet nll in het overhlijvende contactvlak, tussen 
0 en 2/4, kunnen worden overgedragen; de twee verbindings
middelen die daarvoor ter beschikking staan zijn onvoldoende • 

• De eenvoud van uitvoering 1 en ook de andere kostenaspecten, 
maken dat voor de gewone randaansluitingen §..~nassige verbin
dingen (fig.XI-4.a} zeer besli st iroorkeur verdienen boven 
konstrukties die meerassig zijn zoals in fig.,XI-4o b en c; er 
is hier gedacht aan ringdeuvels, hoewel de hier volgende be
schouwing m~m" ook voor kramplaten (d<'Jc,,.6) van toepassing is. 
In figo4oa moet voor ringdeuvels f6 î3 mm de diagonaalbreedte 
i.v&m• de scheve belasting ten minste 140 mm zijn (doc.4a.fig. 
20) om bij de 11 belaste randafstand 11 (belasting onder 45°) de 
volle basisbelasting te mogen rekenen; de vertikaal en de rand 
moeten hierbij tenminste (randa.fs -:;anden onbelast); 94 mm breed 
zijn. 
In fig.IX-4.aol is nog eens de opbouw getekend volgens de hier
boven gememoreerde figoVII~5~d~ nier wordt niet de diagonaal, 
maar de rand scheef belast, zodat deze breder moet zijn om de 
volle basisbelasting te mogen rekenen~ De diagonaal kan door 
de eenzijd:i.ge aansluiting ~ran elk der beide delen ni.:r ten hoog
ste slechts 2 x 9500N(houtdikte voor tweezi jdige aansluiting, 
i.c. voor de rand, minimaal 58 mm) groot zijn en dus de kracht 
in de vertikaal, en ook de resultante van D en V op de rand 
(vgl. krachtenveelhoek, fig~XI-4oao2) V2.9500N. 
Bezien wij de voorkeur-oplossing van fig~IX-4 0 a dan is duide
lijk dat a.aar zowel vanuit V als uit a.e rand 2 x 9500N op het 
diagonaal-eind kan wm~den overgebracht, zodat dan de kracht 
in D = 2 V2o9500N (vglofig.4a"2)o 

!.i In figoXI-4.b is te zien hoe bij een -Cwee~J.g.e_ verbinding 
de aanzienlijk grotere minimale houtbreedten zijn, nodig om 
nog toelaatbare deuvelafstanden (doc&4a, fig 0 13a) te krijgen; 
wel moet hier L, v .m" de minimale deuvelafstanden de modifica
tiefactor m5= 0,8 (doc"~a, fig"l8) in rekening worden gebracht, 
zodat in feite maar 60 /o meer kracht mag worden overgebracht 
van rand op diagonaal en omgekeerd, dan bij het é~nassige ge
val (îo0 

/o meer in de verbinding vert:i_kaal~diagonaal omdat 
hier d-'- groter is). Z_ou de ringdeuvel f6 112 mm worden gekozen 
bij de éénassige verbinding, en zouden de minimale houtdikten 
voor de maximale kracht :!.n ~ 73 mm (vglo doco4a, tabel D} ge ... 
handhaafd worden, dan zou max " iop.v" 9500N, 14500 N kunnen 
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worden overgedragen (53°/o meer) bij een breedte van V 
groot 140 mm, D 186 mm en R 140 mm, maten niet veel ver
schillend van de afmetingen bij de twee-assige oplossing 
van fig.XI-4.b. Van deze laatste zijn nadelen t.o.v. de 
eenassige : 2 x meer (zij het wat goedkopere)ringdeuvels 
en bouten en 2x zoveel arbeidshandelingen; voordeel is 
de iets grotere te rekenen krachtsoverdracht~ 
Door staafverbreding overgaan op een twee-assige verbin
ding met ~ 112 mm volgens fig.XI-3.b leidt tot irrëele 
houtbreedten. Dan komt in beginsel een oplossing volgens 
fig.VI-4.c in aanmerking waarbij ca. 80°/o (vgl. eindaf ... 
stand opdikstukken op doorgestoken einde van V) meer dan 
bij de ~~nassige mag worden overgebracht, tenzij de maat 
a tenminste 180 mm (dan 100°/o meer) i.p.v. 130 mm zou be
dragen (doc.4a, fig.17). De bewerkelijkheid van de Qplos
sing van fig.3.c, de extra klossen en het aantal van vijf 
assen (bouten) waarvan drie met ringdeuvels maakt deze -
overigens qua krachtoverdracht en onvergrote staafbreedte 
fraaie oplossing - nauwelijks meer aanvaardbaar. 
Indien de éénassige oplossing ~ helemaal voldoende is 
ware ook te overwegen volgens doe.Aa, par.3.6tdraadnagels 
toe te voegen ; in geval van een kramplaatverbinding zow 
als versterking ook een extra bout in aanmerking komen(doc" 
6 , par. 3. 7) • 
Een alternatief voor uitbuiting van een beschikbaar con'
taotvlak geven de in III.3 en 5 besproken staalstiften~ 
hoewel belangrijke winst aan over te dragen kracht voor 
een bepaald minimaal conta ctvlak - b.v. dat,ni!Jdig voor 
de eena ssige verbinding met ringdeuvels ~ 13 mm - niet is 
te bewerkstelligen, bieden zij voor (wa t) grotere contact
vlakken zeer gunstige mogelijkheden (vgl. III. 5). Erg be
langrijk is daarbij de vlotte werkwijze waarbij, na ~it
leggen en voorlopig aanklemmen van een stavenpakket, voor
boren van gaten en inslaan van de stiften van 66n zijde een
voudig mogeli j k is. 
Een bijkomende moeilijkheid voor de berekening van een knoop
punt z oals dat va n fi g .XI-3.a b.v. is, dat er vooral a ls ge
volg van wind, event. van rechts of ook van links, met het, 
optreden van een aantal verschillende krachtencombinaties 
in een knooppunt moet worden gerekend; in fig.3.d is zo'n 
tweede combinatie aangegeven met ook w&er gearcreerd de 11gere
duceerde11krachten-driehoek waarvan de zijden de krachten aan
geven die in de verschillende contactvlakken moe t en worden 
overgedragen. Dit tweede krachtenschema toont omkeer-trek
krachten in de staven 1, 3 en 4, waarop de verbinding even
eens dient te worden afgestemd. Wij gaan dit hier niet ver
der na omdat dit voorbeeld geen navolging verdient. 
In "M.c.m.hol!llt", hfst.8, wordt een aan te bevelen oplossing 
voor een kniekno~ppunt a ls van fig.XI- 3 gegeven. Daar wmr
den voorts a lle belangr i jke kno~ppunten van een dergelijk 
driescharnierspant besproken en uitgaa nde van de biji elk 
punt behorende k~achtenveelhoeken geconstrueerd. Daar wordt 
ook getoond welke invloed verschillende wijzen van oplegging 
van de gordingen en de bovenrandknooppunten hebben op de ver
binding ter plaatse. 
Een waardevolle mogeli jkheid om in een knieknooppunt als van 
fig .XI-3. l:); zowel trek a l s druk over t e dragen, laten de fig. 
XI-6.a en b zien. De voornaamste in dit praktijkgaval ( draag
konstruktie kerkgeboQw) s a mentreffonde staven bestaan lillt 
!-profielen van gelijke b:oogte ( gemeten loodrecht op het 
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spantvlak); daardoor ZJ.Jn eenvoudige trekaansluitingen mo
gelijk met behulp van dunne staalplaten, die zi,in aangesl©
ten met houtdraadbouten" 
De drukkrach-teYr - vrijwel permanent optredend als gevolg van 
de gelijkmatig verdeelde neerwaartse belasting - kunnen i:im 
dit geval door een stervormige drukaansluiting worden overge
dragen (fig.XI-6~b/; de stalen knöopplaa.t helpt daarbij, nl. 
door de aansluiting van enkele kleine, mede evenwicht makende, 
staafkrachten te bewerkstelligen. 

XI.3- '.ll.rek en druk• lassen hoeko lossin en en o le en bij druk-. 
overdracht kopshoutcontact o 

• De verbindingsmiddelen in het contactvlak van langs elkaar lo
pende staven, die in de eerste helft van deze eeuw ter beschik
king kwamen, gaven een oplossing voor het vanouds dri ende ro
bleem van de trekverbinding (vgl~ toognagel in de konstruktie
ve houtbouwo Zij hadden tevens dit gunstige aspect dat zij even
zeer en gelijktijdig konden dienen voor drukoverdraoht. 
Dit moet evenwel de ogen niet doen sluiten voor de mogelijkhe
den van directe drukaansluiS.ngen van hout - op - hoULt, anders 
dan de in III.2, fig~III-11: behandelde~ 

• Druklassen in doorgaande staven b.v., mijn nl. het eenvoudigst 
indien t:titgevoerd als zuivere kopshoutaansluitingen; voor de 
noodzakelijke samenhang, en/of een eventuele omkeerkracht, is 
te denken aan koppelklossen verbonden met moerbouten - al of 
niet als onderdeel van een kramplaat- of ringdeuvelverbinding -
of met draadnagels, b.v~ zoals in fig.XI-7.a voor een tweede
lige randstaaf is aangegeven • 

• Een hoekoplossing, b.v. voor punt F van de bovenrand van het 
spant van fig.XI-5, is in fig.XI-7&b gegeven; ook hier kops
houtaansluitingen, waarbij volgens hetzelfde beginsel als in 
fig.XI-3.o, de getrokken wandstaa.:if.is doorgevoerd voorbij het 
systeempunt. Aldus is de benodigde trek- in een drukaanslui
ting omgezet" 
Als de wandstaafkraoht niet te groot is komt ook de oplossing 
van fig.XI-7.c in aanmerking • 

• Opleggingen van spanten vinden bij voorkeur plaats op het k<0ps
hout van een einddiagonaal of van een hellende randstaaf. 
Als voorbeeld zij gewezen op de zwart gemaakte vlakjes in fi~. 
XI-8,en op fig.B"l, detail I, van blad 7 van "holl't keuze"; het 
gaat daar om de hiervóór, in hfst "VIII-·:5, besproken standaard
ontwerpen. 
Eet is noodzakelijk bij de opleggingen - en ook bij voetpun
ten van kolommen - te denken aan de eventuele behoefte (bij 
relatief laag eigen gewicht) aan verbinding/verankering van 
overspannings"/ondersteuningskonstrukties tegen opwaartse 
krachten door windzuiging.., Bij de konstruktie van fig.XI-8 
is de topdiagonaal van de oplegb __ ok ten behoeve van een der
gelijke verankering doorget2okken (vgl.art.PTB, no.21 7 1912). 
In dit speciale geval ging het tevens om overdracht van hori
zontale kra chten op de oplegbok~ Meestal worden voor deze 
verankering stalen beugels of bouten gebruikt; in "hout keu
ze" blad 7, fig"B.l, detail I b.v o,zijn zij niet getekend 
ma.ar wel gewenst; in figoB:"3,detail III iE met dit doel een 
klampje getekend. 

XI.4 - De keuze van richting en vorm van wandstaven ten behoeve van 
vereenvoudiging van de aansluitingen vraagt de aandacht ook 
weer allereerst uit economische overwegingen; soms tevens 
met het doel een rust i ger voorkomen van de konstruktie te 
verkrijgen. Van dit laatste is het systeem Greim, van fig. 
VIII-10.a en b, een goed voorbeeld. 
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• In hfst.VII werd besproken hoe door aanpassing van de vorm 
van de bovenrand van een vakwerkspant aan een parabool, de 
wandstaafkruchten klein worà.en _(Ji_g~ VII-3).. Door manipula
tfes met de richt:i.ngen van de wandstaven) vooral die van
uit punt Fen B(fig~XI-5), kan eventueel nog naar verdere 
verlaging van wandstaafkrachten worden gestreefd. De cre
monafiguur geeft daarvoor eventuele aanwijzingen (vgl. 
"M.c.m.hout", hfst~9) • 

• De oplossingen in fi gaXI-T voor boven-aansluiting van de 
staaf FB van figoXI-5, hebben duidelijke bezwaren; de op
lossing van figoXI·~ 7 "1(,1 is erg bewerkelijk en het doorste
kende staafeind is hin~rl:~jk voor de dakkonstruktie; bij 
aansluiting volgens fig ~ 7Dc kan slechts een kleinere kracht 
worden overgebrachto Verdubbeling van de diagonaal (ook) in 
de breedte, verdient dan overweging (fig~X-9~a) o 
Een dergelijke verdubbeling van wandstaven van een parallGl
ligger nabij de oplegging,is gegeven in figo9"b • 

• Een mogelijkheid grotere krachten over te dragen is er met 
ringdeuvels_ d0or staven vb.n hardharu.t to kie~en (doe. 
4oa, houtverbindingen met ring- en plaatdeuvels}; bhv. mogen 
bij gebruik van ~zobé de basisbelastinefnmet de factor 2 wor
den vermenigvuldigd" 
Men kan zich dan beperken tot hardhout voor die staven waar
voor é~nassige verbindingen bij gebruik van naaldhout, door 
de grootte va.....1 de staafkrachten, niet mogelijk zijno 
Ook is het nog mogelijk door b~v~ drie- o[ vierdelige randen 
te kiezen meer aansluitvlak vo0r wandstaven te cre§eien en 
daarbij eventueel ~eerdelige diagonalen te kiezen van rond
staal, bij de knooppun-~en gela~t aan staalplateI_! die tu!s
sen de rand- en vertikaaJ.delen worden opgenomen. Deze kunnen 
dan met behulp van plaatdeu-vels etJ:'.';-:.ssi ": worden aangeslo
ten. Guns-cig is hier ook <ie v-erm::..nd.ering van de pakketdikte b:j.j 
Overdracht van eot~c.n:~en en mo_mente.!!• stapeling. 
Met staalstiften [Duits : Stabdübel; liever niet 11 staafdeu
vels11) zijn beha:lve vakwerkknooppunten ook reeds met succes 
buigstijve hoekverbindingen -voer ge l amineerde en "gekruis
laagde" konstruktie3 gerr.,g,akco Daarvan geef·t; figuur 10 een 
voorbee·ldo Ret relatief geringe aplijt~ en afschuivingsge-
vaar bij _lf_ruislaaghout maakt da-i; dit bijzonder geschikt is 
voor deze staalstifttoepasbingen. Het plaatsen van de stif-
ten in cirkel vormige patronen is :L::l dit opzicht guns tigl het 
bevord.ert ook, het gelijk op mcment belasten van de stiften. 
Zowel voor knooppunten van vakwerken als andere konstrukties 
is de in hfst"I.II genoemde "E.ê.Y.~~"een voorbeeld van 
een der meest recente ontwikkelingen (vgl..fig 0 III-l9);. De 
staalplaten waarop alle krachten worden geconcentreerd wor-
den allereerst met draadnagels of houtdraadbouten aan het 
hout verbonden; a.e plaatgroott.e kan geheel naar behoefte wor
den gekozen (fig.XI-11, a , ben c),soms wordt (vgl .fig.11.b, 
gestippeld) ook nog een staalplaat Gftn de buitenzijde aange
bracht. De berekening van de ze verb:i_nd.ing van staal op h0uit 
verloopt geheel zoals in de TGF en de beireffende documenta
tiebladen, Nr~ 2A en 11 is aangegeven. 
De massieve of buisvormige as(eventueel borgbout) die ver
volgens alle staalplaten passend (en he~ hout door een ruim 
gat} passeert. kan, a l s in de staalkcnstruktie gebruikelijk 
worden berekend; daarbij worden i..v om, de stuikweerstand de 
staalplaten eventueel door oplassen van een extra plaat ter 
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plaatse van de as, verdikt. De konstruktie van fig.XI -11 is een 
overspanning van ca. 60 m toegepast voor een ijsstadion te 
Grefrath (Dld) nabij Venlo. De hoogte van de ligger , d.i. de af
stand van de aslijnen van de randen, is 4,00 m, d.i. slechts 
1/15 van de overspanning. In VII-2 werd een hoogte van ca. 1/10 
gemotiveerd; door de hier gedane keuze is b.v. op de bouwhoogte, 
en dus de gevels, 2m bespaard. Het geheel kwam tot stand door een 
reeds vro(gtijdig begonnen samenwerking van architect, raadgevend 
ingenieur en uitvoerder; het ontwerp was mede gericht op een 
minimaal k:raangebruik bij de uitvoering • 
De liggers waarvan alle staven bestaan uit gelamineerd hout zijn 
aangevoerd in drie delen , die in het werk zijn gelast met las-
s tuRken tussen de randdelen~die zijn verbonden met ringd9uvels. 
In fig.XI-12is de overkapping gegeven van het wielerstadion in 
MÜnchen (Olympiade 1972). De in de . figuur zichtbare vier assen 
werken op geheel vv8reenkomstige wijze als bij de konstruktie 
van fig. XI-11. 

• Indien bij vakwerken zoals hierboven besproken, alle krachten 
d.m.v. ~lplaat van de randen naar de wandstaven, of omgekeerd, 
worden overgedragen, dan is het ook denkbaar dat men a.h.w. de 
plaat verlengt en, eventueel versmald en verstijfd, als wandstaaf 
laat fungeren. 
Bij het ijsstadion in Dortmund (1972) is deze konstruktiewijze 
gekozen; de staalplaten in de knooppunten van de ca. 50m over
spannende hoofdliggers gaan hier over in (zijn gelast aan) stalen 
huizen die als wandstaven fungeren. De randen zijn in dit geval 
van kruislaaghout. 
De keuze van hout voor ijsvloeroverkappingen zoa1s hier besproken, 
hing onder meer ook samen met de wens het eventueel zich vormen 
van condensdruppels boven de ijsvloeren te voorkomen. 

D.K. 1 - 12 -'72 
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Ruimtelijke knnstrukties 
Vlakke en ruimtelijke overspanningskonstrukties. BiJ deze 
laatste worden de te dragen vertikale belastingen vanuit 
het aangrijpingspunt - anders dan door een opeenvolging 
van in vertikale vlakken dragende elementen - in meer dan 
twee richtingen naar de fundering afgevoerd (vgl.IX-lp.Als 
overspanningak_Qnstrukties overdekken zij in de regel een 
plattegrond gelijktijdig in beide richtingen. Er zijn ove
rigens allerlei overgangsvormen var. vlakke konstrukties met 
hoofd- en secondaire overspanningen etc., naar ruimtelijke. 
Men denke b.v, aan gevallen met ruimtelijke liggers die nog 
wel loodrecht op hun overspanningsrichting gordingen dragen" 
Zeer vele konstruktievormen worden onder het hoofd"rti:imte
lijke konstrukties" samengevat • Indeling naar de aard van 
hoet gebruikte basismateriaal,alsook naar statisch systeem,is 
hier meer zinvol dan naar verbindingsmiddel. 
Hieronder komen dan, bij het summier, achtereenvolgens aan de 
orde 
1): 

~J, 

5 , 

ruimtelijke vakwerkkonstrukties van handelshout; 
lamellendak en roosterkonstrukties van latwerk; 
ruimtelijke liggers, vouwdaken en cilinderschalen van 
plex; 
schaaldaken (gelijmd) : hypparschalen, conoideschalen; 
torens van kruislaaghout; vakwerktorens ; masten 4l' 

6 .· koepels van gelamineerd hou:t, hangdakén • 

t.ri-

Ruirr.telijk fungerende vakwerken en ruimtevakwerken. Indien 
men parallelliggers of -spanten onder een helling tegen el-
kaar plaatst zoals fig.XII-1"a dat laat zien, ontstaat een 
vouwdak. De vertikalen, en eventueel de diagonalen, krijgen 
hier als extra taak erbij - hetzij direct of met behulp van 
gordingregels evenwijdig aan de beschrijvende lijnen - een 
beschieting c.a., met de daarop aangrijpende belasting te 
dragen,en deze over te brengen naar de goot- en noklijnen. 
Eet is duidelijk dat, indien AF de beëindiging van het dak 
voorstelt zonder speciale ondersteuning (vgl. triplex vouw-
dak hierna), de belastingcomponent loodrecht op het dakvlak 
ABEF de ligger volgens de lijn AF in ernstige mate zal doen 
doorbuigen.; 

/In de lijn en kan door effectieve koppeling van de rand-ele
menten van de samentreffende dakschilden deze doorbuiging wor
den voorkomen. / 

1Voorts steunen de dakschilden elkaar steeds in de noklijnen 
(vgl .BE):. 
Een voorbeeld van een andere vouwdakvorm die met vlakke vak
werken is opgebouwd, geeft fig"XII-1.b. In dit geval vormen 
zoals doorsnede I-I laat zien,zowel van links als van rechts 
een tweetal schilden steeds a.h.w. een ruimtelijk drieschar
nierspant, waarvan de spatkrachten door bov• een betonnen 
onderbouw kunnen worden opgenomen. Voor de aansluitingen on
derling en voor de afwerking van dergelijke dakschilden, zijn 
vlakke buitenkanten zoals aanwezig bij het systeem Greim en 
ook bij hechtplaatkonstrukties gunstig, mits op adequate over
dracht van de dakbelasting loodrecht op het dakschild wordt ge
let. 
Vlakke ruimtevakwerken analoog aan systemen met stalen buizen, 
zijn denkbaar met b.v. v:ierkante (gunstig voor druk} houtoen rib
ben (fig.XII-2 ) . 
Een moeilijkheid vormt de verbinding van de,in elk knooppunt 
samenkomende acht staven# 
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Hiervoor zijn stalen lasstukken te gebruiken waarvan de 
platen, bGv. dik 1,5 mm, passen in zorgvuldig aangebrachte 
zaagsneden in de staaf einden (fig.-XrI-2 "a, b + o} ~ Verbin
ding is dan mogelijk met door hout en staalplaat geslagen 

. draadnagels of stiften (deze voorgeboord) .ft In het hier ge
schetste ruimtelijke staafpatroon is de systeemlengte van 
alle staven gelijk. De krachtsverdeling hangt samen met 
grootte en vorm (begrenzing) van de konstruktie en de plaats 
van de ondersteuningen~ Ook bij een regelmatige vierkante vorm 
opgelegd op vier steunpunten, of rondom vierzijdig, is er voor 
de berekening de complicatie van enige verschuiving in de knoop
punten. 

XII-3 • Een al vrij oude maar interessante konstruktie eveneens van ge
zaagd (en geschaafd) handelshout is het z~g. lamelle:md.ak (van 
Zollinger) af ge beeld in fig .XII-3 " Goede zorg. eist de onder
steuning van deze gewelfachtige overkapping over de volle leng
te van de gootlijn; het is een konstruktie die bij de opbouw 
volledige ondersteuning 7raagt; voor de berekening zij b.v. 
verwezen naar ''Tirrber Construction Manuel'~AITC,New York 1966. 

• Een konBtruktiewijze die een dergelijke ondersteuning jtil.!ist 
niet behoeft is die van de z.go roosterschalen (vbn Frei Otto, 
Expo'67). Dit zijn dL1bhel gekromde" schalen gevormd uit in een 
plat vlak vervaardigde lattenroosters met vierkante mazen van b.v. 
0,50 x 0 1 50 m,en lange buigzame .latten in de lengte gelast b.v" 
met schuine lijmlassen ( fj g .XII·~4 ,,a) o Op de kruispunten zijn 
de latten met losse boUJ.tjes vorbonden, waardoor het rooster 
tot een gekromd o·ppervlak is te vervormen. t!Jitgaande van de 
vorm van de begrenzing van de plattegrond die men wil over
spannen, wordt de daa~voor a dequate v orm uit een langs deze 
begrenzing ~er,g_eha"~~n model gevonden~ In omgekeerde vorm 
met de bolling dus naar boven wordt dan de roosterschaal ge
vormd en geplaatst, waarbij de boutjes worden vastgedraaid 
(fig.XII-4.b en c)~ De afdekking vindt met dunne vervormbare 
triplexplaten plaats~ 

XII.4- Dubbelhuidige vouwscpalen v_~l'.!_t~~ zijn in beginsel niet 
anders gevormd dan het dak van fig.XII-1.a. 

•. Hier zijn het t egen elkaai· onder helling eteunende kokerliggers 
(fig . XII-5 .a , b ). Indien men de scha len op de wanden oplegt en 
daarbij fixeert volgens de gevellijnen ABGDE; ••••• en E'.JKLl.II •••• , 
dan zullen in de noklijnen de dakschilden tegen elkaar gaan 
steunen en beneden, indien vri j gelaten, door het doorbuigen 
over de slappe kant (lood.re'.')ht op de dakschilden), vervormen 
volgens de streeplijnen en zodoende een gaping vertonen die 
b .v. door bouten op zekere onderlinge afstanden kan worden 
gedicht. ~en veel vlottere montage dan van afzonderlijke dak
schilden is mogelijk, en wordt b . v . in Nederland toegepast, 
volgens fig .5.d. Twee dakschilden zijn in de nok door schar
nieren verbonden en worden in "spreids.tand" door middel varu 
aan hijskabels verbonden jukken op hllln plaats gebracht. De dan 

tweetal al- beneden overblijvende ga.ping (fig"5.e) tussen elki_wordt 
dus gemon- vervolgens door de hijskraan met een winkelhaak gedicht, vol
t eerde dak- gens fig.5.e'; daarna worden door de,in de schets aangegeven 
schilden samentreffende scharnierogen9 pas3ende pennen gestoken. 

• Boven de dakschilden van figoXII-5 ~b is aangegeven hoe de 
gelijkmatige belasti~ dGor middel van rib a neelwerki na.ar 
goot- en nokli jn wordt 1n-vergebracht (fig.5. f ; daarb.ij wor
den de randen van de kokerliggers in geval van toepassing 
van scharnieren , tussen deze ( vgl . afstand a) op buiging 
belast. Er resul t eren dan in nok- en goqtlijn de in fig~ 
5.b aangegeven krachten (tezamen P/sin~) die do dakschil
den (kokerliggers) normaal in hun vlak belasten wae.rbij 
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in de bovenranden druk (kn:i.ksteun tegen elkaar), en in de on
derranden trek optreedt. 
De eindschilden vervormen zoals links in fig.5.e is aangege
ven. Er werkt in het vlak van het laaste schild alleen van 
bovenaf P/2sina.. Het zal duidelijk zijn dat bij winddruk op 
de eindwanden het laatste dakschild in tegenovergestelde zin 
wordt belaste Wenst men de geschetste horizontale verplaat
sing te vermijden dan moeten, over de lengte van AR (fig.5.a} 
verdeeld, een aantal (bcv •. rondstalen) trekkoppelingen naar 
de andere eindwand worden gemaakte 
In het geval van de horizontaal? met het laatste dakschild 
mee bewegende eindwan~, moe~en de punten A en H in elk ge
val (fig.XJI:I-5.a.) zo worden verankerd dat daar een horizon
tale reactie kan worden gelverd. In G, E, G, K, M en 0 zijn 
er alleen vertikale reactiesc 
De uitvoering van de dakschilden is in beginsel genageld mo
gelijk; ~ar beperking van de vervorming is evenwel voor gro
tere overspanningen dan b.vo 10 m, geli,jmde uitvoering (spleet
vullende lijm) aan te bevelen. De persdruk tij.dans de lijm
verharding kan moeilijk anders dan d.mbvo draadnagels of nie
ten worden tot stand gebracht~ 
In fig 0 XII-5&f wordt wel duidelijk dat voor de maat h bij voor
keur weer handelslengten moeten worden gekozen, terwijl de rib
afstand, b.v. 600 mm, weer op de plaatbreedte (ea. 1200 mm} dien~ 
te ~ijn afgestemd& 
De oplegging in a, E, enz. moet zo geschieden dat de krachten 
effectief vanuit de konstruktie in de wanden of kolommen wor
den overgebracht. 

-.: Met dakschilden van andere dan rechthoekige vorm zijn talrij
ke andere dakvormen mogelijk ook b.v. de vorm van fig"XII-1.o. 
In fig.XII-6 is nog een voorbeeld gegeven; het i~ de vorm van 
een kerk in St oLouis (Miss o )USA • 
Ruimteli,jke lig@rs." F.foewel dit ook weer vakwerken kunnen Z1Jn, 
geven wij hier het voorbeeld van een overkapping met triplex-
11nabla11-liggers. (fig"XII-7). De gordingen hebben hier tevens 
een koppelende functie; zij worden dus boven de in V-vorm ge
monteerde (en onder gekoppelde): kokerliggers op trek belast en 
maken daarbij teveno deel ~it van een stabiliteitsverband dat 
nodig is met het oog oD eventuele ongelijkmatige bovenbelas
ting" 

• Een geprefabriceerd ruimtelijk liggersysteem voor vloeren en 
- daken is het in de Angelsa~sische lam:don veel toegepaste (ge

patenteera.e) nTr~" (fig"XLi:: -8) • 
(!J;ilinderschalen van triplex, uitwendig van vorm als in "hout 
keuze'', blad 11, fig.Bc27 gegeven, verschillen in die zin daar
van, dat zij primair in een richting loodrecht op het vlak van 
tekening oversparm.en9 de gewelfwerking die in fig.B.27 is be
doeld, is bij cilinderschalen secondair; de in fig"B .• 27 gete
kende gelamineerde liggers ontbreken dan ook 0 Ook de ribben en 
regels waarop het triplex is bevestigd, dienen op de liggerwer
king van de schaa: te zijn afgestemd? 
Sc:haeldaken van geschaafde delen , 
De hypparschaa1 is de meest gemaakte vorm.(fig"XII-9.a). 
liet in twee richtingen gekromde vlak van de schaal kan men 
zich ontstaan denken zoals i~ de figuuT is aangegeven, nl. 
door van een oorsproILkelijk plat vlak de tegenover elkaar 
gelegen randen een tegengestelde verkanting te gevenJ de 
rechten op het oppervlak blijven recht en vormen de "be
sohrijvenden" van het verkregen "regelvlak" dat 

geaneut:n 
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volgens of evenwijdig aan de diagonalen, resp.trek- en dl·uk
parabolen te zien geeft; horizontale doorsneden zijn, zoals 
gestippeld in fig. 9.a is aangegeven, hyperbooltakken. De 
trek- resp. drukkrachten hebben resultanten die d.m.v. 
schuifspanning op de randen in de richting van de(twee)opleg
punten worden afgegeven. Deze steunpunten moeten tevens een 
horizontale reactie kunnen leveren, hetzij vanuit de funde
ring, hetzij met behulp van daartoe speciaal aangebrachte 
(meestal stalen trekstaven). Zoals de randdoorsneden in de 
figuur laten zien variëert de aansluithoek van schaal en 
rand over de lengte van de rand, iets dat kostbaar is in uit
voering. Het is niet te vermijden dat bij de genoemde kracht
overdracht tussen schaal en rand randstoringen als gevolg van 
de verbinding ontstaan. 

• Bepaling van de grootte van de normaalkracht in de randen is 
op eenvoudige wijze mogelijk door,met als gegeven de verti
kale reacties in de beide steunpunten, die in grootte over
eenkomen met de helft van de vertikale neerwaartse belasting, 
deze vertikale reactie te ontbinden in de richtingen van de 
randen eii81iet andere steunpunt. 
Door het anisotrope karakter van hout, met na.me door de lage 
E- waarden loodrecht op de vezel, kan van schaalwerld.ng pas 
feitelijk sprake zijn :indien zowel in de trel'<-als in de druk
richting een laag planken loopt en indien deze lagen goed met 
elkaar, bij voorkeur met lijm ( persdruk eventueel met draad
nagels ),zijn verbonden. Beide lagen zijn dan primair in de 
vezelrichting belast o 

Indién men drie lagen wenst of nodig heeft, verdient het aan
beveling aan de buitenzijde lagen te leggen volgens de druk
parabool en daartussen een laag volgens de trekparabool. 
Voor een berekenin~ moeten werkzame E- w~arden voor het totale 
pakket als functie van b.v. de richting van de buitenlagen 
worden bepaald; hiervoor zijn bruikbaar formules van Hankinson 
voorkomend in de Angelsaksische literatuur. Ook voor de ver
dere berekening moet naar de literatuur worden verwezen, of 
ook naar kolleges technische mechanica. 
De schalen,die bij gelij~matig verdeelde neerwaartse belasting 
behoudens de genoemde randstoringen een zuivere membraan
werld.ng vertonen, zijn stijver naarmate de verkanting groter 
is; men denke aan orden van grootte van 1 : 5 a 1 : 2 voor 
de tangens van de hellingshoek van de randen. 
De beplanking wordt aa.ngebracht over balken die lopen volgens 
een der richtingen van de rechte beschrijvenden van de schaal 
en die deel uit maken van een voor de uitvoering noodzakelijke 
volledige ondersteuningskonstruktie. 

•Uit een oogpunt van materiaaleconomie zijn schalen in beginsel 
gunstig; gelijktijdig wordt in twee richtingen van de platte
grond de richtlijn "maak h groot" gehonoreerd, terwijl tevens 
wordt geprofiteerd van de integratie van de scheidende kon
struktie in de dragende. Door de kostbare uitvoering,waarbij 
ook het moeilijke vervoer een rol speelt , is deze konstruktie 
soms toch weer in het nadeel; een oplossing kan zijn uitvoering 
in een "veldfabriek", zoals in 1970 heeft plaats gevonden met 
een 28-tal hypparschalen, in combinaties va.~ vier, op het 
Weena in Rotterdam. 
Houten hypparschalen worden gemaakt tot afmetingen van de orde 
van grootte v~ 20 x 20 m; naarmate de afmetingen gro·' -o·· ~ wor
den, worden zij minder gunstig i.v.m. knik. Daarom zijn voor 
grotere overspanningen hangdaken (vgl.fig.XII-12)gunstiger. 

• Variantvormen van de hypparschaal verkrijgt men door vanuit het 
platte vlak, of een hoekpunt naar boven (fig.9.c) , öf een 
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hoekpunt naar beneden (Îigo· 9.c) te brengen ; er blijven 
dan twee aaneensluitende randen horizontaal~ hetzij laag, 
hetzij hoogr Met elk dezer basisvormen zijn verschillende 
compositi,~~' b.vo van vier schalen, mogelijk, b.v. met b 
volgens b' en met c volgens c 1 , 0 11 en c"'. Fig. XII.-9.d 
toont tenslotte een ontspanningsgebouw nabij Poole(Z~id 
Engeland)! met in plattegrond"vliegervormige" schalen. 
Conotde-sc~~ zoals zijn aangegeven in fig.XII-10 zijn 
regelvlakken IBet rechte beschrijvenden die lopen van een 
boog naar een rechte basislijn, d.w.z. loodrecht op de ge
tekende stippellijnen. Zij worden ook weer opgebouwd imit 
lagen met onderling gekruiste vezelrichtingen, die bij de 
uitvoering worden uitgelegd over bolken die lopen volgens 
de genoemde beschrijvenden. Zij zijn toegepast voor de dag
lichttoetreding in het Stevinlaboratorium II(Delft) en wor
den rondom. door eP-n bet .onkonstruktie ondersteund~ 
T·or.ens ( toxenspJ tsen); van kruislaaghouit zijn na de o©rl{)g 
In z"uid Duitsland op vele plaatsen gemaakt. Zij heb bon ver"' 
geleken met klassieke torens, gebouiwd van balkhol:llt, een zeer 
eenvoudige structuuro Een voorbeeld van zo'n toren is gege
ven in 11M.c.m.hout 11 hfst.12. 
In Duitsland zijn reeds voor de oorlog zêndmasten van ge
zaagd_)lout gebouwd tot een hoogte van 140 m; een dergelijke 
toren daterend uit de dertiger jaren is nabij Mtlnchen nog 
intact cj net zi.jn ruimtevakwerken met mechanische verb .middelen .• 
In verschillende landen worden voor bovengr.~mdse eleotrisch.e 
leidingen ook ~en van gele.mineerd hol:llt vervaardigd. 
Een speciale vorm van ruimtelijke konstrukties vertegemroor
digen d.e kmepels gGbouwd van gelamineerd hout. Fig.XII-11 
geeft daarvan een tweetal voorbeelden. Volgens fi~.~11.a is 
het dolfinarill'IIl in Harderwijk gebouwd; de horizontale reac
ties worden hier geleverd dom' een betonring. Het patroon 
van fig"11.b wordt in de USA soms ook gekozen" 
In fig.XII-12 is een hangdak gegeven , toegepast voor over
kappi:ng van een open ruimte in het Westfalenpark in Dortmund. 
Het is in feite een yoorgespannen hangdak. De onderste doorsnede 
laat het verloop zien van de langste hangribben • 
De hangribben,die zijn gemaakt van gelamin2erd hout, zijn in 
de platt egro:>ld mGt streep-stiplijnen aangegeven • De voorspan
ning van Let uit drie lagen bestae-nde dakvlak (fig.12.b) kwam 
tot stand door aanspannen van de in fig.12.c stippeld aange
geven kabels ; die zijn verankerd in een betonfundering. Zij 
brengen vi a è. e in plattegrond getekende gebogen randen een 
trekvoorsparuLing in de hangribben en daarmee tevens in het 
volgens fig.12.b gebogen dakvlak • Op deze trekspanning kan nu 
zonder bezwaar een drukspanning door belasting van het dak 
worden gesuperponeerd. 
In 196/, is in Lav.sanne een hangdak gemaakt van geheel ander 
type , en wel met hangstroken van triplex. Het betreft hier 
een feesthc.l met een vrije overspanning van 80 bij 100 m; voor 
afbeeldingen hiervan zij verwezen naar hfst.12 van 
''Modern construeren met hout''. 

D.K. 9-12-'72 
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XIII Keuzebeschouwingen; combinaties; calamiteiten; uitvoering; 
P .M.-gebiedenJ 

XIII.l - Stofindeling; materiaalkeuze algemeen. 
In hoofdstuk IV.9 is onder meer als mogelijkheid voor in
deling van de stlldiestof betrekking hebbend op hout voor 
draagkonstrukties, een "indeling naar bestemming" genoemd. 
Een dergelijke indeling is gevolgd in de mon~grafie · 

- ~ voor draagkonstrukties -
8 Verantwoording van de keuze van str~c

tull!r en vorm en van samenstellings- en 
konstruktie-technieken& 

Dit geeft een wat andere ingang tot de stof, die q.q. meer 
is gericht op het kiezen van "wat en wanneer 11

• Het is dui
delijk dat grootte, vorm, groepering en inrichting van te 
realiseren ruimten, zoals deze volgen uit de funktionele 
eisen, dus uit de doelstelling van het; gebouw, in elk af
zonderlijk geval mede aanwijzingen in zich h.ouden voor de 
keuze uit de. vele mogelijkheden in hou't. De (konstruktief) 
ontwerper staat dusvoor de taak de eisen en gegevens in 
optim.aleLoplossingen te vertalen. L draagkonstruktieve 

• Bij elke bouwopgave geldt in feite moer algemeen de nood
zaak van een gemotiveerde keuze uit de verscheidenheid van 
beschikbare konstruktiematerialen, t.wo beton, hout, kunst
stof en metaal (meestal staal) en hun varianten (b.v. bij 
hout s Europees naaldhout, hardhout, triplexsoorten, kruis
laaghout etc.}, en daarbij de keuze uit voorhanden konstruk
tieteohnieken (vgl. bij hout :bruikbare konstruktietoohn.ie
ken als van genagelde triplexliggers, van kruislaagspanten., 
van vakwerken met ringdeuvels, enz.). 
Ret ideaal zou zijn dat de funktionele eisen ~odanig naar 
hun relatief gewicht geformuleerd, on de relevante oi en
scho.:epen van de in beginsel bruikbare konstrukties '.mate
rialen en technieken), met inbegrip van de kosten, zodanig 
tot uitdrukking gebracht zouden(kunnen~ worden, dat een exac
te toetl'!.~mogelijk zouu zijn van de mate waarin elke eie· d'OOr 
een bepaalde oplossing wordt gehonoTeerd~ Dan zou:. de groot
ste waarde van de som van de produkten van gewiohts- en hono
reringsfactoren keu:zebopalend zijn, zowel voor de materiaal-
s oort en zijn varianten als de bijbehorende konstruktiotech
niek, de uitvoering inbegrepen~ 
Door de vele nauwelijks weegbare factoren die in he~ geding 
zijn, is dit uiterst moeilijk. 

• Dergelijke moeilijkheden hebben veelal tot gevolg dat aller
eerst de keuze van de materiaalsoort reeds voor~ op minder 
rationele l'onden plaatsvindt, of <Dok op grondvn1et onbelang
rijke maar nog?): onweegbare s cholo ische ozichts unt:en. 
Zo krijgt hout soms de voorkeur omdat het eon mot de mens 
verwant} levend materiaal is dat zekere gevoelens van be
haaglijkheid oproept, en eon andere keer wordt het afgewe
zen "omdat het brandbaar is", zonder hot besef b.v. van de 
relatief grote mate vo.n brandwerendheid die met no.me de vol
wandige gelijmde konstrukties bezitten. 
Een praktische moeilijkheid hierbi\j' is ook, dat mede - dirige
rende inistanties zoals overheid (bouwtoezicht en hrandweer) 
en assurantie niet altijd hun eisen in functionele zin, op 
grond van in de normen en voorschriften geformuleerde cri
teria, éénduidig onafhankelijk van materiaalsoort en kon
struktietechniek, plegen te stellen, b.v. wat bTandveilig
heid betreft volgens NEN 1012, u'i tgedrukt in een bepaalde 
gewenste tijdsduur voor de (gedefinieerde) "brandwerend
heid". 
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Voor deze problematiek zij verwezen naar een onder auspici~n 
van het C~ntrum voor Houtresearch (CHR) verschenen artikel 
vem D. Korfker en D.B.Pa.U:l in PTB; 11-1- 1 69, getiteld: "Bro.nd
werendheid van dakkonstrukties met- gelamineerde liggers van 
Europees naaldhout, en ook naar hot artikel van D.K. in PTB 
7-6-72 ~ over 11 J)e praktische betekenis van het speurwerk t "a. 
v.hout en brandveiligheid. 

• Voorts is er het feit dat "uitsluitende" criteria. voor enig 
materiaal, zoals he~ gevaar van aantasting in natte ruimten, 
er nauwelijks nog zijn, do©rdat om redenen van welzijn het 
binnenmilieu veelal waar nodig wordt geoonditioneerdo 
Jillet is duidelijk d.at mede daarom vaak de kosten bij de ketillze 
een o•erheersende rol zullen moeten spelen. Tot een eerlijke 
onderlinge vergelijking van de vele konstruktieve mogelijk
heden op dit punt, is men in feite eigenlijk alleen in staat 
indien verschillende alternatieven zouden zijn uitgewerkt ten 
behoeve van reëele prijsaanvragen. 
In IX.6 en x.1 kwamen de funktionele eisen voor een gebouw, 
als uitgangspunt ook voor de draagkonstrukties, reeds ter 
sprake. Er zijn daarnaast en ook benevens de directe kosten, 
nog verscheidene factoren te noemen die een keuze meer of 
minder mede kunnen beïnvloeden, zoals mogelijkheid om de kon
struktie te veranderen, restwaarde, marktsituatie, financie
rings- of subsidie-regelingen 1 levertijd~ beschikbaarheid 
(denk b.v. aan ontwikkelingslanden), enz. 
Een overspanningskonstruktie zal wat de kostprijs betreft, 
mees~al ook in relatie tot de fundering moeten worden be
zien, waard~or het vraagstuk nog complexer wordt. 
Een (poging tot) systematische behandeling van het totale 
materiä.alkeuzevraagstuk valt buiten het bestek van dit kol
lege. 

XIII.2 Combinaties van materiaalsoorten& Indien men zich losmaakt 
van vooroordelen en zo objectief mogelijk mogelijkheden 
toetst, zal vaak blijken dat combinaties van materialen de 
voorkeur verdienen. In dit opzicht zij fig.X-7 gememoreerd , 
waarin een gelamineerde houten boog is gegeven die is voor
zien van een stalen trekband en is opgelegd op kolommen van 
gewapend beton die in de fundering zijn ingeklemd • In hoofd
stuk XI.5 en ook in ''hout keuze" komen toepassingen van stalen 
staven/kolommen bij houten overspanningskonstrukties als effi
ciënte mogelijkheden naar voren. 

• Bij al deze keuzen van combinaties geldt als richtli.jn (vgl.V.2) 
'~tem de materiaalkeuze af op specifieke functies in de 
konstruktie". Dat wil b.v. zeggen dat hout door zijn relatief 
gunstige EI-waarden vooral in aanmerking komt voor konstruk
tie-elementen met grote drukkrachten (vgl.art. D.K. in 
PTB 27-9 en 11-10-'72 getiteld ''Modern konstrueren met hard
hout'~. De hierboven genoemde · en 'in X.4 besproken gelrunineerde 
~ogen zijn daarvan een goed voorbeeld, en dit te meer omd4t de 
vervaardiging v~ grote bogen geen extra moeilijkheden -
behoudens eventueel montagelassen - oplevert, en omdat voorts 
gelamineerde bogen als zodanig t.o.v. rechte elementen geen 
bijzondere vervaardigingsproblemen geven. . 
In deze gedachtengang passen ook de (efficiënt belaste) trek
banden van gewalst staal, eventueel rondstaal, met weinig · 
lengtelassen en eenvoudige verankeringsmogelijkheden bij de 
oplegging (vgl. fig. X-6. b). 

XIII.3 - Bij het keuzeprobleem waarvan hierboven sprake was komen ook 
kwesties van levensduur(gewenst en verondersteld) aan de orde. 
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In dit verband zou ook de kans op calamiteiten aandacht ver
dienen, doch daarover ontbreekt stellig ~et nodige statf.tische 
materiaal. Alvorens enkele aspecten van deze kans bij hout te 
bespreken zij er op gewezen,dat calamiteiten bij draagkonstruk
ties van gebouwen zijn te zien als gevallen waarin de omstan
digheden oorzaak zijn dat de beoogde veiligheidsmarge (vgl.II~). 
en III. 4) die elke konstruktie behoort te hebben, is oirerschre
den. Die marge is nodig, a) omdat de belastingen wel eens hoger 
kunnen zijn dan op grond van de interpretatie van de voorschrif
ten is aangenomen, b) omdat de sterkte(n) van materia~l en ver
bindingen wel eens extra veel van cle gemiddelden zouden lrunnen 
afwijken, c) omdat de uitvoering wel e :ms te wensen zou humen 
ov·rlaten, d) omdct bG,schadiginc::en van ''elke aard ook in de 
loop van de levensdw~r van de konstruktie zouden kunnen O'Jtre
den~ en tenslotte 1 e) de berekenints, nog afgezien ve.n rel:~n
fot~ten, wel eens niet de werkelijke toestanden tijdens de 
levensduur zou kunnen dek~·~en. 

• Moeilijkheden in de pra}:tijk zullen soms zijn terug te voeren 
tot gEl_vallen van samentreffen van ongunstige omstandigheden 
met oo'rekking to ·c twee of meer van de ienoemde partiële 
onze]~erheidsfac.tor~n. Zij lrunnen ook te wi i ten zijn aan ex
treme omstandigheden met betrekking tot (:en der gereleveerde 
factoren. 
Bij _ hou.tkonstru}'.":ti~s vraagt vooral in verband met de moei
lijkheid va:;.1 de knooppuntvorming, de konstruktie van .?_"t_~bili
tei tsverbanden (vgl.hfst.VI) bijzondere aandacht; van groot 
be:1._ang is in dit verband ook de identi~tei t van de aangeno:(i"en 
rekenschema's met de konstruktieve w2rkeli-ïkheid. B.v. kan 
het-voorkomen dat de feitelijke konstruktie van èe stabili
teitsvoorzienin-::2n in een dakvlak 8en onvoldoende wa ::rborr,: 
biedt voor h e t tot stand k omen van de bi.i de berekening van 
eeu vakwerk:spant a.sngenomen lmikleneten vai1 gedrukte spant
randen loodrecht or> ' et spantvlak. 
Moeili,i kheden van deze aard dreigen sons ook in het BS'nt§.g_~
s"tadiu.:g. Dearom bepaalt '11GE '7 out 1972, art.3.2 b.v. dat 
" de stabilit8it van een konstruktie in elk stadium van de 
montage ver :.;el:erd mo e t zi.in?' Ti:et achterwe r.:e 12.ten van bepaalde 
rekensom.men juist hiervoor, kan soms funest zijn' bij dit re
kenwerk zijn voor dei~ct:-oU:en stadia, zowel relevante reken
schema' s als adequat~elastinpaann2..men noodzakelijk. 
Haar ook allerlei andere aann~men kunnen in ongunstige zin 
te ver af ligge:'l van feitelijke to'standen. Zo kan b.v. bij 
sé:'JD.engestelde drukstaven of Lolor.:Tillen de 'Y- factor door een 
bepar lde wij z e van uitvoering zeer veel kleiner zi.in en da.2..r
mee ook het trap.g11eidsmoment_, dan is aangenomen. 

XIII. 4 - Voor een goede ui tvg erinJ?: i s allereerst nodig dat d.e kwali-
teit van de materialen voldoet. Dit vrazo, n;t all -:r eerst de 
juiste bestelr:sbepaling8n. Daarvoor zij verwezen naar de 
HVI-ui tP"ave: " Leidraad Hout IIIc'\ waerin o .1:::.. wordt aanbe-
volen g~bruik te~ maken van de do'Or de Stichting Km~io ( 's Gra
vanhage) geboden gelcge1óeid om voor hout een !\orno-garantie te ./ 
eisen. 
Bier zij er aan herinnerd, 11oe voor gelijmde konstrukties 
(vgl.X.6) vervaardir,ing kan worden geeis t in e en bedrijf met 
KOMO-certificaat. 

· Het is voorts nodig dat in 11et bestek duideli i · - staat omsc'.1.re
ven b.v. hoe bij leveringen buiten h ::: t bestek, b.v. van fa
brieksspa.nten, de ui tvo 2r:i.ng svet!'antwoordi:;l:i i ld:ieden lig.r-en. 
Een goede uitvoering vrac'.gt voorts d'J.ideli ~ke en êénduidige 
tekeni ngen; b.v. mo e t de plaat ~ van el ke draadnagel in een 
genagelde konstruktie in 1Uill:-·maten nauwkeurig zijn a8.ngegeven. 
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Voorts moet er bj; de uj i.;-ro Orinc: 13'0Cdo controle zijn, zeker 
niet altijd uit vr0es voor opzettelijk afwijk-en van "bestek 
en tekening, m.a2,r oók omdat de drac . ..zwiidte van onopzettelii)c'e 
eSwi;Lingen veelal onvoldoende kan worden overzien. 

XIII.5 - In dit slothoofdstuk memoreren we nog een pr,ar g_,~bieden van. 
dre,gende '1_0~~-tkonstru.l~tij)_.,ê_ die in de obj eet-gerichte monogra
fie " hout keuze " niet zi,in behandeld en in dit lcollcge ook 
als voorbeelden van toepassing van besproken technieken, niet 
voorkomen; wij denken hierbij aan .!?.rugc-en_ en aan hul TJko:ris truk
~ b.v. voor betonbekisting. 
::J:oewel b.o:.1ten brw::rqen in verkc'"'r.mJ.::;..c;.en enl<ele ma,len zi i n +;oe
gepast, b.v. '!elam.ineerde bruggen voor verkP.ersknooppunten in 
de boscebieden van '1et Westen van de USA, omvat het gebruik van 
hout voor ~.~octgangersbruggen· over v-ork; orswogen een o:mvan2;
rijker gebied. 
Hout;;n brugg .·.n over watcnngcn zijn in l10t v0 rloden vele malen 
too~epast. Een uitgebreid gobiod van to : passing vormen thans 
de (vaak hard-)houten bruggen in parken en r ccrcatiG--gobicden. 
Kouten h·c~lpkonstruktics in hoofdza2k voor betonbckis tine;cn, 
omva t·len eon omva,ngrijk toepassingsgebied, zowel t.a.v. daar
voor gebruikte e l ementen (DSB- liggers in Duitsland; vgl. 
fig.Iï.T-18.b on fig.XI-1) als konstruktie-svstemen, die ovori
ccns in het al0om'.; .;; n teruggrijpen naar de hie r bohandolde 
technieken . 

§tudicstof L Documont~ie / Litoratu}!!'. 

- ''Modern construeren met hout", ir.D.Korfker, uitg.Stam., 
Culombor~, +966; 142 blz. 

- î'fonografie: "Hout voor draagkonstrukties ", verantwoording van de 
keuze van struktuur en vorm en van sam.•;nstellings- c.q. kon
struktietechnieken, D.K. dec. 1970; 37 blz. + 20 fig . bladen. 
NEN 3180 Kwali toi tseisen voor }fout ( ZV:-T 1970) ( vorkrij gbaar bij 
dictaten verkoop) 
TGB 1970, Houtconstructios, ontwcrpnorm 33852; def. uitg. begin 
1973 (idem dict . verk,) 

- Docwnontaticbla den 2a, 4a, 5, 6, 7a, 8, 10, 11, 12,en 13 (B0r ..: 
koning van gen Lgeldo triplex lal.oopplaten); 
Brochures B4a en B7; on voorts 
Leidraad Hout IIIc 
(gratis vc r krijrsbaar in nap HVI, vgl. bijlage Ovc.::rzicht norm.en etc.) 
TGr lozing aanbevolen ove rdrukken: 

"Hout als constructiemateriaal in h e den en toe komst" 
door ir.D.Korfker (1962). 

• "Enkele opmerkin~en over s chaalconstructie s in houtt mo t uit
vooringsvoorbeoiden" door ir.D.Korfker (1963). 

" Bra.rtdw~r~ndheid van dakconstructi<:s met golamim.:crde liggers", 
door ir.D.Korfker en D.B.PauJ (Bouw 1969) 

Voorts artikelen Korfker: 
· ' ' Praktis che- betek.onis s :;_1eurwerk hout en brandvei lj_gheid", 

PTB 7 - 6 - 1972 
· "r'Iodern konstrueren met hardhout", PTB 27 -9 - '72 en 11 - 10 -'72 
· " JJo,ut in perspectief", Bouwwer-.Jld, aug. '69 
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- Bui tcmlands c li t...~ratuur: 
• Fonrobort / Stoy / DrÖg8 : "Grundzuge dos Holzbaues im ~-fochbau" 

318 blz ., uitg. Wilhelm Ernst u. So~n , Berlijn 
• Lehra.ann / Stolz 2 : n Ingonicurholzbau", 52 druk 1972 , uitg. 

Teubner, Stuttgart / 
• von Halasz; Holzbautaschenbush, uit€' . Wi 1 helm -,;;rnst u. Sohn, · 

Berlijn 
• Booth / Roo cc: " The structural use of Timbcr " ( commen-t&;,r 

CP 112) 1967, uitg. Spon I td, london 
· Juncrican Inst. of Timb ;; r Strv.c t a r ·_:s ( A.I.T. ): "Timbc r 

Construction Manuel", 19f:fi , uitg ., John 1-liloy and Sons, inc., 
New York - London 

• Chugg: Glule..rn , London 1964 
• Council of the Forest Industries of British Columbia (CFI): 

Plywood Constructie~ Manuel , Vancouver 1969 • 
• Hoffmann / Griese : "Baucm mi t Holz 11 (ar chi tectuur en constructie) 

Stuttgart • 

Dalft, 16 - 12 - '72, D.K. 

- Geen overdruk zonder overleg -



- ffioutkonstrukties - 1972/1973 
Lector ir.D.Korflter 

Inhouds0pgave 
·• 

I Inleiding en ori~ntatie 

II Ret basismateriaal verkre 
aamenstelli s behandelin (fig.1-13) 

II.l - Bruikbaar natuurprod~ct • 
II.2 - Eigenschappen en veredelingstechnieken • 

- Schema principe systematische indeling soorte~
II.3 - Mechanische en reologische eigenschappen van lbl.et ba

sismateriaal; berekeningsvoorschriften. 
- StBrkte/gewicht-en sterkte/prijsverhoudingJ basisma

teriaal. 
- Yoelaatbare spanningen. 
- Stijfheid, vormveranderingen, tijdeffecten. 

III Verbindingen en verbindingsmiddelen(fig.11-23) 
III.l - Oude en nieuwe verbindingen:• 
III.2 - Hout-op-hout-verbindingen in dragende konstrllk:ties • 
III.3 - Mechanische verbindingsmiddelen 

1) door en 2) ~ het contaotvlak van langs elkaar 
lopenc1e rsta.venJ 
3 )' idem door en in contactvlakken tllssen holl\t en staal-
~; 
4) !IX.er aanslllitvlakken van staven gelegen in eenzelf
de vlak. 

III.4 - Toelaatbare krachten voor mechanische verbindingsmid-
delen, verschuivingen. 

- t:i tgangspllnten • 
- Modificatiefactoren • 
- combinatie van verbindingsmiddelen; omkeerkrAchten; 

tabel\verschllivingen~ 
III.5 De kel.llZe van een verbindingsmiddel. 

Ontwikkeling van de hollten draagkonstrllkties; klassie
ke en moderne technieken elementen· berekenin inde
ling, fig.l t m 22 

IV.l - Orientatie; boom en balk. 
IV~2 - Samengestelde balken met "timmermans"-dellvels e.d •• 
IV.3 - "Gewa pende" balken. 
IV.4 - Schoor- en hangwerken. 
IV.5 - Kapspantkonstrll~ties steunend op de zolderbalklao.g, 

resp. zonder steun van een balklaag; springwerk, ge
bint, steekkap. 

- ''Pfetten"-, "Sparren"- en "Kehlbalkendach". 
IV.6 - Konatrlleren in verleden en heden. 
IV.1 - Konstruktie-elementen. 

- Enkelvoudige elementen : vloer- en dakbalken, 
gordingen (Grip-hoekankè:rs, doe.la); 
heavy deoking. 

- Samengestelde elementen; industrieliggers. 
- Ruimtelijke elementen. 

IV.8 - Berekeningsgrondslagen : bela stingen volgens TGE, 
vervormingen, zakking in eindtoestand. 

IV.9 - Indeli~gscriteria. 
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v .2 

v.3 

v.4 

VI. 

VI.2 

VI.4 
VT.5 

vr.6 

VII 

VII.l 

VII.2 

VTI.3 
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blz. 

Het konstruktief ontwer van houten overs annin skon- 19 
strukties fig.l-4 

- Architectonische en konstruktieve vorm; p.m. 1 hout in 
de fundering. 

- Richtlijnen konstruktief ontwerpen/konstruktieve V<iJrm
geving~ 

- Richtlijnen materiaaleconomie. 
- Motivering richtlijnen. 

Keuze van statisch bepaalde/statisch onbepaalde 21 
konstrukties in hout ; doorgaande gordingen; schar
nierliggers. 

- Vervaardiging(srichtlijnen}, vervoer, opslag, monta- 22 
ge, verkrijgbaarheid, ontwerpk~sten, uitvoeringser-
varing, onderhoudsaspecten. 

Stabiliteit bi· houten draa konstruktiea de funkties 
van de gordingen; wandkonstrukties fig.1-1 24 

- Ruimtelijke stabiliteit; vorm- en plaatsvastheid. 
- Stabiliteit met staven en koorden. 
- Stabiliteit van staafsystemen, in dwars- en langs-

richting. 
- Stabiliteit van gedrukte elementeni vorm van stabili- 26 

teits"verband". 
- Verkorting kniklengte en koppeling spantranden; 

afschoren van gedrukte randen. 
- Vorm(patroon) van stabiliteitsverbanden, spantopleg- 22 

ging en verankering. 
- Berekening stabiliteitsvoorzieningen. 
- Wandkonstru.kties; ontwerp van de d. -draagkonsitruk- 29 

tie. wan 
- Principes wandkonstruktie. 
- Kopwanden. 
- Langswanden. 

Kolom-/spantafstand; gordingoverspanning; 
sporenspa.nten. 

- Samenvattende voorbeelden 1 gebouw met vakwerk- 32 
driescharnierspantens tribune-overkapping; 
stabiliteit "houtskeletbouw". 

Eet ontwerpen van vakwerken : sohemavorm en staafpa
troon, ont:werp en dimensionering van staven; 
samengestelde staven en liggers (fig.1-7) 33-

- Algemene berekeningsrichtlijnen daken en gevels 
( houtskelethtrl.Z'en). 

- Opbouwbeginselen voor vakwerken. 
- Gestapelde opbouw. 
- Ke~ze vakwerkvorm voor dakliggers samenblangend met 

dakvorm. 
- Wandstaafpatroon; boven- resp. onderrandstaafvorm. 
- Trek- en drukdiagonalen. 3.5· 
- Staafvorm en onderlinge opbouw. 
- Berekening van staven, c.q. kolommen, op trek en 

druk, ook in combinatie met buiging; samengestel-
de etaven en liggers • 36 

- Trek en trek + buiging. 
Druk : spannings- en vervormings criterium; knikkrommen• 

- Druk + buiging. 
- Kn.iklengte c.a •• 
- Samengestelde staven elf. liggers; samenwerkingsfactor îJ 38 

berekening verbinding op afschuivende kracht; druk-
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staven met klossen c.q. koppelplaten. 
- Ontwerpwijze staafprofielen bij stapeling. 

Genagelde konstrukties van handelshout; 
standaardontwerpen; hechtplaat- en nagelflaatkon-
struktie fig.1-11) 

- Witgangspunten : keuze nageldikten, ~~n- en twee
snedige aansluitingen, machinaal nagelen en nie
ten, liggervorm en -overspanning 1 speciale nagels, 
nagelplnatsing, tegengaan van trek loodrecht op de 
vezel (dit op blz. 47) 

- Opbouw genagelde vakwerken en volwandige konstruk
ties van handelshout. 
Massieve randen en dunne diagonalen. 
Volwandige liggerspanten; lassen met draadnagels 
en houtdraadbouten. 

- Veresnvoudigde genagelde vakwerkliggers 
- Standaardontwerpen voor genagelde driehoekspantenJ 

sporenspantan. 
- Verwante konstruktieteohnieken. 

Staalplaat tussen houtstaafdelen of in zaagsneden 
met nagels door al of niet voorgeboorde ga ten(Greim). 
Nagelplaten (over oontaotvlakken bij staven van ge
lijke dikte}; hechtplaatkonstrukties en vormen van 
heohtplaten. 

Txiplexk.onstrukties (fig. 1-5) 
- Verantwoording behandeling naast konstrukties ge

noemd naar verbindingstechniek. 
- Genagelde en gelijmde triplexliggers; 

vergelijkende berekeningen genagelde ligger. 
Verbinding lijf en flens; berekening lij:f op 
dwarskracht. 
Kokerliggers en I-liggers; rolafschuiving bij ge
lijmde uitvoering; verstijvingsribben. 

- T~iplex panelen voor vloer-,~ak- en wandkonstrukties. 
- Houtskeletbouw : platformbouwmethode 
- K~nstrukties met knoopplaten van triplex. 
- Triplex voor portaalkonstrukties, vouwdaken etc. 
- Triplex soorten en duurzaamheid; toelaatbare 

spanningen etc •• 

Gelijmde konstrukties (fig.1-15) 
Ori~ntatie : 7eredelingstechnieken, vormgeving, 
hygi~ne, brandwerendheid etc •• 

- Lijmhechting. 
- Lijmverbindingen, lijmsoorten en hun verwerking. 

Plaatselijke verbindingen : vingerlas en 
schuine las. 
Vla.kverbindingen voor opbouw houtpakketten;. 
pakketvingerlas; sterkte lijmvoeg gelijk aan 
schuifsterkte hout. 
Thermoplastische en thermohardende kunstharslijmen; 
persdruk; spleetvullende eigenschappen • 

- Mogelijkheden tot vormgeving; konstrukties met ge
bogen en scherpe h0eken 
Dwarsdoorsnede. 
Vorm.aspecten, gezien in overspnnningsrichting; 
konstruktieve beschouwingen. 
Bogen, rechte liggers, aanpassing druklijn; 
kniebocht (kromtestraal) bij driescharnierspanten. 
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X.5 - Berekeningen; spo.n nü1g door buigen; trek loodrecht 59 
op lijmvoegen. 

X.6 - Andere 11 lijmhout 11 -toepassingen • 60 
Industriële vervaardiging; Komo-certificaat. 

ll 11 Gestapelde 11 konstrukties, met ringdeuvels en kram

XJI:.1 

xr.2 

XI., 

XI.5 

XII 
XII.l 

XII.2-

x:n:.3 
XII.4 

XII.5 

XJ:I.6 
XII.7 

_l2laten; stift- en as-konstrukties; vgl. hfst1TII 
\. fig.1-12) 61 

- Orientatie; stapeling bij volwandige en vakwerkkon
strukties J uitsluiting bepaalde verbindingsmiddelen. 

- Knooppunten van vakwerken; richtlijnen voor de 
knooppuntvorming bij gebruik van handelshout(-o.fmetingon)61 
Opbouw symmetrisch en centrisch. 
Krachtenspel bij stapeling. 
Voorkeur ~~nassige en bezwaren twee-assige verbiri
ding. 
Versterking van de verbinding met draadnagels of bouten. 
Staalplaat met houtdrc.adbou.ten voor moeilijke punten. 
Trek en dru:k; lassen, hoekoplossingen en opleggingen 
bij drukoverdracht" 64 
Probleem trekaansluiting; kopshoui.taansluitingen; 
omzetting trek in druk door doorlopen van staven; 
oplegging op kopshout en verankering. 
De keuze van richting en vorm van wandstaven, bezien 
vanuit aspecten van economie, vormgeving, afwerking. 
Ringdeuvels en hardhout; drie- of vierdelige randen 
en wandstaven, event~ rondstaal. 

- Overdracht van grote krachten en momenten. 65 
Konstrukties met staalstift- en asverbindingen, 
met praktijkvoorbeelden. 
Buisvormige wandstaven bij asverbindingen. 

Ruimt~iJke kons~!ukties (fig.1-12) 
- Vlakke en r~imtelijke overspanningskonstrukties. 

Overzicht verschillende konstruktietypen in holl't. 
- Ruimtelijk fungerende vakwerken en ruimtevakwerken • 

Vouwdakvormen verkregen met vakwerken" 
Vlakke ruimtevakwerken met: vierkante of rechthoeki
ge houten staven, 

- "Lamellen"dak ; roosterschaaldaken. 
- Dubbelhuidige vouwschalen van triplex. 

Kokerligger- en ribpaneelwerki:ng. 
Eindsohilden, evento trekkoppelingen en horizontale 
reacties. 
Genagelde en gelijmde uitvoering; andere dakvormen. 

- Ruimtelij~e liggers o 
Triplex nabla-ligger; trofdek. 

- Cilinderschalen van triplex. 
- Schaaldaken van geschaafde delen. 

De hypparschaal,met trek- en drukparabolen. 
Krachtswerking, ligging van de l~gen, regelvlak. 
Variantvormen on combinaties van schalen. 

- Conoïde~schalen. 

- Torens van kruislaaghout; masten. 
- Koepels en hangdaken 0 

Vervolg zie blad 5. 
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K~uzebeschouwingen, combinaties, calamiteiten etc. 72 

- Bestemminggerichte stofindeling; keuze van het kon
struktietype in hout. 

- Aspecten van het materinalkeuze-vrangatuk algemeen; 
psychologische aspecten; overheid en assurantie; 
overheersend kostenaspect; diverse factoren • 

- Combinaties van materiaalsoorten. 
Volgen van richtlijn; boog met trekband. 

- Calamiteiten en hun achtergronden, speciaal bij howt. 
- Waarborgen voor goede uitvoering; bestek; Komo-gnran-

tie c.q. -certificaat, 
- P.M. bruggen en hulpkonstrukties 76 

StudiGst~f , c.q. documentatie bij het college 
Buitenlandse literatuur 

75 




