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Voorwoord 

 
 
De frequentie van de onderzoeksmiddag “Construeren met Hout” is sinds 
2012 verhoogd van eenmaal per twee jaar naar eenmaal per jaar. Nadat deze 
middag tot 2012 steeds door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)  in 
samenwerking met de Vereniging van Houtconstructeurs (VHC) 
georganiseerd werd heeft de Technische Universiteit Delft (TUD) zich daarbij 
aangesloten en de organisatie in de oneven jaren op zich genomen.  
In 2016 was het dan weer de beurt aan de TU/e. De middag kende ook deze 
keer een grote opkomst.  Het aantal niet aan de TU/e verbonden 
geinteresseerden naderde de 150. 
 
Het zijn vooral veelbelovende afgestudeerden en afstuderende studenten in 
de laatste fase van het Masteronderzoek, aangevuld met 
promotieonderzoek, aan  de Leerstoel Houtconstructies, die de lezingen 
verzorgen en daarmee hun kennis en ervaring delen met de aanwezigen. De 
verscheidenheid van onderwerpen die de revue passeren tonen de 
veelzijdige toepassing van hout. Veelal constructieve toepassingen zoals, 
deze keer, de spanningsverdeling in een tandverbinding, traditionele 
ankerbalk spanten, het gedrag van houtconstructies tijdens aardbevingen 
(onderwerpen gebaseerd op wat zich de laatste jaren in Groningen afspeelt) 
en sandwich elementen. Een hiervan (licht) afwijkend onderwerp is het 
gedrag van houten gedecoreerde panelen (kunstvoorwerpen) onder 
wisselende klimaatomstandigheden waar gedurende jaren promovendi 
onderzoek aan verrichten.  Bamboe constructies, een aspect waarmee de 
TU/e zich gedurende vele jaren wereldwijd onder leiding van dr. J.J.A. 
Janssen heeft geprofileerd, completeren het palet aan onderwerpen. 
 
Het mes snijdt tijdens de onderzoeksmiddag hout altijd aan twee kanten. Ten 
eerste is er de mogelijkheid de vaak nieuwe kennis, over te dragen aan hen 
die in de bouwpraktijk met hout werken.  Ten tweede biedt de middag een 
gelegenheid elkaar te ontmoeten; niet in de laatste plaats de studenten en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 
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Met de in dit boekwerk opgenomen publicaties krijgt de lezer een indruk van 
de op 22 januari 2016 gepresenteerde onderwerpen. Wellicht, dat het lezen 
ervan bijdraagt tot het vergroten van de kennis op specifieke onderwerpen. 
In ieder geval wensen wij u veel leesplezier toe. 
  
   
Prof. Dr. ir. A.J.M. Jorissen, SHR wageningen en TU/e Eindhoven 
Dr. ir. A.J.M. Leijten, TU/e Eindhoven 
 
 
Disclaimer 
Hoewel grote zorg is besteed aan inhoudelijke aspecten van de 
gepresenteerde studies, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard met 
betrekking tot het toepassen van de resultaten in de bouwpraktijk. 
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Samenvatting 

 
In dit boekwerk zijn zeven schriftelijke bijdragen opgenomen behorende bij de 

op 22 januari 2016 gegeven presentaties. Hieronder vindt u een korte 

beschrijving van de onderwerpen. 

 

(1) Bezwijkgedrag van historisch eikenhout onder drie-puntsbuiging 
– een experimenteel-numerieke studie 
Rianne Luimes, Akke Suiker, André Jorissen en Henk Schellen 

 

Hout is een zogenaamd hygroscopisch materiaal: bij wisselende 

vochtconcentraties in de lucht wisselt tevens het houtvochtgehalte. Onder 

invloed van deze 

vochtwisselingen krimpt 

of zwelt het hout: hout 

werkt. Indien dit werken 

ongehinderd kan 

plaatsvinden uit zich dit 

in 

volumeveranderingen. 

Wanneer dit werken op 

een of andere manier 

(gedeeltelijk) wordt 

verhinderd ontwikkelen 

zich spanningen (druk- 

of trekspanningen 

loodrecht op de vezel en 

wellicht ook 

schuifspanningen). 

Trekspanningen 

loodrecht op de vezel, en in mindere mate schuifspanningen, kunnen tot 

scheuren leiden. Het moge duidelijk zijn dat scheuren niet of maar 

mondjesmaat in kunstobjecten worden getolereerd.  

Het onderzoek Climate4Wood, waarbinnen twee promovenda (Stina Ekelund 

en Rianne Luimes) en een PostDoc (Cécilia Gauvin) werkzaam zijn, besteedt 

aandacht aan de reactie van het hout, afgewerkt met verschillende lagen 

(meestal fineer in het geval van kastdeuren; gesso + verflagen in het geval van 

schilderingen op panelen) op wisselende klimatologische (vocht + 

scheur

Van Mekeren cabinet deur (ca. 1700)
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temperatuur) omstandigheden en probeert uiteindelijk grenswaarden voor 

deze wisselingen aan te geven. 

Binnen het Climate4Wood project werkt Rianne Luimes aan het numeriek 

modelleren van het hout. De voordracht besteedt vooral aandacht aan 

scheurvorming in eiken panelen. 

 

(2) Ontwerpregels voor traditioneel houten spanten 
Jordan Dorlijn en André Jorissen 

 

Twee jaar geleden presenteerde Jaco den Hamer het onderwerp “Traditionele 

houten spanten”. Het nu gepresenteerde onderwerp is een vervolg hierop.  

 

et traditionele houten spant, zoals weergegeven in nevenstaande figuur, kent 

zijn oorsprong in de middeleeuwen. Nog langer geleden werd de stabiliteit 

verzorgd door in de 

bodem ingeklemde 

kolommen. Deze 

kolommen werden 

snel aangetast, 

waarna deze op 

steenachtige sokkels 

werden geplaatst en 

de stabiliteit door 

schoren werd 

verzorgd; de 

zogenaamde 

“ankerbalk spanten” 

ontstonden. Deze 

spanten vinden tot 

op de dag van 

vandaag hun 

toepassing. Door de 

ontwikkeling van 

geautomatiseerde productiemogelijkheden neemt de populariteit van deze 

constructies zelfs weer toe. 

Het gepresenteerde onderzoek gaat in op de rekenkundige bepaling van de 

draagkracht, waarbij stabiliteit en de invloed van de pen-gat verbindingen een 

grote rol spelen.Het gepresenteerde onderzoek gaat in op de rekenkundige 

bepaling van de draagkracht van het spant waarbij stabiliteit een rol speelt. 
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(3) Spanningen in een Tandverbinding 
Richard de Rijk en André Jorissen 

 

Timmermansverbindingen komen vooral voor in historische constructies.  In 

deze verbindingen is de toepassing van metalen bevestigingsmiddelen, zoals 

de zogenaamde stiftvormige verbindingen, beperkt.  

i. Timmermansverbindingen worden geacht vrijwel uitsluitend 

drukkrachten te kunnen overbrengen. Veelal wordt de doorsnede van 

de te verbinden houten elementen ter plaatse van de verbinding (fors) 

gereduceerd.  

Eurocode 5 

geeft (nog) 

geen 

ontwerpregels 

voor 

timmermansve

rbindingen. 

Nationale 

normen, zoals 

NEN 6760 voor 

Nederland, 

gaven deze 

ontwerpregels 

wel.  

In het 

gepresenteerde onderzoek worden de verschillende in het pre-Eurocode 

tijdperk gebruikte ontwerpregels naast elkaar gezet en geanalyseerd. In detail 

wordt de tandverbinding geanalyseerd. Numerieke modelering in Abaqus zijn 

uitgevoerd evenals experimenten in het laboratorium. 

 

(4) Sandwich elementen met verstijvers 
Thomas Houben en André Jorissen 

 

Sandwich elementen combineren 

een hoge sterkte en stijfheid met 

goede thermische 

eigenschappen. Nadat tijdens 

eerdere onderzoeksmiddagen 

het onderzoek naar zogenaamde 

“zuivere sandwich elementen” is gepresenteerd door Wim de Groot [2008], 
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druk loodrecht
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Rianne Luimes [2012] en Luc Castelijns [2014] is de aandacht verschoven naar 

sandwich elementen met verstijvers.  

De verstijvers hebben een grote invloed op het gedrag van de sandwich 

panelen. Er wordt lokaal buigstijfheid toegevoegd. Nog steeds zal de kern 

zorgdragen voor het overdragen van de dwarskracht; met de toegenomen 

momentcapaciteit zal ook vrijwel altijd de dwarskracht toenemen waardoor 

de afschuiving in zowel het kernmateriaal en in de (zeer dunne) huiden 

toeneemt. Daarbij is het maar zeer de vraag of door de toegevoegde eigen 

buigstijfheid van de verstijvers de theoretische benaderingen, voor het 

berekenen van spanningen in zuivere sandwich elementen, nog steeds gelden 

(de vervormingslijn ten gevolge van buiging is duidelijk anders dan die ten 

gevolge van dwarskracht). Het door Thomas gepresenteerde onderzoek gaat 

in op deze aspecten. Hij heeft daarvoor theoretisch, numeriek en 

experimenteel onderzoek uitgevoerd. 

 

(5) Het gedrag van houtskeletbouw elementen tijdens 

aardbevingen  
Chiel Bekkers en André Jorissen 

 

Tijdens aardbevingen komt plotseling een grote hoeveelheid energie vrij. 

Deze energie wordt door allerlei mechanismen, vooral door wrijving in de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grond, opgenomen. Een gedeelte van de vrijkomende energie bereikt onze 

bebouwde omgeving. Deze energie uit zich in belastingen op constructies.  

 

Verschillende soorten constructies reageren verschillend op deze belastingen. 

Constructies voorzien van een adequate “base isolation” zullen nagenoeg niet 
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op de aardbevingen reageren. De meeste constructies zijn (en worden) echter 

niet van een (geavanceerde) base isolation voorzien en zullen, willen de 

krachten binnen de perken blijven, zelf voor (een gedeeltelijke) energie 

absorptie moeten zorgdragen. De mate waarin een constructie tot deze 

energie absorptie in staat is, wordt uitgedrukt in de zogenaamde 

gedragsfactor (wellicht beter bekend als de q-factor).   

Energiedissipatie (energieabsorptie of demping) treedt uitsluitend op in niet-

lineaire processen; indien een materiaal zuiver lineair elastisch reageert is dit 

materiaal niet in staat energie te dissiperen, ofwel er is geen demping. Hout 

vertoont uitsluitend niet-lineair gedrag als het op druk wordt belast; 

aangezien bv. buiging een combinatie is van druk en trek, is de 

energiedissipatie bij buiging zeer beperkt. In houtskeletbouwelementen 

worden veel relatief slanke stiftvormige verbindingsmiddelen (draadnagels, 

schroeven, nieten) toegepast, die middels plastische vervorming van zowel 

het verbindingsmiddel als de houtvezels de mogelijkheid tot energiedissipatie 

verzorgen. Het gedrag van enkele experimenteel beproefde wanden wordt 

besproken alsmede de eerste schatting van de gedragsfactor. 

 

(6) Het gedrag van met DVW versterkte buisverbindingen 

onder cyclische belasting 
Ruud van Bakel en Ad Leijten 

 

In het proefschrift van Ad Leijten 

wordt het gedrag van met 

“Densified Veneer Wood (DVW)” 

versterkte houtverbindingen 

onder statische belasting 

uitgebreid beschreven. Uit deze 

beschrijvingen volgt, dat de 

verbinding net zo sterk kan zijn 

dan de te verbinden houten 

staven en dat de (niet lineaire) 

vervormingscapaciteit zeer hoog 

is. Deze (statische) 

eigenschappen doen vermoeden, 

dat constructies met deze verbinding goed zullen presteren in gebieden met 

seismische activiteit (aardbevingen). Om een indruk te krijgen over het gedrag 

onder deze omstandigheden zijn cyclische testen conform een in de Europese 

norm EN 12512 omschreven procedure uitgevoerd.  Deze proeven tonen de 

grote vervormingscapaciteit aan. Echter, de proeven tonen tevens aan dat de 

vervorming

b
e
la

s
ti
n

g

Response van een  

DVW versterkte buis-

verbinging op een 

dynamische belasting  

zoals omschreven in 

EN 12512

”backbone 

curve”
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“dynamische” sterkte aanzienlijk lager is dan de “statische” sterkte. Dit wordt 

weergegeven door de zogenaamde "backbone curve".  

De “backbone curve” laat zich m.b.v. het in Italië ontwikkelde “Sho.ph.i” 

programma (gespecialiseerde software) beschrijven op een wijze dat dit aan 

bijvoorbeeld Abaqus, een zogenaamde eindige elementen modelleer 

omgeving, als subroutine kan worden toegevoegd. Dit geeft de mogelijkheid 

om volledige constructies met het specifieke dynamische gedrag van de 

verbinding te modeleren. 

Door de belastingen variabel in de tijd aan het Abaqus model toe te voegen 

(bijvoorbeeld een tijdens een aardbeving gemeten belasting spectrum) wordt 

het gedrag (optredende spanningen, optredende vervormingen) van de 

constructie in de tijd bepaald.  

Uit de beschreven analyse kan, aardbevingsafhankelijk, een meer algemene 

waarde voor de zogenaamde gedragsfactor (q-factor) voor constructies met 

DVW versterkte buisverbindingen worden bepaald. 

 

(7) Drukeigenschappen van Guadua angustifolia nader 

geanalyseerd 
Tim Louppen en André Jorissen 

 

 Bamboe is wellicht een van 

de meest belovende “bio-

based” materialen voor de 

toekomst. Het groeit snel 

(omloopcyclus van ca. 4 

jaar), het is sterk en licht. 

De (geringe) natuurlijke 

duurzaamheid en de 

dwingende vorm - alleen 

beschikbaar in min of meer 

regelmatige buisvorm met 

zeer wisselende diameter – 

zijn zeker nadelen. Er zijn 

processen ontwikkeld om het nadeel van de (onregelmatige) vorm op te 

heffen; hiervoor worden de buizen in kleine segmenten “gehakt” en terug aan 

elkaar gelijmd. Nadelen zijn echter de hoge lijmkosten t.o.v. de ruwe 

materiaalkosten en de nadelige bijdrage van de lijm aan de “sustainability” 

(duurzaamheid). Vanwege deze laatste nadelen ligt een toepassing in 

constructies van bamboe als ruw materiaal (de buisvorm) wellicht toch meer 

voor de hand. 
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De Nederlandse situatie vereist, dat gerealiseerde gebouwen voldoen aan in 

de Woningwet (Bouwbesluit) vastgelegde eisen. Om aan deze eisen te kunnen 

voldoen moeten eigenschappen van gebruikte materialen bekend zijn. De 

hiervoor te zetten stappen zijn voor Bamboe (ca.1500 soorten) wellicht nog 

ingewikkelder dan voor bijvoorbeeld hout. 

 

Het gepresenteerde onderzoek gaat in op eigenschappen van de ruwe 

stammen van Guadua angustifolia, een in Latijns Amerika. 
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Bezwijkgedrag van historisch eikenhout onder drie-

puntsbuiging – een experimenteel-numerieke studie 

R.A. Luimes, A.S.J. Suiker, A.J.M. Jorissen en H.L. Schellen 

Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Nederland 

 

Samenvatting 

Historische Nederlandse eikenhouten kabinetten vertonen scheuren die 

mogelijk veroorzaakt zijn door hygroscopische en thermische 

klimaatfluctuaties. Dit schademechanisme moet volledig inzichtelijk gemaakt 

worden om museumobjecten optimaal te kunnen behouden voor toekomstige 

generaties. Om deze reden wordt in deze paper het bezwijkgedrag van 

historische eikenhouten balken onder drie-puntsbuiging onderzocht in een 

gecombineerde experimenteel-numerieke studie. De numerieke resultaten zijn 

gegenereerd met de eindige-elementenmethode (EEM), waarin discreet 

scheurgedrag is gesimuleerd met behulp van interface-elementen die zijn 

voorzien van een interface-schademodel. Zowel het experimenteel 

bezwijkgedrag als het scheurpad komen goed overeen met de EEM resultaten. 

Scanning elektronenmicroscopische foto’s van het scheurvlak laten zien dat de 

breuktaaiheid wordt beïnvloed door het zogenoemde “cel-

overbruggingseffect”. De invloed van anisotroop materiaalgedrag en de 

locatie van geometrische imperfecties op het bezwijkgedrag is aangetoond.  

 

1 Introductie 

Historische museumobjecten zijn zeer waardevol en daarom moeten deze 

objecten worden behouden voor toekomstige generaties. Om het risico op 

schade te minimaliseren, hanteren vooraanstaande museums strenge eisen 

voor binnenklimaatcondities door strikte grenzen op te leggen voor 

temperatuurs- en relatieve vochtigheidsfluctuaties. Op deze manier kunnen 

kwetsbare kunstwerken worden behouden, waarbij een laag risico op schade 

wordt gehandhaafd; echter, dit gaat gepaard met een grote energievraag en 

hoge kosten voor verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen 

(HVAC). Om deze aspecten te verbeteren, is het noodzakelijk om het ontstaan 

van schade en de mogelijke schadelijke effecten van klimaatfluctuaties 

inzichtelijk te maken.  

 

In een recente museumstudie zijn de relaties tussen de constructiemethode en 

het optreden van schade ten gevolge van klimaatfluctuaties onderzocht voor 
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70 paren deuren van laat zeventiende-eeuwse Nederlandse eikenhouten 

kabinetten [1]. Alle deuren zijn samengesteld uit 100% kwartiers gezaagde 

eikenhouten planken van hoge kwaliteit, waarbij de fineerlagen zijn gemaakt 

van verschillende houtsoorten. De schadecategorieën zijn gedefinieerd als: i) 

geen zichtbare krimp of scheuren, ii) krimp, iii) krimp en open verbindingen, 

iv) krimp en scheuren in hout, v) combinatie van ii) en iii) en/of losse 

fineerlagen. Uit de studie volgde, zoals verwacht, dat krimp optreedt in de 

tangentiële en radiale richting van de celvormige microstructuur en dat 

zichtbare scheuren voornamelijk parallel aan de vezelrichting lopen. 

Daarnaast werd er een substantieel aantal bezweken lijmverbindingen 

waargenomen ter plaatse van verbindingen tussen eikenhouten planken.  

 

Het begrip en de interpretatie van deze in-situ observaties kunnen verder 

worden verbeterd door het ontwikkelen van geavanceerde numerieke 

modellen die nauwkeurig de schadeontwikkeling ten gevolge van 

hygroscopische en thermische klimaatfluctuaties in houten kabinetten kunnen 

simuleren. Deze paper presenteert een eerste stap in deze richting, door te 

focussen op de experimenteel-numerieke karakterisering van het discreet 

scheurgedrag van historische eikenhouten balken onder drie-puntsbuiging. 

Het doel van deze gecombineerde studie is tweeledig: De 

bezwijkeigenschappen van historisch eikenhout kunnen nauwkeurig worden 

bepaald en de scheurformulering die is toegepast in de modelleerstudie kan 

worden gevalideerd. Het bezwijkgedrag van de balk is gesimuleerd met de 

eindige-elementenmethode (EEM), waarbij gebruik is gemaakt van het 

cohesive zone model zoals gepresenteerd in [2]. Om scheurpaden in arbitraire 

richtingen te kunnen modelleren is het cohesive zone model opgebouwd uit 

interface- en continuümelementen. De interface-elementen zijn tussen alle 

continuümelementen geplaatst, welke het anisotroop materiaalgedrag van 

hout simuleren. Deze modelleeraanpak is als eerste voorgesteld in [3] en is 

succesvol toegepast in bezwijkanalyses van verschillende 

constructiematerialen, zoals craquelé- en scheurvorming in polymeren [4] en 

het gecombineerd scheur- en decohesiegedrag van vezelcomposieten [5,6]. 

Voor zover bekend bij de auteurs is deze modelleerstrategie nog niet 

toegepast voor het simuleren van discrete scheuren in hout. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met de uitdagingen die gepaard gaan met het 

verkrijgen van numerieke nauwkeurigheid en stabiliteit bij dit soort 

problemen. Daarentegen zijn verschillende andere strategieën toegepast, zie 

[7,8,9]. 
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De paper is als volgt ingedeeld: Paragraaf 3 beschrijft de proefstukken en de 

belastingcondities voor de drie-puntsbuiging experimenten. Paragraaf 4 

bespreekt de experimentele resultaten met betrekking tot het bezwijkgedrag, 

het scheurpad en de microstructuur waargenomen op het scheurvlak. Het 

numerieke model wordt besproken in paragraaf 5 en de numerieke resultaten 

worden besproken in paragraaf 6. Paragraaf 7 geeft een samenvatting van de 

belangrijkste conclusies van de studie.  

 

2 Experimentele testen 

In de museumstudie gepresenteerd in [1], zijn de deuren van laat 

zeventiende-eeuwse Nederlandse eikenhouten kabinetten samengesteld uit 

eikenhouten planken die gedecoreerd zijn met fineerlagen. Zichtbare scheuren 

werden voornamelijk waargenomen parallel aan de vezelrichting waarbij de 

normaalrichting op het scheurvlak in radiale richting is georiënteerd. 

Overeenkomstig wordt in de huidige studie het bezwijkgedrag van historisch 

eikenhout geanalyseerd voor scheuren die parallel aan de vezelrichting lopen, 

waarbij de normaalrichting op het scheurvlak is georiënteerd in de radiale 

richting (d.w.z., RL scheuren). Daarnaast zijn scheuren geanalyseerd waarbij 

de normaalrichting op het scheurvlak is georiënteerd in de tangentiële 

richting (d.w.z., TL scheuren). Uit het bezwijkgedrag verkregen onder drie-

puntsbuiging kunnen de sterkte en de breuktaaiheid worden bepaald. Deze 

bezwijkeigenschappen zijn benodigd als invoerparameters voor het cohesive 

zone model dat is gebruikt in de modelleerstudie, zie [2] voor meer details.  

2.1 Proefstukken 

In overeenstemming met [10], is elke proefstuk samengesteld uit twee balken 

waar tussen een vierkant blok is geplaatst, zie Figuur 1. De verbindingen zijn 

vervaardigd met een PVA lijm (NOVA COL D1 A). Het vierkante blok is 

voorzien van een centrisch aangebrachte inkeping om bezwijken te initiëren 

en scheurpropagatie in de TL of RL materiaalrichtingen te garanderen. De 

balken zijn gemaakt van nieuw eikenhout en het vierkante blok ter plaatse 

van het midden van het proefstuk is gemaakt van historisch eikenhout 

daterend uit 1300 na Christus. Het bezwijkgedrag van jongere eikenhouten 

blokken is tevens onderzocht; de resultaten hiervan zullen in een toekomstige 

publicatie worden gepresenteerd. Het historische hout is beschikbaar gesteld 

door de Agency for Palaces and Cultural Properties uit Denemarken. 

Archieven en gebouwarcheologie zijn geraadpleegd om de datum van 

herkomst vast te stellen. Voor de proefstukken met een TL scheur zijn twee 

verschillende afmetingen getest, namelijk één met een relatief groot blok met 
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een lengte en een hoogte van a=45mm en een breedte van b=30mm, en één 

met een klein blok met a=25mm en b=20mm. De proefstukken met een RL 

scheur bevatten uitsluitend een klein blok. De lengte van de centrisch 

aangebrachte inkeping is 0.6a en de lengte van de balken is 3a, zie Figuur 1. 

Iedere specifieke proefstukconfiguratie is 5 tot 6 keer getest om de 

herhaalbaarheid van de experimenten na te gaan en een indruk te krijgen van 

de spreiding in de experimentele resultaten.  

 

 
 

Figuur 1: Geometrie en afmetingen van de proefstukken. De longitudinale, 

radiale en tangentiële richting van het vierkante blok zijn respectievelijk 

aangeven met de afkortingen L, R en T.  

2.2 Preparatie proefstukken 

De drie componenten van de proefstukken zijn in een klimaatkamer geplaatst 

die is ingesteld op een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 

65%. Nadat binnen een vastgesteld tijdsinterval een constant gewicht van de 

proefstukken was gemeten, d.w.z. het evenwichtshoutvochtgehalte conform 

[11] was bereikt, zijn de componenten aan elkaar gelijmd met een PVA lijm. 

Nadat de lijm was uitgehard, zijn de proefstukken uit de klimaatkamer 

gehaald en zijn deze voorzien van een centrisch aangebrachte inkeping. De 

vorm van de punt van de inkeping is verkregen door een botte zaag en een 

vijl te gebruiken. Vervolgens is het drie-puntsbuiging experiment uitgevoerd. 

Na afloop van het experiment zijn de massa bij 65% relatieve vochtigheid en 

de ovendroge massa van een klein stukje van het vierkante blok bepaald. Dit 

resulteerde in een gemiddeld evenwichtshoutvochtgehalte van 15,0% (klein 

proefstuk, TL scheur), 14,9% (groot proefstuk, TL scheur) en 14,0% (klein 

proefstuk, RL scheur).  

2.3 Proefopstelling en parameters 

De proefsoptelling is weergegeven in Figuur 2. Het proefstuk is scharnierend 

opgelegd en de belasting wordt ter plaatse van het midden van de 

overspanning ingeleid. De ondersteuningen zijn opgebouwd uit een massieve 

L-vormige plaat en een massieve stalen cilinder. De belasting wordt ingeleid 

via een stalen plaat met een afgeronde zijde. Het ontwerp van de 

b 

3a 

a 

gelijmd oppervlak t=2mm vezelrichting L 

T 
R 

0.6a 

0.5a 0.5a 3a 
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ondersteuningen en de inleiding van de belasting voldoen aan de eisen zoals 

omschreven in [10]. De quasi-statische belasting wordt verplaatsingsgestuurd 

aangebracht, waarbij de belastingsnelheid gelijk is aan 0,4 mm/min en 0,6 

mm/min voor respectievelijk de kleine en grote proefstukken. De grootte van 

de belasting wordt gemeten met een kracht-drukdoos en de verplaatsing met 

een verplaatsingsopnemer (LVDT) ter plaatse van het midden van de 

overspanning. De breuktaaiheid Gf van het proefstuk wordt gekarakteriseerd 

door het oppervlak onder het krachts-verplaatsingsdiagram dat vervolgens 

wordt gedeeld door het scheuroppervlak, d.w.z.,  

0

1
( ) ,

w

fG F w dw
A

       (1) 

 

waarbij F de aangebrachte belasting representeert, w de verplaatsing en A het 

scheuroppervlak.  

 

 
Figuur 2: Proefopstelling. 

 

3 Experimentele resultaten 

In Figuur 3 is de aangebrachte belasting F versus de verplaatsing w voor de 

drie proefstukconfiguraties weergegeven, d.w.z. het kleine proefstuk met een 

TL scheur (Figuur 3a), het grote proefstuk met een TL scheur (Figuur 3b), en 

het kleine proefstuk met een RL scheur (Figuur 3c). In eerste instantie neemt 

de kracht bij benadering lineair toe met toenemende verplaatsing, welk een 

lineair elastisch gedrag impliceert. Nadat de maximale kracht is bereikt, neemt 

de kracht af met een toenemende verplaatsing, in overeenstemming met de 

initiatie van een macroscopische bezwijkscheur. Dit zogenoemde 

ontstevigingsproces (“softening”) gaat door totdat de kracht is gedaald tot nul 

en de bezwijkscheur over de gehele proefstukhoogte is ontwikkeld.  

stalen plaat 
stalen L-vormige plaat 

proefstuk 

massieve stalen cilinder 

kracht-drukdoos 

testbank 

LVDT 

stalen cilinder 

stalen plaat met 

afgeronde zijde 
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Figuur 3: Kracht-verplaatsingsdiagrammen voor de eikenhouten balken onder 

drie-puntsbuiging. a) Klein proefstuk met TL scheur. b) Groot proefstuk met 

TL scheur. c) Klein proefstuk met RL scheur.  

 

Het scheurpad van het kleine proefstuk met de TL scheur is weergegeven in 

Figuur 4. Dit scheurpad is vergelijkbaar met dat van het proefstuk met de RL 

scheur. De scheur ontstaat aan de rechter zijde van de inkeping (Figuur 4b), 

en ontwikkelt vervolgens langs een bijna verticale lijn (Figuur 4c). De 

weerstand tegen bezwijken, en dus de breuktaaiheid, wordt veroorzaakt door 

celmateriaal dat de scheurvlakken overbrugt, en dat, wanneer gebroken, 

gedelamineerd en/of uitgetrokken, aan het uiteindelijke bezwijken van het 

proefstuk voorafgaat (Figuur 4d). Bezweken cellen zijn zichtbaar aanwezig 

voor RL scheuren, zoals in detail kan worden waargenomen in de scanning 

electronenmicroscopische foto’s (SEM) van dit specifieke scheurvlak, zie 

Figuur 5. De cellen met een cirkelvormige doorsnede (houtstralen/ 

parenchyma) en de cellen met een rechthoekige doorsnede (longitudinale 

parenchyma) zijn voornamelijk bezweken dwars door de celwand heen. De 

cellen met een grote breedte-lengte verhouding (vezels) zijn voornamelijk 

bezweken door middel van delaminatie.  

 

 

a) b) 

c) 
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a)               b)         c)     d) 

Figuur 4: Scheurpad van een klein proefstuk met een TL scheur. a) Elastisch 

gedrag. b) Scheurinitiatie. c) Scheurpropagatie. d) Bezwijken. 

 

 
 a)  

                        
 b)              c) 

Figuur 5: Microstructuur van het RL scheurvlak van een klein proefstuk. a) 

kijkrichting op RL scheurvlak. b) 34 keer vergroot. c) 480 keer vergroot.  

 

Op basis van de kracht-verplaatsingsdiagrammen in Figuur 3 is de 

breuktaaiheid Gf berekend volgens Eq. (1). Overeenkomstig is de gemiddelde 

waarde  en standaarddeviatie  berekend als =0,47 N/mm, σ=0,10 N/mm 

(klein proefstuk, TL scheur), =0,35 N/mm, σ=0,07 N/mm (groot proefstuk, TL 

scheur) en =0,36 N/mm, σ=0,07 N/mm (klein proefstuk, RL scheur). Voor het 

kleine proefstuk is de gemiddelde breuktaaiheid voor de TL scheur 31% 

groter dan voor de RL scheur. In de literatuur, zie [12], wordt een 

tegenovergestelde tendens gerapporteerd, waarbij de oorzaak wordt 

toegeschreven aan TL scheuren die zich voortplanten langs paden met een 

relatief lage weerstand die worden veroorzaakt door houtstralen, en aan RL 

scheuren waarbij de houtstralen juist bijdragen aan het scheur-

overbruggingseffect en de breuktaaiheid daarbij vergroten. Dit experimentele 

resultaat wordt momenteel in meer detail onderzocht en de uitkomsten zullen 

in een toekomstige paper worden gepubliceerd. Verder kan worden 

1mm 100μm 

houtstraal 

longitudinale 

parenchyma 

vezel 

tijd 

kijkrichting 
RL scheurvlak 
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waargenomen dat voor alle gevallen de standaarddeviatie van de 

breuktaaiheid ongeveer 20% bedraagt van de gemiddelde waarde, wat 

aannemelijk is voor eikenhout.  

Voor de TL scheur is de gemiddelde waarde van de breuktaaiheid voor de 

kleine proefstukken 34% groter dan dat voor de grote proefstukken. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de breuktaaiheid Gf geen 

materiaalparameter is, maar afhankelijk is van de proefstukafmeting [13]. Dit 

zogenoemde “size effect” wordt in meer detail toegelicht in paragraaf 5, 

waarin de vergelijking met de EEM resultaten wordt beschreven.  

 

4 Numeriek model 

De resultaten van de drie-puntsbuiging experimenten, zoals beschreven in 

paragraaf 3, zijn numeriek gesimuleerd. Hiervoor is het eindige-

elementenprogramma ABAQUS [14] gebuikt. De geometrie en 

randvoorwaarden van het model, de eindige-elementendiscretisatie, en de 

materiaaleigenschappen worden hieronder toegelicht.  

4.1 Geometrie en randvoorwaarden 

Voor de simulaties is het proefstuk geïdealiseerd als een tweedimensionale 

constructie waarin een vlakspanningstoestand heerst. De gelijmde 

oppervlakken tussen de afzonderlijke onderdelen van het proefstuk zijn 

gesimuleerd door deze te beschouwen als coherente interfaces. Het effect van 

een geometrische imperfectie ter plaatse van de inkeping op het 

bezwijkgedrag is bestudeerd door twee situaties te beschouwen; deze zijn i) 

geen imperfectie ter plaatse van de punt van de inkeping, ii) een kleine 

imperfectie, met de vorm van een scherpe snede, ter plaatse van de inkeping, 

zie Figuur 6. De afmeting van de imperfectie is representatief voor de 

oppervlakte-onregelmatigheden die zijn waargenomen bij de proefstukken, 

ter plaatse van de inkeping.  

 

 
Figuur 6: Geometrie en randvoorwaarden van het proefstuk en de eindige-

elementendiscretisatie. 
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4.2 Eindige-elementendiscretisatie 

De geometrie van het proefstuk is voorzien van een mesh bestaande uit 

vlakspanning 3-knoops iso-parametrische elementen met een 1-punts Gauss 

kwadratuur. Met deze continuümelementen wordt het (isotroop/anisotroop) 

elastisch materiaalgedrag van het eikenhout gemodelleerd. In aanvulling 

hierop zijn 4-knoops interface-elementen, voorzien van een 2-punts Gauss 

kwadratuur, tussen alle continuümelementen geplaatst, zoals weergegeven in 

Figuur 6. Deze aanpak is als eerste voorgesteld in [3] voor het simuleren van 

scheuren in algemene bulkmaterialen die worden blootgesteld aan 

willekeurige belastingscondities, en is vervolgens gebruikt voor verschillende 

materiaaltoepassingen, zoals craquelé- en scheurvorming in polymeren [4] en 

het gecombineerd scheur- en delaminatiegedrag van vezelcomposieten [5,6]. 

Het maximaal aantal continuümelementen en interface-elementen van het 

EEM model is gelijk aan respectievelijk 36.964 en 55.127, wat resulteert in een 

voldoende nauwkeurige numerieke oplossing. De interface-elementen zijn 

voorzien van een interface-schademodel, zoals beschreven in [2], voor het 

simuleren van discreet scheurgedrag. Dit interface-schademodel is voorzien 

van een lineair tractie-separatiediagram, zie Figuur 7, waarbij de 

breuktaaiheid is gebaseerd op een standaard mixed-mode criterium dat veelal 

wordt gebruikt voor het beschrijven van het bros bezwijkgedrag van 

interfaces. De numerieke implementatie is gebaseerd op een impliciet 

(backward) Euler schema en een consistente tangent operator. Het interface-

schademodel is geïmplementeerd als een zogenoemd “user subroutine” 

(UMAT) in het eindige-elementenprogramma ABAQUS [14].  

 

 
 

Figuur 7: Linear tractie-separatiediagram voor het beschrijven van het 

bezwijkgedrag. 
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4.3 Materiaaleigenschappen 

De elastische materiaaleigenschappen van het (historisch en nieuw) eikenhout 

zijn afgeleid uit de literatuur, en samengevat in Tabel 1. Het effect van het 

anisotrope materiaalgedrag op het bezwijkgedrag is bestudeerd door twee 

situaties te beschouwen. De eerste situatie wordt gerepresenteerd door een 

isotroop lineair elastisch materiaalmodel, waarbij de stijfheidseigenschappen 

corresponderen met de materiaalrichting loodrecht op het scheuroppervlak, 

d.w.z. de tangentiële of radiale materiaalrichting, en de tweede situatie wordt 

gerepresenteerd door een orthotroop lineair elastisch materiaalmodel, waarin 

de drie materiaalrichtingen van eikenhout expliciet in rekening worden 

gebracht.  

 

De sterkte- en breuktaaiheidseigenschappen van het interface-schademodel 

zijn samengevat in Tabel 2, en zijn gekalibreerd op basis van de experimentele 

resultaten zoals gepresenteerd in paragraaf 3. Ter vereenvoudiging is 

aangenomen dat de eigenschappen voor mode II (zuiver dwarskracht) gelijk 

zijn aan mode I (zuiver normaalkracht). Hoewel dit resulteert in een 

onderschatting van de eigenschappen voor mode II, is het effect op het globale 

bezwijk gedrag klein aangezien mode I bezwijkgedrag domineert. De waardes 

van de overige materiaaleigenschappen zijn vergelijkbaar met de waardes in 

[2].  

 

Tabel 1: Materiaaleigenschappen van eikenhout. 

Eigenschappen Referentie Isotroop Orthotroop 

EL [N/mm2] [8]  12799 

ET [N/mm2] [8] 1120 1120 

ER [N/mm2] [15] 1600 1600 

LT [-] [8] 0.35* 0.49 

LR [-] [8] 0.35 0.35 

TR [-] [8]  0.28 

GLT [N/mm2] [8]  815 

GLR [N/mm2] [15]  1200 

GRT [N/mm2] [16]  400 
* Voor het isotrope model moet de Poisson’s ratio realistisch gezien kleiner worden genomen dan 

de relatieve hoge waarde van 0,49 die is gebruikt in het orthotrope model.  
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Tabel 2: Sterkte- (t1, t2) en breuktaaiheidseigenschappen (Gf,I, Gf,II) zoals 

gebruikt in het interface-schademodel voor een TL scheur (klein en groot 

proefstuk) en een RL scheur (klein proefstuk).  

Eigenschappen Klein 

TL scheur 

Groot 

TL scheur 

Klein 

RL scheur 

t1 = t2 (sterkte) [N/mm2] 5,70 4,00 5,70 

Gf,I = Gf,II (breuktaaiheid) [N/mm] 0,40 0,35 0,35 

 

5 Numerieke resultaten 

In Figuur 8 is de aangebrachte belasting F versus de verplaatsing w 

weergegeven voor de experimentele resultaten en de numerieke analyses voor 

het kleine proefstuk met een TL scheur (Figuur 8a), het grote proefstuk met 

een TL scheur (Figuur 8b), en het kleine proefstuk met een RL scheur (Figuur 

8c). De numerieke resultaten komen goed overeen met de experimentele 

resultaten. Een geometrische imperfectie ter plaatse van de inkeping 

veroorzaakt een afname van de bezwijkbelasting (top van de grafiek) van 

maximaal 6%, zie ook Tabel 3. Het orthotrope materiaalmodel resulteert in 

een wat stijver gedrag in het lineair elastische gedeelte van het kracht-

verplaatsingsdiagram, en veroorzaakt daarbij een toename van de 

bezwijkbelasting van maximaal 15% in vergelijking met het isotrope model. 

Voor het grote proefstuk met een TL scheur wordt het initiële anisotrope 

elastische gedrag van de proefstukken wat overschat door de numerieke 

simulaties, zie Figuur 8b. 

 

Het gesimuleerde scheurpad voor het kleine proefstuk met een TL scheur is 

weergegeven in Figuur 9. Op basis van een vergelijking tussen Figuur 4 en 

Figuur 9, kan worden geconcludeerd dat het experimentele en gemodelleerde 

scheurpad goed overeen komen. Er kan worden waargenomen dat er een 

klein verschil is in de locatie van de scheurinitiatie. In de numerieke simulatie 

wordt deze locatie bepaald door de locatie van de geometrische imperfectie; 

niettemin, de exacte locatie van scheurinitiatie ter plaatse van de inkeping 

heeft een verwaarloosbaar klein effect op het globale bezwijkgedrag.  

 

De mixed-mode in de cohesive zone ter plaatse van de scheurpunt varieert 

tussen 0 (zuiver mode I) en 1 (zuiver mode II), in overeenstemming met de 

definitie gegeven in [2]. De gemeten waarde in de simulaties ligt tussen 0 en 

0,6. Dit mixed-mode gedrag wordt veroorzaakt door het feit dat de scheur niet 

exact langs de centrale verticale as van het proefstuk ontwikkelt, wat zou  

 



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

19 

  

 
Figuur 8: Kracht-verplaatsingsdiagrammen voor de eikenhouten proefstukken 

onder drie-puntsbuiging; EEM resultaten (zwarte lijnen) versus de 

experimentele resultaten overeenkomstig Figuur 3 (grijze lijnen). a) Klein 

proefstuk met TL scheur. b) Groot proefstuk met TL scheur. c) Klein proefstuk 

met RL scheur. De letters a,b,c,d,e in Figuur 8a corresponderen met 5 

verschillende stadiums van het scheurpad, zie Figuur 9.  

 

 

 

     
        a)   b)            c)       d)  e) 

Figuur 9: Scheurpad van de EEM simulatie van het kleine orthotrope 

proefstuk met een TL scheurinitiatie ter plaatse van de imperfectie. a) 

Elastisch gedrag. b) Scheurinitiatie. c) Overgang van scheurinitiatie naar 

scheurpropagatie. d) Scheurpropagatie. e) Bezwijken. 

 

tijd 

a) b) 
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corresponderen met een zuiver mode I bezwijkgedrag en dus de afwezigheid 

van dwarskracht.   

 

De waarde van de breuktaaiheid en de bezwijkbelasting, die zijn bepaald op 

basis van de numerieke analyses, zie Figuur 8, zijn weergegeven in Tabel 3. 

Analoog aan de experimentele waardes zijn de numerieke waardes berekend 

volgens Eq. (1). De waardes van de breuktaaiheid zoals weergegeven in Tabel 

3 zijn maximaal 8% hoger dan de eigenschappen die als invoer zijn gebruikt 

voor het cohesive zone model, zie Tabel 2, wat, zoals verwacht, impliceert dat 

het elastisch materiaalgedrag van eikenhout een minimale invloed heeft op de 

breuktaaiheidseigenschappen, zoals gemeten op systeemniveau. De 

bezwijkbelasting- en de breuktaaiheidwaardes voor het isotroop elastisch 

model zijn 5 tot 13% kleiner dan de waardes voor het orthotroop elastisch 

model. Daarnaast zijn de breuktaaiheidswaardes vergelijkbaar met de 

gemiddelde waardes zoals bepaald op basis van de experimentele resultaten, 

zie paragraaf 3. Voor het verkrijgen van deze mate van gelijkenis moesten 

voor de TL scheur de waardes van de sterkte en breuktaaiheid van het grote 

proefstuk lager worden aangenomen dan deze van het kleine proefstuk, zie 

Tabel 2. Dit impliceert dat de sterkte- en breuktaaiheidseigenschappen, zoals 

toegepast in het cohesive zone model, afhankelijk zijn van de 

proefstukafmeting, welk verder onderzoek vereist.  

 

Tabel 3: Breuktaaiheid en bezwijkbelasting bepaald op basis van de EEM 

simulaties. 

CZ-model Gf [N/mm] F [N] 

Klein proefstuk, 

TL scheur 

Perfect  Isotroop 0,40 70 

Orthotroop 0,43 79 

Imperfect Isotroop 0,40 66 

Orthotroop 0,42 75 

Groot proefstuk, 

TL scheur 

Perfect Isotroop 0,35 125 

Orthotroop 0,37 143 

Imperfect Isotroop 0,34 124 

Orthotroop 0,37 141 

Klein proefstuk, 

RL scheur 

Perfect Isotroop 0,36 74 

Orthotroop 0,38 83 

Imperfect Isotroop 0,35 70 

Orthotroop 0,37 78 
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6 Conclusie en vervolgonderzoek 

Het bezwijkgedrag van historisch eikenhout onder drie-puntsbuiging is 

bestudeerd op basis van experimenten en eindige-elementensimulaties. Het 

discreet scheurmodel dat is voorgesteld in [2] blijkt goed in staat om het 

experimentele bezwijkgedrag nauwkeurig te beschrijven. In 

vervolgonderzoek zal deze strategie gecombineerd worden met een 

hygroscopisch-thermisch model, aangezien de schade in historische 

Nederlandse eikenhouten kabinetten waarschijnlijk voortkomt uit variërende 

binnenklimaatcondities.  

 

Dankbetuiging 
Dit werk maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Science4Arts 

dat gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO). De auteurs waarderen de discussies met S.E. Ekelund 

(Technische Universiteit Eindhoven / Rijksmuseum Amsterdam), P.H.J.C. van 

Duin (Rijksmuseum Amsterdam), H.A. Ankersmit (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed) en R.M. Groves (Technische Universiteit Delft) op het 

gebied van conservatie/restauratie, cultureel erfgoed en experimentele 

mechanica. De auteurs waarderen de hulp van S.E. Ekelund, S. Segers en 

H.L.M. Wijen bij het uitvoeren van de experimenten en de hulp van T. Arends 

en J.H.J. Dalderop bij het maken van SEM foto’s.  

 

Referenties 
[1] S.E. Ekelund, A.J.M. Jorissen. The museum study of the Climate4Wood 

research project. In: A.J.M. Jotissen, A.J.M. Leijten (Eds.). 

Onderzoeksmiddag Construeren met Hout. ISBN: 978-90-386-3562-0.  2014, 

Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.  

[2] M.V. Cid Alfaro, A.S.J. Suiker, R. de Borst, J.J.C. Remmers. Analysis of 

fracture and delamination in laminates using 3D numerical modelling. 

Engineering Fracture Mechanics 76 (2009), pp. 761-780. 

[3] X.P. Xu, A. Needleman. Numerical simulations of fast crack growth in brittle 

solids. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 42(9) (1994), pp. 

1397-1434. 

[4] M.G.A. Tijsens, E. Van Der Giessen, L.J. Sluys. Simulation of mode I crack 

growth in polymers by crazing. International Journal of Solids and 

Structures 37 (2001), pp. 7307-7327.  



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

22 

[5] M.V. Cid Alfaro, A.S.J. Suiker, R. de Borst. Transverse failure behaviour of 

fiber-epoxy systems. Journal of Composite Materials 44(12) (2010), pp. 1493-

1516. 

[6] M.V. Cid Alfaro, A.S.J. Suiker, C.V. Verhoosel, R. de Borst. Numerical 

homogenization of cracking processes in thin fibre-epoxy layers. European 

Journal of Mechanics A/Solids 29 (2010), pp. 119-131. 

[7] E.N. Landis, S. Vasic, W.G. Davids, P. Parrod. Coupled experiments and 

simulation of microstructural damage in wood. Experimental Mechanics 42(4) 

(2002), pp. 389-394. 

[8] S. Saft, M. Kaliske. A hybrid interface-element for the simulation of moisture-

induced cracks in wood. Engineering Fracture Mechanics 102 (2013), pp. 32-

50. 

[9] L.P. Qiu, E.C. Zhu, J.W.G. van de Kuilen. Modeling crack propagation in 

wood by extended finite element method. European Journal of Wood and 

Wood Products 72 (2014), pp. 273-283. 

[10] NORDTEST. Wood: fracture energy in tension perpendicular to the grain NT 

BUILD 422. 1993, Nordtest, Espoo. 

[11] International Organisation for Standardization (ISO). Wood – 

Determination of moisture content for physical and mechanical tests. 1975, ISO, 

Switzerland. 

[12] I. Smith, E. Landis, M. Gong. Fracture and fatigue in wood. ISBN: 0-471-

48708-2. 2003, John Wiley & Sons, England.  

[13] J. Ozbolt, R. Eligehausen. Scaling laws in concrete structures. In: Fracture 

and damage in quasibrittle structures. – Experiment, modelling and computer 

analysis. Z.P. Bazant, Z. Bittnar, M. Jirasek, J. Mazars (Eds.). 1994. 

[14] ABAQUS 6.13-2. Abaqus 6.13-2 Documentation. 2013, Dassault Systèms 

Simulia Corp., U.S.A. Providence RI. 

[15] A. Reitterer, G. Sinn, S.E. Stanzl-Tschegg. Fracture characteristics of different 

wood species under mode I loading perpendicular to the grain. Materials 

Science & Engineering A A332 (2002), pp. 29-36. 

[16] F.F.P. Kollman, W.A. Coté. Principles of Wood Science and  Technology. 

ISBN-13: 978-3-642-87930-2. 1968, Springer-Verlag, Berlin. 

  



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

23 

  



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

24 

Ontwerpregels voor traditioneel houten spanten 

 

Jordan Dorlijn en André Jorissen 
Technische Universiteit Eindhoven 

 
 

Samenvatting en motivatie 

Dit onderzoek is het vervolg op het experimentele onderzoek van den Hamer, 

J.C. (2014) [2], [2a], uitgevoerd op de Technische Universiteit van Eindhoven 

in 2014, naar het gedrag van traditioneel houten ankerbalk spanten, zie 

figuren 1 en 2. Tijdens het onderzoek van den Hamer, J.C. (2014) is de 

geschoorde hoek van het spant beproefd, waaraan mechanische 

eigenschappen als de rotatiestijfheid en verbindingsgedrag zijn onttrokken. 

De proeven bevestigen, dat de pen-gat verbindingen, welke de schoren op 

hun plek houden, een grote rol spelen in de vervorming van het spant en dat, 

ten gevolge van krimp van de kolommen en ligger, het mechanisch gedrag, 

ook aan de op druk belaste zijde, in hoge mate door de pen en gat verbinding 

wordt bepaald. 

Voor het in dit artikel beschreven onderzoek worden de experimentele 

resultaten van Den Hamer als uitgangspunt gekozen. Deze resultaten worden 

numeriek gesimuleerd (het model wordt op de experimentele waarden 

gekalibreerd) waarna met dit model het effect van bijvoorbeeld grotere deuvel 

diameters en balkafmetingen op de verbindingsstijfheid numeriek wordt 

onderzocht. De resultaten van deze simulaties worden daarna gebruikt in de 

analyse van het ankerbalk spant. Het onderzoek betreft een parameter studie 

naar de invloed van de verbindingen op het spant en ontwerpregels voor het 

mechanisch gedrag van het spant.  

Studie naar het gedrag van de traditionele ankerbalk spanten is zeer gewenst. 

Het type constructie is door de eeuwen heen veelvuldig in relatief grote 

constructies toegepast. Na de tweede wereldoorlog werden ze nog nauwelijks 

toegepast vanwege het vereiste (ontbrekende) vakmanschap en hoge kosten 

(handarbeid). De constructies worden tegenwoordig weer regelmatig 

gemaakt; effectieve industriele processen reduceren de kosten en eisen aan het 

vakmanschap. De populariteit van deze ambachtelijke traditionele houten 

constructie stijgt en meer begrip van het gedrag is vereist om de veiligheid te 

kunnen blijven waarborgen. Het ontwerp van deze spanten wordt nog steeds 

veelal gebasseerd op ervaring zonder kennis van de werkelijke sterkte, 

stabiliteit en stijfheid.  
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Het in dit artikel beschreven onderzoek geeft aan, dat, uitgaande van het feit 

dat het mechanisch gedrag, ook aan de zijde waar de schoor gedrukt wordt, 

door de pen wordt bepaald, de relatief flexibele pen-gat verbindingen een 

reductie van de knikkracht ter grote van 80% kunnen veroorzaken. Gevolg is, 

dat tevens de zogenaamde tweede orde verplaatsingen aanzienlijk vergroot 

worden ten opzicht van de situatie zonder de flexibele pen-gat verbindingen. 

Hierdoor is de kritieke belasting, door een combinatie van horizontale en 

verticale belastingen, veel lager dan wanneer geen rekening gehouden wordt 

met de flexibiliteit van de verbindingen.  

Het is daarom hoogst belangrijk de stijfheid van de verbindingen te 

onderzoeken en te implementeren in het mechanica schema bij het berekenen 

van de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het spant.  

Rekening houdende met deze flexibiliteit heeft het onderzoek geleid tot 

ontwerpregels voor de draagkracht van de spanten. 

 

1 Inleiding 

Het traditionele houten spant, zoals weergegeven in figuren 1 en 2, kent zijn 

oorsprong in de middeleeuwen. Inklemming van de kolommen in de bodem 

leidde tot houtrot waardoor de kolommen op een steenachtige voet werden 

geplaatst en de stabiliteit boven het maaiveld werd gevonden door het 

toepassen van schoren. Na eerst de ontwikkeling van andere 

constructiewijzen en vooral de “ontdekking” van concurrerende materialen 

(“staal”) daalde de populariteit en werd het vervaardigen van deze spanten 

een ambacht.  

 

Vandaag de dag 

kunnen CNC 

machines de 

elementen met 

een hogere 
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vervaardigen 

tegen een relatief 

lage kostprijs ten 
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stijgend bewustzijn van  Figuur 10: Voorbeeld ankerbalk spant [11] 
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duurzaam bouwen en de komst van CNC machines hebben voor een 

verhoogde populariteit gezorgd  van het traditionele houten spant. Een breder 

begrip van het constructief gedrag is vereist om de constructieve veiligheid te 

kunnen blijven waarborgen. Dit onderzoek stelt ontwerpregels op die het 

constructief gedrag benaderen. Tevens worden deze benaderings-

vergelijkingen gevalideerd aan de hand van numerieke modellen in het 

programma Abaqus 6.12. 

 

2 Literatuur  (experimenteel onderzoek) 

2.1 Universiteit van Wyoming (1990-2002) 

Aan de Universiteit van Wyoming is 

tussen 1996 en 2003, onder leiding van 

R.J. Schmidt, menig onderzoek verricht 

naar de sterkte van de pen-gat 

verbinding, [8, 9, 10]. Hieruit zijn 

sterkteregels afgeleidt welke terug te 

leiden zijn naar de Johansen regels 

voor de sterkte van verbindingen met 

stiftvormige verbindingsmiddelen [6]. 

Johansen [6] gaat uit van elastisch 

gedrag van het stiftmateriaal en houdt 

rekening met het mogelijk 

“vloeien” van hout onder druk. 

Deze oorspronkelijk door Johansen gehanteerde uitgangspunten blijken 

geschikt voor verbindingen met houten stiftvormige verbindingsmiddelen. 

Opmerking: voor de huidige in bijvoorbeeld Eurocode 5 opgenomen 

vergelijkingen voor het berekenen van de draagkracht van verbindingen met 

stalen stiftvormige verbindingsmiddelen is de aanvullende voorwaarde voor 

plastische vervormingscapaciteit van het verbindingsmiddel gesteld; deze 

voorwaarde kan niet voor houten stiftvormige verbindingsmiddelen worden 

gesteld. 

 De afgeleide regels blijken de sterkte van de verbinding accuraat te 

beschrijven. Figuur 3 toont de mogelijke bezwijkmechanismen voor 

dubbelsnedige verbindingen. 

Figuur 11: Voorbeeld geschoorde  hoek [11] 
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Figure 3: Bezwijkmechanismen [8] 

 

Vergelijkingen (1) t/m (5) zijn de bij de bezwijkmechanismen (mode) I t/ V 

behorende formules waarmee de verbindingssterkte (één verbindingsmiddel) 

wordt bepaald mits dit bezwijkmechanisme optreedt. Logischerwijze is de 

verbindingssterkte gelijk aan de laagste waarde, die de vergelijking (1) t/m (5) 

geven. 
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𝑓𝑒𝑣 schuifsterkte deuvel [N/mm2] 

𝑓𝑦𝑏 buigsterkte van de deuvel [N/mm2] 

 

Voor de verbindingsstijfheid wordt een model ontworpen die uitgaat van een 

optelsom van de losse elementen: pen, deuvel en “behuizing” (kolom / ligger).  

Figuur 4 toont het model, gebaseerd op  [10], zoals door den Hamer, J.C. [2] is 

gehanteerd.  
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Figuur 4: Model ter bepaling van de verbindingsstijfheid [2] 

 

De verbindingsstijfheid is opgebouwd uit de veerstijfheid van de pen (kpen), de 

deuvel (kdeuvel) en twee maal de behuizing van het gat (k”oplegging”). 

2.2 Experimenteel gedrag van de geschoorde hoek (J.C. den 

Hamer, (2014)) 

Tijdens het experimentele onderzoek van den Hamer, J.C. (2014) [2] zijn 

vervormingen en verplaatsingen in de proefstukken gemeten. Zie figuur 5 

voor de proefopstelling; in deze figuur zijn tevens enige locaties aangegeven 

waar metingen zijn verricht.  

 

In combinatie met de krachtswerking op de betreffende locaties 

(verbindingen, ligger en kolom) is met behulp van een energie balans [5] (een 

alternatief voor een evenwichtsbeschouwing) de hoeveelheid in de constructie 

opgeslagen energie berekend tot het punt van falen. Hieruit is gebleken dat in 

de pen-gat verbindingen een veel grotere hoeveelheid energie wordt 

opgeslagen dan door buiging in de ligger en kolom; de hoeveelheid energie 
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dat door normaalkracht in de kolommen en ligger wordt opgeslagen is 

verwaarloosbaar. Dit leidt tot de conclusie dat de flexibiliteit van de pen-gat 

verbindingen essentieel is in de analyse van het ankerbalk spant.  

 

 

 

 

 

 

Verder concludeert den Hamer, J.C. [2] dat de rotatiestijfheid van de 

wigverbinding (ligger/kolom verbinding; zie figuur 1) verwaarloosbaar klein 

is en daardoor als scharnier aangenomen mag worden. De translatie stijfheden 

in x- en y-richting van de wigverbinding zijn in dit onderzoek als oneindig 

stijf beschouwd waardoor deze in de energiebalans geen rol spelen, zie figuur 

6 waarin wordt aangegeven dat de opgeslagen energie Ep recht evenredig is 

met de vervormingen in het kwadraat; een perfecte aansluiting zorgt voor een 

dermate groot contactvlak, dat horizontale en verticale verplaatsingen 

verwaarloosbaar klein zijn.  

rotatiemeting

Figuur 5: Proefopstelling ankerbalkverbinding [2a] 
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Figuur 6: Bepaling van de opgeslagen energie Ep  

 

Deze conclusies hebben geresulteerd in het mechanica schema als 

weergegeven in figuur 7. 

 
Figuur 7: Gehanteerde mechanica schema ankerbalk spant [3] 

 

Door Den Hamer [2] zijn tevens “materiaalproeven” uitgevoerd:  

 Druk evenwijdig aan de vezel 

 Druk loodrecht op de vezel 

 Afschuiving evenwijdig aan de vezel 

 Stuikproeven onder 38 graden (kleinste hoek ; zie figuur 7) 

 Stuikproeven onder 52 graden (grootste hoek ; zie figuur 7) 
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De resultaten van deze proeven zijn gebruikt in het in 4 beschreven 

model. 

 

3  Onderzoeksopzet 

Onderdeel van de studie is een parameter studie naar de invloed van de 

deuvel diameter, de element afmetingen (pen en balk) en de vezelrichting op 

de flexibiliteit van de pen-gat verbinding. Hiervoor is een 3D model in het 

programma Abaqus opgesteld waarmee de parameterstudie wordt 

uitgevoerd. Vervolgens worden de resultaten gebruikt om de invloed van de 

pen-gat verbindingen op het spant te onderzoeken en ontwerpregels te 

vergelijkingen en verifiëren. 

 

4 Studie naar de pen-gat verbinding 

4.1 Model 

Om de flexibiliteit van de verbinding te onderzoeken, is  een 3D model in 

Abaqus 6.12 opgesteld als in figuur 8 is weergegeven. Door dubbel symmetrie 

kan, met de juiste grenscondities, een kwart van de verbinding gemodelleerd 

worden. De materiaaleigenschappen volgen uit de parallel en haaks 

uitgevoerde drukproeven door den Hamer, J.C. (2014) [2]. 

Materiaaleigenschappen onder een hoek aan de vezel zijn bepaald met behulp 

van een Hankinson interpolatie, weergegeven m.b.v. vergelijking (7), [12]. 

 

)(cos)(sin
900

900


 nn ff

ff
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       (7) 

 
met: 

 

f  sterkte onder een hoek  met de houtvezel [N/mm2] 

f0  sterkte evenwijdig aan de vezel [N/mm2] 

f90 sterkte loodrecht op de vezel [N/mm2] 
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Figuur 8 

 

Vlak 1 (z,y) is vastgezet in x-richting en kan vrij roteren om de de y- en z-as. 

Vlak 2 (x,y) is vastgezet in z-richting en kan vrij roteren om de x- en y-as.  

Vlak 3 (xz) is volledig vastgezet in x-, y- en z-richting.  

De variabele zijn: deuveldiameter (d), vezelrichting en tevens schoorhoek [𝜃], 

penwijdte [tm] en balkbreedte. ‘R.P.’ staat voor het referentiepunt voor de 

gemeten verplaatsingen.  

4.2 Resultaten 

Figuur 9 geeft de verificatie van het model weer ten opzichte van pen-gat 

testen uitgevoerd door [2]. De rode lijnen geven experimentele resultaten 

weer en de zwarte lijn, de numerieke resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Experimenteel [2], Numeriek [3] 
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Figuur 8 Model pen-gat verbinding [3] 
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De stijfheid is gemeten tussen 10% en 40% van de sterkte, welke is 

gedefinieerd door  het minimum verkregen m.b.v. de formules (1) t/m (5). 

Drie punts buiging en afschuiving (mode IV en V) blijken zowel numeriek als 

experimenteel maatgevend te zijn voor deze type verbindingen, zie figuur 

(10a) voor het numerieke punt van theoretisch falen en figuur (10b) voor het 

experimenteel falen. 

(a)                                                          (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10a Von Mises spanningen op bewijkpunt 

Figuur 10b Vervormingen van het proefstuk 

 

De gemiddelde experimentele stijfheid bedraagt voor deze verbindingen 5,6 

kN/mm voor een hoek van 380 en 520 met een spreiding van 1,5 kN/mm. De 

numerieke resultaten geven een stijfheid van 6,94 kN/mm voor een hoek van 

380 en 6,14 kN/mm voor een hoek van 520 wat de experimenten met 20-25% 

overschat.  

Een parameterstudie naar de penwijdte, balkbreedte, deuveldiameter en 

vezelrichting heeft aangetoond dat er een lineaire relatie bestaat tussen de 

deuveldiameter en de verbindingsstijfheid. 

De invloed van de pendikte tm (zie figuur 8) blijkt verwaarloosbaar te zijn, 

doordat de kracht met name overgedragen wordt door afschuiving ter plaatse 

van de oplegging; de pendikte heeft hier geen invloed op (zie figuur 10a en b). 

Figuur 11 geeft de verbindingsstijfheid weer voor een vezelhoek van  = 300, 

450 en 600 ( is  gedefinieerd in figuur 7) met deuveldiameters tussen de 18 en 

38 mm voor een balkbreedte van 125 mm en een penwijdte van een kwart van 

de balkbreedte voor droog Europees Eiken. Meerdere balkbreedtes zijn getest 

en toonde hetzelfde lineaire verband , zie [3]. 
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 Figuur 11: Verbindingsstijfheid voor 125mm blakbreedte [3] 

 

4.3 Conclusies 

De parameterstudie heeft aangetoond dat de verbindingsstijfheid bepaalt kan 

worden aan de hand van vergelijking (8) met: K, verbindingsstijfheid 

[kN/mm]; A experimenteel te benaderen constante per vezelrichting 

[kN/mm2] en D deuveldiameter [mm]. 

 
𝐾 = 𝐴 ∙ 𝐷   [𝑘𝑁/𝑚𝑚] (8) 

 

Voor de factor A gelden (voor eikenhout) de in tabel 1 aangegeven 

waarden. 

 

Tabel 1: waarden voor A [kN/mm2] 

Vezelrichting [graden] A [kN/mm2] 

300 0,32 

450 0,30 

600 0,28 
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5 Traditioneel houten spant 

5.1 Trek en drukzijde 

Bij een horizontale  uitwijking van het spant, alsmede bij een horizontale 

belasting zoals de in figuur 7 aangegeven kracht FH, ontstaat er een trek- en 

een drukzijde en daarmee een trek- en een drukschoor. De pen-gat 

verbindingen aan de trekzijde dragen hun krachten over via de deuvel van de 

schoor naar ligger of kolom en zijn daarmee ook zwakke elementen. Indien er 

geen speling in de verbinding aanwezig is worden de krachten aan de 

drukzijde door contact tussen de schoor en de ligger en/of kolom 

overgedragen. Experimenten tonen aan dat door krimp van de ligger / kolom 

zoveel speling ontstaat dat aan de drukzijde de krachten, evenals aan de 

trekzijde, overgedragen worden via de deuvel. Dit heeft geleidt tot het 

maatgevende mechanicaschema als weergegeven in figuur 7 waarin de 

aangegeven veerstijfheden allen van gelijke orde zijn.  

De constatering dat de drukzijde in principe hetzelfde gedrag vertoont als de 

trekzijde neemt niet weg, dat bij uiteindelijk bezwijken, nadat de gedeuvelde 

pen-gat verbindingen zijn bezweken, de drukzijde veel meer kracht zal 

overdragen dan de trekzijde. Op dat moment treden er echter 

(onverantwoord) grote vervormingen op (al kan de constructie wellicht nog 

blijven hangen). 

5.2 Constructief gedrag 

Dus: in de maatgevende constructie worden beide schoren ondersteund door 

enkel de deuvel. Hierdoor is de rotatiestijfheid van de trek- en drukzijde 

identiek. Voor symmetrische constructies resulteert dit in een gelijke 

krachtenverdeling. Voor de constructieve analyse kan, wederom uitgaande 

van een symmetrische constructie, hierdoor de helft van de constructie 

beschouwd worden. De eerste orde horizontale uitwijking (𝑤1𝑠𝑡), door een 

horizontale puntlast, is bepaald aan de hand van de energie analyse op basis 

van [5]. De tweede orde uitwijking (𝑤2𝑛𝑑), door toegevoegde verticale 

puntlasten (𝐹𝑉 [kN]; zie figuur 7), is bepaald aan de hand van vergelijking (9) 

met Fc =  verticale kniklast [kN]. 

 

][
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12 mm
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n
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        (9) 

 

met: 
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aanwezig

c

F

F
n     en  Fc volgens formule (11) 

 

5.3 Stabiliteit 

5.3.1 Kniksystemen 

Een analyse van de stabiliteit, ook wel tweede orde analyse genoemd of 

knikanalyse, is het beschouwen van het evenwicht in de vervormde toestand. 

Ten einde de constructie voor een handmatige stabiliteitsberekening 

toegankelijk te maken is  het kniksysteem, de linker figuur in figuur 12, 

opgedeeld in twee systemen, namelijk: systeem 1) knikken door buiging van 

ligger en kolom met oneindig stijve schoor en systeem 2) knikken door 

translatie van de pen-gat verbindingen met oneindige stijve ligger en kolom. 

De knikanalyses worden uitgevoerd aan de hand van de potentiele energie 

methode [1]. De totale kniklast wordt gevonden met de vergelijking van 

Dunkerley [4], vergelijking (10), waarbij de optelsom  van de inverse kniklast 

van systeem 1 en 2, de inverse kniklast van het totale systeem bedraagt. 

 
 

Figuur 12:  Kniksystemen [3] 
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5.3.2 Knikresultaten 

Voor de afleiding van de gevonden vergelijkingen, zie [3].  De kniklast van het 

totale systeem is te berekenen m.b.v. formule (11). Het blijkt, dat de 

maatgevende kniklast volledig afhankelijk is van de verbindingsstijfheden die 

samen de schoorstijfheid vormen; de vergelijking voor de kniklast van 

systeem 1 is niet maatgevend.  

 

 2

34
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23
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34

2

23

2

.

LLH

LL
kFF schoorcc


  [N]     (11)  

met: 

L23 = de afstand tussen de knopen 1 en 2 [mm] 

L24 = de afstand tussen de knopen 2 en 3 

 Zie figuur 7 voor de knoopnummering 

kschhor volgens de in figuur 12 aangegeven formule [N/mm] 

 

Figuur 13 toont, als voorbeeld, de resultaten voor een spant van 2,5 [m] 

hoogte (L13 = 2,5 m; zie figuur 7) bij 5,0 [m] lengte (L18 = L = 5 m; zie figuur 7), 

varialbele vertikale  schoorafstanden L2,3, deuveldiameter = 22 mm en 

ligger/kolom doorsneden 300x300 [mm2].  

 

Figuur 13: Kniklast [3] 

 

De kniklast van systeem 2, bepaald mbv formule (11), benadert de kniklast 

van het totale systeem met een 10% overschatting bij een vertikale 

schoorafstand L23 = 1000 mm. Hieruit wordt geconcludeerd dat systeem 2 
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bepalend is voor de kniklast. Dit betekent dat de pen-gat verbindingen 

maatgevend zijn voor de kniklast Fc van het spant. In systeem 1 wordt geen 

rekening gehouden met de flexibiliteit van de verbindingen  - dit systeem is 

van marginaal belang voor het bepalen van de kniklast (Fc1 >> Fc2).  

In het totale systeem ten opzichte van systeem 1, is een reductie van 80% van 

de kniklast te zien. Dit geeft wederom het belang weer van het rekening 

houden met de flexibiliteit van de pen-gat verbindingen weer. 

5.4 Sterkte 

Zogenaamde tweede orde vervormingen worden berekenend m.b.v. formule 

(9). De eerste orde verplaatsingen w1st, als gevolg van een horizontale kracht 

FH, is in figuur 14 aangegeven. 

 
 

Figure 14 Eerste orde verplaatsingen w1st. 

 

De weerstand tegen de horizontale belasting wordt bepaald door de 

verbindingen kolom-schoor en ligger-schoor; deze zijn de zwakste schakels. 

De constructie is nadat de trekzijde is bezweken nog steeds in staat belasting 

te dragen omdat de gedrukte zijde nog in tact is. Echter, nadat de trekzijde is 

bezweken draagt de drukzijde de volledige last en is daar, door buiging in de 

ligger / kolom, in veel configuraties niet in staat en/of er ontstaan grote 

vervormingen. Daarom wordt het bezwijken van de trekzijde als het 

bezwijken van het portaal beschouwd. 

De horizontale belastingen FH waarbij zogenaamd eerste orde bezwijken, bij 

het opstellen van de evenwichtsvergelijkingen wordt geen rekening gehouden 

met vervormingen, kan met behulp van formule (12) worden bepaald. 

w1st

buiging in de ligger

schoor verlenging

buiging
in de kolom

kc

kc

EIc

EIb

EA

bc

c
schoor

LkEA

EAk
k




2

FH

w1st



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

39 

 

H

lF
F

cverbindingu

stHu

23;

1,,

sin2 
       (12) 

 

met:   

Fu,H,1st  horizontale belasting waarbij bezwijken optreedt [N] 

Fu,verbinding  de sterkte van de verbinding waarmee de trekschoor aan de kolom 

c.q. ligger is bevestigd [N] 

c   hoek (zie figuur 7) 

L23  zie figuur 7. 
 

Voor een tweede orde analyse moeten de vervormingen, te berekenen met 

formule (9) meegenomen worden (door een aanwezige vertikale belasting FV 

kan minder horizontale belasting worden gedragen).  

De evenwichtsbeschouwing in de vervormde toestand leidt tot een relatie 

tussen de uiterst opneembare vertikale en horizontale belastingen, formule 

(13). 

 

 
H
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sin2 



    (13) 

 
met: 

Fu,H,1st - Fu,verbinding - c en L23: zie bij formule (12) 

Fu,V = vertikale belasting waarbij bezwijken optreedt gegeven Fu,H,1st 

w2nd = tweede orde verplaatsing, formule (9). 

 

Formule (14 is in principe gelijk aan formule 13. De grootheden zijn enigszins 

herschikt. 

nd

Hucconnectionu
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    (14) 

 
Gebaseerd op formule (13) of (14) kan een interactiediagram tussen de 

horizontale- en vertikale belasting kan worden opgesteld met de 

deuveldiameter als variabele, omdat de stijfheid van de pen- en 

gatverbindingen vooral door de deuveldiameter, zie formule (8), worden 

bepaald. Figuur 16 toont een dergelijk diagram voor het voorbeeld, dat ook 

voor figuur 13 is gebruikt. 
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De pen- en gat verbindingen aan de kolom en aan de ligger zijn beide geborgd 

met 2 deuvels waardoor de schoorstijfheid  

bc

c

bc

c

brace
LkEA

EAk

LkEA

EAk
K







22

2
 [kN/mm].  

 

Figuur 16 toont duidelijk de invloed van de deuveldiameter. 

 

 

 
Figure 16: Verhouding tussen opneembare vertikale- en horizontale belasting.  

 

Indien de horizontale belasting afwezig is, de waarde voor de vertikale kracht 

is gelijk aan de waarde bepaald m.b.v. formule (11). Indien de vertikale 

belasting afwezig is geeft figuur 16 de eerste orde horizontale belasting 

volgens formule (12). 

 

6  Conclusies & aanbeveling 

 

De deuvel diameter is de meest bepalende parameter voor de stijfheid van de 

pen- en gatverbinding, voor de schoorstijfheid en voor de totale 

spantconstructie. 

De “kritische”vertikale draagkracht Fc bepaald m.b.v. formule (11) is gelijk 

aan de m.b.v. Abacus bepaalde kritische kracht; dit is aangegeven in figuur 13. 

De sterkte en stijfheid van de pen-gat verbindingen zijn maatgevend voor de 

sterkte en stijfheid en tweede orde gedrag van de beschouwde ankerbalk 

spanten. De voorgestelde vergelijkingen in het onderzoek [3] geven een goede 

benadering van de numerieke resultaten.  
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Het wordt aangeraden om de gepresenteerde vergelijkingen te verifiëren aan 

de hand van experimenten en onderzoek te doen naar de invloed van een 

gelijkmatig verdeelde belasting. 
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Spanningen in een Tandverbinding 

Door:  Richard de Rijk en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

Samenvatting 

De tandverbinding komt vooral voor in historische constructies. In deze 

traditionele verbinding is de toepassing van mechanische 

bevestigingsmiddelen van metaal, zoals de zogenaamde stiftvormige 

verbindingen, beperkt of niet aanwezig. 

Tandverbindingen worden geacht uitsluitend drukkrachten te kunnen 

overbrengen. Veelal wordt de doorsnede van de te verbinden houten 

elementen ter plaatse van de verbinding (fors) gereduceerd.  

Eurocode 5 geeft (nog) geen ontwerpregels voor dit type verbindingen. In het 

pre-Eurocode tijdperk gaven een aantal nationale normen, zoals NEN 6760 

voor Nederland, deze ontwerpregels wel. In dit onderzoek worden deze 

ontwerpregels uit Nederland, Duitsland en Zwitserland geanalyseerd en met 

elkaar vergeleken. Tevens wordt getracht de achtergrond(en) van deze regels 

te achterhalen. Daarnaast wordt er met behulp van numerieke modellen en 

experimenten in het laboratorium getracht te achterhalen welke spanningen in 

de verbinding worden ontwikkeld, en hoe deze spanningen worden verdeeld. 

Ook wordt de invloed van verschillende geometrische veranderingen in de 

verbinding op de spanningsverdeling gecontroleerd. Aan de hand van de 

resultaten van deze numerieke en experimentele onderzoeken worden 

aannames in de norm beschouwd 

 

1 Inleiding 

 

De tandverbinding valt in de categorie timmermansverbindingen. Deze 

verbindingen brengen krachten hoofdzakelijk over zonder hulp van metalen 

mechanische verbindingsmiddelen zoals schroeven en bouten. De krachten in 

de te verbinden elementen moeten dan ook worden overgedragen door 

gebruik te maken van de druk-, en afschuifsterkte van het hout. In  

Figuur 12 worden enkele timmermansverbindingen weergegeven voor 

verschillende typen geometrieën en belastingen. 
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Figuur 12: Meest gebruikte timmermansverbindingen gerelateerd aan de over 

te brengen krachten [1] 

 

In dit onderzoek zal verder worden ingezoomd op de geometrie met de op 

druk belaste diagonaal. Voor deze geometrie zijn verschillende verbindings-

oplossingen mogelijk, enkele hiervan zijn weergegeven in  

Figuur 13. De rood omlijnde Tandverbinding is hiervan de meest 

voorkomende oplossing. Deze verbinding is onderwerp van het in dit artikel 

beschreven onderzoek. 

 

 

 
 

Figuur 13: Verschillende verbindingen voor een op druk belaste diagonaal 
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2 De Tandverbinding 

Een Tandverbinding is een combinatie van een horizontaal en een diagonaal 

georiënteerd element. Daarom komt de verbinding het meest voor in de 

driehoekige houten spanten van kapconstructies, waarin diagonalen vaak op 

druk worden belast, en de horizontale elementen op trek. In dit onderzoek 

wordt met name gekeken naar de Tandverbinding welke aan het uiteinde van 

een spant, de op druk belaste diagonaal en de op trek belaste regel, met elkaar 

verbindt. Voor het maken van de verbinding wordt een inkeping gemaakt in 

de ligger. De diagonaal wordt zo vormgegeven dat deze precies in deze 

inkeping past. Hierdoor worden de elementen ter plaatse van de verbinding 

gereduceerd. Deze verbinding dient getoetst te worden met behulp van 

normatieve ontwerpregels. 

 

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van termen welke bepaalde 

geometrische eigenschappen omvatten. Een overzicht van deze termen is 

weergegeven in Figuur 3. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Voorbeeld van een Tandverbinding met benamingen uit het 

onderzoek 

 

In de in de literatuurstudie behandelde normen worden met name de 

aanduidingen voor een hoek verschillend gebruikt. Ook worden twee 

verschillende hoeken aangeduid met hetzelfde symbool. Om verwarring te 

voorkomen worden de hoeken in dit onderzoek als volgt benoemd: 

α  de hoek tussen een spanningsrichting en de vezelrichting ( 

Figuur 20); 

β  de hoek tussen de ligger en de diagonaal (Figuur 3); 

γ  de hoek van het voorvlak t.o.v. het diagonale element (Figuur 3). 
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3 Het onderzoek 

3.1 Probleemstelling 

Voor de tandverbinding, en timmermansverbindingen in het algemeen, 

ontbreken ontwerpregels in Eurocode 5 [2]. In het pre-Eurocode tijdperk 

waren deze ontwerpregels, per land individueel opgesteld, wel beschikbaar. 

Om toch ontwerpregels voor timmermansverbindingen beschikbaar te stellen, 

hebben verschillende Europese landen de ‘oude’ ontwerpregels toegevoegd 

aan de Nationale Bijlage van Eurocode 5. 

 

Het ontbreken van ontwerpregels voor timmermansverbindingen is te wijten 

aan de grote onderlinge verschillen in nationale benaderingen. Tevens zijn de 

oude ontwerpregels slechts in geringe mate wetenschappelijk onderbouwd, 

en voor een groot deel gebaseerd op ervaring. Iets wat op bij opstellen van de 

Eurocode als onwenselijk wordt gezien. 

 

Het gebrek aan ontwerpregels voor een tandverbinding vormt een probleem. 

Zeker omdat, met de huidige computergestuurde (CNC) zaagtechnieken, de 

populariteit van de verbinding de afgelopen jaren is toegenomen, en omdat 

constructeurs de verbinding vaak tegenkomen bij herbestemmings-, en 

renovatie projecten. Met name in monumentale panden met hellend dak is de 

verbinding vaak gezien. (Figuur 15) 

 

Figuur 15: Kapconstructie van het Paleis op de Dam [3] 

tandverbinding
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3.2 Doelstelling 

De beoogde doelen van dit onderzoek zijn: 

 De huidige ontwerpregels, opgenomen in meerdere Nationale 

Bijlagen van Eurocode 5, te verklaren met behulp van een 

literatuurstudie naar achtergronden van de verschillende normen. 

 Het vinden van het werkelijke krachts-, en spanningsverloop in de 

verbinding met behulp van numeriek en experimenteel onderzoek. 

 De resultaten van het numerieke en experimentele onderzoek naar de 

sterkte van de verbinding vergelijken met de sterkte volgens 

ontwerpregels uit de nationale normen. 

 

Dit alles om uiteindelijk met het onderzoek bij te kunnen dragen aan het 

opstellen van Europese regelgeving voor het ontwerpen van 

timmermansverbindingen. 

3.3 Onderzoeksgebieden 

Om de genoemde doelen te halen wordt er in de verbinding specifiek gekeken 

naar de in figuur 5 aangegeven parameters, die onder de punten 1 t/m 4 nader 

worden uitgewerkt. 

 
 

Figuur 16: Te onderzoeken parameters Stand [mm], ttand [mm] en  [graden]. 

 

De invloed van de lengte van het afschuifvlak 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑 op de verdeling van de 

schuifspanningen. Wanneer het afschuifvlak zeer kort is kan een relatief 

gelijkmatige verdeling van de schuifspanningen worden verwacht. Naarmate 

de afschuiflengte 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑 wordt vergroot, zal naar verwachting de 

schuifspanning verdeeld zijn zoals in  

1. Figuur 17 is weergegeven. Ook wordt er gekeken of een grotere 

afschuiflengte van invloed is op de sterkte van de verbinding; 

2. De spanningsveredeling over de contactvlakken. Worden de 

normaalspanningen gelijk over de lengte verdeeld? Is er sprake van 
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piekspanningen? En hoe verloopt dit na mate de verbinding zwaarder 

wordt belast? 

3. Welke invloed heeft de hoek van het voorvlak γ op de sterkte en 

spanningsverdeling in de verbinding, en met name in dit voorvlak. 

4. Ten slotte zal er worden beschouwd welke geometrische 

randvoorwaarden (𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑, 𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑 en 𝛾 ) kunnen worden gegeven aan de 

onderzochte geometrie. (optimalisatie geometrie) 

 

 
(a) Kort afschuifvlak   (b) lang afschuifvlak 

 

Figuur 17: spanningsverdeling van de schuifspanning bij verschillende lengtes 

van het afschuifvlak Stand [10]. 

 

 

4 Literatuur 

4.1 Ontwerpregels 

Drie normteksten over tandverbindingen zijn beschouwd: 

 De Nederlandse Nationale Bijlage van Eurocode 5. [4] 

 De Duitse Nationale bijlage van Eurocode 5. [5] 

 De Zwitserse SIA 265 Holzbau. [6] 

Deze normen zijn onderzocht omdat allen een andere manier van benaderen 

van de verbinding en spanningen hebben. 

 

Alle normen gebruiken dezelfde opzet: Eerst moet de verbinding voldoen aan 

een aantal geometrische randvoorwaarden, waarna de ontwerpformules 

mogen worden gebruikt om de geometrie te toetsen. Alle drie de normen 

stellen randvoorwaardes aan de diepte van de inkeping, en de hoek van het 

voorvlak. Er zijn enkel lichte verschillen in de parameters van deze delen. De 

in Figuur 7 en in Tabel 1 aangegeven randvoorwaarden zijn gesteld aan de 
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maximale diepte van de inkeping, afhankelijk van de hoogte ‘h’ van de ligger 

en hoek ‘β’ tussen de elementen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Geometrische randvoorwaarde voor de diepte van de inkeping 

 

 

Tabel 4: Geometrische randvoorwaarde voor de diepte van de inkeping 

Nederland Duitsland/Zwitserland 

𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑 ≤
1

5
∙ ℎ  𝑣𝑜𝑜𝑟 𝛽 > 50° 𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑 ≤

1

6
∙ ℎ  𝑣𝑜𝑜𝑟 𝛽 > 60° 

𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑 ≤
1

4
∙ ℎ  𝑣𝑜𝑜𝑟 𝛽 ≤ 50° 𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑 ≤

1

4
∙ ℎ  𝑣𝑜𝑜𝑟 𝛽 ≤ 50° 

 
(voor waardes tussen 50° en 60° 

wordt lineair geïnterpoleerd) 

 

Naast de maximale diepte van de inkeping, worden er ook voorwaarden 

gesteld aan de maximale en minimale hoek van het voorvlak γ ( 

Figuur 19). Duitsland en Zwitserland geven hiervoor één vaste waarde: 

precies de helft van de resterende hoek tussen de diagonaal en ligger. 

Hiervoor is gekozen zodat het contactvlak van beide elementen altijd onder 

dezelfde hoek aan de vezelrichting is georiënteerd (𝛾 = 90° −
𝛽

2
). Omdat de 

sterkte van hout afneemt naarmate de hoek groter wordt, levert dit in theorie 

de hoogste bezwijksterkte voor druk onder een hoek met de vezel (stuik) op. 

 

De Nederlandse Nationale Bijlage geeft een minimum en maximum waarde 

op, waar hoek γ tussen moet zitten. De minimale hoek γ is hier wederom 

90° −
𝛽

2
, de maximale hoek is 90°. 
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Nederland Duitsland/Zwitserland 

 
 

Figuur 19: Geometrische randvoorwaarde voor de hoek van het voorvlak 

 

Nadat aan deze randvoorwaardes is voldaan, mag er gebruik worden 

gemaakt van de ontwerpformules waarmee onder andere wordt gekeken naar 

de sterkte van het materiaal nabij het voorvlak. In het voorvlak wordt de 

drukkracht in de diagonaal overgebracht naar de ligger. Deze kracht werkt 

nagenoeg haaks op de oriëntatie van het voorvlak. (Lichte afwijking van deze 

normaliteit vanwege aanwezigheid van wrijving in het voorvlak.) De 

normaalspanningen werken niet parallel aan de vezelrichting van het hout, en 

wordt het hout dus belast onder een hoek aan de vezelrichting. Deze hoek 

wordt aangeduid met α. 

 

 
 

Figuur 20: Spanningen onder een hoek met de vezelrichting α 

 

Om de maximaal toelaatbare spanning onder een hoek te berekenen, 

gebruiken de drie normen allen een verschillende formule. De Duitse norm 

baseert haar formule op onderzoek van Norris [7], de Zwitserse en 

Nederlandse norm gebruiken een onderzoek van Hankinson [8]. 

 

Duitsland:  

𝜎𝑐,𝛼,𝑑 ≤ 𝑓𝑐,𝛼,𝑑 =
𝑓𝑐,0,𝑑

√(
𝑓𝑐,0,𝑑

2 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑
∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼)

2

+ (
𝑓𝑐,0,𝑑

2 ∙ 𝑓𝑣,𝑑
𝑠𝑖𝑛 𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼)

2

+ 𝑐𝑜𝑠4𝛼

 
(3.1.1) 
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Zwitserland:  

𝜎𝑐,𝛼,𝑑 ≤ 𝑓𝑐,𝛼,𝑑 =
0,8 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑

0,8 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑓𝑐,90,𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼
 (3.1.2) 

  

Nederland (Eurocode 5, 6.2.2):  

𝜎𝑐,𝛼,𝑑 ≤ 𝑓𝑐,𝛼,𝑑 =
𝑓𝑐,0,𝑑

𝑓𝑐,0,𝑑

𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑑
∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼

 
(3.1.3) 

met: 

𝑓𝑐,0,𝑑 is de druksterkte van het materiaal parallel aan de vezel. 

𝑓𝑐,90,𝑑 is de druksterkte van het materiaal loodrecht op de vezel. 

𝑓𝑣,𝑑 is de schuifsterkte van het materiaal. 

𝛼 is de hoek van de spanningen aan de vezelrichting. 

𝑘𝑐,90 is een vergrotingsfactor voor de druksterkte van het materiaal  

 loodrecht op de vezel. 

𝜎𝑐,𝛼,𝑑 is de optredende spanning in het materiaal onder hoek α. 

 

Naast de hierboven genoemde spanningen onder een hoek (3.1.1) t/m (3.1.3), 

worden, door onder andere de Nederlandse norm, ook de globale spanningen 

(parallel aan de vezel en loodrecht op de vezel) en de schuifspanningen in de 

ligger gecontroleerd m.b.v. formules (3.1.4) t/m (3.1.6). 

 

𝜎𝑐,0,𝑑 =
𝐹 ∙ cos 𝛽

𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑏
≤ 𝑓𝑐,0,𝑑 (3.1.4) 

  

𝜎𝑐,90,𝑑 =
𝐹 ∙ sin 𝛽

𝑙𝑡𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑏
≤ 𝑓𝑐,90,𝑑 (3.1.5) 

  

𝜎𝑣,𝑑 =
𝐹 ∙ cos 𝛽

0.8 ∙ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝑏
≤ 𝑓𝑣,𝑑 (3.1.6) 

met: 

𝜎𝑐,0,𝑑 is de optredende drukspanning parallel aan de vezel. 

𝜎𝑐,90,𝑑 is de optredende drukspanning loodrecht op de vezel. 

𝜎𝑣,𝑑 is de optredende schuifspanning in het materiaal. 

4.2 Vergelijken van ontwerpregels 

De ontwerpregels kunnen worden vergeleken door te kijken naar de 

spanningen die worden toegestaan bij elke hoek voor α in het voorvlak van de 

verbinding. Vergelijking (3.1.1), (3.1.2) en (3.1.3) worden uitgedrukt in deze 

sterkte onder een hoek aan de vezelrichting. Bovengrenswaarden voor deze 
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sterktewaarden volgen uit formules (3.1.1), gelimiteerd door de sterkte 

parallel aan de vezel, (3.2.2), gelimiteerd door de sterkte loodrecht op de 

vezel, en (3.2.3), gelimiteerd door de schuifsterkte. 

𝑓𝛼 =
𝑓𝑐,0,𝑑

cos2 𝛼
 (3.2.1) 𝑓𝛼 =

𝑓𝑐,90,𝑑

sin2 𝛼
 (3.2.2) 𝑓𝛼 =

𝑓𝑣,𝑑

sin 𝛼 ∙ cos 𝛼
 (3.2.3) 

Deze drie formules vormen nu een envelop van toelaatbare spanning. Deze 

spannings-envelop wordt samen met (3.1.1), (3.1.2) en (3.1.3) weergegeven in  

Figuur 21. 

 

 
 

Figuur 21: Vergelijking van de sterkte volgens de verschillende normen met 

de m.b.v. formules (3.2.1), (2.2.2) en (3.2.3) bepaalde bovengrens waarden. 

 

In  

Figuur 21 wordt de vergelijking van de verschillende normen weergegeven in 

een grafiek. In deze grafiek staat op de verticale as de maximaal toegestane 

drukspanning in het materiaal. Op de horizontale as staat de hoek α 

waaronder het materiaal wordt belast. 𝛼 = 0° is de druksterkte parallel aan de 

vezel, 𝛼 = 90° is de druksterkte loodrecht op de vezel. De meest gangbare 

hoeken α voor het voorvlak van een tandverbinding liggen tussen 15° en 30° 
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De rode lijn stelt vergelijking (3.1.1) uit de Duitse Nationale Bijlage bij 

Eurocode 5 voor. Wat aan deze lijn opvalt, is dat met name voor grote hoeken 

α, deze vergelijking de hoogste spanningen toelaat. Dit wordt veroorzaakt 

door de vergrotingsfactor 2 die wordt toegepast op de schuifsterkte 𝑓𝑣,𝑑 en de 

druksterkte loodrecht 𝑓𝑐,90,𝑑 in formule (3.1.1). De vergroting van 𝑓𝑐,90,𝑑 is 

toegepast omdat in de Tandverbinding slechts een klein oppervlak wordt 

belast. Hierdoor is er een mogelijkheid tot het spreiden van de spanningen 

over een groter oppervlak. Deze vergroting is te vergelijken met de 𝑘𝑐,90 factor 

die in Eurocode 5 is opgenomen. Ook de afschuifsterkte 𝑓𝑣,𝑑 wordt vergroot. 

Dit is te verklaren doordat de afschuifvlakken op elkaar worden gedrukt; dit 

heeft een gunstig effect op de afschuifsterkte. 

De blauwe lijn stelt vergelijking (3.1.2) uit de Zwitserse norm SCIA 265 [6] 

voor. Omdat deze vergelijking een reductiefactor van 0.8 op de druksterkte 

parallel (𝑓𝑐,0,𝑑) zet, wordt de sterkte vooral voor kleinere hoeken α sterk 

gereduceerd. 

 

De oranje lijn stelt vergelijking (3.1.3) voor uit de Nederlandse Nationale 

Bijlage bij Eurocode 5 voor (hierin wordt verwezen naar sectie 6.2.2 van 

Eurocode 5).  

 

Een vergelijking van alle normen onderling resulteert in de conclusie dat de 

Duitse norm het minst conservatief is met het toestaan van drukspanningen 

onder een hoek met de vezel in een tandverbinding. 

 

5 Numeriek onderzoek 

Er is numeriek onderzoek gedaan naar het bezwijkgedrag en de spanningen 

in een Tandverbinding. Hiervoor is gebruik gemaakt van het eindige 

elementen software pakket ‘Simulia Abaqus CAE’ [9]. 

5.1 Model 

In het programma is een Tandverbinding gemodelleerd met 

randvoorwaarden zoals van toepassing op het uiteinde van een houten 

dakspant. Het model bestaat uit elementen zoals weergegeven in Figuur 22. 

 



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

53 

 
Figuur 22: Opbouw van het numerieke model in Abaqus in drie delen (delen 1 

t/m 3), die onderling gekoppeld zijn met speciaal hiervoor ontwikkelde 

interacties. 

De blauwe elementen aangeduid met nummers 1 t/m 3 zijn gemodelleerd met 

2D ‘plain stress’ elementen (elementtype). Deze elementen stellen de houten 

delen voor, en zijn dus ook met deze materiaaleigenschappen uitgerust. De 

elementen 4, 5 en 6 zijn zogenaamde ‘Rigid bodies’. Deze onvervormbare 

elementen zijn aangebracht om de actie-, en reactiekrachten ten gevolge van 

de steunpunten over een oppervlak uit te spreiden, en zo piekspanningen te 

voorkomen.  

Het rolscharnier in element 6 zorgt voor een puur verticale reactiekracht. Dit 

steunpunt simuleert een bouwmuur (gevel) welke het kapspant ondersteund. 

Het scharnier in element 5 is een versimpeling van de steun die het model 

krijgt door een doorgaande ligger. Bij een doorgaande ligger wordt ook rotatie 

in het punt voorkomen, en zou dus eigenlijk als rotatieveer gesimuleerd 

moeten worden. Met het oog op het experimenteel onderzoek, en de 

moeilijkheid van het in de praktijk nabootsen dan zo’n rotatieveer, is deze 

versimpeling aangebracht. De diagonaal wordt haaks op de lengterichting 

ondersteund door een rolscharnier. In de andere richting (parallel aan de 

lengteas van de diagonaal) wordt dit scharnier tijdens de berekening in stapjes 

verplaatst. Dit verplaatsen levert een kracht waarmee de verbinding wordt 

belast. 

De vlakken tussen elementen 1 en 2, en 1 en 3, stellen de contactvlakken van 

de verbinding voor. Deze vlakken zijn gemodelleerd met de eigenschappen 

druk te kunnen overbrengen, en wrijving te kunnen opbouwen. 

Om bezwijken op afschuiving te kunnen simuleren is besloten de ligger op te 

delen in elementen 2 en 3. Het interactievlak van deze elementen is gelijk aan 

het afschuifvlak van de verbinding. In dit vlak is met behulp van ‘cohesie’ en 

4

1

2

3
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6
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‘schade’ het bezwijken op afschuiving gemodelleerd. Dit gedrag is 

weergegeven in figuur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23: Beschrijving van het afschuifgedrag van het numerieke 

interactievlak 

Voor het beschrijven van de cohesie in het interactievlak moet een stijfheid (G) 

worden opgegeven, welke de relatie tussen schuifspanningen en 

dwarskrachtvervorming beschrijft. Hiervoor is de schuifmodulus ‘G’ parallel 

aan de vezel van C24 hout gebruikt. Het schade gedrag wordt beschreven met 

twee parameters. Er wordt een maximale waarde voor de schuifspanningen 

ingevoerd, de schuifsterkt. Indien deze waarde wordt bereikt wordt de 

samenhang in het afschuifvlak, de cohesie, gedeeltelijk verbroken. Er onstaat 

een “scheur”, die tot aan de verplaatsing v [mm], doordat er nog steeds vezels 

zijn die de scheur overbruggen en wrijving, belasting overdraagt; in feite 

wordt er tot aan dat punt nog steed energie opgenomen. Maxiamaal kan er 

door de “scheur” de zogenaamde scheurenergie, het oppervlak van het in 

figuur 12 aangegeven grijze vlak, worden opgenomen. De scheur plant zich 

voort vanaf het voorvlak tot aan het einde van het afschuifvlak (over Stand). 

5.2 Bezwijkgedrag 

In een Tandverbinding kunnen twee typen bezwijkmechanismes verwacht 

worden; stuik en afschuiving. Het numerieke model is zo ingericht dat beide 

mechanismes kunnen optreden. Hiervoor is, zoals in de vorige paragraaf is 

toegelicht, een afschuifvlak gemodelleerd dat het bezwijken op afschuiving 

kan beschrijven. Om het stuiken van de verbinding te simuleren is het model 

met plastische materiaaleigenschappen uitgerust; zie  

Figuur 24.  
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Figuur 24: Sigma-Epsilon diagram van hout op druk belast. 

 

Het materiaalgedrag wordt volledig elastisch geacht tot aan de karakteristieke 

sterktewaarde van 21 N/mm2, de karakteristieke druksterkte voor C24, 

aangegeven met de rode punt in figuur 13. Het plastisch materiaalgedrag 

hierna is bepaald met behulp van drukproeven, waarbij de druksterkte 

oploopt tot 33 N/mm2, ongeveer de gemiddelde druksterkte van C24.  

Tijdens alle simulaties die hierna worden behandeld blijken alle gesimuleerde 

configuraties te bezwijken op afschuiving. 

5.3 Spanningsverdeling 

Voor zowel het beoordelen van de mogelijke bezwijkmechanismen  “druk in 

het voorvlak” en “afschuiving in het afschuifvlak” is de spanningsverdeling 

in de bezwijkvlakken van belang voor de sterkte. Met de resultaten van de 

numerieke berekeningen is deze spanningsverdeling te bepalen. Omdat 

tijdens de berekening de vervorming van het steunpunt van de diagonaal 

(“U” in Figuur 22) geleidelijk wordt opgevoerd, en daarmee eveneens de 

belasting, kunnen veranderingen in de spanningsverdeling gedurende het 

belasten worden bepaald. Deze resultaten voor de schuifspanningen in het 

afschuifvlak (lengte Stand) zijn weer te geven met behulp van de in  

Figuur 25 aangegeven 3D plot. 

 

Elastisch 

Plastisch 
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Figuur 25: Schuifspanningen in het afschuifvlak, gedurende belasten 

 

In  

Figuur 25 is op de voorste as is de lengte van het afschuifvlak Stand (CB) 

weergegeven, in de hoogte staat de grote van de schuifspanningen in dit vlak, 

en in de diepte is de toename van de toegepaste vervorming in de diagonaal 

(“u” in Figuur 22) weergegeven. In de figuur is goed te zien dat de 

schuifspanningen nabij de inkeping, het voorvlak, meteen beginnen op te 

lopen, en het uiteinde van de balk pas schuifspanningen ondervind wanneer 

de maximale spanningen aan de andere kant al bereikt zijn. Het 

gemodelleerde interactievlak bezwijkt op de verwachte manier. De 

spanningen nemen lineair met de tijd toe tot de maximale schuifspanning 

wordt bereikt. Deze is groter dan opgegeven vanwege de capaciteit 

verhogende aanwezigheid van een drukspanning loodrecht op het 

afschuifvlak. Tevens laten de resultaten een kleine ‘overshoot’ zien die 

gerelateerd kan worden aan de gebruikte viscositeit om het rekenproces 

stabiel te laten verlopen. Het bezwijken gebeurt niet plots na het bereiken van 

de maximale spanning, maar verloopt met de in figuur 12 aangegeven 

scheurenergie. De opgebouwde piekspanningen aan de achterkant van het 

afschuifvlak kunnen ontstaan vanwege de kleine stapgrote die voor het 

rekenpakket benodigd is om evenwicht te vinden. In realiteit komen deze 

piekspanningen niet voor.  

 

C B 
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Figuur 26: Grafische weergave van het verloop van de schuifspanningen 

 

 

Figuur 27 geeft het verloop van de hoofdspanningen in het voorvlak (AB) van 

de verbinding weer. Deze werken loodrecht op het voorvlak. De assen geven 

dezelfde eenheden als in  

Figuur 25, alleen worden dit maal niet de schuifspanningen, maar de 

hoofdspanningen over het voorvlak (over de hoogte) weergegeven. In de 

figuur is te zien dat de spanningen aan de randen van het contactvlak iets 

hoger zijn dan de spanningen in het midden. Dit is te verwachten omdat de 

randen van het contactvlak tevens de hoeken van de diagonaal zijn. Omdat 

spanningen hier niet meer zo goed kunnen spreiden, ontstaan deze 

‘piekspanningen’. Wanneer het contactvlak plastisch wordt belast ontstaan 

aan de bovenrand, nabij het oppervlak, trekspanningen, omdat het materiaal 

tijdens het stuiken naar binnen toe vervormt; zie Figuur 17. 

 
 

Figuur 27: Hoofdspanningen parallel aan de vezel in het voorvlak, gedurende 

belasten 

 

 

A 

B 
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Figuur 28: Grafische weergave van de normaalspanningen in het voorvlak 

5.4 Vergelijking 

Voor het numeriek onderzoek zijn vijf verschillende geometrieën 

gemodelleerd waarin de lengte van het afschuifvlak varieert van 300 tot 

750mm, en de hoek γ van het voorvlak tussen 60° en 90° is georiënteerd; zie 

figuur 18.  

 

Figuur 29: Matrix met gemaakte modellen van verschillende geometrieën 

 

Van deze vijf verschillende geometrieën worden de schuifspanningsverdeling 

in het afschuifvlak (CB) en de hoofdspanningsverdelingen in het voorvlak 

(AB) vergeleken. Dit wordt gedaan bij een belasting van 50kN en bij de 

Trekspanningen 
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maximaal behaalde belasting in de simulatie (de sterkte). De 

schuifspanningen worden vergeleken in  

Figuur 30 en  

Figuur 31. De hoofdspanningen worden vergeleken in  

Figuur 32. 

 

 
 

Figuur 30: Schuifspanningsverdeling in het afschuifvlak (CB) bij 50kN 

belasting 

 

 
 

Figuur 31: Schuifspanningsverdeling in het afschuifvlak (CB) bij maximale 

belasting, die tijdens de simulatie is gehaald. 

 

 

Figuur 30 laat zien dat de schuifspanningsverdeling bij een afschuiflengte 

(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑) van 500mm en 750mm hetzelfde is. Hieruit kunnen twee dingen 

worden geconcludeerd: 
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 Bij een afschuiflengte van minimaal 500mm (= 8 ∙  𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑) kan de 

afschuifkracht zich op natuurlijke wijze verdelen over de afschuiflengte, 

zodra deze lengte korter wordt, (zoals in de figuur aangegeven bij de 

simulatie met een afschuiflengte van 300mm), worden de 

schuifspanningen hoger, waardoor eerder bezwijken op afschuiving zal 

optreden. 

 Een afschuiflengte groter dan 500mm (= 8 ∙  𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑) leidt niet tot een 

“betere” spanningsverdeling, en geeft geen toename in afschuifsterkte. 

 

De gedefinieerde maximale schuifspanning 𝜏𝑠𝑐ℎ𝑒𝑢𝑟  van 3,75 N/mm2 wordt 

vlakbij punt B zie figuur 14) licht overschreden. Dit is deels te wijten aan 

numerieke onnauwkeurigheid, en deels door de aanwezigheid van druk 

loodrecht op het afschuifvlak.  

 

 

Figuur 31 laat de schuifspanningsverdeling zien bij de maximaal behaalde 

belasting. Dit is de spanningsverdeling vlak voor het bezwijken van de 

verbinding. De figuur laat zien dat een spanningsplateau ontstaat in de eerste 

150mm van de afschuiflengte, ongeacht de totale afschuiflengte. Dit 

spanningsplateau bevindt zich vlak bij de gedefinieerde maximale 

schuifspanning (schuifsterkte) 𝜏𝑠𝑐ℎ𝑒𝑢𝑟 . 

 

 

 

De Hoofdspanningen in het voorvlak (AB) zijn bij een belasting van 50kN 

parabolisch verdeeld over de lengte van het voorvlak met de piekspanningen 

aan de zijdes nabij punten A en B.  

Figuur 32 laat zien dat er weinig grote verschillen in de geometrieën 

onderling zitten. 
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Figuur 32: Hoofdspanningen in het voorvlak (AB) bij 50kN belasting 

 

De grootste verschillen zijn te wijten aan verschillen in lengtes van het 

voorvlak als gevolg van de hoek van het voorvlak 𝛾. Na mate de belasting 

toeneemt verdwijnen de piekspanningen aan de zijdes van het voorvlak, en 

worden de hoofdspanningen meer gelijkmatig verdeeld. 

De oriëntatie van de hoofdspanningen is voor alle simulaties gelijk (α=15°), 

ongeacht de oriëntatie van het voorvlak. Zie Figuur 33. Dit is mogelijk door de 

aanwezigheid van wrijving tussen de houten elementen in het voorvlak. Dit 

betekent dat de oriëntatie van de spanningen afwijkt van loodrecht op het 

contactvlak. Dit heeft een gunstig (vergrotend) effect op de stuiksterkte van de 

verbinding (de hoek met de vezel  wordt gunstiger). 

 
Figuur 33: Oriëntatie van de hoofdspanningen α=15°, onafhankelijk van de hoek van 

het voorvlak 𝛾. 

 

6 Experimenteel onderzoek 

6.1 Proefstukken 

De geometrieën in Figuur 29 zijn tevens gebruikt om proefstukken te maken 

voor een experimenteel onderzoek. Om optimaal contact tussen de elementen 

te creëren zijn de proefstukken machinaal op maat gezaagd bij Heko Spanten 

B.V. te Ede. 
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6.2 Proefopstelling 

Voor de proeven is in het Pieter van Musschenbroek laboratorium te 

Eindhoven een proefopstelling gebouwd; zie  

Figuur 34. Deze proefopstelling heeft dezelfde randvoorwaarden als toegepast 

in het eindige elementen model. Zoals in  

Figuur 34 te zien is wordt het proefstuk diagonaal in de proefopstelling 

geplaatst. Om de oplegreacties toch in dezelfde oriëntatie te houden als het 

proefstuk is gebruik gemaakt van rolopleggingen en een pendelstaaf. 

 

 
 

Figuur 34: Foto en 3D model van de proefopstelling met proefstuk 

 

6.3 Metingen 

Tijdens de proeven zijn er twee typen metingen verricht. 

(1) Mechanisch, waarbij krachtmeetdozen, LVDT’s en rotatiemeters zijn 

gebruikt, zogenaamde ADC opnemers. Deze opnemers worden gebruikt 

om de volgende eigenschappen van het proefstuk tijdens de proef te 

monitoren:  

 De kracht-verplaatsing van de diagonaal en de ligger 

(Krachtmeetdozen & LVDT’s 05, 06 & 09); 

Pendelstaaf 

Rolopleggingen 
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 De spanning-rek verhouding nabij het voorvlak, en daarmee de 

stijfheid van het proefstuk (LVDT’s 03 & 04); 

 Het vervormingsgedrag van de contactvlakken tijdens het belasten 

(LVDT’s 8, 10 t/m 14 en Rotatiemeter); 

 De vervorming in de boutverbinding (LVDT 07); 

 En de vervorming van de proefopstelling (LVDT 02). 

 

 
 

Figuur 35: Locatie van de ADC opnemers op het proefstuk en de opstelling 

 

De metingen van de individuele opnemers kunnen met behulp van Excel aan 

elkaar gekoppeld worden, om zo het gedrag van het proefstuk en de 

proefopstelling te bepalen. 

 

(2) Optisch met ‘Electronic Speckle Pattern Interferometry’ (ESPI). Met 

behulp van laserlicht en een camera worden zeer kleine vervormingen 

aan een deel van het oppervlak van het proefstuk gemeten. Door het 

analyseren van deze metingen kunnen vervormingen en rekken in het 

oppervlak worden berekend.  
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Figuur 36: Meetgebied op het proefstuk en een foto van het ESPI apparaat. 

 

 

 
 

Figuur 37: Resultaten van zeer kleine vervorming in ‘Y’ richting van ESPI. 

 

Het linker plaatje in Figuur 37 geeft de meetresultaten van de horizontale (‘Y’) 

vervormingen weer. Door snedes in deze meetresultaten te maken, kan de 

horizontale vervorming over deze snede worden weergegeven. Resultaten 

hiervan zijn te zien in het rechter plaatje in Figuur 37. 

. Deze resultaten zijn zeer goed te vergelijken met de resultaten van de 

numerieke eindige elementen berekening. Hiermee kan het gedrag van de 

numerieke simulaties worden geverifieerd.  

6.4 Bezwijkgedrag 

De bezwijkmechanismes die zijn opgetreden tijdens de proeven zijn stuik van 

het voorvlak, en afschuiving over het afschuifvlak voor de inkeping. Bij het 

stuiken is duidelijk te zien dat beide elementen tegelijk beginnen te 

vervormen, en dat het contactvlak naar binnen wil bewegen. De 

trekspanningen die hierdoor aan de bovenkant van de verbinding optreden in 

het numerieke model (zie figuur 17), zijn aan de hand van de ontstane 

ESPI meetgebied 

Balkhoogte 

 Horizontale vervorming  
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scheuren aan de bovenzijde van de balken ook in de experimenten 

geconstateerd (Figuur 38a). 

 

 

  
 

Figuur 38: a) bezwijking op stuik,  b) bezwijking op afschuiving 

 

Wanneer de verbinding bezwijkt op afschuiving is dit over gemiddeld de 

eerste 150mm netjes gelijk aan het afschuifvlak. Deze lengte is gelijk aan de 

lengte van het spanningsplateau in het afschuifvlak wat in de numerieke 

simulaties optrad. Omdat de jaarringen het afschuifvlak snijden met een hoek 

van ongeveer 45°, kan hier een gekarteld scheurpatroon worden 

geconstateerd. Achter dit afschuifpatroon verandert de oriëntatie van het 

scheurpatroon naar de tangentiale richting, wat gezien kan worden als de weg 

van de minste weerstand. (Figuur 39) 

 

  
 

Figuur 39: Afschuiving van afschuifvlak naar het tangentiaalvlak 

overeenkomstig de jaarring oriëntatie. 

  

Vlak Tangentiaal 
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7 Conclusies 

De bezwijkbelasting en het bezwijkmechanisme van de numerieke simulaties 

en de experimenten kan worden vergeleken met een hypothese. Deze 

hypothese is gebaseerd op de ontwerpregels volgens de in de literatuur 

behandelde normen. Hiervoor zijn in plaats van karakteristieke 

sterktewaardes, de gemiddelde sterktewaardes van C24 gebruikt. Volgens de 

hypothese zouden alle simulaties en proefstukken moeten bezwijken op stuik. 

Een verschil in afschuiflengte zou hierdoor niets uit moeten maken voor de 

algehele sterkte van de verbinding. De hoek van het voorvlak daarentegen, is  

wel van belang. Wanneer de hoek γ afwijkt van 75° (Figuur 19b) zou dit 

volgens formules (3.1.1) t/m (3.1.3) een significante afname in sterkte 

betekenen. 

 

In figuur 30 is te zien dat een toename in afschuiflengte van 500mm naar 

750mm weinig effect heeft op de sterkte.  

 

Aangezien de normen uitgaan van bezwijken op stuik voor dat afschuiving 

optreedt, wordt de sterkte door de normformules in voorkomende gevallen 

(sterk) overschat.  

Dit is te wijten aan de aanname dat de schuifspanningen gelijkmatig mogen 

worden verdeeld. Het numerieke onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het 

geval is. Een afname van de afschuiflengte van 500mm naar 300mm zorgt 

zoals aangetoond in het numerieke onderzoek voor hogere schuifspanningen 

in het afschuifvlak. Dit is ook te zien aan de bezwijkbelastingen van de 

numerieke simulaties en de proeven in de 300 serie, welke bij een lagere 

belasting dan de normformules voorspellen op afschuiving bezwijken. 

 

Een duidelijke sterktetoename is ze zien wanneer het voorvlak haaks op de 

diagonaal is gemaakt (γ = 90°). Deze toename is te wijten aan een toename van 

een verticale druk-component in de balk, welke gunstig is voor de sterkte van 

het afschuifvlak. De horizontale component neemt juist af, waardoor er ook 

lagere schuifspanningen ontstaat. Stuik zou bij een hoek γ = 90° volgens de 

normen echter veel eerder op moeten treden vanwege de lagere sterkte onder 

een hoek aan de vezel α. Dit laatste werd tijdens de simulaties en proeven niet 

gezien. De verklaring hiervoor is volgens het numerieke onderzoek de 

aanwezigheid van wrijving in het voorvlak, waardoor de spanningen in 

realiteit onder een kleinere hoek α aan de vezelrichting georiënteerd zijn dan 

in de normen wordt aangenomen. 
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Wanneer het voorvlak haaks op de ligger is gemaakt (γ = 60°), is de 

stuiksterkte volgens de normformules lager dan voor  = 75°. De proeven en 

simulaties laten echter geen duidelijk toe- of afname in sterkte zien ten 

opzichte van deze 75°. Dit is wederom te wijten aan de aanwezigheid van 

wrijving tussen de houten elementen in het voorvlak. 

 

Het onderzoek heeft laten zien dat de normen de stuiksterkte van het hout 

onderschatten wanneer hoek 𝛾 afwijkt van 90° −
𝛽

2
.  Door het aannemen van 

een gelijkmatig verdeelde schuifspanning in het afschuifvlak wordt de 

afschuifsterkte van de verbinding juist (in hoge mate) overschat. 

 

 

Figuur 40: Bezwijkbelastingen van alle proeven, simulaties en hypothese  

volgens de genoemde normen 

 

Aangezien de afschuifsterkte in veel gevallen maatgevend is, leiden de 

normformules in veel gevallen tot een te hoge voorspelling van de 

verbindingssterkte (onveilig). 
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Sandwich elementen met verstijvers 

Thomas Houben en André Jorissen 

 

Samenvatting 

Sandwichelementen zijn elementen opgebouwd uit twee relatief dunne 

buitenschillen met daar tussen een kern van een ander materiaal. De 

buitenschillen bestaan over het algemeen uit een relatief sterk materiaal en de 

kern bestaat uit een relatief zwak, maar licht materiaal.  

Als het element loodrecht op het vlak wordt belast, nemen de schillen het 

buigend moment op en neemt de kern de dwarskracht op. Dit komt omdat de 

E-modulus van de kern veel lager is dan die van het schilmateriaal. Omdat de 

afschuifstijfheid van de kern erg laag is, mag dwarskrachtvervorming niet 

verwaarloosd worden.  

Als de materialen goed verbonden zijn ontstaat een element met uitstekende 

eigenschappen: hoge sterkte en stijfheid gekoppeld aan laag gewicht en een 

hoge thermische isolatiewaarde. Sandwichelementen worden daarom veel in 

(hellende) dakconstructies toegepast. Sandwichelementen toegepast in 

dakconstructies in de woningbouw bestaan veelal uit schillen van spaanplaat 

en een kern van EPS. In dit onderzoek gaat het om sandwichelementen waar 

interne verstijvers aan zijn toegevoegd, zoals in figuur 2-1 is weergegeven.  

 

1 Inleiding sandwichtheorie 

Wanneer een ligger op twee steunpunten op buiging belast wordt, treden aan 

de onderzijde van de doorsnede trekspanningen - en boven in de doorsnede 

drukspanningen op. Ook treden er dwarskrachtspanningen op over de gehele 

doorsnede van de ligger.  

Omdat in het geval van buiging de buitenste vezels maximaal worden 

uitgerekt c.q. ingedrukt zullen ook daar de maximale buigspanningen 

optreden. Vezels die dichter bij de neutrale lijn worden veel minder belast. Ter 

plaatse van de zogenaamde neutrale lijn zijn zelfs geen trek- dan wel 

drukspanningen aanwezig. Het materiaal rondom de neutrale lijn wordt niet 

optimaal benut. Door materiaal, dat vlakbij de neutrale lijn zit te verwijderen, 

kan het eigen gewicht van de ligger verlaagd worden terwijl de sterkte en 

stijfheid nauwelijks reduceren; dit gebeurt bijvoorbeeld bij I-profielen.  

Als alternatief kan kan sterk en zwaar materiaal dicht bij de kern vervangen 

worden door een zwakker en lichter materiaal. De sandwiches maken gebruik 
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van dit idee: verplaats zoveel mogelijk stijf materiaal van de neutrale lijn naar 

de uiterste vezel en vul de ruimte daartussen met een zwakker en lichter 

materiaal. Hierdoor ontstaat een sandwich met twee schillen van een hoge 

sterkte en stijfheid met daartussen een relatieve dikke kern, gemaakt van een 

zwakker materiaal met een lage dichtheid. De relatie tussen rek en spanning 

wordt in een lineair elastisch model gegeven door de wet van Hooke: 

 

  𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀     (1.1) 

 

In de uiterste vezel van de doorsnede zullen de trek- en drukspanningen 

maximaal zijn vanwege het optredende inwendige moment, zie figuur 1-1. In 

het geval van interne verstijvers zijn de spanningen daar maximaal omdat 

deze een hogere elasticiteitsmodulus hebben. Door de relatief lage 

elasticiteitsmodulus van het kernmateriaal (EPS) is de dwarskrachtspanning 

min of meer constant zijn over de hoogte van de kern; zie figuur 1-1.  

 

Figuur 1-1: Verdeling van de buig- en schuifspanningen over de hoogte van 

een sandwich element; 1 = de bovenhuid, 2 = de kern en 3 = de onderhuid. 

 

In het ideale geval, worden in een sandwichconstructie de buigspanningen 

volledig door de schillen opgenomen. De dwarskracht wordt vrijwel volledig 

opgenomen door de kern; in Figuur 1-2 is dit weergegeven. Dit meest ideale 

geval zal in de praktijk niet gehaald worden, de schillen zullen een bepaalde 

dikte hebben en de stijfheden zullen geen nul of oneindig zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1-2: De schillen nemen alle buigvervorming op; de kern neemt alle 

dwarskrachtvervorming op. 

buiging afschuiving

vervormingen
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2 Aanleiding voor het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek komt uit de praktijk. Samen met de 

industriele partner Kingspan-Unidek is bij de leerstoel houtconstructies aan 

de Technische Universiteit Eindhoven eerder onderzoek gedaan aan 

zogenaamde zuivere sandwich elementen die in figuren 1-1 en 1-2 zijn 

weergegeven; het nu beschreven onderzoek aan sandwichelementen met 

verstijvers is hierop een vervolg. 

Van het eerder uitgevoerde onderzoek is in het kader van het hier beschreven 

onderzoek het werk van W. de Groot [1] vermeldingswaardig. Hij heeft 

rekenregels in de vorm van ‘vergeet-me-nietjes’ opgesteld voor een 

zogenaamde Timoshenko-ligger over twee- en meerdere steunpunten 

Timoshenko [2] definieert een ligger waar over de liggerlengte een constante 

afschuifstijfheid GA en buigstijfheid EI wordt verondersteld.  

Het werk van W. de Groot was een aanleiding voor SKH om een 

rekenmethode te publiceren voor sandwich- en sandwich rib elementen [3].  

De rekenmethode houdt echter geen rekening met de lokale effecten van 

lokaal aangebrachte verstijvers. Het hier beschreven onderzoek gaat met 

name daar dieper op in. Genoemde industriele partner brengt deze elementen 

op de markt onder de handelsnaam “Aero”. 

 

 
 

Figuur 2-1: Opbouw van een Kingspan Unidek Aero 6.0 dakelement. 

 

3 Sandwichwerking 

3.1 Ligger theorie 

De meest eenvoudige theorie voor het beschrijven van een balk wordt 

beschreven door Euler-Bernoulli [4]. Deze theorie wordt ook wel de klassieke 

balktheorie genoemd en beschouwt alleen zuivere buiging. Essentiële 
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aannamen zijn dat de liggerdoorsnede altijd vlak  - en loodrecht op de 

liggeras gericht blijft. Vervorming ten gevolge van dwarskracht wordt niet 

beschouwd. Omdat bij sandwich elementen dwarskrachtvervorming niet te 

verwaarlozen is, is deze theorie onbruikbaar.  

Een iets ingewikkeldere theorie, en veelal toegepast voor sandwich elementen, 

is beschreven door Timoshenko [2]. In zijn theorie wordt wél rekening 

gehouden met dwarskrachtvervorming. Doordat de afschuifspanningen 

constant over de hoogte worden aangenomen blijft een doorsnede wel vlak; 

de dwarskrachtvervorming zorgt er echter voor dat de liggerdoorsnede niet 

loodrecht op de as van de ligger is georiënteerd. Timoshenko’s theorie is 

vooral geschikt voor sandwichconstructies met dunne schillen.  

De derde theorie is de balktheorie van Reddy en Bickford [5]. Deze gaat een 

stap verder door de afschuifspanning niet meer als constant, maar als variabel 

over de hoogte te nemen. Gevolg daarvan is dat de afschuifrek niet meer 

constant is, waardoor de doorsnede gaat welven. Deze theorie is geschikt voor 

sandwichconstructies met dikke schillen. 

De vervorming van  een balkdoorsnede is in figuur 3-1 voor de drie 

beschreven theoriën weergegeven.  

 

 
 

 
 

Figuur 3-1: Doorsnede eigenschappen bij buiging bij een 1. Euler-Bernoulli 

ligger, een 2. Timoshenko ligger en 3. een Reddy-Bickford ligger. 

 

1. 

 

2. 
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Figuur 3-1 - vervolg: Doorsnede eigenschappen bij buiging bij een 1. Euler-

Bernoulli ligger, een 2. Timoshenko ligger en 3. een Reddy-Bickford ligger. 

3.2 Effectieve breedte 

Een effectieve breedte wordt gedefinieerd voor bijvoorbeeld ribpanelen 

waarbij de ribben en de huiden constructief met elkaar verbonden zijn.  

De effectieve breedte wordt gedefinieerd als de breedte van de huid die als 

flens meewerkt. De effectieve breedte wordt door twee zaken beperkt. Ten 

eerste heeft de dunne flens een beperkte stijfheid. Ten tweede kan de flens 

onder druk lokaal gaan plooien. Voor gelijkmatig verdeeld belaste ribpanelen 

formuleert SKH-09 [3] de effectieve breedte volgens formule (3.1). 
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    (3.1) 

 

met: 

bef    effectieve breedte ( ar) [mm] 

ar   hart-op-hart afstand van de ribben [mm] 

l  overspanning (3000 [mm]) 

Etc//0d =  2400  [N/mm2] 

Gschijf,d =  200  [N/mm2] 

 

Een tweede methode voor de bepaling van de effectieve breedte is die van 

Möhler [6], deze bepaalt de effectieve breedte volgens formule (3.2). 
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3. 
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waarin: 

𝜆1 = √𝛽 + √𝛽2 − 𝑐         ,    𝜆2 = √𝛽 − √𝛽2 − 𝑐 

 

𝛽 =
𝐸𝑦

2𝐺
− 𝑣𝑥𝑦       ,               𝑐 =

𝐸𝑦

𝐸𝑥

 

 

𝛼1𝑚 =
𝜆1𝜋𝑎𝑟

2𝑙
        ,    𝛼2𝑚 =

𝜆2𝜋𝑎𝑟

2𝑙
 

 

met: 

b = paneel breedte (= 1020 [mm])   

Ex = 2600 [N/mm2] 

Ey = 2400 [N/mm2] 

G = 200 [N/mm2] 

xy = 0,04  

 

Zoals figuur 3-2 aangeeft zijn formules 3-1 en 3-2 qua resultaat vrijwel 

identiek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-2: Effectieve breedte sandwich volgens Mohler en SKH09-01 

publicatie met de materiaaleigenschappen en overspanningslengte  zoals 

gebruikt in dit onderzoek. Hier is b de elementbreedte, ar is de afstand tussen 

de verstijvers en n is het aantal verstijvers. De verticale as is de 

“benuttingsgraad” van de schil, de horizontale as is het aantal verstijvers per 

elementbreedte.  
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3.3 Bepaling buigstijfheid 

Bij een inhomogene sandwich wordt de zwaartelijn als volgt bepaald. Eerst 

wordt de zwaartelijn van het element bepaald volgens formule (3.3). 








3

1

3

1

i

ii

i

iii

AE

AEz

Z     (3.3) 

 

met:  

zzw, zi (z1, z2 en z3) zoals in figuur 3-3 is aangegeven. 

Ei (E1, E2 en E3) zoals in figuur 3-3 is aangegeven. 

Ai (A1, A2 en A3) zijn de oppervlaktes in de doorsnede 

 

Vervolgens wordt de buigstijfheid bepaald volgens (3.4) ,waarin de eerste 

term de eigen buiging is en de tweede term de Steinerbuiging. 

 

 
 

Figuur 3-3: Doorsnede eigenschappen sandwich 

 

Om een sandwich element als Timoshenko ligger te kunnen beschouwen 

moet voldaan worden aan de eis dat de schillen dun zijn. Het aandeel van de 

eigen buigstijfheid moet derhalve van de schillen laag zijn; Allen [4] stelt dat 

dit het geval is als de eigen buigstijfheid van de schillen minder is dan 1% van 

de totale buigstijfheid. 
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3.4 Bepaling afschuifstijfheid 

De afschuifstijfheid GAtot  wordt volgens formule (3.5) [7] bepaald door  
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 [N]  (3.5) 

 

met: 

e, d1, d2 en d3 zoals weergegeven in figuur 3-4 [mm] 

b1, b2 en b3 = breedte van de kern en schillen in de doorsnede [mm] 

 

In deze vergelijking wordt de afschuifstijfheid bepaald door de kern en een 

gedeelte van de schillen. De verstijvers en tengels worden dus niet 

meegenomen. Ook wordt er geen rekening gehouden met de in paragraaf 3.2 

besproken effectieve breedte. In formule (3.5) wordt aangenomen dat de 

afschuifhoek constant is over de kern en schillen, in Allen [4] worden ook 

formules herleid, als deze aanname niet wordt gedaan. 

 
 

Figuur 3-4: Doorsnedeparameters voor bepaling afschuifstijfheid. 

 

4 Numeriek model 

Om de effecten van verstijvers te kunnen bestuderen, is een numeriek model 

opgezet met behulp van het eindige elementen pakket Abaqus\CAE 6.14 

standard. Het doel is om een zo nauwkeurig mogelijk parametrisch model te 

maken zodat meerdere varianten op een eenvoudige manier kunnen worden 

bestudeerd (bijvoorbeeld dikkere panelen; effect van het toepassen van 

meerdere verstijvers, etc). Daarnaast dient het model om de grootte van lokale 

3D effecten te bepalen en of deze al dan niet kunnen worden verwaarloosd. 

Als het model eenmaal is gevalideerd aan de hand van theorieën en 

experimentele resultaten, biedt het model een inzicht op het inwendige 
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spanningsverloop binnen het proefstuk. Helaas kunnen spanningen niet 

rechtstreeks worden gemeten; krachten 

en vervormingen, die een relatie met 

de inwendige spanningen hebben, wel.  

4.1 Principe  

De analyse is gebaseerd op een 

vierpunts-buigproef [8]. Een bijzonder 

geval is weergegeven in figuur 4-1 

waar de belasting 𝐹 wordt verdeeld 

over twee punten op een afstand 

𝑎 = 𝑙/3 van de oplegging. 

 

Tussen de twee krachten bevindt zich 

een constant moment, ter grootte van 

𝑀 = 𝐹𝑙/6 en is er geen dwarskracht 

(V).  

Door dit verschil in moment en 

dwarskracht, leent de vierpunts-buigproef zich goed om het aandeel 

buigvervorming en het aandeel afschuifvervorming onafhankelijk van elkaar 

te bestuderen. Vanwege het superpositiebeginsel kunnen de vervormingen 

ten gevolge van buig- en dwarskracht worden gesommeerd, hetgeen m.b.v. 

formule (4.1) is geïllustreerd.  

 

tottot GA

LF

EI

LF
w

61296

23
3

max      (4.1) 

 

De in formule (4.1) gebruikte grootheden worden verklaard m.b.v. figuur  4-1, 

formule (3.4) en formule (3.5). 

In de simulaties is de overspanning l = 3 m gekozen, gelijk aan de 

overspanning tijdens het in 5 beschreven experimentele onderzoek. Ook de 

lastinleiding en de geometrie worden overeenkomstig aan het experimentele 

onderzoek opgebouwd. 

 

4.2 Opzet 

De geometrie van het model is drie dimensionaal (3D), opgebouwd met 

zogenaamde schaal (shell) elementen voor de schillen (spaanplaat) en volume 

Figuur 4-1: Opzet vierpunts buigproef 
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elementen voor de overige onderdelen (kern, gipsplaat, verstijvers en tengels). 

De verschillende onderdelen staan in figuur 4.2 aangegeven. 

 

 
 

Figuur 4-2: Geometrie numeriek model 

 

Voor de schillen worden zogenaamde S4R ’general purpose, conventional 

shell’ elementen toegepast. Deze elementen gedragen zich als “dikke-schil 

elementen” met een niet te verwaarlozen eigen buigstijfheid als de dikte van 

de schil toeneemt en als “dunne-schil elementen” met een verwaarloosbare 

eigen buigstijfheid, en daardoor in staat dwarskrachtvervorming ongehinderd 

te volgen, in het geval de schil dun wordt.  

Deze elementen maken gebruik van ’reduced integration’, wat de berekening 

sneller laat verlopen en hebben ’hourglass control’. Dat laatste verhindert het 

effect dat lokaal elementen buitenproportioneel gaan vervormen ten opzichte 

van de overige elementen. 

Alle overige onderdelen van het model bestaan uit ’general-purpose’ C3D20R 

volume elementen. Dit zijn solid (continuum) elementen met twintig knopen 

en acht integratiepunten. Ook dit element maakt gebruik van ’reduced-

integration’, waardoor het minder tijd kost om de analyse uit te voeren. 

Er is gekozen om een lineair elastische berekening uit te voeren, omdat de 

buigstijfheid EI en de afschuifstijfheid GA uitsluitend in het zogenaamde 

lineair elastische bereik gedefinieerd zijn; berekeningen met plastische 

materiaaleigenschappen en geometrische niet-lineariteit zijn niet uitgevoerd. 

De materiaaleigenschappen zijn ingevoerd als ’engineering constants’, waarbij 

de G-modulus apart kan worden gedefinieerd. De elementen zijn met elkaar 

verbonden met zogenaamde ‘tie-constraints’, die de eigenschap hebben dat de 

knopen van het ‘slave’-element de vervorming van het ‘master’-element volgt. 
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4.3 Resultaten 

Figuur 4-4 laat de doorbuigingen van het in figuur 4-3 getoonde element uit 

serie 4 zien. In het experimentele onderzoek zijn proeven uitgevoerd op 

elementen met variërende doorsnede; zie tabel 5-1. De variaties, ook 

betrokken in het numerieke onderzoek, worden in figuur 4-3 nader geduid. 

 
Figuur 4-3: Numeriek en experimenteel “beproefde” elementen. 

 

De elementen met meerdere verstijvers en tengels, gedragen zich stijver. Het 

verschil tussen serie 1 en de overige series is het grootst. Het verschil tussen 

serie 3 en serie 4 is klein (hebben, zoals in hoofdstuk 5 beschreven, zelfs 

hetzelfde bezwijkgedrag). In figuur 5-4 worden de numerieke resultaten 

vergeleken met de uitkomsten van de berekeningsmethode SKH09-01.  

 

 
 

Figuur 4-4: Verticale verplaatsingen van een element uit serie 4 (alle 

verstijvers en tengels aanwezig) 

verstijvers (1) verstijvers (2)
verstijvers (3)

Serie 1: alle verstijvers en tengels afwezig
Serie 2: alle verstijvers afwezig; alle tengels aanwezig
Serie 3: verstijvers (1) en (2) en alle tengels aanwezig
Serie 4: alle in de figuur aangegeven verstijvers en tengels aanwezig

tengel (1)

tengel (2)

tengel (3)

support

belasting locaties

buiging

series 4
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De schuifspanning gemeten in de kern van het numeriek model van wederom 

een element uit serie 4 is weergegeven in Figuur 4-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-5: Schuifspanningen in de lengterichting van de kern.  

 

In deze figuur is een dubbele snede gemaakt. In het vlak van de 

breedterichting varieert de schuifspanning; ter plaatse van de verstijvers is de 

schuifspanning verhoogd. 

Bij de linker oplegging wordt een negatieve dwarskracht gevonden en bij de 

andere oplegging een positieve dwarskracht, hetgeen overeen komt met het 

mechanica model.  

Wat opvalt is, dat de schuifspanning ter plaatse van de verstijvers hoger is 

dan in de rest van de kern. Dit is logisch aangezien de  

dwarskrachtspanningen in principe het gevolg zijn van wijzigingen in de 

normaalspanningen. Aangezien de normaalspanningen en de wijzigingen 

hierin het grootst zijn in en nabij de verstijvers / tengels (deze dragen immers 

fors bij aan de opname van het buigend moment) moeten hier de grootste 

schuifspanningen ontstaan. 

 

schuifspanningen

doorsnede

series 4
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In Figuur 4-6 zijn de trek en drukspanningen in de tengel en verstijver 

weergegeven.  

 

Figuur 4-6: Doorsnede van een element uit serie 4 in breedterichting ter 

plaatse van de locatie l / 3 (aangrijpingspunt belasting F/2) met daarin de trek 

en drukspanningen in de tengel en verstijvers weergegeven. 

 

Er is een gradueel verloop over de hoogte van de verstijver / tengel waar te 

nemen. Dit duidt op het activeren van de eigen buigstijfheid van de “schil” ter 

plaatse van de verstijver / tengel , waar de tengel en verstijver dus geen 

constante waarde hebben. In de in hoofdstuk 1 beschreven "Timoshenko 

ligger”, geschikt voor sandwich elementen met dunne schillen, wordt dit 

graduele spanningsverloop niet beschouwd; er wordt uitgegaan van een 

constante spanning over de schildikte. Het hier geconstateerde graduele 
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verloop over de “schildikte” kan aanleiding zijn om, voor lokale 

spanningsanlyses, de zogenaamde “dunne schil theorie” te verlaten.  
 

5 Experimenteel onderzoek 

Alle experimenten zijn uitgevoerd in het Pieter van Musschenbroek 

laboratorium op de Technische Universiteit Eindhoven. Er zijn twintig 

proefstukken sandwichelementen door middel van een vierpuntsbuigproef 

beproefd. Er is besloten om vier typen varianten sandwichelementen te 

beproeven, waar gevarieerd wordt met het aantal tengels en verstijvers. Het 

overzicht van de verschillende proefstukken is te vinden in figuur 4-3 en in 

tabel 5-1, waar tevens de dimensies van de proefstukken zijn aangegeven. 

 

Tabel 5-1: overzicht proefstukken 

Serie Aantal 

verstijvers 

Aantal 

tengels 

Aantal 

proef- 

stukken 

Elementlengte 

[mm] 

Element 

breedte 

[mm] 

1 0 0 5 3500 900 

2 0 3 5 3500 900 

3 2+2 3 5 3500 1020 

4 3+3 3 5 3500 1020 

 

De sandwichelementen, die door Kingspan Unidek zijn geproduceerd, hebben 

een schil van P5-spaanplaat en EPS-80 Platinum als kern. De binnenschil is 

bekleed met een witte folie en de buitenschil met een groene folie. De proeven 

zijn uitgevoerd in een met staalprofielen opgebouwde proefopstelling, zie 

figuur 5-1, waarbij de opgewekte krachten inwendig via de staalprofielen 

evenwicht maken. Bij de lastinleiding en bij de oplegging zijn de lokale 

vervormingen geminimaliseerd tussen proefstuk en rol/scharnier  (brede) 

staalstrips en een (nog iets bredere) multiplex plaat te plaatsen.  
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Figuur 5-1: Proefopstelling, vooraanzicht  

5.1 Bepaling afschuifstijfheid 

De dwarskrachtvervorming wordt volgens het principe van EN 408:2010 [9] 

gemeten. Volgens deze methode wordt met behulp van LVDT’s een kruis 

gevormd, zie figuur 5-2, en wordt in een rechthoek de diagonale 

lengteverandering gemeten. Aan de hand van deze waarden kan de 

afschuifhoek 𝛾 worden bepaald. Gecombineerd met de dwarskracht V, wordt 

hiermee de afschuifmodulus bepaald volgens formule (5.1) [9]. 

 

𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝛼ℎ0
𝑉𝑠,2−𝑉𝑠,1

𝑤2−𝑤1
    (5.1) 

 

met: 

𝑤2  de gemiddelde door de twee LVDT’s aangegeven absolute  

 lengteverandering [mm] bij een dwarskrachtverandering 𝑉𝑠,2 [N].  

𝛼  de verhouding tussen de gemiddelde (?) afschuifspanning 𝜏 over  

 het in figuur 5-2 aangegeven “omcirkelde” vlak en de maximale 

schuifspanning 𝜏𝑚𝑎𝑥 , welke 1,0 is bij sandwichelementen.  

 Opmerking: bij rechthoekige volhouten liggers is, gezien over de 

liggerhoogte,  = 1,5. 

h0 hoogte tussen de meetpunten van de kruizen, zie figuur 5-2 [mm]  

   

Zie figuur 5-2 voor de locatie van de bepaling van de afschuifstijfheid. 

staal
profielen

sandwich
paneel

load cell

staal
profielen

locaties belasting

vastleggen vertikale
verplaatsingen (LVDT’s)

vastleggen van de
afschuifvervormingen(LVDT’s)
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Figuur 5-2: Locatie afschuifstijfheid 

 

In tabel 5-2 zijn de resultaten van  afschuifmodulus weergegeven. Wat opvalt 

is dat de afschuifstijfheid volgens de experimenten en numeriek voor serie 2 

lager is dan voor serie 1. Deze verlaging is het gevolg dat er lokaal wordt 

gemeten en de tengels een lokale verhoging van de afschuifspanningen en 

daardoor lokaal verhoogde afschuifvervormingen, en dus een lagere 

afschuifstijfheid, laten zien. Dit in tegenstelling tot de in de analyses 

betrokken dwarskracht, dat een globale waarde,  gemeten ter plaatse van de 

vijzel, is. 

 

Tabel 5-2. Bepaling afschuifstijfheid GA in kN  

Serie Tengel/ 

Verstijver 

Experimenteel 

formule (5.1) 

Numeriek 

formule (5.1) 

SKH-

Publicatie 

formule (3.5) 

1 0T, 0V 457 588 454 

2 3T, 0V 387 419 454 

3 3T, 2+2V 425 468 514 

4 3T, 3+3V 436 488 514 

 

5.2 Doorbuiging 

In figuur 5-3 zijn de experimentele resultaten weergegeven. Deze laten allen 

een lineair-elastisch gedrag zien bij lage belasting, vervolgens ontstaat een 

licht niet-lineaire tak, waarna het proefstuk onaangekondigd bezwijkt. De 

onderlinge series laten duidelijke verschillen in stijfheid en uiters opneembare 

kracht (sterkte) zien. Het verschil tussen de series 3 en 4 (serie 4 heeft t.o.v. 

serie 3 de verstijvers (3), zie figuur 4-3, extra) is gering. 

  

ℎ0 
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Figuur 5-3: De last-verplaatsingen van het experimentele onderzoek. De 

individuele meetresultaten zijn in grijs weergegeven waarbij de zwarte lijnen 

het gemiddelde zijn van iedere serie. 

 

Als de gegevens worden vergeleken met de numerieke en berekende 

waarden, blijkt dat de experimenten bij alle series een stijver gedrag vertonen. 

De verschillen blijken voor serie 4 uit figuur 5-4. 

 

De resultaten verkregen m.b.v. de “handberekening” (SKH-09-01 [3], formule 

(4.1) waarbij de effectieve breedte volgens formule (3.1), de  effectieve 

buigstijfheid volgens formule (3.2) en de afschuifstijfheid volgens formule 

(3.3) zijn bepaald,  komen globaal overeen met de resultaten van de 

numerieke analyse. Figuur 5-4 toont ook duidelijk het lineaire gedrag, 

uitgangspunt bij beide berekeningen.  

Het is wel opmerkelijk dat de “handberekening” ten opzichte van de 

numerieke analyse een iets stijver gedrag voorspelt terwijl de lokaal extra 

“eigen stijfheid” ten gevolge van de verstijvers / tengels in de handberekening 

is veronachtzaamd. 
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Figuur 5-4 Vergelijking experimentele resultaten met numeriek resultaten en 

met de SKH-09-01 [3] handberekening voor serie 4. 

 

Het feit, dat het globaal voorspelde gedrag m.b.v. het numerieke model, waar 

de lokale effecten ten gevolge van de verstijvers / tengels ook lokaal zijn 

gemodelleerd, en de “handberekening”, waar deze lokale effecten globaal zijn 

verdisconteerd, nagenoeg hetzelfde is doet vermoeden, dat voor het globale 

gedrag de lokale effecten kunnen worden veronachtzaamd.  

5.3 Rek in de schil 

Met behulp van rekstrookjes is bij de series 1, 3 en 4 de rek in de onderste schil 

gemeten over de breedterichting van het element in het midden van het 

element. In grafiek 5-5 is de gemiddelde rek weergegeven van de 

proefstukken bij een belasting van vijftig procent en bij 100 procent van de 

maximale belasting.  
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Figuur 5-5: De rek in de schil bij 50% van de bezwijkbelasting en op het 

moment dat het proefstuk bezwijkt. 

 

Figuur 5-5 toont, dat de rek in de schillen tussen de verstijvers/tengels achter 

blijft bij de rek nabij de verstijvers/tengels. Dit is te verwachten; dit is de 

achtergrond bij de in paragraaf 3.2 beschreven medewerkende breedte. 

 

6 Conclusies 

Bij het bepalen van de effectieve breedte benadert de SKH09-01 [3] publicatie 

de methode van Mӧhler goed, zoals te zien is in figuur 3-2.  

Ter plaatse van de verstijvers tonen de numerieke resultaten, zie figuur 4-6,  

een verloop van de normaalspanningen over de “schildikte”(lokaal de 

optelsom van tengel, schil en verstijver). Dit verloop wordt in de 

“handberekening” volgens SKH09-01 [3] niet meegenomen. Het globale 

gedrag, uitgedrukt in het kracht-vervormingsgedrag, zie figuur 5-4, lijkt hier 

echter niet door te worden beïnvloed. 

 
De afschuifspanningen in de kern zijn ter plaatse van de verstijvers / tengels 

hoger dan op andere locaties in het element. Deze verhoogde 
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schuifspanningen leiden tot het feit, dat het aanbrengen van verstijvers eerder 

tot bezwijken op afschuiving in de kern aanleiding geeft en dat lokaal 

verhoogde afschuifvervormingen optreden.  

Aanvullend hierop: in het beschreven onderzoek zijn 4 series elementen 

beschouwd waarbij de verschillen tussen de series bepaald worden door het 

toegepaste aantal verstijvers / tengels (zie figuur 4-3). Het effect op de sterkte 

van een middelste verstijver, verstijver (2) is te verwaarlozen doordat de kern 

in het geval zonder deze verstijver (al) maatgevend is (bezwijken op 

afschuiven van de kern ongeacht de aanwezigheid van de middelste 

verstijver). Ook het effect van de middelste verstijver op de stijfheid is gering. 
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Het gedrag van houtskeletbouw elementen 

tijdens aardbevingen 
 

Chiel Bekkers en André Jorissen 

 

Deze publicatie beschrijft het experimentele deel van het afstudeeronderzoek 

van Chiel Bekkers aan de Technische Universiteit Eindhoven onder 

begeleiding van prof.dr.ir. André Jorissen, dr.ir. Ad Leijten en ir. Wim de 

Groot. 

 

1 Inleiding 

Het aardgasveld van Slochteren, welke in 1963 in gebruik is genomen door de 

NAM, is een van de grootste gasvelden ter wereld. Dankzij de exploitatie 

ervan is sedert de jaren ’90 een verhoogde seismiciteit waargenomen in   

Noord-Nederland, zoals te zien in Figuur 1-1. 

 Deze aardbevingen, die het gevolg zijn van gaswinning, vallen onder de 

categorie geïnduceerde aardbevingen daar zij worden veroorzaakt door 

menselijk handelen. De meeste bevingen hebben een hypocentrum op 3 km 

diepte en worden gekenmerkt door hun korte duur maar hoge intensiteit.  

 

 
 

Figuur 1-1: Aardbevingen in Groningen sinds 1993  met M≥1,5. Bron: KNMI 

 

De grootst waargenomen aardbeving stamt uit 2012 nabij Huizinge met een 

magnitude van M=3,6 op de schaal van Richter [1]. Dankzij de 3000 

schadeclaims die hierop volgde kreeg het onderwerp veel media-aandacht 

wat leidde tot grootschalig onderzoek in Nederland om geïnduceerde 

aardbevingen beter te begrijpen. In een brief aan de Tweede Kamer van de 
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Minister van Economische Zaken [2] wordt gewezen op het feit dat er 

wetgeving nodig is voor het beoordelen van bestaande bouw en nieuwbouw. 

Dit heeft zich geuit in de NPR 9998 [3], die een voorloper is van de vertaalde 

versie van de Nationale Bijlage en EN 1998-1 (Eurocode 8) [4]. De waarde voor 

verschillende factoren mag op nationaal niveau zijn bepaald, waaronder de 

gedragsfactor ofwel q-factor. Deze factor, welke verder wordt toegelicht in 

Sectie 2.4, houdt rekening met niet-lineair gedrag en energie dissipatie en laat 

door toepassing ervan een lineair elastische analyse toe. 

 

Het onderzoek focust zich op het vinden en valideren van de q-factor van 

houtskeletbouw wanden voor de NPR, mede door het feit dat dit 

bouwsysteem wordt aangemerkt als een goed alternatief voor de huidige 

metselwerkcultuur die in Noord-Nederland heerst [5]. Als onderdeel van het 

onderzoek wordt een drietal experimenten op houtskeletbouw wanden 

uitgevoerd, welke in dit artikel zullen worden behandeld. 

 

2 Hysterese in Houtskeletbouw Wanden 

2.1 Introductie 

Grondversnellingen, die optreden als gevolg van een aardbeving, leiden tot 

belasting op een constructie en worden gekenmerkt door de onvoorspelbare 

grootte en richting van de belasting. Dit is de dynamische aard van 

aardbevingen. Omwille van de onvoorspelbaarheid is een gestandaardiseerde 

testmethode opgesteld die omschreven is in EN 12512 [6], welke onderzoekers 

in staat stelt quasi-statisch omgekeerd cyclische testen uit voeren die 

resulteren in representatief gedrag van houtconstructies bij 

aardbevingsbelasting. Deze test resulteert in zogenaamd hysterese gedrag; 

niet-lineair vervormingsgedrag wat bij omkering van de belasting leidt tot het 

ontstaan van een hysterese lus, zie Figuur 2-1- links. 

 

2.2 Quasi-Statisch Omgekeerd Cyclische Belasting 

Het dynamische gedrag van een constructie is afhankelijk van de kracht-

verplaatsingsgeschiedenis vanwege niet-lineair materiaal- en 

constructiegedrag. Het gedrag wordt volgens Park [7] enigszins conservatief 

voorspeld met behulp van quasi-statische testen daar een hoge reksnelheid 

(zoals bij aardbevingen het geval is) over het algemeen een verhoogde sterkte 

oplevert. Er worden drie cyclussen in een set uitgevoerd, waarbij een vooraf 

bepaalde verplaatsing moet worden gehaald, om deze vervolgens weer te  
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Figuur 2-1: Links; Hysterese-lus. Rechts; Hysterese bij houtconstructies. 

(F = kracht; u= verplaatsing) 

 

vergroten totdat het proefstuk faalt. Omwille van vooraf gestelde 

verplaatsingsamplitudes stelt de EN 12512 dat proeven verplaatsingsgestuurd 

uitgevoerd moeten worden bij een constante snelheid. In Sectie 2.3 wordt 

uitgelegd waarom drie cyclussen per set noodzakelijk is voor 

houtconstructies. 

2.3 Hysterese in Houtconstructies en Verbindingen 

Quasi-statisch cyclische belasting kenmerkt zich door een laag aantal cycli met 

hoge amplitude die tot in het plastisch gebied van de constructie gaan en is 

daarmee significant anders dan vermoeiing welke gekarakteriseerd wordt 

door een hoog aantal cycli met lage belastingsamplitude [8]. De hysterese 

lussen die volgen uit cyclische belasting op houtverbindingen en constructies 

vertonen een effect waarbij ze worden samengeknepen wanneer bij belasting 

omkering de stijfheid afneemt, zie Figuur 2-1 - rechts.  

Dit uit zich rondom u = 0, waar de lussen ‘dunner’ zijn dan de lussen aan het 

uiteinde van het diagram. 

 

Dit effect, ook wel ‘pinching’ genoemd, wordt uitgelegd met behulp van 

Figuur 2-2 (Ceccotti [9]). Indien de nagelverbinding is uitgevoerd met slanke 

nagels kunnen deze plastisch vervormen en zal een mechanisme optreden 

zoals in de Figuur 2-2 links is weergegeven. Hierbij worden de houtvezels 

platgedrukt zodat een holte achter wordt gelaten bij omkering van de 

belasting. Er is nog veel vervorming aanwezig wanneer de belasting weer nul 

is en slechts wrijving en de nagel zelf bieden weerstand bij het verhogen van 

de belasting in de andere richting. Dit geeft veel vervorming bij relatief weinig 

kracht ergo lage stijfheid rondom het nulpunt, welke echter oploopt als de 

nagel weer houtvezels tegenkomt. Bij een gelijke amplitude zal de lus 
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grotendeels hetzelfde blijven, slechts door optredende schade zal sterkte 

degradatie optreden, zie Paragraaf 2.3.1. Door constant op en neer te bewegen 

kan de nagel uitgetrokken worden zoals afgebeeld in  

Figuur 2-2 rechts.  

 

     
 

Figuur 2-2: Links; Nagel bij eerste belasting. Rechts; Uittrekken van de nagel. 

2.3.1 Sterkte Degradatie 

Binnen een set van drie belasting cycli is de amplitude van de verplaatsing 

gelijk waarbij, zoals eerder genoemd, de hysterese lussen grotendeels 

hetzelfde zijn. Door plastische vervorming en samengedrukte vezels treedt 

constant schade op bij cyclische belasting, wat leidt tot een reductie van de 

sterkte. In EN 12512 [6] wordt het fenomeen van sterkte degradatie 

gedefinieerd als de reductie in belasting van de eerste tot en met de derde 

cyclus bij het bereiken van een opgelegde verplaatsing. Dit wordt grafisch 

weergegeven in de norm met  

Figuur 2-3, waar het kracht-verplaatsingsdiagram van drie cycli in een set zijn 

weergegeven en de sterkte per cyclus afneemt ten opzichte van de vorige. 

 
 

Figuur 2-3: Links; Sterkte degradatie in het F-u diagram. Rechts; Bijbehorende 

cycli in het u-t  diagram met u constant voor 3 cylci in een set. 
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Onder andere Blaß et al. [8] stellen dat omwille van optredende schade 

minstens drie cycli doorlopen moeten worden bij gelijkblijvende verplaatsing 

om zo de werkelijke sterkte te verkrijgen. Bij houtverbindingen en 

constructies is er na de derde cyclus een verwaarloosbare sterkte-afname, 

oftewel drie cycli wordt geacht voldoende te zijn. In EN 12512 [6] wordt 

sterkte degradatie uitgedrukt in Δ𝐹𝑐 of Δ𝐹𝑡 – de subscripts staan 

respectievelijk voor ‘compression’ en ‘tension’ – waar de grootste absolute 

sterkte reductie van de druk- en trekzijde moet worden gehanteerd. 

2.3.2 Energie Dissipatie 

Het niet-lineaire gedrag van houtconstructies bij cyclische belasting is 

inherent verbonden aan het dissiperen van energie in tegenstelling tot een 

lineair elastische constructie die geen energie dissipeert [10]. Het dissiperen 

van energie betekent dat er demping optreedt in de constructie, waardoor als 

gevolg van plastische vervorming energie wordt opgenomen en krachten 

afnemen. Daar het daadwerkelijke gedrag van houtconstructies zich moeilijk 

laat vangen in een mathematisch model wordt energie dissipatie uitgedrukt in 

een equivalente viskeuze dempingscoëfficiënt (EVD) ofwel 𝑣𝑒𝑞 . Deze 

coëfficiënt is afgeleid door onder andere Chopra [10] en is gegeven in 

vergelijking (2-1). In EN 12512 wordt dit visueel gerepresenteerd middels 

Figuur 2-4. 𝐸𝑝 en 𝐸𝑑  worden beschreven met vergelijkingen (2-2) en (2-3). 

 

𝑣𝑒𝑞 =
𝐸𝑑

2𝜋 ⋅ 𝐸𝑝

 (2-1) 

 

Figuur 2-4: Representatie van de EVD coëfficiënt 

 

𝐸𝑑 = ∫ (𝑓𝑐1(𝑢) − 𝑓𝑐2(𝑢))d𝑢
𝑢𝑐

0

 (2-2) 
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𝐸𝑝 =
1

2
𝐹 ⋅ 𝑢 (2-3) 

 

Net als de sterkte, reduceert ook de gedempte energie bij meerdere belasting 

cycli in een set [8]. Ook al neemt de potentiële energie 𝐸𝑝 af doordat 𝐹 lager 

wordt, de gedissipeerde energie 𝐸𝑑 neemt meer af doordat de stijfheid 

afneemt bij herhaalde cycli en daarmee ook de oppervlakte onder de grafiek. 

Voor houtconstructies zoals houtskeletbouw wanden zijn waardes van 𝑣𝑒𝑞  

tussen de 0,08 en 0,1 normaal volgens Ceccotti [9]. 

2.3.3 Ductiliteit 

De mate van ductiliteit die een constructie vertoont is een belangrijke 

parameter bij het ontwerpen van een constructie onderhevig aan seismische 

belasting. Jorissen en Fragiacomo [11] noemen vier redenen waarom er 

behoefte is aan ductiliteit in een constructie, waarvan de volgende twee het 

meest relevant zijn bij seismisch ontwerpen: 

 Het ondergaan van grote vervorming bij beperkte reductie in sterkte; 

 Dissiperen van energie om het effect van een aardbeving op de 

constructie te reduceren. 

 

Uit de resultaten van een cyclische test worden de toppen van elke derde 

cyclus per set onderling verbonden om zo de omhullende kracht-

verplaatsingscurve te verkrijgen. Deze zogeheten ‘backbone’ curve wordt in EN 

12512 [6] vervolgens gebruikt om de ductiliteitsratio uit te drukken, zie 

vergelijking (2-4) en  

Figuur 2-5. Hierin is 𝑢𝑢 de verplaatsing bij bezwijken en 𝑢𝑦 de 

vloeiverplaatsing, oftewel het einde van het elastisch traject. Dit vloeipunt laat 

zich lastig bepalen bij houtconstructies. In Paragraaf 2.3.4 worden hiertoe drie 

methodes voor de bepaling ervan behandeld. 

𝜇 =
𝑢𝑢

𝑢𝑦

 (2-4) 

Dissiperen van energie was al aangemerkt als belangrijk aspect bij ductiliteit. 

Om deze reden wordt de ductiliteit van houtconstructies ook geraamd met 

een formule opgesteld door Stehn en Bjornföt [12] met een dimensieloze 

ductiliteitsfactor uitgedrukt met Vergelijking (2-5) en weergegeven in  

Figuur 2-5. 𝐸𝑢 is de oppervlakte onder de omhullende curve. De factor 𝜇𝑒𝑛 

wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0,5 en 1,0 die respectievelijk lineair 

elastisch en puur plastisch betekenen. Dit betekent dat een constructie met 

𝜇𝑒𝑛 ≈ 1,0 zeer ductiel is. 
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𝜇𝑒𝑛 =
𝐸𝑢

𝐹𝑢 ⋅ 𝑢𝑢

 (2-5) 

 
 

Figuur 2-5: Links; Vloeipunt uit EN 12512. Rechts; Ductiliteit volgens [12]. 

2.3.4 Vloeipunt 

Zoals genoemd laat het vloeipunt zich niet eenvoudig bepalen. Met drie 

verschillende methodes; EN 1998-1 (EC8) [4]; EN 12512 [6]; en Yasumura en 

Kawai (Y&K) [13], wordt het vloeipunt geanalyseerd. De EC8 methode 

gebruikt een equivalente energie aanpak door de omhullende curve te 

benaderen met een bilineair elastisch-perfect plastische grafiek te maken, zie  

Figuur 2-6 links. 

 
 

Figuur 2-6: Links; Vloeipunt uit [4]. Rechts; Vloeipunt uit [13]. 

 

Equivalente energie betekend dat beide grafieken dezelfde oppervlakte 

omsluiten, waarbij het 𝑢𝑦 volgt uit vergelijking (2-6). 

 

𝑢𝑦 = 2 (𝑢𝑢 −
𝐸𝑢

∗

𝐹𝑦
∗
) (2-6) 
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In  

Figuur 2-5 links is de EN 12512 methode grafisch weergegeven. Deze methode 

gebruikt een snijlijn 𝐾𝛼  en een raaklijn 𝐾𝛽 met een zesde van de stijfheid van 

𝐾𝛼 . Het snijpunt van deze twee lijnen vormt het vloeipunt. De Y&K methode 

maakt ook gebruik van snijlijn 𝐾𝛼 , maar stelt een tweede snijlijn 𝐾𝛾 op die 

daarna evenwijdig wordt verschoven totdat ze raakt aan de omhullende 

curve. Het snijpunt geeft de kracht bij vloeien; horizontaal projecteren van het 

snijpunt op de curve levert de verplaatsing bij vloeien op. 

 

De bilineaire aanpak uit Bijlage B van EN 1998-1 [4] is zeer geschikt voor 

constructies en materialen die een duidelijk vloeipunt hebben. Voor 

houtconstructies is dit niet zo waarbij de verwachting is dat de 𝑢𝑦 en 𝑢𝑢 vrij 

dicht bij elkaar liggen en de ductiliteitsfactor berekend met Vergelijking (2-4) 

daardoor erg laag uitvalt. Zowel de EN 12512 als Y&K methode worden door 

Muñoz et al. [14] aangewezen als betrouwbare methodes om het vloeipunt 

mee te bepalen. EN 12512 is echter minder consistent dan de Y&K methode en 

heeft een vloeipunt wat niet op de omhullende curve gelegen is waardoor ze 

minder realistische waardes oplevert dan de Y&K methode. Bovendien is de 

bepaling van het vloeipunt bij de Y&K methode meer curve-afhankelijk dan 

bij de EN 12512 methode die afhankelijk is van de initiële stijfheid. Al met al 

blijkt de Y&K methode meer geëigend dan de huidige Europees toegepaste 

methode. 

2.4 Seismische Gedragsfactor 

De seismische gedragsfactor, ook q-factor genoemd, is een factor die in EN 

1998-1 [4] en NPR 9998 [3] wordt gebruikt om een complex niet-lineaire 

dynamische berekening te reduceren tot een lineair elastische. De q-factor 

neemt het dynamische niet-lineaire gedrag van een constructie in zich mee en 

wordt gebruikt om de actiekrachten die in de analyse gebruikt moeten 

worden te reduceren, zoals grafisch weergegeven in  Figuur 2-7. 

Ceccotti en Sandhaas [15] vatten de q-factor samen door te stellen dat ze de 

mogelijkheid tot het dissiperen van energie en het ondergaan  van grote 

vervormingen beschrijft, wat ook twee eerder genoemde zaken zijn die 

invloed hebben op ductiliteit. Ductiliteit is dan ook direct gerelateerd aan de 

q-factor daar dit een niet-lineair proces beschrijft.  
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Figuur 2-7: Effect van het gebruik van de q-factor 

2.4.1 Statische Seismische Gedragsfactor (Ductiliteit) 

Uit experimentele resultaten kan de ductiliteitsratio (2-4) gedestilleerd 

worden, waarmee een inschatting van de gedragsfactor mogelijk is. Dit wordt 

de statische gedragsfactor genoemd daar ze gebaseerd is op de omhullende 

curve en een statische ductiliteitsratio. Newmark en Hall [16] hebben voor 

verschillende intervallen van de natuurlijke periode 𝑇 van een constructie 

formules ontwikkeld om 𝜇 uit te kunnen drukken in q. Vergelijking (2-7) uit 

[16] is toepasbaar bij houtconstructies.  

 

𝑞 = √2𝜇 − 1 (2-7) 

 

De bovenstaande vergelijking volgt uit het gelijkstellen van de energie van 

een puur elastische benadering van een constructie met de energie van een 

niet-lineaire benadering, zie  

Figuur 2-8 2-8. Naast de ductiliteitsratio 𝜇 is in Paragraaf 2.3.3 ook de op 

energie gebaseerde ductiliteitsfactor 𝜇𝑒𝑛 behandeld. De waarde van deze 

factor is niet één-op-één vergelijkbaar is met waarden van 𝜇, waardoor 𝜇𝑒𝑛 

niet aan Vergelijking (2-7) te koppelen is. Daartoe is een schaal en formule 
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ontwikkeld om 𝜇𝑒𝑛 uit te drukken in een q-factor zodanig dat deze binnen de 

range van q-factoren  (q=1,5 t/m q=5) uit EN 1998-1 [4] valt. 

 
 

Figuur 2-8: Afleiding van vergelijking (2-7) 

2.4.2 Statische Seismische Gedragsfactor (Energie) 

Deze schaal is weergegeven in Tabel 5, waarbij q = 1 is weggelaten daar dit 

puur elastisch en bros gedrag betekend. De exacte waarde kan uitgerekend 

worden met de door de auteurs opgestelde vergelijking (2-8).  

 

𝑞𝑆&𝐵 = (𝜇𝑒𝑛 − 0,5) ⋅ 8 + 1,0 (2-8) 

 

Tabel 5: Voorgestelde ductiliteitsklasse met bijbehorende q-factoren 

Ductiliteitsklasse μen qS&B 

DCL   0,5625≤μen<0,625 1,5 

DCM       0,625≤μen<0,6875 2,0 

 

0,6875 ≤μen<0,75 2,5 

DCH           0,75≤μen<0,8125 3,0 

 

    0,8125≤μen<0,875 3,5 

 

        0,875≤μen<0,9375 4,0 

 

   0,9375≤μen<1,00 4,5 

 

   μen=1,00 5,0 
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3 Experimenteel Onderzoek 

Er zijn experimenten uitgevoerd op houtskeletbouw wanden om het 

constructiegedrag bij seismische belasting te kunnen analyseren. De 

proefstukken worden beproefd volgens EN 12512 [6] om vervolgens het 

kracht-verplaatsingsgedrag, de energie dissipatie, de ductiliteitsfactor en de 

statische gedragsfactor te kunnen analyseren. Ook wordt een analyse 

uitgevoerd op het aandeel in de totale verplaatsing van verschillende delen 

van de wand zoals de nagelverbinding tussen het houten frame en de 

beplating, de “uplift” en dwarskrachtvervorming van de beplating, zie 

Paragraaf 4.1. 

3.1 Materialen 

Om het gedrag van houtskeletbouw wanden bij seismische belasting te 

analyseren zijn een aantal experimenten uitgevoerd. Daartoe zijn drie HSB-

wanden vervaardigd, zie Figuur 3-1, die in twee test series onderverdeeld zijn. 

De drie wanden hebben alle drie dezelfde opbouw, waarbij het verschil tussen 

test serie A (2 proefstukken) en test serie B (1 proefstuk) de afstand van de 

beplating-op-hout nagelverbinding is; bij serie A is dit s = 100 mm; en bij serie 

B s = 65 mm. Verder zijn de volgende afmetingen voor ieder proefstuk gelijk: 

 Hoogte – h = 2700 mm; 

 Lengte – b = 1200 mm; 

 Dikte beplating – t = 11 mm. 

De wanden zijn aan beide zijden voorzien van spaanplaat van kwaliteit P5 en 

bestaan uit een frame van constructief vurenhout. Op beide kopse kanten 

onder is een WHT620 hoekanker [17] bevestigd, zie Figuur 3-1 rechts. 

 

De hoekankers en overige elementen die een bros bezwijkgedrag vertonen 

moeten volgens de NPR 9998 [3] met een oversterkte gedimensioneerd 

worden. Jorissen en Fragiacomo [11] leggen het concept van oversterkte als 

volgt uit: de ontwerpsterkte van het ductiele deel van de constructie moet 

lager zijn dan de ontwerpsterkte van alle brosse onderdelen van de 

constructie. Dit wordt uitgedrukt in een oversterkte-factor 𝛾𝑚 die in het 

ontwerp moet worden toegepast zoals in Vergelijking (3-1). De spreiding van 

materiaaleigenschappen wordt meegenomen in deze factor en zorgt ervoor 

dat ductiel bezwijken altijd optreedt voordat brosse elementen bezwijken. In 

de NPR 9998 [3] is deze waarde gelijk aan 1,6. In de proeven is oversterkte in 

een bepaalde mate meegenomen, maar omdat er een bovengrens van de  
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Figuur 3-1: Links; HSB-wand uit test serie A. Rechts; WHT620 hoekanker [17]. 

 

sterkte van een wand wordt gezocht kan er niet verzekerd worden dat bros 

bezwijken niet optreedt. 

𝑅𝑏𝑟𝑜𝑠 ≥ 𝛾𝑚 ⋅ 𝑅𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑙  (3-1) 

3.1.1 Schatting van Sterkte en Stijfheid 

Teneinde het juiste bereik te kunnen kiezen voor de hydraulische vijzel, 

krachtmeetdoos en verplaatsingsmeters is een berekening gemaakt waarmee 

de bovengrens sterkte, stijfheid en daarmee ook verplaatsingen ingeschat 

kunnen worden. Hiertoe is gebruik gemaakt van een tweetal artikelen van 

Källsner en Girhammer [18, 19], waar het eerste een plastische bovengrens 

geeft voor een statische push-over berekening van een volledig verankerde 

HSB-wand en het tweede artikel een elastisch model van hetzelfde type wand 

waarmee de vervormingen berekend kunnen worden.  
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Figuur 3-2: Verplaatsingsmodel uit [18, 19] 

 

Daar het model in [19] niet alle vervormingen beschrijft, is ook gebruik 

gemaakt van Hoekstra [20] voor de opwaartse verplaatsing als gevolg van rek 

in de verankering, ook wel ‘uplift’  genoemd. In Figuur 3-2. 

 is het gebruikte model weergegeven, waarvan ook de terminologie wordt 

overgenomen. In Figuur 3-3 is het aangenomen stijfheidsgedrag van een 

verbinding met slanke verbindingsmiddelen, bijvoorbeeld een verbinding met 

draadnagels, gegeven. De inschattingen zijn gegeven in Tabel 6. 

 

Tabel 6: Inschatting van de elastische en plastische sterkte en vervormingen 

 𝐻𝑒𝑙  [𝑘𝑁] 𝐻𝑝𝑙  [𝑘𝑁] 𝑢𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒,𝑒𝑙  [𝑚𝑚] 𝑢𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒, [𝑚𝑚] 

Test serie A 8,75 24,80 5,34 30,38 

Test serie B 13,46 38,16 6,27 34,31 
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Figuur 3-3: Aangenomen F-u gedrag nagelverbinding. 

3.2 Methode 

3.2.1 Proefopstelling 

De proefopstelling is opgesteld in het Pieter van Musschenbroek laboratorium 

van de faculteit Bouwkunde aan de TU/e. Deze bestaat, zoals in Figuur 3-4 

weergegeven, uit een frame van HEA300 balken, met een subframe van 

HEA150 balken ter hoogte van de hydraulische vijzel. Op dit subframe zijn 

rollen geplaatst met daar een slede bovenop, welke verbonden is met een 

krachtmeetdoos en hydraulische vijzel. Het proefstuk kan nu belast worden 

middels de slede. Aan de onderzijde is de onderregel ondersteund met een 

stalen plaat om de beplating ongehinderd te kunnen laten roteren ten opzichte 

van het houten frame. De hoekankers zijn met M20 bouten aan de 

proefopstelling verbonden waarmee een gesloten krachtenframe ontstaat. 
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Figuur 3-4: Schema van de definitieve proefopstelling 

3.2.2 Meetopstelling 

Naast een proefopstelling is ook een meetopstelling gemaakt om verscheidene 

vervormingen te kunnen meten. De kanalen zijn aangegeven met ADC 

gevolgd  door een nummer, zie Figuur 3-5, waar alle meetapparatuur is 

gegeven inclusief het bijbehorende bereik en kanaal. Ten behoeve van ADC-01 

is een meetframe gebouwd welke losstaat van de proefopstelling om zo de 

onderlinge beïnvloeding van de te meten vervormingen en de qua krachten 

gesloten proefopstelling te vermijden. 
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Figuur 3-5: Meetopstelling, apparatuur gegeven inclusief bereik 

3.2.3 Belastingprocedure 

De belastingsprocedure voor quasi-statisch omgekeerd cyclische proeven is 

gegeven in EN 12512 [6]. De volgende stappen worden in deze norm 

beschreven: 

 1ste belastingscyclus 

o Belasten op druk tot 0,25𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 , daarna ontlasten tot 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 = 0 

o Belasten op trek tot 0,25𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 , daarna ontlasten tot 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 = 0 

 2de belastingscyclus 

o Belasten op druk tot 0,5𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 , daarna ontlasten tot 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 = 0 

o Belasten op trek tot 0,5𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 , daarna ontlasten tot 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 = 0 

 3de t/m 5e belastingscyclus 

o Herhaal stap 2 voor 0,75𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 

 6e t/m 8e belastingscyclus 

Herhaal stap 2 voor 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡  

 Volgende belastingscycli 

Herhaal stap 2 voor 2 ⋅ 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 , 4 ⋅ 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 , 6 ⋅ 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡…. tot bezwijken. 
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Hierin is 𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡 de schatting van de vloeigrens; voor de proeven de kleinste 

waarde van de 𝑢𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒;𝑒𝑙 uit Tabel 6. Het proefstuk is bezweken als de kracht in 

de omhullende curve afneemt tot minder dan 80% van 𝐹𝑚𝑎𝑥[6] of als de sterkte 

degradatie binnen de drie cycli van één set groter is dan 20% [4]. Een bereik 

van belastingssnelheid is gegeven in EN 12512 [6] voor verbindingsmiddelen 

welke is omgerekend naar de snelheid die de bovenregel van de wand mag 

verplaatsen gedurende de test. Op basis van de gemaakte inschatting is 

bepaald dat de snelheid van verplaatsing van de bovenregel tijdens de 

proeven 0,8 mm/s is. De belastingprocedure zoals hierboven beschreven is 

grafisch weergegeven in Figuur 3-6. 

 

 
Figuur 3-6: Belastingprocedure voor test serie A en B volgens EN 12512 [6] 

 

4 Resultaten en Discussie 

De resultaten van de experimenten worden voornamelijk grafisch getoond 

voor proefstuk A2 en tabellarisch voor alle proefstukken. Proefstuk A1 

vertoont geen realistisch gedrag omdat ze is getest met een onderplaat die 

slapper is dan de ondergrond waar wanden in de praktijk op geplaatst 

worden zodat de ankers zich in de plaat drukten en rotatie om de ankers 

ondergingen (Figuur 4-1 links), wat in praktijk niet op zal treden. Om deze 

reden zijn de resultaten van A1 niet valide. Bij B1 is de wand theoretisch 

ductiel bezweken, maar ontstond tijdens de proef een plastisch mechanisme in 
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de hoekankers (Figuur 4-1 rechts) die in praktijk voorkomen moeten worden; 

de ankers zijn uiteindelijk op vermoeiing bezweken. 

       
Figuur 4-1: Links; Rotatiemechanisme A1. Rechts; Plastisch mechanisme B1. 

4.1 Kracht-Verplaatsingsgedrag 

Eerder is besproken wat de omhullende curve is die uit een hysterese grafiek 

afgeleid kan worden. Voor proefstuk A2 is de hysteresecurve met omhullende 

curve (3de cyclus) weergegeven in Figuur 4-2; de maximaal gemiddelde 

kracht van alle proefstukken is gegeven in Tabel 7. Alle drie de proefstukken 

zijn bezweken bij een verplaatsing van 53,3 mm; bij 10𝑢𝑦;𝑒𝑠𝑡.  

 

 
Figuur 4-2: Kracht-verplaatsing diagram van proefstuk A2 
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Alhoewel beide proefstukken in serie A een gelijke kracht hebben behaald laat 

A2 veel stijver gedrag zien dan A1 vanwege redenen uitgelegd aan het begin 

van deze sectie. Dit zal later ook blijken uit de waarde van de ductiliteitsratio 

en statische q-factor. Verder is de gemiddelde sterkte van proefstuk B1 hoger 

dan die van A1 en A2, wat vooraf voorspelt is met het Källsner en Girhammer 

model [18] en te wijten is aan de kleinere nagelafstand waardoor het 

plaatmateriaal met meer nagels verbonden is aan het houten frame. 

 

Tabel 7: Maximale sterkte per cyclus (gemiddelde van neg. en pos. zijde) 

 

A1 A2 B1 

Cyclus nr. gem. [kN] gem. [kN] gem. [kN] 

1ste 27,27 28,22 37,53 

2de 25,18 25,33 35,31 

3de 24,21 24,02 34,09 

 

De vervorming van een proefstuk kan uitgesplitst worden in meerdere 

bijdragen aan de totale verplaatsing van de bovenregel. De rotatie 𝛾 (zie 

Figuur 3-3) komt voort uit het schranken van het houten frame en heeft 

volgens de berekening het grootste aandeel in de verplaatsing. Deze rotatie 

geeft de verplaatsing van de bovenregel, welke aan wordt geduid met 𝑢𝑟. 

Verder treedt er rotatie en dwarskrachtvervorming van de beplating op, 

uitgedrukt als respectievelijk 𝜑 en 𝛾𝑠 in Figuur 3-3. 

De laatste rotatie is uplift rotatie en wordt gegeven als 𝛾𝑢𝑝. De horizontale 

verplaatsing van een proefstuk ten gevolge van de dwarskrachtvervorming en 

uplift worden respectievelijk uitgedrukt door 𝑢𝑠 en 𝑢𝑢𝑝. In Tabel 8 zijn de 

bijdragen van de afzonderlijke componenten aan de totale verplaatsing 

weergegeven welke grafisch in Figuur 4-3 zijn weergegeven.  

 

Uit de resultaten blijkt dat dwarskrachtvervorming in het plaatmateriaal niet 

verwaarloosbaar is maar een aandeel van ~10% heeft in de vervorming. Deze 

verplaatsing is niet afhankelijk van de genagelde verbindingen tussen 

beplating en frame en reageert lineair elastisch op de belasting. Uplift laat ook 

geen uitgesproken niet-lineair gedrag zien, maar is niet lineair-elastisch omdat 

zowel niet-lineaire plastische vervorming loodrecht op de vezel van de 

onderregel als lineair elastische rek in het anker gelijktijdig optreden en 

tezamen de component uplift vormen. 

 

Het aandeel van iedere component is binnen een foutmarge van 10% gebleven 

ten opzichte van de monotone push-over berekeningen die gedaan zijn 
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volgens [18, 19, 20] en worden beschouwd als goede indicatie. Voor proefstuk 

A1 waren geen valide resultaten beschikbaar en is daarom weggelaten in 

Tabel 8. 

 

 
 

Figuur 4-3: Kracht-verplaatsing naar componenten 

 

Tabel 8: Aandeel in de totale verplaatsing naar percentage 

 

A2 

   

B1 

  

 

neg. pos. gem. 

 

neg. pos. gem. 

𝑢𝑠 11,55 % 6,04 % 8,80 % 

 

12,83 % 12,85 % 12,84 % 

𝑢𝑢𝑝 16,76 % 20,15 % 18,46 % 

 

25,27 % 27,46 % 26,36 % 

𝑢𝑟 71,68 % 73,80 % 72,74 % 

 

61,90 % 59,69 % 60,80 % 

4.2 Equivalent Viskeuze Demping Ratio 

Met behulp van Vergelijking (2-1) tot en met (2-3) is de EVD coëfficiënt 

berekend voor alle cycli per proefstuk. In Figuur 4-4 is deze coëfficiënt voor 

de derde cyclus van alle proefstukken uitgezet tegen de vervorming. Voor alle 

cycli is deze waarde berekend en gegeven in Tabel 9, waarbij de totale energie 

dissipatie en potentiële energie ook gegeven zijn. Uit de tabel blijkt dat niet 

alleen de kracht, maar ook de demping meer afneemt van de 1ste naar 2de 
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cyclus dan van de 2de naar 3de cyclus. Dit is eens te meer een reden om drie 

cycli per set uit te voeren. 

 

Tabel 9: Gemiddelde waarden voor EVD, gedissipeerde en potentiële energie 

  

A1 A2 B1 

𝑣𝑒𝑞  [-] 1ste Cyclus 0,1042 0,1213 0,1073 

 

2de Cyclus 0,0888 0,1028 0,0930 

 

3de Cyclus 0,0848 0,0985 0,0893 

𝐸𝑑  [Nmm] 

 

6,57E+06 7,72E+06 1,01E+07 

𝐸𝑝 [Nmm] 

 

1,08E+07 1,15E+07 1,55E+07 

 

 
 

Figuur 4-4: EVD coëfficiënt uitgezet tegen de verplaatsing 

 

De demping is min of meer constant ten opzichte van de verplaatsing. Dit 

wordt verklaard doordat niet alleen de kracht en daarmee ook de potentiële 

energie toeneemt, maar in gelijke mate ook de oppervlakte onder de grafiek 

en daarmee de gedissipeerde energie. A1 en B1 dempen wat minder ten 

opzichte van A2 door de genoemde randvoorwaarden van de oplegging die 

minder stijfheid opleverden en daarmee de gedissipeerde energie 
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beïnvloedden. De gemiddelde waarde van 𝑣𝑒𝑞  blijft echter in de range van 

0,08-0,1, wat Ceccotti [9] aanmerkt als reële waarden voor een HSB-wand. 

4.3 Ductiliteit en Vloeipunt 

Met behulp van de vier besproken methodes is de ductiliteit van proefstukken 

A1, A2 en B1 geanalyseerd. Voor de EC8, EN 12512 en Y&K methode is het 

vloeipunt bepaald en daarmee  inherent de ductiliteitsratio uit Vergelijking 

(2-4).  Deze resultaten zijn voor zowel de negatieve als de positieve zijde 

gegeven in Tabel 10. Hierbij wordt gevonden dat de EC8 methode een zeer 

hoge vloeiverplaatsing vindt voor alle proefstukken wat een lage 𝜇 oplevert. 

De methode wordt echter niet geschikt bevonden voor houtconstructies daar 

zij geen elastisch-perfect plastisch gedrag vertoont. 

 

Tabel 10: Resultaten van het vloeipunt en ductiliteit 

  

A1 

  

A2 

  

B1 

 
Methode Eigenschap - + 

 

- + 

 

- + 

EC8 𝐹𝑢 [kN] -25,23 23,20 

 

-24,95 23,09 

 

-33,76 34,41 

 

𝑢𝑢 [mm] -53,34 53,32 

 

-53,30 53,34 

 

-53,38 53,33 

 

𝐹𝑦 [kN] -25,23 23,20 

 

-24,95 23,09 

 

-33,76 34,41 

 

𝑢𝑦 [mm] -34,83 33,72 

 

-25,98 26,09 

 

-29,13 31,52 

 

𝜇 1,53 1,58 

 

2,05 2,04 

 

1,83 1,69 

EN 12512 𝐹𝑢 [kN] -25,23 23,20 

 

-24,95 23,09 

 

-33,76 34,41 

 

𝑢𝑢 [mm] -53,34 53,32 

 

-53,30 53,34 

 

-53,38 53,33 

 

𝐹𝑦 [kN] -21,61 20,13 

 

-20,60 18,57 

 

-29,86 30,00 

 

𝑢𝑦 [mm] -23,74 22,44 

 

-14,25 13,57 

 

-19,15 20,05 

 

𝜇 2,25 2,38 

 

3,74 3,93 

 

2,79 2,66 

Y&K 𝐹𝑢 [kN] -25,23 23,20 

 

-24,95 23,09 

 

-33,76 34,41 

 

𝑢𝑢 [mm] -53,34 53,32 

 

-53,30 53,34 

 

-53,38 53,33 

 

𝐹𝑦 [kN] -15,60 13,12 

 

-12,30 12,47 

 

-18,06 17,50 

 

𝑢𝑦 [mm] -18,54 11,07 

 

-9,43 10,40 

 

-13,00 12,80 

 

𝜇 2,88 4,82 

 

5,65 5,13 

 

4,11 4,17 

S&B 𝐹𝑢 [kN] -25,23 23,20 

 

-24,95 23,09 

 

-33,76 34,41 

 𝑢𝑢 [mm] -53,34 53,32 

 

-53,30 53,34 

 

-53,38 53,33 

 

𝐸𝑢 [kNmm] 906,3 846,0 

 

1005,6 930,6 

 

1310,7 1292,6 

(0,5 ≤ 𝜇𝑒𝑛 ≤ 1,0) 𝜇𝑒𝑛 0,72 0,70 

 

0,76 0,76 

 

0,73 0,72 
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De EN 12512 methode geeft een betere indicatie van het vloeipunt, ergo een 

realistischere waarde van 𝜇, maar is erg afhankelijk van de initiële stijfheid 

van de omhullende curve. De Y&K methode daarentegen is curve-afhankelijk 

en schat hiermee het best het vloeipunt in. De S&B methode kan niet 

vergeleken worden met de overige methoden wat betreft de ductiliteit. Er kan 

echter wel geconcludeerd worden dat bij alle vier de methoden de hoogste 

ductiliteit wordt gevonden voor proefstuk A2, die hiermee het meest ductiel is 

en gezien de discussie aan de start van het hoofdstuk ook de beste uitkomsten 

geeft. 

4.4 Statische q-Factor 

Met de ductiliteitsratio’s en factoren bekend kan de statische q-factor 

uitgerekend worden met behulp van Vergelijkingen (2-7) en (2-8). De 

gevonden waarden zijn gegeven in Tabel 11. Een eerste indicatie van de q-

factor kan hieruit worden afgeleid. Proefstuk A2 geeft voor de EN 12512 

methode een waarde van q = 2,5 en voor de Y&K en S&B methode 3,0. De 

waarde gevonden met de EN 12512 kan worden vergeleken met de EN 1998-1 

[4] en NPR 9998 [3] waarde voor HSB-wanden welke gelijk is aan 3,0. Het feit 

dat de waarde lager uit komt wordt geweten aan het gebruik van een 

beplating die dunner is dan de eis van 13 mm uit de NPR 9998. Dit leidt tot 

minder energie dissipatie en ductiliteit wat zich uit in een iets lagere q-factor. 

De Y&K en S&B methode vinden een hogere waarde en worden ook 

betrouwbaarder geacht gezien ze ofwel een betere inschatting van het 

vloeipunt geven dan wel puur gebaseerd zijn op energie dissipatie. 

 

Tabel 11: Statische q-factoren voor alle methodes en proefstukken 

 

A1 

   

A2 

   

B1 

  Factor/methode neg. pos. gem. 

 

neg. pos. gem. 

 

neg. pos. gem. 

𝑞𝐸𝐶8 1,44 1,47 1,45 

 

1,76 1,76 1,76 

 

1,63 1,54 1,59 

𝑞𝐸𝑁12512 1,87 1,94 1,90 

 

2,55 2,62 2,58 

 

2,14 2,08 2,11 

𝑞𝑌&𝐾  2,18 2,94 2,56 

 

3,21 3,04 3,13 

 

2,69 2,71 2,70 

𝑞𝑆&𝐵 2,72 2,63 2,68 

 

3,05 3,04 3,05 

 

2,82 2,80 2,81 

 

De resultaten van A1 zijn overal minstens 0,5 lager dan bij A2, waaruit eens te 

meer blijkt dat de randvoorwaarden van de oplegging veel invloed hebben 

gehad op de stijfheid en energie dissipatie van het proefstuk. Ook voor B1 

worden lagere waarden gevonden van bij A2, wat in dit geval te wijten is aan 

de invloed van het plastisch mechanisme in de hoekankers (Figuur 4-1 rechts). 
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In praktijk zal dit middels het toepassen van oversterkte, zie uitleg in 

Paragraaf 3.1, voorkomen worden, waardoor het optreden van dit 

mechanisme niet mogelijk is en niet zal leiden tot het bros bezwijken van het 

anker. Omdat naar een bovengrens is gezocht qua sterkte van de wand is het 

toepassen van oversterkte niet voldoende gebleken bij proefstuk B1. 

 

5 Conclusie en Aanbevelingen 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het kiezen van een methode 

voor het bepalen van het vloeipunt veel invloed heeft op de waarde van de 

statische q-factor. Een eenduidige aanpak is nodig om een goede vergelijking 

tussen verschillende onderzoeken en resultaten te kunnen maken. Als 

alternatief is een energie gebaseerde ductiliteitsfactor, bijvoorbeeld de 

beschreven S&B methode, een goede mogelijkheid omdat het vinden van een 

vloeipunt hiermee wordt vermeden. De oplegging en randvoorwaarden van 

een HSB-wand hebben grote invloed op de stijfheid, ductiliteit en energie 

dissipatie. In praktijk zal de opgelegde oversterkte uit de NPR 9998 [3] moeten 

worden toegepast en voldoende aandacht worden geschonken aan de 

randvoorwaarden en oplegging van een wand. 

 

De dwarskrachtvervorming van de beplating is niet verwaarloosbaar en heeft 

een aandeel van ongeveer 10% van de totale verplaatsing. Ook rek in het 

anker en plastische vervorming loodrecht op de vezel van de onderregel 

hebben grote invloed op de totale verplaatsing van de bovenregel, ongeveer 

20%. 

 

Een statische q-factor van 2,5-3,0 geeft een goede indicatie van wat de waarde 

zou kunnen zijn die wordt gevonden in vervolgonderzoek. Echter, er zijn 3 

wanden beproefd wat weinig is voor een definitieve uitspraak over de 

statische q-factor waardoor vervolgonderzoek noodzakelijk is. De invloed van 

het soort beplating en de dikte ervan zijn zaken om verder onderzoek naar te 

verrichten.  
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dvw versterkte buisverbinding 
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Samenvatting 

Voor een houtconstructie bestaande uit kolommen en liggers die met een 

momentverbinding zijn verbonden, Figuur 2-2, wordt de gedragsfactor q 

bepaald. Voor dit doel zijn experimenten evenals numerieke dynamische 

analyses uitgevoerd. Twee verschillende patronen van verbindingsmiddelen 

werden getest in het laboratorium: een serie met vier buizen van 18mm 

diameter en een tweede serie met vier buizen met een diameter van 35 mm. 

Het doel van de experimenten is om het gedrag van de verbinding te bepalen 

onder cyclische belasting; de sterkte vermindering, de vervormbaarheid, de 

energie dissipatie en de equivalente viskeuze demping. Na de experimentele 

fase zijn de testresultaten geanalyseerd ter bepaling van de elastische stijfheid, 

het begin van het plastische gedrag en de karakterisering van de hysterese. 

Deze gegevens zijn gebruikt voor het kalibreren van een veer-hysterese 

model. Dit numeriek model werd ingezet om enkele representatieve 

constructies met een verschillend aantal stramienen en verdiepingen te 

berekenen. Na de schatting van de constructiesterkte m.b.v. een push-over 

analyse is het model ingezet om de gedragsfactor q te bepalen d.m.v. een 

incrementele dynamische analyse die is uitgevoerd met verschillende 

accelerogrammen. De op deze manier bepaalde gedragsfactor q bevestigt het 

hoge energie dissiperend vermogen van deze verbinding 

 

 

1 Introductie 

Hout als bouwmateriaal is tegenwoordig een geschikt alternatief voor 

constructies met andere bouwmaterialen, zelfs voor hoge gebouwen en 

toepassingen in aardbeving gevoelige gebieden. Vele jaren zijn grote 

inspanningen geleverd om het energie absorberend vermogen en daarmee de 

seismische kwetsbaarheid van houtconstructies te bepalen. Houtconstructies 

worden gerealiseerd met verschillende bouwtechnieken zoals 
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houtskeletbouw, kruis-gelamineerde panelen en portalen met moment 

verbindingen om de meest voorkomende bouwmethoden te noemen. Voor de 

laatste categorie worden meestal stiftvormige bevestigingsmiddelen gebruikt 

zoals deuvels en bouten om kolommen en liggers te verbinden. De eerste 

succesvolle theorie om de sterkte te schatten werd gepubliceerd in de tweede 

helft van de vorige eeuw, Johansen [1]. Voor een ontwerp in seismische regio's 

moet ook aandacht worden besteden aan taaiheid en energie dissipatie van de 

toegepaste verbindingen. Voorgaande studies door Leijten et al. [2,3,4,5] tonen 

aan dat de dvw (densified veneer wood) versterkte buisverbinding superieure 

mechanische eigenschappen bezit vergeleken met alle andere 

houtverbindingen. Het plaatmateriaal dvw bestaat uit kruisgelaagd fineer en 

wordt onder hoge druk en temperatuur samengeperst. Dit plaatmateriaal 

wordt gelijmd op de plaats waar de snedekrachten van de 

verbindingsmiddelen worden overgedragen. Dit heeft tot doel het voortijdige 

splijten van het hout te voorkomen. Deze geconcentreerde snedekrachten 

worden voor het grootste deel door het dvw opgenomen en verspreid 

overgedragen op het hout door het grote lijmoppervlak. Dvw is kruisgelaagd 

waardoor het een nagenoeg isotroop sterkte- en stijfheidsgedrag bezit. De vele 

lagen en de hoge dichtheid maakt het materiaal homogeen, hetgeen resulteert 

in een kleine variatie van de sterkte eigenschappen vergeleken tot gewoon 

hout. De sterkte van dvw is gerelateerd aan de dichtheid van het materiaal, 

terwijl een goede ductiel gedrag wordt verkregen zeker als het gecombineerd 

wordt met een buis als bevestigingsmiddel [0,0]. Vergeleken met een bout of 

deuvel heeft de buis aanzienlijk afschuifvervorming capaciteit. Na de 

plaatsing van de buis in een 1 tot 2mm groter voorgeboorde gat, wordt de 

diameter buizen vergroot door een hydraulische vijzel waardoor de 

gatspeling verdwijnt. Dit montageproces verhoogt de initiële stijfheid en zorgt 

voor onmiddellijke krachtsopname, vergelijkbaar met een voorgespannen 

bout- of geklonken staalverbinding. Uit voorgaande onderzoek volgt dat deze 

verbinding een uitstekend taai gedrag vertoont bij cyclische belasting [0]. 

Vele onderzoeken zijn in het algemeen gericht op de bepaling van de 

verbindingssterkte met stiftvormige-verbindingsmiddelen. Jorissen [0] 

onderzocht verbindingen met meerdere stiftvormige verbindingsmiddelen en 

stelde een belastingspreidingsmodel voor. Blass, Bienhaus en Krämer [8] 

verrichtte een diepgravend onderzoek naar de effectieve bijdrage aan de 

sterkte van deze verbindingen door de buiging van de  deuvels en stelde een 

modificatie van de Johansen theorie voor. In het verlengde hiervan verrichtte 

Uibel & Blass voor CLT (kruisgelaagd hout) [9] een soort gelijke studie, terwijl 

Dias met anderen [10] dit deden voor de hout-beton verbindingen. Deze 

onderzoeken hebben geen relatie met de bovenstaande verbinding. 
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Hieronder worden de resultaten van laboratorium proeven besproken 

uitgevoerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op dvw versterkte 

buisverbindingen. De cyclisch belaste verbindingen hadden tot doel het 

numerieke model van Rinaldi [11] te kalibreren om een juiste numerieke 

weergave van het hysterese gedrag van de verbinding te verkrijgen. Met dit 

model kan het gedrag van verschillende kolom-ligger constructies worden 

bestudeerd door het uitvoeren van een niet-lineaire statische- (push-over) en 

dynamische analyse. Het model is eerder met succes gebruikt om de 

verbindingen in CLT houten gebouwen [12] te karakteriseren. 

 

De gedragsfactor q geeft het vermogen aan van een constructie om energie te 

dissiperen en grote vervormingen te ondergaan zonder dat dit leidt tot 

instorting. Een hoge q-factor is wenselijk omdat hierdoor de seismische 

krachten, die voor een ontwerpberekening nodig zijn, aanzienlijk kunnen 

worden gereduceerd. Als eerste is de push-over analyse uitgevoerd om de 

sterkte van de constructie te bepalen en om daarna een schatting voor de 

gedragsfactor q te vinden om een constructie berekening volgens Eurocode 8 

[13] te maken. Hiervoor zijn twee sets seismische gegevens gebruikt voor de 

Incremental Dynamic Analyses (IDA). Elke uitgevoerde IDA leverde een last-

verplaatsingsdiagram op van de constructie die uiteindelijk gebruikt is om het 

gedragsfactor q te schatten aan de hand van de "Near Collapse" (NC) 

grenstoestand. De verhouding tussen de Peak Ground Acceleration (PGA) 

nodig om de uiterste rotatie (uv) te bereiken en die, welke nodig is om het 

plastische vervormingstraject (ue) te bereiken werd als  criterium gebruikt, 

zoals in [14,15]; zie Figuur 1-1. 
 

2 Laboratorium proeven 

Twee series van experimenten zijn uitgevoerd op moment overbrengende 

dvw versterkte buisverbindingen om het gedrag ten gevolge van een cyclische 

belasting te onderzoeken. De belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek 

zijn het cyclisch gedrag te karakteriseren met bijzonder aandacht voor de 

sterkte- en stijfheid degradatie. De waarden voor de ductiliteit en de 

equivalente viskeuze dempingverhouding zijn bepaald volgens EN 12512 [16].  

Uitgangspunt van deze cyclische belastingprocedure is de verplaatsing of 

rotatie al naargelang het type verbinding. Uitgangspunt bij deze 

belastingprocedure is de overgang van het lineair-elastische naar het plastisch 

gedrag, en die bekend staat als de "vloeiverplaatsing" of "vloeirotatie". Deze 

overgang kan worden bepaald met de test methode volgens EN26891 [17] 

Zodra deze waarde bekend is, kan de rotatie waarbij het vloeien inzet worden 
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berekend. In respectievelijk kolom (2) en (3) van Tabel 2-1 staan de waarden 

voor de vloeirotatie en het vloeimoment van de twee test series P0 en P2. 

Uitgaande van een cirkelvorming verbindingsmiddelen patroon kunnen deze 

waarden worden teruggerekend naar de vloeiverplaatsing, kolom (4) en de 

vloeikracht, kolom (5), van één verbindingsmiddel. De straal van het 

cirkelpatroon is te vinden in kolom (6). 

 

Tabel 2-1. Vloeiverplaatsing/Vloeirotatie 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Test 

Series 

Vloei- 

rotatie 

[rad] 

Vloei- 

moment   

[kNm] 

Vloei- 

verplaatsing 

[mm] 

Vloei- 

kracht 

[kN] 

Afstand tot 

rot. Centrum 

[mm] 

P0  0.0085 24,72 1,02 51,42 120 

P2 0.0045 123,83 1,12 125,10 247 

2.1 Proefstukken 

Twee verschillende series worden getest met T-vormige proefstukken. De 

eerste testserie (P0) bestaat uit een verbindingen met 4 buizen van 18mm 

diameter die in de vier hoeken van de verbinding zijn aangebracht. Het 

oppervlak van de verbinding beslaat 300x300 mm2. De verbindingen van de 

tweede reeks T-vormige proefstukken (P2) is vergelijkbaar met de P0-serie, 

behalve dat de buisdiameter 35 mm is i.p.v. 18mm. Het oppervlak dat 

beschikbaar is om verbindingsmiddelen te plaatsen bedraagt  600x600 mm2. In 

Tabel 2 zijn alle dimensies en andere gegevens gegeven per testserie. 
 

Tabel 2-2. Dimensies en parameters van elke test serie 

Testseries  Gelamineerd 

hoogte en dikte 

[mm x mm] 

Aantal buizen   

en diameter 

[mm] 

Dvw  

dikte  

[mm] 

Aantal 

proeven 

P0 300 x 45 4 x 18  13 mm 3 

P2 600 x 80 4 x 35  18 mm 3 

2.2 Test opstelling 

De proefstukken zijn onderworpen aan horizontale pseudo-dynamische 

belasting overeenkomstig EN 12512 [21]. De testopstelling is gegeven in 

Figuur 2-1. Om de maximale horizontale verplaatsing van de vijzel van 

150mm (links) te verhogen is een verticale hefboom gebruikt. De vijzel is 

scharnierend opgehangen tussen deze hefboom en de stalen testopstelling. De 
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bovenkant van de hefboom wordt d.m.v. een horizontale staalprofiel, waar 

ook de krachtmeetdoos aan vast zit, aan de bovenkant van het T- proefstuk 

gekoppeld.  De hefboom verdubbelt de slaglengte van de vijzel. Het 

scharnierpunt van de hefboom ligt op dezelfde hoogte als het geometrisch 

centrum van de verbinding. Het resultaat hiervan is dat de aangebrachte 

belasting altijd horizontaal blijft. Het verticale deel van het T-proefstuk is zo 

lang mogelijk gehouden om de dwarskracht laag te houden. De uiteinden van 

het horizontaal deel van het T-proefstuk worden verhinderd in horizontale en 

verticale richting, Figuur 2-1. 

 

 

Figuur 2-1: Foto en schema van de testopstelling met T-proefstuk 

 

De hydraulische vijzel wordt aangestuurd door een externe computer zodat 

de verplaatsingssturing een voorgeschreven verplaatsing pad volgt. De 

verplaatsingen worden gevolgd en gemeten met LVDT's, evenals alle andere 

verplaatsingen. Verplaatsingen die kunnen optreden loodrecht op het vlak 

van belasten worden verhinderd. 

Om de rotatie van de verbinding zo nauwkeurig mogelijk te meten wordt in 

het verbindingscentrum de relatieve rotatie en translatie van de horizontale en 

verticale houten delen gemeten. Hiervoor is een speciale rotatie- en 

verplaatsingsmeter (RVM) gemaakt die, zoals getoond in figuur 2-2, is 

gemonteerd op het geometrische middelpunt van de verbinding dus ter 

plaatse van het snijpunt van de verticale- (y-as) en horizontale hartlijn (x-as). 

De RVM bestaan uit twee platen plexiglas en drie LVDTs (# A, B, C). De 

plexiglasplaat wordt met drie schroeven vastgeschroefd aan de buitenkant 

van het zijhout waarbij de schroeven zo dicht mogelijk rond het geometrische 

middelpunt zijn gesitueerd. De driehoekige plexiglasplaat is verbonden aan 

een 8 mm draadstang, die door een ruim gat in het zijhout, vastzit aan het 

middenhout. Het centrale gat in de zijhouten rond de draadstang is groot 

genoeg om beweging van de draadstang toe te staan. De verplaatsingen 

worden gemeten met LVDTs. Zowel LVDTs genummerd C en B staan 

Vijzel 
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evenwijdig en loodrecht op het geometrisch centrum M en meten de 

verplaatsing in respectievelijk, de x- en y-as. Slechts één LVDT aangeduid A, 

staat op 150 mm van het middelpunt M. Het verschil tussen A en B geeft een 

waarde voor de rotatie. Bij zuivere rotatie wordt de rotatie bepaald met (1). 

 









 

150
tan 1 BA WW

        (1) 

 

 
 

Figuur 2-2: Meetopstelling met LVDT's A, B en C voor het bepalen van de 

rotatie en translatie in M.  

Proefresultaten 

Figuur 2-33 zijn de hysterese curves van proefstukken P0 and P2 gegeven. Een 

hysterese ontstaat door een cyclische vervorming op te leggen en de 

opgewekte momenten te meten. Elke belastingcyclus bestaat uit drie gelijke 

vervormingen. Voor de rotatie-meting is de gemiddelde waarde genomen van 

de rotatie-metingen aan beide zijden van het proefstuk. 

De moment-rotatie curven van de verbinding kunnen worden 

getransformeerd naar de kracht-verplaatsing van één buis aannemende dat 

het totale moment gelijkmatig over de buizen is verdeeld en de dwarskracht 

een te verwaarlozen invloed heeft op het verplaatsingsveld. Op deze wijze 

ontstaan de curven van figuur 2-4. De momenten op de verticale as zijn 

vervangen door snedekrachten (elke buis heeft twee sneden voor het 

overbrengen van de kracht). 
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                                        (a)                                                                   (b) 

 

Figuur 2-3: Moment-rotatie grafieken van verbindingen met a) 18 mm buis 

(P0);  b) 35 mm buis (P2) 

                                           

                                        (a)                                                                 (b)  

 

Figuur 2-4: Kracht-verplaatsing grafiek per snede per buis van verbindingen 

met a) 18 mm buis (P0); b) 35 mm buis (P2). 
 

De energie dissipatie wordt bepaald door het oppervlak die de curven 

insluiten. Om deze eigenschap te vergelijken met andere verbindingen geeft 

EN12512 [21], een methode, die de Equivalente Visceuze Dempings Ratio 

(verhouding) (EVDR) wordt genoemd. Het is een dimensieloze parameter die 

wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de gedissipeerde energie in een 

halve belasting cyclus en de beschikbare potentiële energie vermenigvuldigd 

met 2π. Figuur 2-5 toont de EVDR van verschillende type verbindingen. 

Daarbij staat horizontaal uitgezet het aantal belasting cycli en verticaal de 

EVDR. De resultaten van Schreyer betreffen houtverbindingen met ingesliste 

staalplaten en kleine stiften. Kasal beproefde dvw versterkte verbindingen 
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met bouten. Uit figuur 2-5 volgt dat de EVDR voor de dvw versterkte 

buisverbinding, volgens Leijten en proefstukken P0 en P2, hoog is. 

 
 

Figure 2-5 Equivalente Visceuze Demping Ratio waarden van verschillende 

verbindingen, op basis van EN12512 [21]. 

 

In de Europese ontwerpnorm prEN 1998-1 [13] ofwel Eurocode 8 zijn drie 

taaiheids of ductiliteitsklassen geïntroduceerd: Laag (L), Medium (M) en 

Hoog (H). Er zijn verschillende eisen die gesteld worden aan het inschalen 

van een verbinding. Voor een M-klasse verbinding wordt een ductiliteit > 4 

geëist, en voor klasse H een ductiliteit > 6 terwijl voor alle klassen de sterkte 

degradatie tussen de eerste en derde hysterese cyclus kleiner moet blijven dan 

20%. De ductiliteit van de verbinding van proefstuk P0-02 overschrijdt de 20% 

bij belastingcyclus 7. Dus de verbinding behoort tot ductiliteitsklasse H. Bij 

belastingcyclus 6 is de ductiliteit > 6 en is de  sterktedegradatie 19,8%, wat nog 

net lager is dan 20%. De vastgestelde ductiliteitwaarden zijn iets hoger dan 6 

voor de 18mm buis en 10 voor een 35mm buisverbinding, Leijten [2]. Er is een 

groot verschil tussen de resultaten van recente testresultaten en de door 

Leijten gerapporteerde proeven. Leijten geeft een ductiliteit van 10,3 op voor 

een 18mm buisverbinding belast loodrecht op het vezelrichting maar dan wel 

in een statische test. Recente pseudo-dynamische tests geven een gemiddelde 

waarde van 7,3 voor de 18mm buisverbinding en 14,7 voor de 35mm 

buisverbinding. 
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De (5%) karakteristieke sterkte- en de gemiddelde stijfheidseigenschappen 

gerapporteerd door Leijten [2] zijn gegeven in Tabel 2-3. Deze waardes gelden 

per buis en per snede. Er blijkt een significant verschil tussen de statische en 

dynamische eigenschappen te zijn uitgaande van de resultaten van 

proefstukken van test serie P0 en P2. De karakteristieke sterkte van deze 

laatste is bepaald volgens EN14358 [22], Tabel 2-4.  
 

Tabel 2-3: Eigenschappen voor het rekenen met de dvw versterkte 

buisverbinding, Leijten [2]. 

Buis 

diameter 

[mm] 

Min. dvw 

dikte 

[mm] 

ULS 

sterkte* 

[kN] 

SLS 

stijfheid** 

[kN/mm] 

ULS 

stijfheid*** 

[kN/mm] 

18 12 35 30 15 

35 18 96 65 20 

* karakteristieke sterkte per snede per buis. 

** Per snede per buis voor bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS). 

*** Per snede per buis voor uiterste grenstoestand (ULS).  

 

Tabel 2-4 Waardes bepaald met EN14358 [22].  

Test specimen 

(diam. tube) 

Standaard 

deviatie 

Gemiddelde 

Sterkte  

[kN] 

ULS  

Sterkte* 

[kN] 

P0 (18mm) 0.0271 27.51 25.60 

P2 (35mm) 0.0034 66.18 57.15 

* karakteristieke sterkte per snede per buis. 

 

Figuur 2-6 toont de krachtverplaatsingsrelaties van de proefstukken belast 

door statische en de dynamische belasting. De 5% karakteristieke- en de 

ontwerpsterktes zijn aangegeven als horizontale lijnen. De ontwerpsterktes 

zijn afgeleid van de karakteristieke waardes in overeenstemming met 

Eurocode 5 met kmod = 0,9 en m= 1.3.  

De rotatiestijfheid van de verbinding is berekend door de translatie-stijfheid 

van een buis (ktr) te nemen en deze te vermenigvuldigen met het kwadraat 

van de afstand tot het rotatiecentrum volgens (2), figuur 2-7.  

De parameter s is het aantal sneden. 

 
2

tr

n

k s k R        (2) 

met: 
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n   aantal buizen; 

s  aantal sneden (meestal 2); 

ktr  translatie stijfheid;  

R  afstand van de buis tot het rotatiecentrum.  

 

 
 

Figuur 2-6: De statische en dynamische kracht-verplaatsing gedrag van een 

buis per snede. 
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Figuur 2-7: Schema gebruikt voor de bepaling van de rotatiestijfheid 

 

 

Tabel 2-5, is de experimenteel bepaalde rotatiestijfheid, kolom (5) vergeleken 

met de rotatiestijfheid die op grond van de gegevens in Tabel 2-3 worden 

gevonden, kolom (2) t/m (4). De laatste twee kolommen van Tabel 2-5 geven 

aan dat de verschillen zeer klein zijn en dus dat de rotatiestijfheid van de 

verbinding nauwkeurig is te voorspellen. 

 

Tabel 2-5 Rotatie en stijfheid 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Buis 

diameter 

[mm] 

SLS 

stiffness 

[kN/mm] 

Afst. rotatie 

centrum, R 

[mm] 

SLS rotatie 

stijfheid 

[kNm/rad] 

SLS rotatie 

stijfheid in test 

[kNm/rad] 

18 30 120,2 3468 3352 

35 65 247,5 31853 30634 
 

3 Benadering met een numeriek model 

De numerieke modellering volgens Rinaldin et al. [0] wordt gepresenteerd. In 

zijn werk wordt een hysterese veerelement in het vlak van de rotatie 

aangebracht en aangesloten op de elastische balken van de constructie. Het 

hysterese gedrag van de verbinding is geïmplementeerd door het gedrag te 

schematiseren in verschillende lineaire stukjes die samen het cyclische gedrag 

beschrijven, Figuur 3-1. De hysterese veer houdt rekening met het 

verschillend stijfheidsgedrag per belastingcyclus en de sterkte degradatie [11].  
 

Ktr Rbuis 

Fb
u 
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Figuur 3-1. Schematisatie van een moment-rotatie hysterese gedrag van een 

veer. 

3.1 Kalibratie 

De gegevens verkregen met de proeven worden gebruikt om het monotone en 

cyclische gedrag van de veren te kalibreren. Voor dit kalibratieproces is 

speciale programmatuur ontworpen, bekend onder de naam So.ph.i. [20].  Een 

voorbeeld hiervan wordt gegeven in Figuur 3-2, waarin de experimentele 

curven als ook enkele de numerieke benaderingen (So.ph.i) zijn weer gegeven. 
 

 
 

Figuur 3-2: Screenshot van het So.ph.i. programma gebruikt voor de kalibratie 

van de veren. Eenheden in kNm en mrad. 

Elastische stijfheid 
Ontlastingspad 
Belastingspad 
Bezwijken veer 
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De rechte lijnen in Figuur 3-2 geven de benadering weer voor één specifieke 

experimenteel bepaalde belasting cyclus. Tevens is een curve zichtbaar die de 

omsluitende vormt voor de gehele cyclische respons, de zogenaamde back 

bone curve. 

De EN 12512 (Europese norm) code geeft alleen hoe de elastische- en de niet-

lineaire stijfheden worden bepaald; voor de numerieke simulatie is ook de 

stijfheid van de neergaande tak nodig. Deze kan handmatig worden gegeven. 

De maximale verplaatsing wordt bepaald door die belastingcyclus waarbij de 

sterktevermindering meer dan 20% bedraagt. De kalibratie wordt beëindigd 

wanneer de totale berekende energie niet meer dan 5% van de experimentele 

verschilt zoals verondersteld in [11].  
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4 Schatting van de gedragsfactor q 

De gedragsfactor wordt geëvalueerd met een Incremental Dynamic Analyse 

(IDA), een benadering die ook door Ceccotti et al. [0, 0] werd toegepast. Het is 

gebaseerd op de verhouding van de PGA (Peak Ground Acceleration) die 

leidt tot de Near Collapse Limit State (NC), PGAinel, en de PGA waarbij de 

constructie ergens begint te vloeien, PGAel, (3). 

 

el

inel

PGA

PGA
q       (3) 

 

In de uitgevoerde analyse wordt de Near Collapse Limit State (NC) bereikt 

wanneer de eerste verbindingsveer de maximale verplaatsing heeft gehaald. 

4.1 Resultaten 

Twee portaal constructies, 1x1 en 3x5 (stramien x verdieping) worden 

onderzocht. Eerst wordt een push-over analyse uitgevoerd voor elke 

constructie met als doel de sterktecapaciteit te beoordelen. Twee verschillende 

horizontale belastingen worden aangebracht: 

a.  een gelijkmatig verdeelde belasting, evenredig met de massa's van de 

verdiepingen. Doorgaans is dit belasting geval bedoeld om de ultieme 

verplaatsing te minimaliseren en het maximaliseren van de basis 

afschuifcapaciteit (de horizontale belasting op de constructie op 

"funderingsniveau"); 

b.  een omgekeerde driehoekig belasting geval is evenredig met de massa 

per verdieping en de verdiepingshoogte. Deze belasting zal de 

uiteindelijke verplaatsing maximaliseren, en de afschuifcapaciteit van de 

constructie minimaliseren. 

De resultaten van de push over analyse worden weergegeven in Figuur 4-1a 
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(a) 

 
(b)  

 

Figuur 4-1: Resultaten van een  numeriek Push over analyse (a) 1x1 Portaal; 

(b) 3x5 Portaal, units in N and mm. 
  

Bovendien wordt voor elk model een IDA analyse uitgevoerd met 2 sets van 

natuurlijke seismische gegevens geselecteerd met het programma REXEL v3.5 

ontwikkeld door Iervolino et al. [25]. De seismische accelogram gegevens voor 
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het Gemona spectrum (figuur 4-2a) worden geselecteerd uit het Italiaanse 

acceleratiemeter netwerk, Archief [26, 27], terwijl de accelerograms voor het 

Loppersum spectrum (figuur 4-2b) afkomstig zijn uit de Europese Strong-

motion Database [0]. 
 

(a)                                                                           (b) 

Figuur 4-2: a) Het spectra geselecteerd voor het Gemona ontwerp spectrum; 

(b) en voor Loppersum; het gemiddelde in blauw. Screenshots REXEL v3.5 
 

De IDA procedure zoals toegepast in [14,15], leidt tot waarden die worden 

gepresenteerd in Tabel 4-1. 

 

Tabel 4-1: Overzicht van q waarden voor een 1x1 portaal en 3x5 portaal 

constructie 

 Portaal construcutie 3x5 portaal constructie 

Gemid Min. Max. Gemid. Min. Max. 

q-factor 

Loppersum 

(IDA 1-7 & 

15-21) 

4.8 3.2 6.9 15,2 8,6 25,7 

q-factor 

Gemona 

(IDA 8-14 & 

22-28) 

6.1 3.1 8.8 22,1 6,3 31,9 

q-factor total 5.4 3.1 8.8 18,7 6,3 31,9 
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5 Conclusies 

In deze studie wordt een voorstel gedaan om houtconstructies met DVW 

versterkt buisverbindingen te modelleren en toe te passen in seismische 

gebieden en een schatting te geven voor de bijbehorende gedragsfactor q. Een 

experimenteel onderzoek is uitgevoerd bij de Technische Universiteit 

Eindhoven om het specifieke cyclische gedrag van dergelijke verbindingen te 

onderzoeken. Een Incremental Dynamic Analyse is uitgevoerd met 2 

verschillende sets van seismische gegevens, gebruik makende van de niet-

lineaire mogelijkheden van het model. 

De gedragsfactor q geeft het vermogen aan van de constructie om energie te 

dissiperen en grote vervormingen te weerstaan zonder instorting. Een hoge q-

factor is wenselijk aangezien de seismische krachten op een constructie 

werken daardoor sterk kunnen worden verlaagd. De voornaamste conclusies 

van de gepresenteerde studie is dat het uitstekend taaie gedrag van de 

buisverbinding met dvw versterking een aantrekkelijke oplossing biedt voor 

constructies in seismische gebieden. 

Voor een portaal van 1 stramien en 1 verdieping geeft de analyse een 

uiteindelijk gemiddelde q-waarde van 4,8. Deze waarde is gekozen als het 

gemiddelde voor Loppersum. De waarde van 5 wordt als te hoog ervaren 

omdat deze boven het gemiddelde van Loppersum ligt en 6 van de 14 

analyses op een lagere waarde uitkomen. 

De dvw versterkte buisverbinding is dus bijzonder geschikt voor toepassing 

in aardbevingsgebieden en het is logisch dat in de toekomstige herziening van 

Eurocode 8 rekening worden gehouden met gebouwen waar deze verbinding 

wordt toegepast door een juiste gedragsfactor voor te schrijven. 

Echter om een meer generieke waarde van de gedragsfactor voor Eurocode 8 

voor te stellen moet de numerieke studie worden voorgezet voor meer type 

constructies. Met het numerieke gereedschap dat hierboven is gebruikt is het 

mogelijk om een dergelijk onderzoek uit te breiden tot een 3-dimensionale 

constructie. 
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Drukeigenschappen van Guadua Angustifolia  

nader geanalyseerd 
 

Tim Louppen en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 
In de bouwwereld worden al jaren de materialen staal, beton, aluminium en 

hout gebruikt voor constructieve doeleinden. Wat een bouwmateriaal geschikt 

maakt, is de verhouding tussen sterkte, stijfheid en eigen gewicht. Het 

materiaal bamboe scoort zéér goed op dit gebied. Zou het mogelijk zijn dat 

bamboe een serieuze concurrent wordt van de huidige constructieve 

bouwmaterialen? 

 

1 Inleiding 

Bamboe behoort tot een grote groep grasachtige planten. Naast een zeer grote 

variatie in groeivorm komt bamboe van nature voor in alle werelddelen, 

behalve Europa, zie Figuur 1-2. Er zijn meer dan duizend soorten bamboe 

bekend. Een eigenschap van bamboe is dat het zeer snel groeit, tientallen 

centimeters per dag is geen uitzondering. De hoogte van de bamboestengels 

varieert per soort en loopt uiteen van enkele meters tot tientallen meters. Dit 

geldt ook voor de diameter, deze kan variëren van enkele millimeters tot wel 

dertig centimeter.  

In het verleden is er op de Technische Universiteit van Eindhoven al heel wat 

onderzoek gedaan naar bamboe (Janssen, 1981; Arce, 1993). Ook is er op deze 

universiteit onderzoek gedaan naar gelamineerd bamboe (Voermans, 2006). 

Gelamineerd bamboe wordt vervaardigd door de bamboestengels in kleine 

stroken te zagen, waarna deze tot platen of balken aan elkaar gelijmd worden, 

zie Figuur 1-1 (Rittironk & Elnieiri, 2007). 

 

Figuur 1-1: Gelamineerd bamboe 
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Het nadeel van gelamineerd bamboe is dat het bestaat uit heel vele bamboe 

strips. Het is erg arbeidsintensief en het vergt veel lijm om deze gelamineerde 

balken te maken. De vraag die hierbij gesteld moet worden is of gelamineerd 

bamboe nog wel als duurzaam mag worden beschouwd door de grote 

hoeveelheid lijm en in mindere mate arbeid. 

 

Door zijn snelle groei is het veel duurzamer om een bamboestengel in zijn 

geheel te gebruiken. Echter het grote nadeel is dat de bamboe die direct uit de 

natuur wordt gehaald vorm dwingend is. Geen elke bamboestaaf heeft 

dezelfde afmetingen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van de 

natuurlijke variaties van een bamboestengel die belast wordt op druk en, in 

het bijzonder, op het knikgedag. Omdat het materiaal bamboe nog redelijk 

onbekend is in de “houtwereld” wordt eerst een introductie van het materiaal 

bamboe gegeven. 

 

 
Figuur 1-2: Verspreiding van bamboesoorten in de wereld 

 

  

Kruidachtige bamboe 

Houtachtige bamboe 
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2 Introductie van bamboe 

Bamboe is onder te verdelen  in twee soorten, kruidachtige- en houtachtige 

soorten. De kruidachtige soorten zijn niet geschikt voor constructieve 

doeleinden en worden niet verder behandeld. De houtachtige soorten 

“verhouten” in de eerste drie jaar. Tijdens dit proces ondergaan de 

bamboecellen een transformatie waardoor de sterkte en stijfheid wordt 

verkregen.  Omdat de groei en cel opbouw grote invloed heeft op de sterkte 

en stijfheid, wordt in onderstaande paragrafen een korte introductie gegeven 

over de groei en anatomie van bamboe.  

2.1 De groei van bamboe 

De groei van bamboe is een combinatie van de groei van gras, loofbomen en 

palmbomen. Net als gras heeft bamboe een holle structuur. Daarnaast worden 

elk jaar nieuwe zijtakken gevormd en bamboe verliest jaarlijks zijn blad net als 

de meeste loofbomen. De groei van de stam is vergelijkbaar met die van de 

palm. Net als een palmboom ontstaat een bamboestengel met zijn definitieve 

diameter. Deze diameter zal gedurende zijn groei niet meer toenemen 

waardoor bamboe geen radiale structuur heeft zoals hout. 

 

Net als de meeste planten ontstaat bamboe uit zaden. De meeste 

bamboeplanten geven zelden zaden omdat de bloei zeer zeldzaam is. Het 

grote nadeel aan de bamboeplant is dat een gehele soort tegelijkertijd in bloei 

staat. Nadat een bamboeplant zaden heeft gegeven sterft hij af, wat betekent 

dat de gehele soort sterft. Deze soort zal zich dan weer opnieuw moeten 

ontwikkelen van zaad tot bamboeplant.  

Het worstelsysteem van bamboe bestaat uit rizomen. Rizomen zijn 

ondergrondse stengels met knopen. De groei van de rizomen neemt jaarlijks 

toe. Pas naar twaalf jaar kunnen zich bamboestengels van volledige diameter 

en lengte ontwikkelen. De manier hoe rizomen zich vertakken wordt in twee 

groepen verdeeld, monopodiale en sympodiale vertakking, zie Figuur 2-1 

(Dunkelberg, 1985). 

 

 
Figuur 2-1: Typen wortelstelsels – links: modiaal,  rechts: sympodiaal 

knop knoop 
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Bij monopodiale vertakking, groeit de rizoom horizontaal over grote 

afstanden. Op onregelmatige intervallen ontstaan bij de knopen zijknoppen 

waar een nieuwe scheut kan ontkiemen. Bij sympodiale vertakking, groeit  de 

rizoom horizontaal over kleine afstanden en in een cirkelvormig patroon. Uit 

een rizoom ontstaat weer een nieuwe rizoom. De rizoom buigt omhoog 

waarna een nieuw scheut ontstaat.  

 

 
Figuur 2-2: links: groei bamboestengel,  rechts: onderdelen bamboestengel 

 

De knop die op de rizoom ontstaat ontwikkeld zich in de eerste jaren 

ondergronds totdat er uit de bodem in de vorm van een korte, kegelvormige 

scheut omhuld met bladeren groeit. Een scheut bevat al in miniatuur alle 

knopen, segmenten en diafragma’s, welke de volledig volgroeide 

bamboestengel bevat, zie Figuur 2-2 (Dunkelberg, 1985). Gedurende de groei 

schuift de bamboestengel uit als een telescoop. De segmenten die zich het 

dichts bij de grond bevinden nemen als eerste in lengte toe, de segmenten aan 

de top als laatste. Het aantal segmenten en lengte ervan verschilt per 

bamboesoort. De segmenten worden vanaf de grond tot het midden van de 

bamboestengel steeds langer, maar vanaf het midden tot de top weer korter. 

De segmenten zijn over het algemeen hol van binnen en de diameter neemt 

vanaf de grond tot de top af. Elke knoop verdeelt de segmenten door een 

diafragma. Dit diafragma biedt weerstand tegen knik en splijten.  Tevens 

kunnen alleen ter plaatsen van de knoop zijtakken ontstaan. 

2.2 Anatomie van bamboe 

Bamboe is net als hout tijdens de groei een levend organisme en is 

opgebouwd uit cellen. Deze cellen vervullen niet alleen de levensbehoefte van 

de plant, maar dragen ook bij aan de sterkte en stijfheid van de plant. De 

celwanden van een bamboe plant bestaan uit een zeer gecompliceerde 

formatie van verschillende moleculen. Cellulose is het belangrijkste molecuul 

en de belangrijkste bron van de mechanische eigenschappen voor bamboe en 

1) knoop 

2) segment 

3) diafragma 

4) wanddikte 

5) doorsnede 
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hout. Door combinatie met het molecuul lignine, kunnen de celwanden 

selectief worden verstijfd. Lignine bied stevigheid aan de bamboestengel en 

maakt het rechtop groeien mogelijk. De hoeveelheid cellulose bepaalt de trek 

sterkte en de hoeveelheid lignine de druksterkte. Bamboecellen bestaan 

grofweg voor 55 procent uit cellulose, 25 procent uit lignine en 20 procent uit 

hemicellulose (Janssen, 1981). 

 
Figuur 2-3: links: vaatbundel bamboe, rechts: vaatbundelstructuur bij knoop 

 

Eén van de belangrijkste cellen die bijdragen aan de mechanische eigen-

schappen in een bamboeplant bevinden zich in het sklerenchym weefsel. Dit 

weefsel omringt de vaatbundels. De vaatbundels zorgen voor het voedsel-

transport in de plant. Het sklerenchym weefsel bestaat vooral uit vezels. Deze 

cellen zijn  langwerpig en bevatten gelijkmatig verdikte celwanden die sterk 

verhout zijn. Vezels komen voor in bundels en vormen samen het skelet van 

de bamboestengel. De vezels in de bamboe segmenten zijn bijna allemaal 

parallel georiënteerd aan de langsdoorsnede. In het overgangsgebied tussen 

segment en de knoop, een deel van de verzelbundels buigen af naar het 

diafragma of naar een zijtak. Dit afbuigen gebeurd niet vloeiend maar  in alle 

richtingen. In Figuur 2-3 (Dunkelberg, 1985 & Liese, 1998) is schematisch een 

weergave gegeven van de vaatbundels ter plaatse van een knoop.  

 
Figuur 2-4: Verdeling vaatbundels over wanddikte 
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Daarnaast zijn de vaatbundels, dus ook de vezels, niet evenredig verspreid 

over de doorsnede, zie Figuur 2-4 (Dunkelberg, 1985). De vaatbundels in de 

buiten omtrek zijn veel compacter en dichter bij elkaar gelegen dan in de 

binnen omtrek. Het zwarte weefsel in de rechter afbeelding geeft het 

sklerenchym weefsel aan. De oriëntatie van de vaatbundels geeft bamboe zijn 

karakteristieke eigenschappen en onderscheid zich hiermee met hout. In 

Figuur 2-5 (Dunkelberg, 1985) wordt de celstructuur van bamboe vergeleken 

met die van naald- en loofhout. Hier is goed te zien dat bamboe geen radiale 

structuur heeft en de meeste overeenkomsten heeft met loofhout. 

 
Figuur 2-5: Celstructuur hout vs. bamboe 

 

Ook de vorm van de vaatbundels verschilt sterk tussen de buitenzijde en 

binnenzijde van de bamboewand. Aan de buitenzijde van de doorsnede 

bevinden zich veel kleine vaatbundels met relatief veel sklerenchym weefsel, 

aan de binnenzijde bevinden zich weinig grote vaatbundels met relatief 

weinig sklerenchym weefsel, zie Figuur 2-4. Het weefsel dat zich tussen de 

vaatbundels bevind is parenchym en draagt niet bij aan de constructieve 

eigenschappen van bamboe. Een bamboestengel bestaat uit ongeveer 40 

procent uit vezels, 52 procent uit parenchym weefsel en 8 procent uit overig 

weefsel, zie Figuur 2-6 (Liese, 1998). 

 
Figuur 2-6: Verdeling weefsel over wanddikte en doorsnede 

Naaldboom Loofboom Bamboe 



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

142 

 

3 Materiaal eigenschappen van bamboe 

Bamboe is net als hout een natuurproduct en uit de groei en anatomie blijkt 

dat het een zeer complex materiaal is. Het materiaal gedraagt zich orthotroop, 

dit komt door de vrijwel parallelle vezelstructuur. Dit wil voor bamboe 

zeggen dat de materiaal eigenschappen in radiale en tangentiele richting 

beduidend minder zijn dan in axiale richting. Ook is het materiaal 

inhomogeen, dit komt door de onevenredige verdeling van vezels over de 

doorsnede.   

3.1 Vochtgehalte, zwellen en krimpen en volumieke massa 

Het vochtgehalte van een bamboestengel varieert per bamboesoort maar ook 

tussen de segmenten en knopen. Segmenten bevatten tot 25 procent meer 

vocht dan de knopen (Dunkelberg, 1985). Net als bij hout wordt de sterkte van 

bamboe gereduceerd door een toename van het vochtgehalte. De materiaal-

eigenschappen kunnen dus niet worden bepaald vlak naar het kappen van de 

bamboe. Het vochtgehalte beïnvloed de eigenschappen dusdanig dat deze in 

feite bij het “toepassingsvochtgehalte” moeten worden vastgelegd. 

 

Bij vochttoename gaat bamboe zwellen en bij vochtafname krimpen. Het 

zwellen en krimpen van bamboe is vergelijkbaar met dat van hout. Tot het 

vezelverzadigingspunt  zwellen de vezels in lengte, breedte en dikte ongeveer 

evenredig met de vochttoename van de bamboe. Het vezelverzadigingspunt 

verschilt per bamboesoort maar ligt iets boven de 30 procent (Dunkelberg, 

1985). Wanneer bamboe water verliest, krimpt het weer naar zijn 

oorspronkelijke afmetingen. Omdat de vezels niet evenredig over de 

wanddikte zijn verdeeld krimpt bamboe over de wanddikte ook onevenredig. 

Omdat de buitenzijde van een bamboeplant meer vezels heeft dan de 

binnenzijde zal de buitenzijde sneller krimpen dan de binnenzijde. Door dit 

krimpverschil ontstaan tangentiele trekspanningen, waardoor inentiele 

krimp-scheuren ontstaan.  

 

Ook heeft vocht invloed op het eigengewicht van bamboe. De volumieke 

massa is te bepalen aan de hand van de dichtheid en het vochtgehalte van de 

bamboe. De dichtheid van bamboe verschilt per soort, maar bevind zich 

tussen de 600 en 700 kg/m3. Daarnaast neemt de dichtheid over de hoogte van 

de bamboestaaf toe. Dit is te verklaren doordat de diameter en wanddikte 

(oppervlakte doorsnede) over de hoogte kleiner wordt, terwijl relatief veel 

vaatbundels (dus vezels) doorlopen. Er bevindt zich daardoor 
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verhoudingsgewijs meer sklerenchym weefsel in de top van een bamboestaaf 

dan  in de basis. 

 

4 Sterktebepaling en veiligheid 

Als een materiaal voor constructieve doeleinden gebruikt wordt moet de 

sterkte en stijfheid van dat materiaal bekend zijn. Dit moet er voor zorgen dat 

een ontworpen constructie de optredende belastingen kan opnemen. Een 

bouwmateriaal heeft altijd een spreiding in sterkte en stijfheid. Dit heeft te 

maken met beheersbaarheid van de productie, bij bamboe het groeiproces, en 

de daarbij ontstane imperfecties van het materiaal. Hoe slechter de 

beheersbaarheid van de productie en hoe meer imperfecties een materiaal 

vertoont, hoe groter deze spreiding is.  Om toch iets over de sterkte en 

stijfheid van een materiaal te kunnen zeggen, moet er een karakteristieke 

waarde worden bepaald voor het materiaal. Dit wordt gedaan door middel 

van kansberekening. Eerst worden een groot aantal proefstukken van een 

bouwmateriaal getest op sterkte en stijfheid. Van de resultaten wordt een 

verdeling gemaakt, bijvoorbeeld een standaard normale verdeling.. In Figuur 

4-1 wordt de normale verdeling van sterkte van drie veel voorkomende 

bouwmaterialen met elkaar vergeleken.   

 
Figuur 4-1: Normale verdeling van de sterkte, (P) = kans op voorkomen van  

  een bepaalde sterkte (f),  (S) = spreiding 

 

De karakteristieke waarde voor sterkte wordt bepaald door de 5 procent 

ondergrens. Omdat er nog steeds een kans bestaat dat het bouwmateriaal 
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bezwijkt (5%), wordt de karakteristieke waarde van de sterkte gereduceerd 

met een partiële veiligheidsfactor.  

De veiligheidsfactor, ofwel materiaalfactor, is voor elk materiaal verschillend. 

Voor de karakteristieke waarde van de stijfheid wordt het gemiddelde van de 

verdeling van de stijfheid genomen. Dit betekend een 50 procent onder dan 

wel overschrijdingskans.  

 

Bamboe is een natuurproduct waardoor het materiaal, relatief ten opzichte 

van staal, veel imperfecties vertoont. Omdat de bamboestengels in zijn geheel 

worden gebruikt voor constructieve doeleinden is het vervaardigen van het 

materiaal niet beheersbaar. Dit zorgt voor grote spreidingen in sterkte en 

stijfheid. De (f5%), de karakteristieke waarde, voor sterkte zal dus relatief laag 

zijn. Ook de materiaalfactor zal relatief hoog zijn. Omdat bamboe, net als 

hout, veel soorten kent met ieder zijn eigen eigenschappen, moet de 

sterktesortering per soort worden bekeken. Voor dit onderzoek wordt de 

druksterkte van de bamboesoort Guadua Angustifolia nader beschouwd. De 

capaciteit op druk wordt beïnvloed door de proefstuklengte relatief tot de 

afmeting van de doorsnede. Deze verhouding wordt uitgedrukt in de 

slankheid (λ). Bij een gedrongen proefstuk, lage slankheid, bezwijkt bamboe 

op zuivere druk, zie paragraaf 5.2. Als een proefstuk een hoge slankheid heeft, 

bezwijkt het op knik. 

 

4.1 Guadua Angustifolia 

Guadua Angustifolia is één van de sterkste bamboe soorten ter wereld. Het 

scoort op veel eigenschappen goed waardoor het een goede verhouding heeft 

tussen; laag eigen gewicht, duurzaamheid, hardheid, sterkte,  seismische 

weerstand en snelle groei. Guadua kan een dagelijkse groei van 21 centimeter 

bereiken en bereikt hoogtes van 15 tot 30 meter in de eerste zes maanden. De 

bamboe stengels zijn naar 4 tot 5 jaar geschikt voor de kap. Eerder is niet 

wenselijk omdat het verhoutingsproces van de cellen nog niet voltooid is. Na 

het zevende levensjaar beginnen de materiaaleigenschappen af te nemen. De 

maximale diameter van Guadua bedraagt 25 centimeter, maar gemiddeld ligt 

deze tussen de 10 en 14 centimeter. De dichtheid van Guadua bij een 

vochtgehalte van 12,6 procent bedraagt zo’n 650 kg/m3. en het 

vezelverzadigingspunt ligt rond de 34 procent. De sterkte eigenschappen 

nemen tot het vezelverzadigingspunt af waarna de eigenschappen constant 

blijven (www.guaduabamboo.com).  

 

 

http://www.guaduabamboo.com/
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Bamboe is net als hout een anisotroop materiaal waardoor het verschillende 

eigenschappen in zowel axiale, tangentale als radiale richting heeft. In Figuur 

4-2 is het specifieke spanning-rek diagram van Guadua voor zowel druk als 

trek in axiale richting weergeven (Arce,1993). 

 
Figuur 4-2:  spanning rek diagram Guadua angustifolia - links: trek,  rechts: druk 
 

Figuur 4-2 laat de spanning en rek relatie zien van het tussensegment van een 

bamboestengel, de knoop is hierbij niet meegenomen. De treksterkte van een 

knoop is maar 30 procent dan dat van een tussensegment (Arce, 1993). Dit 

komt doordat de vezels in de knoop niet allemaal axiaal gericht zijn, maar ook 

gekanteld en zelfs in radiale richting lopen. Daarnaast is te zien, dat na het 

bereiken van de maximale drukspanning abrupt terugvalt op een waarde 

waarbij het materiaal in staat is te vervormen zonder noemenswaarde 

spanningsafname. In Tabel 4-1 is een overzicht gegeven van de gemiddelde 

waarden voor sterkte en stijfheid (Janssen, 1981 & 1991; Arce, 1993;  

Schröder, 2015). 

Tabel 4-1: Literatuurwaarden sterkte en stijfheid Guadua angustifolia 

Druksterkte λ = 85       ± 25       

λ = 55       ± 50       

 *λ = 10       ± 55      

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

 

Treksterkte - (segment) 

Treksterkte - (knoop) 

± 270 

± 80 

N/mm2 

N/mm2 

 

Buigsterkte 70 - 90 N/mm2 

 

Schuifsterkte ± 8 N/mm2 

 

Elasticiteitsmodulus 16.000 – 20.000 N/mm2 

* de druksterkte bij λ = 10 kan als de “zuivere” druksterkte worden beschouwd 
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5 Experimenteel onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om een begin te maken voor de standaardisatie 

van op druk belaste bamboestengels. Het gaat hierbij om korte en lange 

bamboestengels. Bij lange bamboestengels speelt het instabiliteitsprobleem 

knik een grote rol. In het verleden is al het één en ander onderzocht op het 

gebied van korte bamboestengels. Daarom zal bij dit experimenteel onderzoek 

de nadruk vooral op lange bamboestaven liggen.  

5.1 Natuurlijke variaties van bamboe 

Bij het bezwijken van korte bamboestengels op zuivere druk, waarbij knik 

geen invloed heeft, bepaald de rek-stijfheid (EA), de weerstand tegen 

bezwijken. Voor lange bamboestengels, waarbij knik wel invloed heeft, 

bepaald ook de buig-stijfheid (EI) de weerstand tegen bezwijken. Het 

oppervlakte van de doorsnede (A) en het traagheidsmoment van de 

doorsnede (I) worden bepaald aan de hand van de geometrie van de 

bamboestegel. De elasticiteitsmodulus (E) wordt bepaald aan de hand van 

materiaaleigenschappen van de doorsnede en het last-verplaatsingsdiagram 

in het elastisch bereik.  

 

De geometrische variaties van bamboe (imperfecties) zijn: 

 de doorsnede van bamboe is niet perfect rond, 

 de doorsnede loopt taps toe naar de top van de bamboestengel, 

 de wanddikte is niet gelijk over de doorsnede, 

 de wanddikte loopt taps toe naar de top van de bamboestengel. 

 

De variaties in materiaaleigenschappen worden veroorzaakt door de 

verdeling van de vezels in de doorsnede, hoe groter de concentratie vezels in 

axiale richting in de doorsnede, hoe groter de elasticiteitsmodulus in axiale 

richting van dat gebied. De mechanische variaties van bamboe zijn: 

 de elasticiteitsmodulus aan de buitenzijde van de doorsnede is 

beduidend hoger dan aan de binnenzijde, 

 de elasticiteitsmodulus neemt toe naar de top van de bamboestengel, 

 de elasticiteitsmodulus van de knoop is lager dan van het segment, 

zie Figuur 2-2 voor de definitie van “knoop” en “segment”. 
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5.2  Bezwijkgedrag van bamboe 

In tegenstelling tot de meeste bouwmaterialen heeft bamboe belast op druk 

een ander bezwijkgedrag. Dit heeft te maken met de karakteristieke 

vezelverdeling over de doorsnede. De vezelverdeling in de doorsnede zorgt 

voor een verloop aan stijfheid over de wanddikte. Doordat de stijfheid in de 

buitenschil vele malen hoger is dan de binnenzijde wil de bamboewand naar 

buiten uitbuigen. Echter wordt deze zijdelingse uitbuiging deels tegen gegaan 

door de gesloten cirkelvormige doorsnede. Door deze restrictie ontstaan er in 

axiale richting buigende momenten in de wand wat resulteert in een 

rekverloop over de wand. Dit rekverloop geeft ook een rekverloop in 

tangentiële richting door dwarscontractie. Janssen (1981) heeft middels een 

experimentele proef bewezen dat de dwarscontractie tussen axiale en 

tangentiale rek 0.3 bedraagt (Poisson factor). Door het rekverschil in tangetiale 

richting wil de buitenzijde van de doorsnede meer uitzetten dan de 

binnenzijde. Doordat de vezels van bamboe voornamelijk parallel zijn 

georiënteerd is de treksterkte in radiale en tangentiele richting zeer laag. 

Daarnaast zorgt de holle doorsnede voor een klein oppervlak in tangentiele 

richting. Bij axiale druk worden de maximale tangentiele trekspanningen 

eerder overschreden dan de maximale axiale drukspanningen. Hierdoor 

ontstaan verticale scheuren in de bamboestengel. Normaal gesproken hebben 

verticale scheuren nauwelijks invloed op druksterkte. Echter omdat bamboe 

relatief dunne wanden heeft kan er een lokaal mechanisme ontstaan, dat het 

gedrag van de totale staaf bepaald. Als twee scheuren dicht genoeg bij elkaar 

ontstaan, kan dit deel van de doorsnede uitknikken, waardoor ook de rest van 

de doorsnede bezwijkt. In feite wordt de druksterkte bepaald door lokaal 

uitknikken van de vezels. 

5.3 Experimenten 

Veel experimentele onderzoeken die zijn uitgevoerd hielden geen rekening 

met de vele imperfecties van bamboe. Hedendaags is het steeds gebruikelijker 

om het werkelijke gedrag van materialen na te bootsen met software 

pakketten op basis van eindige elementen methoden. Om deze software 

pakketten juist en accuraat te laten werken moeten de invoer gegevens, 

materiaaleigenschappen en geometrie, correct worden ingevoerd. Om deze 

gegevens te verkrijgen is een experimenteel onderzoek opgesteld, waarin het 

effect van de vele imperfecties worden geregistreerd. 
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Het onderzoek is gebaseerd op zes bamboestengels met een lengte van ruim 

zes meter. Elke stengel wordt opgedeeld in drie delen. Op het middelste deel, 

van ieder drieënhalve meter, worden kniktesten uitgevoerd. Uit de onderste 

en bovenste delen wordt elk een segment met onder en boven een knoop op 

druk getest, deze vertegenwoordigen de korte stengels. De overige delen 

worden weer opgedeeld in kleine stukken (segmenten zonder knopen en 

alléén knopen) waarvan de mechanische eigenschappen worden bepaald, in 

Figuur 5-1 is dit voor één staaf schematisch weergeven. Verder worden van 

ieder proefstuk de geometrische eigenschappen bepaald. 

 

 
Figuur 5-1: Verdeling bamboestengel voor diverse proeven 

Doel van test: 

Bepalen E-modulus onder 

zuivere druk 

Doel van test: 

Bepalen druksterke korte 

stengel (400 – 600 mm) 

Doel van test: 

Bepalen treksterkte in 

tangentiele richting 

Doel van test: 

Bepalen dichtheid en 

vochtgehalte van bamboe 

Doel van test: 

Bepalen kniksterkte 

(lange stengel 3,5 meter) 

Doel van test: 

Bepalen van stijfheid over 

de wanddikte 

Doel van test: 

Bepalen van sterkte en 

stijfheid knoop 
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le 

len
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E3A3 

 

E2A2 

 

E2+3A2+3 

 

E1A1 

 

EAtot* 

5.3.1 Proeven voor bepaling mechanische eigenschappen 

Uit voorgaande studies (Janssen, 1981 & Arce, 1993) is gebleken dat bij axiale 

druktesten de proefstukken radiale wrijving ondervinden bij de stalen 

drukplaten en daardoor bij de oplegging niet kunnen uitzetten (verhinderde 

dwarscontractie). Omdat voor het bepalen van de eigenschappen zeer korte 

proefstukken worden gebruikt vertegenwoordigen zij niet het gedrag van een 

langere stengel; deze kan namelijk wel uitzetten. Als deze uitzetting wordt 

tegengegaan wordt ook de verticale scheurvorming verhinderd, waardoor de 

resultaten te hoge waarden te zien geven. De bamboe bezwijkt namelijk door 

de verticale scheurvorming en de daaraan gekoppelde lokale knik. Om deze 

reden zijn “wrijvingsloze” drukplaten toegepast. Deze platen zorgen ervoor 

dat de bamboe wel in radiale richting kan uitzetten. De wrijving wordt 

geminimaliseerd door tussen de drukplaat en de bamboe stalen wiggen te 

plaatsen drie kunnen schuiven op twee ingevette teflonlagen. Met behulp van 

deze drukplaten zijn de volgende materiaal eigenschappen bepaald: 

 gemiddelde axiale sterkte en stijfheid van segmenten, 

 gemiddelde axiale sterkte en stijfheid van knopen, 

 verloop axiale stijfheid over wanddikte. 

Om het verloop van de stijfheid over de wanddikte te kunnen bepalen is 

hetzelfde proefstuk drie keer getest. Bij alle drie de testen wordt het proefstuk 

alleen in het elastisch gebied belast. Bij de eerste test wordt het proefstuk op 

dezelfde wijze als bij het bepalen van de gemiddelde stijfheid getest. Bij de 

tweede test wordt over een hoogte van vier centimeter één derde van de 

wanddikte afgepeld en opnieuw de elasticiteit over dit gebied gemeten. Bij de 

derde test wordt weer een derde van de wanddikte afgepeld en de elasticiteit 

gemeten. Met een wiskundige formule is de stijfheid van de afgepelde laag 

terug te rekenen. Uiteindelijk kunnen er drie stijfheden worden bepaald over 

de wanddikte met bijbehorende functie, zie Tabel 5-1. 

 

Tabel 5-1: Bepaling stijfheid over de wanddikte 

Laag 1+2+3: Laag 2+3: Laag 3: 
E-modulus over 

de wanddikte: 

   

 

* index geeft laagnummers aan; laag 1 is buitenschil,   EAtot = E1+2+3A1+2+3 

E-modulus laag 1: E-modulus laag 2: E-modulus laag 3: 

𝐸1 =
𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡 − 𝐸2+3𝐴2+3

𝐴1

 𝐸2 =
𝐸2+3𝐴2+3 − 𝐸3𝐴3

𝐴2

 𝐸3 =
𝐸3𝐴3

𝐴3

 

E3 E2 E3 



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

150 

Uit het bezwijkgedrag is gebleken dat bamboe bezwijkt als een mechanisme is 

ontstaand door het ontwikkelen van een bepaald scheurenpatroon. Het 

ontstaan van een scheur door overschrijden van de tangentiele treksterkte is 

een indirecte oorzaak van bezwijken. Om het bezwijken van een 

bamboestengel te kunnen simuleren is deze tangentiele treksterkte essentieel. 

In Figuur 5-2 is de proefopstelling weergeven hoe de tangentiele treksterkte 

wordt bepaald. ISO 22157-1 (2004) schrijft deze proefopstelling voor. 

Uitgebreide analyses van resultaten verkregen met numerieke simulaties 

tonen aan dat deze proefopstelling, uit alle andere gesimuleerde opstellingen, 

de meest betrouwbare waarde voor tangentiele treksterkte oplevert. 

 

 
Figuur 5-2: Test opstelling tangentiele trekproef 

 

Bij deze proef wordt een gat door een bamboesegment geboord waardoor een 

stalen splitpen wordt gestoken. Ter plaatse van de splitpen wordt in de 

bamboe een kleine snee gekerfd, waardoor het begin van de scheur wordt 

geïntroduceerd. Met behulp van deze proef wordt de tangentiele treksterkte 

en maximale tangentiele rek bepaald. Met behulp van de Poisson-factor van 

bamboe (Janssen 1981) kan met onderstaande formule de axiale rek worden 

berekend waarbij de verticale scheuren ontstaan. Janssen (2000) heeft bepaald 

dat dit bij bamboe gebeurt bij een tangentiele rek van: εT = 1.0 x 10-3. 

 

𝜀// = 0,3 ×  𝜀𝑇    (5.1) 

  

𝜀// 

𝜀𝑇 

positie kleine kerf 
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5.3.2 Knikproef, lange bamboestengels 

Omdat de lengte van de knikstaven relatief lang zijn, is de knikopstelling 

horizontaal gesitueerd. Het eigengewicht van de bamboestengels bedraagt 

ongeveer 3,5 kilogram per meter. Bij de kniktesten is het eigengewicht 

verwaarloosd. De bamboestengels hebben gemiddeld een initiële excentriciteit 

van één centimeter over de lengte van 3,5 meter. Hierdoor is de richting van 

het uitknikken al bepaald. De bamboestengels worden geplaatst tussen twee 

kogelscharnieren zodat de kniklengte gelijk is aan de lengte van de stengel. 

5.4 Resultaten experimenteel onderzoek 

Tijdens het schrijven van dit artikel zijn alleen de axiale drukproeven en 

knikproeven uitgevoerd. Helaas kunnen daarom de resultaten van de overige 

proeven (nog) niet gepubliceerd worden, hiervoor wordt verwezen naar de 

master thesis (Louppen, 2016). In Tabel 5-2 zijn de resultaten van drukproeven 

met de korte en lange stengels weergeven. Omdat er verschillen in geometrie 

tussen de zes staven zijn, zijn ook de verhoudingsgetallen d/t, verhouding 

diameter ten opzichte van wanddikte en lambda, slankheid van de lange 

stengels bijgevoegd. Door deze verhoudingen zijn de stengels beter met elkaar 

te vergelijken. 

 

Tabel 5-2: Resultaten drukproeven 

 diameter  wanddikte korte stengels* lange stengels** 

 (d) [ mm ]  (t) [ mm ] [ kN ] [ N/mm2] [ kN ] [ N/mm2] 

staaf 1 136 14.2 262 49  (d/t = 9.6) 108 21  (λ = 82) 

staaf 2 125 11.7 232 55  (d/t = 10.7) 90 22  (λ = 86) 

staaf 3 142 15.4 336 55  (d/t = 9.2) 132 23  (λ = 78) 

staaf 4 134 13.3 280 52  (d/t = 9.8) 123 25  (λ = 80) 

staaf 5 130 14.7 281 51  (d/t = 8.8) 83 18  (λ = 87) 

staaf 6 137 14.9 323 54  (d/t = 9.0) 111 20  (λ = 80) 

*lengte korte stengels: 400 – 600 mm,   ** lengte lange stengels: 3,5 m 

 

Na vergelijking van de waarden in Tabel 5-2 met de waarden gevonden in  de 

literatuur, weergeven in Tabel 4-1, is te concluderen dat de gevonden 

waarden goed met de literatuurwaarde stroken (Janssen, 1981 & 1991; Arce, 

1993; Schröder, 2015). 
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Verder heeft de anatomie van bamboe uitgewezen dat de stijfheid over de 

wanddikte verschilt. Echter was niet duidelijk welk verband er bestaat tussen 

de wanddikte en de stijfheid. De resultaten van de “3 lagen proef” heeft 

uitgewezen dat het gaat om een exponentieel verband, zie Figuur 5-3. Uit deze 

proeven is gebleven dat de benaderde buigstijfheid, behorend bij het 

exponetiele verband, gemiddeld 14 procent hoger is dan de gemiddelde 

buigstijfheid. De benaderde buigstijfheid is bepaald door het 

traagheidsmoment over de exponentiele E-modulus functie te integreren. 

Verder is uit de proef gebleken dat de gemiddelde stijfheid van de buitenschil 

20 keer hoger is dan de binnenzijde. 

 

 

Voor een circelvormige doorsnede geldt: 

Benaderde buigstijfheid: 

 

𝐸𝐼 = ∫ 𝐸(𝑟) 𝜋𝑟3 𝑑𝑟
𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑚𝑖𝑛

 

 
Gemiddelde buigstijfheid: 

 

𝐸𝐼𝑔𝑒𝑚 = 𝐸𝑔𝑒𝑚 ∫ 𝜋𝑟3 𝑑𝑟
𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑚𝑖𝑛

 

 

Figuur 5-3:  resultaat “3 lagen” proef en bepaling buigstijfheid 

 

6 Conclusies 

Bamboe lijkt qua celstructuur en anatomie veel op hout en met name loofhout. 

Hierdoor heeft bamboe veel overeenkomsten in materiaal en mechanische 

eigenschappen. Zo kent bamboe ook het krimp en zwelgedrag bij 

vochtveranderingen en hebben de axiale druksterkte, stijfheid en dichtheid 

overeenkomstige waarden behorende bij sterkteklassen D50 en D60 van 

gezaagd loofhout.  

 

Bij bamboe speelt de verdeling en oriëntatie van de vezels een grote rol op de 

mechanische eigenschappen. In de gebieden waar  de vezelbundels  zich 

geconcentreerder bevinden is de sterkte en stijfheid  in zowel druk als trek 

veel hoger.  Dit betekent dat de buitenschil veel sterker en stijver is dan de 

binnenzijde en in mindere maten de top van een bamboestaaf stijver en 

sterker is dan de basis. Door deze verschillen in eigenschappen en stijfheden 

worden in zowel axiaal, tangentiaal als radiaal buigspanningen 
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] 
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wanddikte 
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geïntroduceerd.  Deze buigspanningen zorgen voor het karakteristiek 

bezwijken van bamboe in tangentiele richting. Korte bamboestengels vertonen 

dit bezwijkgedrag op zuivere druk, zie Figuur 6-1. De testresultaten hebben 

uitgewezen dat de knopen nauwelijks invloed hebben op de druksterkte. 

Echter bij het belasten van een bamboestengel met knopen wordt een stijver 

gedrag geconstateerd. Dit komt doordat de knopen radiale uitzetting 

verminderen waardoor de axiale stijfheid stijgt. Daarnaast is gebleken dat de 

stijfheid ter plaatse van de buitenschil vele malen hoger is dan de binnenzijde 

(exponentieel verband). Hierdoor wordt bijna alle drukkracht opgenomen 

door de buitenschil. Om deze rede wordt aanbevolen met een equivalente 

rekstijfheid (EAeq) te rekenen. Deze equivalente stijfheid moet zo worden 

opgesteld dat deze alleen afhankelijk is van de buitendiameter. De sterkte en 

stijfheid wordt dan uitgedrukt in N/mm. Door deze methode hoeft de 

wanddikte niet te worden bepaald. Het bepalen van de wanddikte geeft 

namelijk problemen tussen twee knopen omdat deze niet te meten is zonder 

de bamboestengel open te zagen. De wijze waarop dit verband effectief kan 

worden vormgegeven is nog onderdeel van nader onderzoek. 

 

 
Figuur 6-1: Bezwijkgedrag bamboe - links: zuivere druk,   rechts: knik 

 

Voor het bezwijken van bamboe door knik geldt een iets ander 

bezwijkmechanisme. Bij het uitknikken ontstaat buiging waardoor er aan de 

ene zijde drukspanning en aan de andere zijde trekspanningen ontstaan. 

Bezwijken vindt altijd plaats aan de drukzijde omdat ook bij dit 

bezwijkmechanisme de door dwarscontractie ontstane tangentiale 

trekspanningen zorgen voor verticale scheuren, zie Figuur 6-1. Door het lokale 

uitknikken van de bamboewand treedt er ook meteen globale knik op omdat 

er geen samenhang meer is in de doorsnede.  

 

Metingen hebben uitgewezen dat een bamboestengel taps toe loopt. Dit geldt 

voor zowel de buitendiameter als de wanddikte. Ook is er geconstateerd dat 

de tapsheid een lineair verband vertoont. Deze tapsheid heeft als invloed dat 

de knikweerstand iets hoger is dan een vergelijkbare rechte bamboestengel. 



Onderzoeksmiddag TU/e  2016  

 

 

154 

Daarnaast is aangetoond dat de omtrek en oppervlakte van de 

bamboedoorsnede bepaald kan worden met de wiskundige formules voor een 

cirkel. De afwijkingen in omtrek en oppervlakte zijn te verwaarlozen. Ook 

heeft de stijvere buitenschil een positief effect op het knikgedrag. Bij buiging 

zijn de spanningen ter plaatse van de buitenschil het hoogste. Omdat ook het 

sterkste bamboemateriaal zich in de buitenschil bevind is de 

buigingsweerstand hoger. De knikweerstand wordt hierdoor tot wel 10 

procent verhoogt ten opzichte van een staaf met over de gehele doorsnede 

gelijke stijfheid en sterkte. 

 

Omdat geen enkele bamboestaaf recht is maar een initiële kromming vertoont 

kan de standaard formule van Euler niet gebruikt worden. De knikweerstand 

wordt verminderd door het optreden van het tweede order effect. Het is 

nodig voor bamboe om een evenwichtsbeschouwing in vervormde toestand te 

maken. Onderstaande afbeelding laat de initiële kromming en de kromming 

vlak voor uitknikken van een bamboestaaf zien. 

 

 \ 

 
Figuur 6-2: boven: initiële kromming,   onder: kromming net voor bezwijken 

 

Door initiële scheurvorming kan de knikweerstand verminder worden. Dit is 

alleen het geval als een initiële scheur zich bevind in het gebied 1/3L < L < 2/3L  

van de bamboestengel en in de drukzone. Door deze initiële scheur kan het 

bezwijkmechanisme eerder optreden. 

 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat bamboe een zeer geschikt materiaal 

is voor constructiedoeleinde. Dit door zijn laag eigen gewicht, duurzaamheid, 

hardheid, sterkte,  seismische weerstand en snelle groei. Echter door de vele 

variaties in eigenschappen en spreidingen is het moeilijk om een rekennorm te 

maken die geldig is voor alle bamboe. De norm zal rekening moeten houden 

met de soort bamboe, diameter en imperfecties. Een goed doordacht 

sorteerproces is dus van groot belang. Om een beter inzicht in de spreiding 

van sterkte en stijfheid moeten veel meer testen worden uitgevoerd. Als dit op 

een goede en adequate manier wordt gedaan, wordt er wellicht ook in Europa 

over een aantal jaren volop met bamboe gebouwd. 
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