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Voorwoord  
Dit rapport is het eindresultaat, het sluitstuk, van het afstudeeronderzoek naar de toepassing 
van infilled frames met een houten kolom-ligger structuur en Cross Laminated Timber (CLT) 
panelen. In dit rapport wordt aandacht besteed aan het literatuur-, numeriek- en experimenteel 
onderzoek dat is uitgevoerd gedurende dit project.  

Het rapport is samengesteld in de periode tussen februari 2011 en juni 2012. Het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van de leerstoel Houtconstructies aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, mastertrack Structural Design.  

Het afstudeeronderzoek naar de toepassing van CLT infilled frames is uitgewerkt onder 
begeleiding van dhr. A.J.M. Jorissen (voorzitter), dhr. A.J.M. Leijten en dhr. B.B. Brinks. Ik wil 
mijn begeleiders danken voor de behulpzaamheid, advies en opbouwende kritiek. 

Een groot deel van het afstudeeronderzoek bestaat uit experimenteel onderzoek naar de 
uittreksterkte van ingelijmde draadeinden in CLT. Dit onderzoek had niet plaats kunnen vinden 
zonder de medewerking van De Groot Vroomshoop B.V. en Stora Enso. Ik wil Stora Enso 
danken voor het leveren van de panelen en ik wil De Groot Vroomshoop B.V. danken voor het 
zagen van de panelen en het lijmen van de draadeinden.  

Daarnaast wil ik ook graag het personeel van het Van Musschenbroek laboratorium danken 
voor de hulp bij het uitvoeren van de experimenten. In het bijzonder wil ik H.M. Lamers, A.W. 
van Alen en T.J. van de Loo danken voor hun advies en professionele hulp.  

Als laatste wil ik dhr. A.S.J. Suiker danken voor de begeleidingen betreffende het numerieke 
onderzoek (3D) naar ingelijmde draadeinden in CLT.  

Juni 2012, Eindhoven 

Ronald Koets 
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figuur 1 Paneel-frame verbinding

Samenvatting 
Van den Berkmortel [BER10] heeft een eerste aanzet 
gegeven voor een bouwsysteem geschikt voor hoogbouw 
in hout. Dit systeem bestaat uit een ligger-kolom structuur 
van gelamineerd hout in combinatie met CLT panelen die 
op een aantal plaatsen zijn verbonden met het frame (semi-
integral CLT infilled frame) en heeft, volgens zijn numerieke 
modellen, potentie om uit te kunnen uitgroeien tot een 
standaard (hoogbouw) systeem in hout.  

Literatuuronderzoek heeft geleid tot een nieuwe verbinding 
om het paneel met het frame te koppelen. Uit de 
parameterstudie blijkt dat de sterkte en stijfheid van het 
systeem voornamelijk wordt bepaald door de verbinding 
tussen het paneel en het frame en door het toegepaste CLT paneel. 

De verbeterde verbinding bestaat uit dubbele hoekstalen in combinatie met ingelijmde 
draadeinden. (Zie ook figuur 1) Met behulp van een tweetal bouten wordt het paneel gekoppeld 
met de schetsplaat die de kolommen en liggers met elkaar verbind.  

Met het systeem is het mogelijk om een gebouw te realiseren, met een plattegrond (36x19,8m) 
als bij gebouw ‘De Maas’, met een hoogte van 17 verdiepingen (windgebied III). Het systeem 
bestaat uit CLT panelen met een dikte van 216 mm in combinatie met kolommen (530x530) en 
liggers (300x600) van gelamineerd hout. De stabiliteit wordt in één richting verzorgd door infilled 
frames in de kopgevels. De ingelijmde draadeinden hebben een verankeringlengte van 360 mm 
(4M24). De constructie is ongevoelig voor tweede-orde effecten, de horizontale versnellingen 
zijn niet maatgevend en de invloed van de dynamische windbelasting is minimaal.  

Experimenteel onderzoek is uitgevoerd om de sterkte en stijfheid van de verbinding met 
ingelijmde draadeinden te kunnen bepalen. Het eerste deel van het experimenteel onderzoek 
bestaat uit het testen van ingelijmde draadeinden met een korte verankeringlengte (20 mm) om 
de schuifsterkte en de breukenergie te kunnen bepalen (GIROD-type test [BEN02]). Het tweede 
deel bestaat uit het op uittrekken belasten van (enkele) ingelijmde draadeinden in CLT waarbij 
is gevarieerd met zowel de hoek met de vezelrichting (t.o.v. staafas) als met de diameter van 
het draadeind (M16 en M24). In het derde deel van het experimenteel is het groepseffect 
onderzocht en zijn vier ingelijmde draadeinden (M24) op uittrekken belast.  

De hoek met de vezelrichting (hoek tussen lengte-as draadeind en vezelrichting) is van grote 
invloed op de sterkte van de verbinding met ingelijmde draadeinden in CLT. Bij een grotere 
hoek met de vezelrichting neemt de stijfheid af en neemt de sterkte en taaiheid toe.  

De spreiding tussen bestaande rekenmodellen is relatief groot en de aanpak op basis van de 
GIROD-type testen faalt voor ingelijmde draadeinden onder een hoek met de vezelrichting in 
CLT. Het groepseffect van axiaal belastte ingelijmde draadeinden is daarnaast niet 
verwaarloosbaar. 

Met behulp van een 3D eindige elementen programma is de krachtswerking bij (enkele) 
ingelijmde draadeinden onder een hoek van 0°,45° en 90° in CLT onderzocht. De 
proefresultaten en de resultaten op basis van de 3D-analyse (EEM) zijn in goede 
overeenstemming met elkaar. Het model heeft echter zijn beperkingen omdat geen 
vloeicriterium/bezwijkcriterium voor hout voorhanden was.  
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Summary  
Van den Berkmortel [BER10] developed a structural 
building system for timber high-rise buildings. This system 
consists of a (laminated) timber frame with CLT panels 
locally connected to this frame (semi-integral CLT infilled 
frame). This system has potential, according to his 
numerical models, to become a standard structural building 
system for timber high-rise buildings.  
 
After a thorough literature search, a new connection was 
developed.  A parameter study shows that the strength and 
stiffness of a semi-integral (CLT) infilled frame is mainly 
determined by the connection between the panel and the 
frame and by the thickness/properties of the applied panel.  
 
The (improved) connection consists of double (steel) angles combined with glued in rods. The 
panels are at the corners connected to the gusset plate by two bolts. (See also figure 1) The 
gusset plate connects the columns and beams.  
 
It is possible to realize a building with a floor map of 36x18 meter, with a height of 17 storeys 
(wind area III). The system consists of a CLT panel (thickness 216 mm), columns (530x530) 
and beams (300x600) made of glued laminated timber combined with four glued in rods at each 
corner. The anchorage length of the glued in rods is 360 mm (M24). Lateral stability of the 
structure at one direction was provided by CLT infilled frames at both front facades.  
 
The construction isn’t sensitive for second order problems and the influence of the dynamic 
wind load is almost negligible. With respect to the maximum expected horizontal acceleration in 
this building, the structure is suitable for office and apartment use.   

Experimental research is done to determine the pull-out strength of a connection with glued in 
rods in CLT. The first part is about testing glued in rods with a relatively short anchorage length 
(20 mm) to determine the shear strength and fracture energy (also called: GIROD-type test 
[BEN02]). The second part is about determining the pull-out strength of single glued in rods in 
CLT. Tests were done with glued in rods with different diameters with different angles to the 
grain. The third part consists of determining the pull-out strength of multiple glued in rods, four 
glued in rods (M24) were pull-out at once. 

The angle to the grain (angle between the longitudinal axis of the rod and the grain direction) is 
of major influence on the pull-out strength of a connection with glued in rods. When the angle to 
the grain increases, the stifness decreases and the strength and the toughness increases.  
 
The differences between the pull-out strength based on different design rules are quite large. 
Besides that, the approach based on the GIROD-type tests fails for glued in rods at an angle to 
grain in CLT. The difference of the number of glued in rods acting together in a connection and 
the effective number of glued in rods isn’t negligible. 
 
With the aid of a 3-D final element programme, the forces/stresses at (single) glued in rods in 
CLT at an angle to grain of 0°, 45° and 90° were investigated. The test results and the results 
based on the 3D-analysis (FEM) are in good agreement with each other, but the model has its 
limitations because no yield criterion / failure criterion for timber was available. 

figure 1 Panel-frame connection
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Symbolenlijst 
De gebruikte symbolen in het verslag zijn in onderstaande tabel weergegeven. De Griekse 
symbolen worden gevolgd door de Latijnse symbolen (kleine en hoofdletters). De symbolen die 
gebruikt zijn in de bijlagen zijn apart in de bijlagen vermeld.  
 
Griekse symbolen (1/2) 
Symbool  

 
Naam Eenheid 

 verhouding in stijfheid / parameter - 

 rechter overschrijdingskans - 

 materiaalafhankelijke exponentiële factor - 

 hoek met de vezelrichting  graden  

 gemeten scheefstand; (afwijking) hoek tussen lengteas draadeind 
en CLT paneel, volgens figuur 108 links 

graden 

 gemeten scheefstand; (afwijking) hoek tussen lengteas draadeind 
en CLT paneel, volgens figuur 108 rechts 

graden 

 reductiefactor voor het aantal kolommen per verdieping - 

 reductiefactor voor de totale gebouwhoogte  - 

αy;zijdelings maximale horizontale versnelling milli-g 

 schuifrek - 

 rigid body slip - 

 schuifrek over een van de drie hoofdvlakken - 

 verplaatsing mm 

 verplaatsing (mixed mode, Voor Benzeggagh-Kenane Criterium) mm 

 verplaatsing waarbij bezwijken optreedt (mixed mode, Voor 
Benzeggagh-Kenane Criterium) 

mm 

 verplaatsing waarbij lijmsterkte maximaal is (mixed mode, voor 
Benzeggagh-Kenane Criterium) 

mm 

 (maximale) verplaatsing waarbij bezwijken optreedt in richting i mm 

 vervorming per verdieping / op verdieping i mm 

 totale vervorming op verdieping n mm 

 verplaatsing van/in de verbinding mm 

 structural demping - 

,  verplaatsing (of slip/rek) bij bezwijken mm 

 verplaatsing aan de top van het gebouw mm 

∆ verplaatsing mm 

∆  maximale verplaatsing mm 

 rek - 

 rek materiaal i - 

 rek in hoofdrichting 1,2 of 3 - 

 totale rek - 

 gatdiameter/verankeringlengte - 

 materiaalfafhankelijke exponentiële factor - 

 Volkersen verbindingfactor - 

 dichtheid lucht kg/m3 
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Griekse symbolen (2/2) 
Symbool  

 
Naam Eenheid 

 referentie vloeispanning N/mm2 

, ,  rekenwaarde van de drukspanning evenwijdig aan de vezelrichting N/mm2 

 spanning in richting ii N/mm2 

 vloeispanning in richting ii N/mm2 

, ,  rekenwaarde van de buigspanning om de y-hoofdas N/mm2 

 schuifspanning N/mm2 

 schuifspanning waarbij vloeien optreedt N/mm2 

 rolschuifsterkte (vlak 12) N/mm2 

 schuifsterkte  (vlak 13) N/mm2 

 schuifsterkte  (vlak 23) N/mm2 

 schuifspanning / schuifsterkte  N/mm2 

 gemiddelde schuifspanning N/mm2 

 maximale schuifspanning N/mm2 

 piekspanningfactor  - 

 hoekverdraaiing rad. 

 uitbuiging  - 

 initiële uitbuiging - 

 non-dimensionale parameter, y-richting (t.b.v. bepaling horizontale 
versnellling) 

- 

 non-dimensionale parameter, z-richting (t.b.v. bepaling horizontale 
versnellling) 

- 

 viskeuze parameter - 

 geometrische verhouding  - 

 Volkersen verbindingfactor - 
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Latijnse symbolen, grote en kleine letters (1/5) 
Symbool 

	  
Naam Eenheid 

 beukmaat  mm 

 as-afsnede van de geschatte lijn - 

 oppervlakte diagonaal mm2 

 oppervlakte materiaal/laag i mm2 

 oppervlakte kolom  mm2 

 oppervlakte staaf  mm2 

 referentieoppervlakte van de constructie m2 

 oppervlakte hout  mm2 

 breedte lijmverbinding (2πr in geval van een ingelijmd 
draadeind) / gebouwbreedte 

mm, m 

 richtingcoëfficiënt van de geschatte lijn - 

 achtergrondresponsfactor - 

 a/2, afstand tot neutrale lijn   mm 

 rotatiestijfheid / rotatiestijfheid fundering Nmm/rad, kNm/rad 

 translatiestijfheid verbinding staalplaten: evenwijdig aan de 
diagonaal 

N/mm 

 translatiestijfheid verbinding met draadeinden: evenwijdig aan 
de diagonaal  

N/mm 

 windcoëfficiënt / krachtcoëfficiënt  - 

 translatiestijfheid verbinding staalplaten: haaks op de 
diagonaal  

N/mm 

 translatiestijfheid verbinding met draadeinden: haaks op de 
diagonaal 

N/mm 

 dynamische vergrotingsfactor - 

 lengte diagonaal, dikte lijmnaad of dikte CLT paneel 
(gebouwdiepte in m) 

mm 

 schade variabele  - 

 viskeuze schade variabele  - 

 gatdiameter mm 

. . aantal vrijheidsgraden, aantal metingen – het aantal 
parameters 

- 

 elasticiteitsmodulus bij een bepaalde hoek met de vezelrichting N/mm2 

 elasticiteitsmodulus diagonaal  N/mm2 

 globale elasticiteitsmodulus N/mm2 

 elasticiteitsmodulus behorende bij richting i, of materaal/laag i N/mm2 

 elasticiteitsmodulus kolom  N/mm2 

 elasticiteitsmodulus in longitudinale richting N/mm2 

 lokale elasticiteitsmodulus N/mm2 

 elasticiteitsmodulus staaf  N/mm2 

 elasticiteitsmodulus in radiale richting N/mm2 

 elasticiteitsmodulus in tangentiële richting N/mm2 

 elasticiteitsmodulus hout  N/mm2 

 stijfheid N 

 buigstijfheid Nmm2 
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Latijnse symbolen, grote en kleine letters (2/5) 
Symbool 

	  
Naam Eenheid 

 puntlast  N 

 totale massa waarvoor de constructie in de stabiliteit moet 
voorzien 

N 

 trekkracht N 

 F-ratio, verhouding tussen twee varianties  
(ssreg)/( ssres/d.f.) 

- 

 sterkte in richting ii (bijv. 1 = radiaal, 2 = tangentiëel, 3 = 
longitudinaal) 

N/mm2 

,  rekenwaarde 0,2% rekgrens N/mm2 

 uittreksterkte N 

;  druksterkte evenwijdig aan de vezelrichting N/mm2 

, ,  rekenwaarde van de druksterkte volgens de vezelrichting N/mm2 

;  druksterkte haaks op de vezelrichting N/mm2 

,  kritische belasting bij buiging N 

,  kritische belasting bij afschuiving N 

,  kritische belasting t.g.v. rotatie fundering  N 

 eerste eigenfrequentie  Hz 

 geschatte maximale belasting (sterkte) N, kN 

;  uitwendige horizontale puntlast in de linkerbovenhoek kN 

				 non-dimensionale frequentie - 

 maximale belasting N, kN 

, ,  rekenwaarde van de buigsterkte bij buiging om de y-as N/mm2 

;  treksterkte evenwijdig aan de vezelrichting N/mm2 

;  treksterkte haaks op de vezelrichting N/mm2 

,  karakteristieke treksterkte hout N/mm2 

;  schuifsterkte N/mm2 

;  rolschuifsterkte N/mm2 

; ;  maximale trekkracht in draadeind kN 

; ;  maximale schuifkracht in verbinding tussen staalplaten kN 

 maximale trekspanning draadeind, gebaseerd op sterkte 
lijmlaag  

N/mm2 

 maximale trekkracht draadeind, gebaseerd op sterkte lijmlaag kN 

 windbelasting	 kN 

 Finnforest - 

 vormfunctie - 

 schuifmodulus lijmlaag N/mm2 

 breukenergie (bij afschuiving (t) of trek) Nmm/mm2 

 breukenergie behorende bij richting i Nmm/mm2 

 breukenergie voor richting i (Voor Benzeggagh-Kenane 
Criterium) 

Nmm/mm2 
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Latijnse symbolen, grote en kleine letters (3/5) 
Symbool 

	  
Naam Eenheid 

 breukenergie (Mixed mode) (Voor Benzeggagh-Kenane 
Criterium) 

Nmm/ mm2 

, ,  afschuifstijfheid N, kN 

 schuifmodulus behorende bij richting ij of vlak i N/mm2 

 trillingsfunctie, y richting, uniform - 

 trillingsfunctie, z richting, lineair - 

 verdiepingshoogte / gebouwhoogte mm 

 gebouwhoogte  mm 

 traagheidsmoment kolom Mm4 

 verhouding in stijfheden tussen draadeind en hout - 

	 	  stijfheid gedeelte draadeind wat geen aanhechting heeft met 
lijm/hout, zie figuur 109 

kN/mm 

	 	 stijfheid gemeten door LVDT’s, zie figuur 109 kN/mm 

 piekfactor - 

/  translatiestijfheid / slipmodulus N/mm, kN/mm 

,  instabiliteitsfactor - 

 afmeting reductiefactor - 

 stijfheid in richting ii N/mm 

 initiële slip/rek modulus N/mm2 

 terreinfactor - 

 slip/rek modulus N/mm 

 stijfheid verbinding met ingelijmde draadeinden, zie figuur 109 kN/mm 

 parameter, t.b.v. bepaling horizontale versnelling, y-richting 
uniform 

- 

 parameter, t.b.v. bepaling horizontale versnelling, z-richting 
parabolisch 

- 

 lengte (lijmverbinding) mm 

 verankeringlengte mm 

 geometrische parameter met een directe verhouding  
tot de geometrie van de verbinding  

mm,m 

 lengte parameter waarin de materiaaleigenschappen zijn 
verwerkt, ook wel karakteristieke scheurlengte 

mm,m 

Lt referentielengte m 

ltot gatlengte mm 

L  gemiddelde afmeting windvlaag m 

lv  turbulentie intensiteit - 

 totale massa van het gebouw kg 

 aantal kolommen per verdieping met een axiale belasting van 
niet minder dan 50% van gemiddelde normaalkracht in de 
kolommen 

- 

 moment Nmm, kNm 

. . houtvochtgehalte % 
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Latijnse symbolen, grote en kleine letters (4/5) 
Symbool 

	  
Naam Eenheid 

,  aantal stiften - 

 vergrotingsfactor  - 

,  is het meewerkende aantal schroeven - 

 eerste eigenfrequentie  Hz 

 is het aantal schroeven dat samenwerkt in een verbinding, 
effectief aantal  

– 

 volumieke massa gebouw kg/ m3 

 q-last  N/mm 

 extreme waarde van de stuwdruk op referentiehoogte Ze kN/m2 

,  afstand stift – hart van de verbinding mm 

 resonantie respons factor - 

rxy correlatiecoëfficiënt - 

sy standaardfout voor schatting van de y-waarde - 

,  maximale spanning (trek of druk) in richting 2 N/mm2 

/  standaardfout (wortel uit de variantie) van a of b - 

,  non-dimensionale dichtheid functie - 

 Stora Enso  

 deel van  totale kwadraatsom dat door de regressie wordt verklaard - 

 deel van de totale kwadraatsom dat niet door de regressie wordt - 

 top / toetsingsgrootheid - 

 tijd referentiestorm s 

 sterkte in richting i (druksterkte/treksterkte/schuifsterkte) N/mm2 

 kritische waarde waarbij bezwijken optreedt in richting i N/mm2 

 dikte materiaal/laag i mm 

 verplaatsing mm 

 massa van het gebouw  kg/ m3 

 massa van het gebouw kg/ m2 

 basis 1 jaars windsnelheid  m/s 

 frequentie windvlaag Hz 

 slip/rek van/in de verbinding mm 

, , ,  slip/rek bij bepaalde punten volgens figuur 106 mm 

 initiële slip/rek  mm 

 slip/rek bij 60% van F  mm 

,  gemodificeerde slip/rek bij 60% van F  mm 

 elastische slip/rek mm 

 initiële slip/rek  mm 

,  gemodificeerde initiële slip/rek mm 

 dwarskracht  N 

 Poisson constante behorende bij richting ij - 

 gemiddelde windsnelheid, 1 jaar terugkeerperiode m/s 
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Latijnse symbolen, grote en kleine letters (5/5) 
Symbool 

	  
Naam Eenheid 

 zetting van de verbinding mm 

xt referentiehoogte  m 

 ruwheidslengte m 

 h.o.h. afstand draadeinden mm 

 referentiehoogte voor hoogbouw  m 
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figuur 1 Links: Murray Grove [WAU11] 
Rechts: Sakyamuni Pagoda [XIN06] 

1. Inleiding  

1.1. Probleemomschrijving 
Een van de meest bekende voorbeelden 
van hoogbouw in hout is Stadthaus Murray 
Grove (2009) in London. De Yingxian 
Sakyamuni Pagoda in China (1056) is 
echter 67 meter hoog en is daarmee het 
hoogste houten gebouw ter wereld. (Zie ook 
figuur 1)  

Hoogbouw met hout spreekt tot de 
verbeelding en tot nog niet zo heel lang 
geleden was de hoogte van houten 
gebouwen in veel landen wettelijk 
gelimiteerd vanwege de brandbaarheid van 
het materiaal hout.  

Zo langzamerhand is men doordrongen van 
het feit dat de begrippen brandbaarheid en brandwerendheid niet mogen worden verward en is 
de hoogte niet langer gelimiteerd. Na de realisatie van het Murray Grove project in London, 9 
verdiepingen volledig uit hout, in dit geval CLT, lijkt hoogbouw met hout in een 
stroomversnelling te geraken. 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de uitdaging, die hoogbouw met hout heeft, tot 
op heden geleid tot vijf afstudeerprojecten. Een ervan betreft hoogbouw met het traditionele 
houtskeletbouw concept, dat al snel de beperkingen toont. In de overige vier projecten worden 
ligger-kolom structuren bestudeerd al dan niet voorzien van CLT wanden. 

Jeroen van den Berkmortel [BER10] heeft een eerste aanzet gegeven voor een bouwsysteem in 
hout geschikt voor hoogbouw: een semi-integral CLT infilled frame. Dit systeem bestaat uit een 
ligger-kolom structuur in combinatie met CLT panelen, waarbij de CLT panelen plaatselijk met 
het frame verbonden zijn. Het systeem heeft, volgens zijn numerieke modellen, potentie om uit 
te kunnen groeien tot een standaard (hoogbouw) systeem in hout.  

Om de haalbaarheid van semi-integral CLT infilled frames aan te tonen is ervoor gekozen om 
zowel numeriek- als experimenteel vervolgonderzoek te doen.  

Deze studie gaat in op de mogelijkheid om CLT panelen als invulwand ten behoeve van de 
stabiliteit te gebruiken. Vooral de verbinding tussen de ligger-kolom structuur en de CLT wand is 
onderwerp van deze studie. Er wordt ingegaan op het theoretische en numerieke onderzoek 
naar het stabiliteitssysteem als geheel en de verbinding met ingelijmde draadeinden in het 
bijzonder. Tevens wordt ingegaan op de in het van Musschenbroek laboratorium uitgevoerde 
experimenten op ingelijmde draadeinden. 
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1.2. Probleemstelling 
Het onderzoek naar infilled frames aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is gestart 
in 2001 en is voornamelijk gericht op semi-integral infilled frames van prefab betonelementen en 
non-integral infilled frames van metselwerk in een stalen frame.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat semi-integral infilled frames een significante bijdrage kunnen 
leveren aan de sterkte, stijfheid en stabiliteit van een constructie.  

De sterkte en stijfheid van het systeem is vooral afhankelijk van de interactie tussen het paneel 
en het frame, die verzorgd wordt door de verbindingen. J. van den Berkmortel [BER10] heeft als 
eerste aan de TU/e numeriek onderzoek gedaan naar de mogelijkheden met semi-integral CLT 
infilled frames.  

Kan de verbinding van Van den Berkmortel echter nog verbeterd worden en welke parameters 
hebben bij een verbeterde verbinding de meeste invloed op de horizontale stijfheid? Kortom, 
wat zijn de mogelijkheden van een constructief systeem voor hoogbouw in hout, bestaande uit 
een raamwerk in combinatie met CLT infill panelen? 

1.3. Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is het verder ontwikkelen van een hoogbouwsysteem in hout, 
bestaande uit een raamwerk in combinatie met CLT infill panelen. Het doel is om hiermee een 
goed alternatief te ontwikkelen voor gangbare hoogbouwsystemen in staal en/of beton.  

De basis voor het onderzoek is gelegd door J. van den Berkmortel [BER10]. Doel is om deze 
verbinding te verbeteren/optimaliseren en vervolgens de numerieke studie van Van den 
Berkmortel uit te breiden en de verbinding tevens te testen in het Pieter van Musschenbroek 
laboratorium. 

1.4. Werkwijze en structuur van de rapportage 
Het afstudeeronderzoek bestaat uit deel I t/m VIII. Het afstudeeronderzoek begint met een 
literatuurstudie waarbij onderzoek is gedaan naar verschillende typen infilled frames, 
verschillende typen bouwsystemen in hout, verschillende typen verbindingen bij semi-integral 
infilled frames en verschillenden typen verbindingen in hout. De belangrijkste zaken uit het 
literatuuronderzoek zijn in deel I weergegeven.  

Uit de literatuurstudie volgt, op basis van theoretisch gronden, een (verbeterde) verbinding om 
het frame met het paneel te koppelen. In deel II wordt een parameterstudie uitgevoerd om te 
bepalen welke onderdelen van het frame en/of van de verbinding de meeste invloed hebben op 
de horizontale stijfheid van het semi-integral CLT infilled frame.  

Met behulp van een referentieproject (deel III) is het mogelijk om een vergelijking te maken 
tussen de capaciteit van een gebouw in hout en een gebouw in staal/beton met semi-integral 
infilled frames.  

De (verbeterde) verbinding tussen het frame en het paneel bestaat uit een verbinding met 
ingelijmde draadeinden. Doel van het experimenteel onderzoek is het verkrijgen van inzicht in 
het gedrag van ingelijmde draadeinden onder verschillende hoeken met de vezelrichting, 
variërend van 0 t/m 90 graden.  

Deel IV en V bestaan uit experimenteel onderzoek naar ingelijmde draadeinden in CLT. In deel 
IV worden de zogenaamde GIROD-type [BEN02] testen behandeld, waarbij testen worden 
verricht op kleine proefstukken met een verankeringlengte van slechts 20 mm. 
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Daarnaast bestaat deel V uit experimenteel onderzoek naar ingelijmde 
draadeinden in CLT met een verankeringlengte van 15 maal de diameter van de staaf. Hierbij 
wordt zowel de uittreksterkte van (enkele) ingelijmde draadeinden bepaald als de uittreksterkte 
van een groep ingelijmde draadeinden. 

Deel VI bestaat uit numeriek onderzoek (3D-model) naar (enkele) ingelijmde draadeindeinden in 
CLT. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de testresultaten uit deel V te kunnen verifiëren. 
Uiteindelijk geeft het 3D-model meer inzicht in het gedrag van op trek belastte ingelijmde 
draadeinden (onder een hoek met de vezelrichting) in CLT. Uiteindelijk zorgt dit weer voor meer 
inzicht in de mogelijkheden met semi-integral CLT infilled frames. 

Deel VII bestaat uit conclusies en aanbevelingen (+literatuurlijst) en de bijlagen zijn 
weergegeven in deel VIII.  
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2. Literatuurstudie  

2.1. Kansen voor hoogbouw in (Cross Laminated) Timber 
De belangrijkste aandachtspunten bij hoogbouw in hout zijn de brandveiligheid, akoestiek, 
trillingen/versnellingen en ongewenste verplaatsingen door krimp en kruip. De brandveiligheid is 
te garanderen door bekleding of overdimensionering van de constructie. Door de kruiselings 
gelaagde opbouw van Cross Laminated Timber (CLT) blijven grote verplaatsingen (bij de juiste 
detaillering) door krimp en kruip uit. Bij het ontwerp moet men echter wel rekening houden met 
verplaatsingen ten gevolge van belasting loodrecht op de vezelrichting. Het is daarnaast 
mogelijk om te wapenen met schroeven tegen belastingen loodrecht op de vezelrichting. 
Akoestische eigenschappen kunnen worden verbeterd door bijvoorbeeld het toepassen van een 
zwevende dekvloer of een hout-betonvloer, al dan niet in combinatie met een verlaagd plafond.  

Een van de belangrijkste aspecten waar men rekening mee moet houden bij hoogbouw (in hout) 
is voortschrijdende instorting. Vooral de grote stijfheid van de wanden in het vlak van de 
constructie maakt het mogelijk om een tweede draagweg te creëren. Daarnaast kan er gebruik 
gemaakt worden van de mogelijkheid om vloeren in twee richtingen te laten overspannen. Een 
alternatief is om de constructie zondanig te dimensioneren dat er een onderdeel weg kan vallen 
of men kan er voor zorgen dat elk onderdeel bestand is tegen een accidentele belasting. 

Verder biedt de toepassing van CLT in hoogbouw tal van voordelen als het gaat om economie 
en ecologie. Wanneer aan de veiligheidseisen en comforteisen wordt voldaan zal hoogbouw in 
hout in de toekomst geen droom maar realiteit zijn. Vooral de akoestische eigenschappen en de 
krachtswerking t.g.v. (wind)belasting vereisen extra aandacht. De dynamische invloed van de 
windbelasting wordt over het algemeen niet beschouwd, de horizontale versnellingen kunnen 
echter wel maatgevend zijn.  

Voorgaande afstudeeronderzoeken (zie o.a. [BER10]) hebben aangetoond dat het mogelijk is 
om houten gebouwen te realiseren met minimaal 12 verdiepingen. Recente ontwerpstudies 
laten zien dat het mogelijk moet zijn om houten gebouwen tot wel 36 verdiepingen te realiseren, 
deze ontwerpstudies hebben echter geen betrekking op CLT infilled frames. Enkele 
voorbeelden van houten gebouwen en studieprojecten zijn weergegeven in tabel 1. 

tabel 1 Overzicht gerealiseerde gebouwen / studieprojecten hoogbouw in hout  
Project Hoogte Constructieprincipe Gerealiseerd Bron 
Bolzano, Italië 7-  verd. Platen systeem (CLT) Ja [AND11] 
Huis in Berlijn, Duitsland  7-  verd. Geschoord raamwerk Ja [NHI11]   
Murray Grove, Engeland 9-  verd. Platen systeem (CLT) Ja [TRI11] 
Scotia Place, Nw.  Zeeland  12-verd. Stalen frame + houten vloeren Nee [MOO00] 
Cool Melbourne, Australië  12-verd. LSL-panelen  nee [HOP11] 
Arkhangelsk, Rusland 13- verd. Traditioneel Ja [BLO07] 
Barents huis, Noorwegen 20-verd. Onbekend  Nee [REI11] 
Sakyamuni pagoda, China 67 meter Traditionele balkmethode  Ja [CHI11] 
Fore st., Engeland 25-verd. In ontwerp, met betonnen frame Nee [TRI11] 
Lewis Bart Rawson, 
Engeland 

30-verd. Betonnen/stalen kern + houten 
aanpendelende constructie. 

Nee [WEL11] 

Lifecycle tower, Oostenrijk 30-verd. Betonnen kern + houten kern, 
houten aanpendelende const.  

Nee [CRE11] 

Institute of Structural 
Engineering ETH Zurich 

36-verd. Frame en kern van gewapend 
beton + houten compartimenten 

Nee [AND11] 
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Naast (woon-) gebouwen in hout zijn er ook een aantal 
radiotorens in hout gebouwd. In Duitsland is in 1934 de 
Muhlacker radiotoren gebouwd met een hoogte van 
maar liefst 190 meter. Deze toren is echter in 1945 
vernietigd door de Duitsers. De hoogste radiotoren in 
hout is nu de Gliwice radiotoren in Polen en heeft een 
lengte van 118 meter, de toren is opgebouwd uit 
larikshout. Een afbeelding van de houten 
vakwerkconstructie van de radiotoren in Gliwice is 
weergegeven in figuur 2.  

  
figuur 2 Vakwerkconstructie
radiotoren Gliwice [ROY11] 
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2.2. Infilled frames  
Uit literatuuronderzoek blijkt dat houten portaalconstructies geschikt zijn voor gebouwen met 
een beperkte hoogte. De stabiliteit kan ook worden verzorgd door middel van schoren of 
schijven maar er bestaat ook een derde optie; infilled frames. 

Infilled frames zijn, letterlijk vertaalt, opgevulde raamwerken. Een infilled frame is een stalen, 
houten of betonnen raamwerk wat opgevuld wordt met in het werk gestort beton, prefab beton, 
metselwerk of met een houten paneel tussen de kolommen en liggers. De traditionele schoor in 
een geschoord raamwerk wordt vervangen door een schijf. Het toepassen van andere 
materialen is ook mogelijk, maar minder gebruikelijk.  

In veel gebouwen is er sprake van infilled frames zonder dat het gebouw hierop ontworpen is. 
Vaak worden er tussen de kolommen wanden gemaakt van metselwerk of andere materialen. 
Wanneer deze wanden opgesloten zitten tussen de kolommen en/of liggers dan dragen deze 
wanden automatisch bij aan het afdragen van de horizontale krachten veroorzaakt door 
bijvoorbeeld windbelasting of een aardbeving. Doordat er geen eenduidige regelgeving bestaat 
m.b.t. infilled frames wordt de capaciteit ervan vaak genegeerd. 

In deze paragraaf wordt de werking van infilled frames en de verschillende typen infilled frames 
beschreven. Een aantal belangrijke onderzoeken naar infilled frames uitgevoerd als prefab 
betonnen panelen in een stalen raamwerk worden toegelicht. Deze toepassing heeft de meeste 
overeenkomsten met een houten infilled frame en de bevindingen van deze onderzoeken 
worden meegenomen in het onderzoek naar een verbeterde toepassing van CLT infilled frames.  

2.2.1. Typen infilled frames  

Het gedrag van een infilled frame is afhankelijk van het toegepaste materiaal maar vooral van 
de wijze waarop het paneel is bevestigd aan de kolommen en liggers. Er zijn drie verschillende 
typen infilled frames te onderscheiden; (Zie figuur 3) 
 
1. Non-integral infilled frames  (niet verbonden) 
2. Fully-integral infilled frames  (volledig verbonden) 
3. Semi-integral infilled frames  (plaatselijk verbonden) 
 
Onderzoeken hebben uitgewezen dat semi-integral infilled frames een significante bijdrage 
kunnen leveren aan de sterkte, stijfheid en stabiliteit van een constructie. Een fully-integral 
infilled frame is lastig te realiseren vanwege de vele verbindingen, in deze paragraaf gaat 
daarom de aandacht vooral uit naar semi-integral infilled frames.  
 
J. van den Berkmortel [BER10] heeft numeriek onderzoek gedaan naar de mogelijkheden met 
semi-integral CLT infilled frames, de resultaten van deze studie komen in paragraaf 2.3 aan 
bod.  

figuur 3 Typen infilled frames [HOE07] 
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2.2.2. Non-Integral Infilled Frames 

Wanneer het paneel niet is verbonden met de kolommen en de 
liggers (met het frame) spreekt men van non-integral infilled 
frames, ofwel niet-verbonden infilled frames. Bij een lage 
horizontale belasting vindt krachtsoverdracht plaats via frictie 
tussen het paneel en het frame.  

Bij een toenemende belasting vindt krachtsoverdracht plaats via 
een drukdiagonaal in het paneel. (Zie figuur 4) Het paneel zal in de 
linkeronderhoek en de rechterbovenhoek loskomen van het frame 
en de belasting zal volledig overgedragen worden door de 
drukdiagonaal. Bezwijken van de constructie vindt doorgaands 
plaats door trekscheuren of door bezwijken van de drukdiagonaal in 
de gedrukte hoeken. Daarnaast kan het frame bezwijken of kan het 
paneel bezwijken op afschuiving.  

2.2.3. Fully-Integral Infilled Frames 

Wanneer het paneel volledig is verbonden met het frame spreekt men van een fully-integral 
infilled frame. Het paneel kan verbonden worden door bijvoorbeeld deuvels of wapening, het 
kan ook verbonden worden met een lijm o.i.d. Het belangrijkste verschil met een non-integral 
infilled frame is dat het paneel niet loskomt van 
het frame. 

Het bezwijkmechanisme van een fully-integral 
infilled frame is anders dan die van een non-
integral infilled frame. Toch wordt een groot 
gedeelte van de belasting ook overgedragen in 
de hoeken van het paneel. Bij toenemende 
belasting zullen bij een fully-integral infilled frame 
de eerste scheuren ontstaan onder een hoek van 
+/-45 graden met de balken [KWA84]. Een 
voorbeeld van het bezwijken van een fully-
integral infilled frame is weergegeven in figuur 5.  

Uiteindelijk bezwijkt het paneel doorgaands op 
druk, de drukdiagonaal bezwijkt ter plaatse van 
de hoeken en de verbindingen tussen het paneel 
en het frame zullen eventueel gaan vloeien. Het 
ontstaan van scheuren heeft als voordeel dat de 
constructie waarschuwt voordat de constructie 
bezwijkt. 

De stijfheid van een fully-integral infilled frame is 
hoger dan de stijfheid van een non-integral 
infilled frame. Daarnaast wordt de sterkte ook bij 
relatief grote vervormingen gegarandeerd. 

  

figuur 4 Werking non-
integral infilled frame
[ROO05] 

figuur 5 Bezwijken fully-integral infilled
frame [KWA84]
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2.2.4. Semi-Integral Infilled Frames 

Wanneer het paneel slechts gedeeltelijk verbonden is het met frame spreek men van een semi-
integral infilled frame. De sterkte en stijfheid van het systeem is vooral afhankelijk van de 
interactie tussen het paneel en het frame, die verzorgd wordt door de verbindingen. De sterkte 
en stijfheid van een semi-integral infilled frame ligt tussen de sterkte en stijfheid van een fully-
integral en een non-integral infilled frame in. 

Meestal worden de verbindingen tussen het paneel en het frame uitgevoerd als scharnierende 
verbindingen. De discrete verbinding brengt doorgaands alleen normaalkrachten en 
schuifkrachten over waarbij de verbinding niet gebaseerd is op frictie zoals bij een non-integral 
infilled frame het geval is. De capaciteit van het systeem is vooral afhankelijk van de plaats van 
de verbindingen en de sterkte en stijfheid van de verbindingen. Bezwijken vindt dan ook 
voornamelijk plaats ter plaatse van de verbindingen.  

Een groot voordeel van dit systeem boven de andere varianten is dat de montagetijd aanzienlijk 
verkort kan worden door het discrete karakter van de verbindingen.  

2.2.5. Invloed openingen op stijfheid/spanningen 

Als de semi-integral infilled frames worden toegepast in een gevel dan is het mogelijk dat er 
raamopeningen in het paneel komen. Daarom is in de literatuurstudie aandacht besteed aan de 
invloed van openingen op de sterkte en stijfheid van semi-integral infillled frames.  

De invloed van openingen op de sterkte en de stijfheid kan voor lijnvormig ondersteunde CLT 
shear walls met eenvoudige formules worden beschreven, zie hiervoor het werk van 
Moosbrugger [MOO06]. Voor de invloed van openingen op de sterkte en stijfheid van semi-
integral (CLT) infilled frames zijn echter nog geen eenvoudige formules ontwikkeld.  
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figuur 6 Varianten verbindingen: v.l.n.r. Lieven, De Rooij, Teeuwen, Van den Berkmortel [LIE11],
[ROO05], [TEE09], [BER10] 

2.3. Ontwikkeling verbinding 
Het onderzoek naar semi-integral infilled frames aan de Technische Universiteit Eindhoven is 
gestart in 2001. Het onderzoek richt zich voornamelijk op semi-integral infilled frames van 
prefab betonelementen in een stalen frame.  

In de laatste jaren zijn diverse testen uitgevoerd met zowel gesloten semi-integral infilled frames 
als semi-integral infilled frames met openingen. Hiervoor zijn full-scale testen uitgevoerd met 
panelen van onder andere 3x3m1, tevens zijn verbindingen apart onderzocht/getest.  

Een van de belangrijkste onderdelen is het ontwikkelen van een stijve en sterke verbinding met 
een acceptabel bezwijkmechanisme. Daarnaast zijn in de laatste jaren diverse lineaire en niet-
lineaire eindige elementen modellen opgesteld voor zowel toepassingen van constructies met 
enkele beuken als meerdere beuken.  

Vier verschillende soorten semi-integral infilled frames, met een prefab betonnen paneel in een 
stalen frame, zijn onderzocht aan de Technische Universiteit Eindhoven. De constructies 
bestonden uit prefab betonnen panelen in combinatie met een stalen frame. Twee typen met de 
verbindingen op de liggers op enig afstand van de hoeken van het paneel en twee typen met de 
verbindingen in de hoeken van het paneel. (Zie figuur 6) 

Door De Rooij [ROO05] is een door Tang [TAN00] ontwikkelde verbinding verbeterd. De 
verbinding is op de ligger geplaatst op enige afstand van de hoeken van het paneel.  

Teeuwen [TEE09] is, na onderzoek door Lith 
[LIT03], verder gegaan met een verbinding in 
de hoeken van het paneel, waarbij alleen 
gebruik gemaakt wordt van de drukdiagonaal. 
Door Dekkers en Lieven [LIE11] is een 
verbinding onderzocht waarbij zowel van de 
drukdiagonaal als trekdiagonaal gebruik wordt 
gemaakt.  

Door Van den Berkmortel [BER10] zijn een 
viertal typen verbindingen van semi-integral 
infilled frames met CLT numeriek getest.  

 

 

  



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel I: Literatuurstudie  13 

 

De opbouw van het systeem dat door Van den Berkmortel [BER10] ontworpen 
is bestaat uit een frame van gelamineerd hout in combinatie met twee losse CLT panelen in 
dikterichting (Zie figuur 7) in plaats van een enkel paneel in dikterichting. De capaciteit wordt 
voor het grootste deel bepaald door het CLT paneel en de verbindingen tussen het paneel en 
het frame. Door de verbindingen stijver en sterker te maken kan de capaciteit verhoogd worden, 
de verbindingen zijn de beperkende factor in het systeem.  

Met behulp van een staalplaat in combinatie met een buisverbinding (met behulp van verdicht 
fineerhout: D.V.W.) zijn de kolommen en liggers met het paneel gekoppeld.  

Bij de vier door Van den Berkmortel [BER10] geteste varianten is onderscheid gemaakt in het 
type verbinding tussen het frame en het CLT paneel. Bij de varianten is gevarieerd in 
krachtsoverdracht alleen haaks op de lengterichting van de kolommen/liggers, alleen evenwijdig 
aan de lengterichting van de kolommen/liggers of beiden; zowel haaks als evenwijdig aan de 
lengterichting van de kolommen/liggers. De vierde variant die door Van den Berkmortel is 
onderzocht betrof een bijna fully-integral infilled frame.  

 

 
De variant die in figuur 7 is weergegeven bleek uiteindelijk de meest gunstige optie te zijn. 
Relatief weinig verbindingen in vergelijking met een fully-integral infilled frame tegen een 
beperkte afname van de horizontale sterkte en stijfheid.  

Verticale slobgaten ter plaatse van de liggers en horizontale slobgaten ter plaatse van de 
kolommen zorgen ervoor dat de krachtsoverdracht alleen plaatsvindt in de vezelrichting van de 
liggers en de kolommen. Dit heeft als voordeel dat de liggers en de kolommen alleen in de 
‘sterke’ richting worden belast. Een tweede voordeel is dat de belastingafdracht wordt 
gescheiden. De liggers kunnen nu de verticale belasting opnemen zonder dat de CLT panelen 
een deel van de verticale belasting afdragen, de CLT panelen dragen nu alleen de horizontale 
belasting af.  

Een nadeel van het door Van den Berkmortel ontwikkelde semi-integral CLT infilled frame is dat 
er relatief veel verbinding zijn en dat er twee losse CLT panelen worden toegepast.  

figuur 7 Opbouw semi-integral CLT infilled frame  Van den Berkmortel [BER10] 
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figuur 8 Twee belangrijkste varianten semi-
intergral infilled frame  
 
Links: variant op verbinding door Van den
Berkmortel [BER10] 
 
Rechts: variant op verbinding door Lieven
[LIE11] 

14 varianten op deze verbinding zijn ontwikkeld, waarbij de verbinding tussen 
frame en infills de onderscheidende factor is. Uiteindelijk zijn hier twee belangrijke varianten uit 
overgebleven (Zie figuur 8). Beide opties zijn, op basis van ontwerpberekeningen, binnen 
“redelijke” afmetingen, realiseerbaar.  
 
De eerste variant bestaat uit een soortgelijke verbinding als toegepast door Van den Berkmortel 
[BER10]. Hier wordt slechts één paneel toegepast in plaats van twee. Om de verbinding te 
maken is het overigens wel noodzakelijk om zowel de ligger als het paneel in twee delen te 
produceren. Pas wanneer het D.V.W. gelijmd is op het paneel en in de ligger kunnen de delen 
worden samengevoegd. Wanneer dit gebeurt in de fabriek levert dit tijdswinst op bij de montage 
omdat er slechts één hijsbeweging per wand nodig is in plaats van twee bij twee losse panelen. 
 
De voorkeur wordt gegeven aan een verbinding in de hoeken van het paneel omdat zo het 
aantal verbindingen/verbindingsmiddelen beperkt kan worden. Daarnaast blijkt uit onderzoek 
dat de meest effectieve variant van een semi-integral infilled frame met een betonnen paneel en 
een stalen frame, de variant is waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van een drukdiagonaal als 
een trekdiagonaal, met de verbindingen in de hoeken van het paneel geplaatst.  
 
De verbinding is gebaseerd op het onderzoek van Lieven [LIE11], waarin een alternatief voor 
een semi-integral infilled frame met geprefabriceerde betonnen panelen wordt beschreven. 
Doordat de verbinding in de hoeken is geplaatst wordt het mogelijk om de kolom-ligger 
verbinding en de paneel-frame verbinding te combineren.   

De trekbelasting kan via schroeven of ingelijmde draadeinden worden opgenomen terwijl de 
drukbelasting direct in het paneel wordt opgenomen. Om voldoende stelruimte te kunnen 
creëren is gekozen voor korte slobgaten in combinatie met voorspanbouten. In de hier 
beschreven studie wordt uitsluitend onderzoek naar de verbinding met ingelijmde draadeinden 
beschreven.   
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Een aanzicht en doorsnede van de verbinding is weergegeven in figuur 9. De 
kolommen en liggers worden gekoppeld door middel van een staalplaat in combinatie met 
eenzelfde buisverbinding als door Van den Berkmortel [BER10] is toegepast.  

Door het toepassen van een standaard verzinkte gasbuis in een ruim gat en deze vervolgens op 
te trompen en onder hoge druk te zetten is het mogelijk om zowel maatafwijkingen op te vangen 
als een hoge stijfheid te garanderen. Om het splijten van het hout te voorkomen wordt ter 
plaatse van de verbinding Densified Veneer Wood (D.V.W.), ofwel verdicht fineerhout 
toegepast. De hoge stuikspanningen worden door dit materiaal opgenomen en het materiaal is 
tevens in staat plastisch te vervormen. De krachten worden door het D.V.W. opgevangen, 
gespreid en vervolgens via een lijmverbinding overgedragen op het hout. Deze verbinding is 
maar liefst tot 4x zo sterk en 8x zo stijf als een traditionele stiftverbinding.   

De uiteinden van de buis worden uiteindelijk verankerd in de sluitringen. Om de brandveiligheid 
te garanderen is het mogelijk om de sluitringen verzonken aan te brengen en af te dekken met 
houtproppen. 

 

 

 

 

 

 
Een groot voordeel van de verbinding is de hoge stijfheid en sterkte maar de capaciteit is tevens 
onafhankelijk van de hoek van kracht met de vezelrichting. Omdat er nog geen rekenregels 
beschikbaar zijn voor ingelijmde draadeinden in hout, laat staan in CLT, is tijdens de 
literatuurstudie onderzoek gedaan naar het gedrag van ingelijmde draadeinden. In paragraaf 
2.4 wordt kort ingegaan op het onderwerp ingelijmde draadeinden.   

figuur 9 Aanzicht/doorsnede paneel-frame verbinding / geëxpandeerde buisverbinding [LIG11] 
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2.4. Ingelijmde draadeinden  
Ingelijmde draadeinden (figuur 10) worden al ca. 40 jaar toegepast. Ze worden voornamelijk 
toegepast als verbindingselement tussen verschillende onderdelen of als wapening in zones 
waar piekspanningen optreden, zoals bij gekeepte liggers het geval kan zijn. 

Met ingelijmde draadeinden kunnen sterke en stijve verbindingen worden gemaakt. Doordat de 
verbinding zich in het hout bevindt is de verbinding ten tijde van brand beschermd en is een 
esthetisch hoogwaardige verbinding te realiseren. Stalen verbindingsmiddelen om de 
draadeinden aan andere constructieonderdelen te bevestigen blijven echter wel zichtbaar en 
moeten worden bekleed of gecoat. Ingelijmde draadeinden worden tevens toegepast bij het 
versterken of repareren van bestaande houtconstructies.  

Er wordt doorgaands onderscheid gemaakt in ingelijmde draadeinden haaks op de vezelrichting 
en evenwijdig aan de vezelrichting, dan wel op trek/druk en/of afschuiving belast. Ondanks de 
voordelen bestaan er nog steeds geen eenduidige rekenregels op het gebied van ingelijmde 
draadeinden. Om deze reden dient men nog steeds 1:1 testen uit te voeren om de capaciteit 
van een verbindingsmiddel aan te tonen. In deze paragraaf zal verder ingegaan worden op 
zuiver op trek belaste ingelijmde draadeinden. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ingelijmde draadeinden in ruime gaten en in nauwe 
gaten. In het tweede geval is de afmeting van het gat even groot als de nominale staafdiameter 
verminderd met diepte van de draad. 
Door lijm aan te brengen in het gat en 
op het draadeind kunnen de twee delen 
samengevoegd worden. Het is echter 
moeilijk te garanderen dat de lijm overal 
goed verdeeld is, daarom wordt in deze 
paragraaf alleen uitgegaan van 
draadeinden in ruime gaten.  

2.4.1. Invloed parameters 

De sterkte wordt doorgaands bepaald door de volumieke massa en mechanische 
eigenschappen van het hout, de verankeringlengte, gatdiameter, staafdiameter, h.o.h. 
afstanden, rand- en eindafstanden, kwaliteit/materiaal draadeind, aantal draadeinden, slankheid 
λ (gatdiameter/verankeringlengte), lijmdikte/type, verhouding in stijfheden tussen verschillende 
onderdelen, houtvochtgehalte, klimaat, temperatuur, de hoek die het draadeind maakt met de 
vezelrichting, testmethode, wisselende of constante belasting, korte of lange duur belasting, etc.  

Diverse onderzoekers hebben getracht een eenduidige rekenmethode te generen voor 
ingelijmde draadeinden. Toch is nog steeds geen van de methoden algemeen geaccepteerd en 
in de Eurocode opgenomen. Het gedrag van ingelijmde draadeinden, zowel loodrecht op de 
vezel als evenwijdig aan de vezel, op uittrekken belast is onderzocht voor zowel gelamineerd 
als gezaagd hout.  

Vooral het gedrag onder een hoek met de vezelrichting anders dan 90 of 0 graden is moeilijk te 
voorspellen. Tevens is het effect van de kruiselings gelaagde opbouw van CLT op ingelijmde 
draadeinden niet bekend.  

  

figuur 10 Ingelijmde draadeind [LIC992] 
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Het gedrag van ingelijmde draadeinden onder wisselende belasting kan onder 
bepaalde omstandigheden leiden tot een significante verlaging van de capaciteit.  

2.4.2. Bezwijkmechanismen 

Er kunnen verschillende bezwijkmechanismen optreden, enkele voorbeelden voor één enkel 
draadeind zijn; 

1. Bezwijken van het draadeind door; 
1.1. Bezwijken draadeind op trek/vloeien van draadeind (figuur 11a)  
1.2. Bezwijken van de draad op afschuiving 
1.3. Knikken van draadeind buiten het hout op druk (in geval van drukspanningen) 

2. Uittrekken van het draadeind door; 
2.1. Bezwijken staal-lijm verbinding 
2.2. Bezwijken van de lijmnaad op afschuiving 
2.3. Bezwijken hout-lijm verbinding (onjuiste lijmwijze of te weinig lijm) 
2.4. Bezwijken van het hout direct naast de lijmnaad, bezwijken van hout op 

afschuiving/trekspanningen loodrecht op de vezelrichting (figuur 11b) 
3. Bezwijken van netto doorsnede hout op trek (figuur 11c) 
4. Uittrekken van hout-plug  
5. Splijten van hout door;  

5.1. Korte randafstand / splijten t.g.v. trekspanningen loodrecht op de 
vezelrichting  (figuur 11d) 

5.2. Excentrisch aangrijpen belasting / dwarskracht 
5.3. Onvolkomenheden in het hout  

 

Bij het toepassen van meerdere draadeinden per verbinding zijn twee extra 
bezwijkmechanismen mogelijk; 

6. Splijten van hout door korte h.o.h. afstand 
7. Uittrekken van een groep draadeinden (figuur 11e) 

 

 
figuur 11 Diverse bezwijkmechanismen voor ingelijmde draadeinden [TLU10] 
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2.4.3. Testmethoden 

Er bestaan diverse manieren om ingelijmde draadeinden (uittrekken) te testen. Destructieve 
testen kunnen worden onderverdeeld in pull-pull methode (trek-trek), pull-push methode (trek-
druk), pull-beam methode (trek-balk) en pull-pile foundation methode (trek-paalfundering). (Zie 
figuur 12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het aanbrengen van een drukkracht op het hout is de spanningsverdeling bij een pull-push 
test anders dan die bij een pull-pull test. Serrano [SER01] toonde aan dat de capaciteit bij pull-
pull testen 10-20% hoger ligt dan bij pull-push testen.  

Een derde manier is de pull-beam methode. Deze situatie kan in sommige gevallen het dichts 
bij de werkelijkheid in de buurt komen. Nadeel van deze methode is dat er een relatief grote 
hoeveelheid hout nodig is en dat de uittreksterkte kan worden beïnvloed door buigspanningen.  
 
De pull-pile foundation methode is een variant op de pull-compression of pull-push methode. 
Het voordeel van deze methode is dat de drukspanningen gespreid worden over een groter 
oppervlak en bezwijken van het hout door drukspanningen voorkomen wordt door de piles in de 
vorm van schroeven. De trekspanningen in het draadeind zijn in evenwicht met de 
schuifspanningen in het hout. De werkelijk wordt nu beter nagebootst omdat de hoge 
drukspanningen in de directe omgeving van het draadeind niet aanwezig zijn. In het geval van 
ingelijmde draadeinden loodrecht op de vezelrichting op uittrekken belast voorkomen de 
schroeven bezwijken door trekspanningen loodrecht op de vezel, wat in tegenstelling kan zijn 
tot de werkelijke toepassing waar de test voor uitgevoerd wordt.  
 
Een van de veelgebruikte methoden is het toepassen van een proeftest. De constructie wordt 
belast tot +/- 80% van de voorspelde capaciteit, hierdoor is het gros van de fouten te elimineren.  

Voor laboratoriumproeven wordt daarnaast vaak gewerkt met kleine proefstukken van 40x40x20 
mm met ingelijmde draadeinden van 16 mm (M16).  

figuur 12 Verschillende testmethoden voor ingelijmde draadeinden
[TLU10] 
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2.5. Conclusie  
Diverse onderzoekers hebben getracht een eenduidige rekenmethode te generen voor 
ingelijmde draadeinden. Toch is nog steeds geen van de methoden algemeen geaccepteerd en 
in de Eurocode opgenomen.  

Vooral het gedrag onder een hoek met de vezelrichting anders dan 90 of 0 graden is moeilijk te 
voorspellen. Tevens is het effect van de kruiselings gelaagde opbouw van CLT op ingelijmde 
draadeinden niet bekend.  

Het gedrag van ingelijmde draadeinden onder wisselende belasting kan onder bepaalde 
omstandigheden leiden tot een significante verlaging van de capaciteit. Toch is ervoor gekozen 
om verder te gaan met deze verbinding, er is behoefte aan onderzoek naar ingelijmde 
draadeinden en in combinatie met de relatief hoge capaciteit, esthetische kwaliteit en 
brandveiligheid heeft deze verbinding potentie om uit te groeien tot een standaard verbinding 
voor semi-integral CLT infilled frames. 
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figuur 13 Schematisch overzicht
dubbelsymmetrisch semi-integral CLT infilled
frame

3. Inleiding parameterstudie 
CLT infilled frame 

3.1. Introductie 
Het numeriek onderzoek concentreert zich op 
infilled frames met drie verschillende 
beukmaten/stramienmaten, zijnde 3400 mm, 
5400 mm en 7200 mm. In dit hoofdstuk wordt 
de opbouw van een vierkante infilled frame met 
een beukmaat van 3400 mm behandeld. (Zie 
figuur 13) 

De eerste analyse wordt uitgevoerd met een 
dubbelsymmetrisch infilled frame (3400a), 
zowel de hart-op-hart afstanden van de 
kolommen als de hart-op-hart afstanden van de 
liggers zijn gelijk, ook de afmetingen van de 
kolommen en de liggers zijn gelijk. Het 
dubbelsymmetrische infilled frame is tevens de 
basis voor de parameterstudie die in hoofdstuk 
4 aan bod komt.  

In paragraaf 3.2 en verder komt de opbouw van het infilled frame aan bod. Ter vergelijking met 
de modellen met beukmaten 5400 mm en 7200 mm wordt een model 3400b gemaakt. Model 
3400b heeft wel dezelfde h.o.h. afstanden als model 3400a, echter de kolommen en de liggers 
hebben nu niet dezelfde afmetingen. De uitkomsten van deze analyse zijn te vinden in 
hoofdstuk 6. 

De invoer en uitvoer van Abaqus is dimensieloos en daarom is het zaak om consequent 
dezelfde eenheden te gebruiken. In tabel 2 is een overzicht gegeven van twee mogelijke sets 
van eenheden die gebruikt kunnen worden in Abaqus. Andere sets zijn gebaseerd op de 
standaarden inch en foot. Binnen de mechanica is het gebruikelijk om spanningen uit te drukken 
in N/mm2 en daarom worden alle krachten en maten uitgedrukt in N en mm.  

tabel 2 Twee mogelijke sets van eenheden gebruikt in Abaqus 
Maat SI SI (mm) 
Lengte m mm 
Kracht N  N  
Massa kg ton 
Tijd s s 
Spanning Pa (N/m2) Mpa (N/mm2) 
Energie J mJ  
Dichtheid kg/m3 ton/mm3 
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3.2. Frame 

3.2.1. Elementen 

De balken en kolommen zijn gemodelleerd met B22 Timoshenko 3-knoops balkelementen. 
Deze balkelementen kunnen gebruikt worden voor zowel slanke als gedrongen liggers. Deze 
balkelementen zijn geschikt voor dit frame omdat dwarskrachtvervormingen ook meegenomen 
worden.  

SPRING2 elementen zijn gebruikt om de rotatieveren te modeleren voor zowel de kolom-
schetsplaat verbinding als de ligger-schetsplaat verbinding. (Zie figuur 14) 

De rotatieveren zijn geplaatst in het hart van de kolom-schetsplaat verbinding en in het hart van 
de ligger-schetsplaat verbinding. De twee rotatieveren zijn in het eindige elementen model 
gekoppeld met een oneindig stijve staaf (rigid). In werkelijkheid worden deze twee rotatieveren 
gekoppeld door een staalplaat van 15 mm dik met een hoogte van 400 mm, deze plaat is bij 
benadering oneindig stijf te noemen.  

Het driehoekige gedeelte van de schetsplaat, welke door middel van een boutverbinding 
gekoppeld wordt met de ankerplaat, is als plane stress schijfelement gemodelleerd. Door de 
driehoekige vorm is gekozen voor een 6-knoops driehoekige plane stress schijfelement 
(CPS6M). Deze driehoekige plaat is vervolgens door middel van een aantal oneindig stijve 
staven gekoppeld aan de horizontale oneindig stijve staaf tussen de twee rotatieveren.  

3.2.2. Geometrie 

De afmetingen van de balken zijn 400x400 mm, de afmetingen van de kolommen zijn tevens 
400x400 mm. De verdiepingshoogte is 3400 mm en de hart-op-hart afstand van de kolommen is 
ook 3400 mm. (Zie figuur 14)   

figuur 14 Schetmatisch overzicht eindige elementen model: a) aanzicht frame b)invoer EEM
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3.2.3. Materiaaleigenschappen  

De mechanische eigenschappen van de balken en kolommen zijn weergegeven in tabel 3. De 
balken en kolommen zijn gemaakt van gelamineerd hout GL28h. De subscripts in tabel 3 staan 
voor de lengterichting van de elementen (1) en de richtingen haaks op de lengterichting (2 en 
3).Voor de stalen onderdelen geldt een elasticiteitsmodulus van 210.000 N/mm2 en een Poisson 
constante (v) van 0,3.  

tabel 3 Uitgangspunten balken en kolommen  
Eigenschap Waarde  Eigenschap Waarde 
E1 12600 N/mm2 G12 780 N/mm2 
E2 420 N/mm2 G13 780 N/mm2 
E3 420 N/mm2 G23 78 N/mm2 
v12 0.41   
v13 0.41   
v23 0.41   

3.2.4. Rotatieveerconstante 

Om de verschillen tussen de modellen overzichtelijk te houden wordt een maal de veerstijfheid 
berekend van de kolom-ligger verbinding behorend bij een frame van 3,4 x 7,2 meter. (Zie ook 
bijlage 2) Deze (elastische) veerstijfheid wordt voorlopig voor alle eindige elementen modellen 
toegepast. Uitgangspunt van de studie is een horizontale belasting van 400 kN.  

De rotatieveerstijfheid van de verbinding in de kolom is; 2x (4 x 59 x 0,1912)= 17,2E+3 kNm/rad. 
(formule (3.5))  

 2 sneden 
 4 buizen 
 Karakteristieke waarde translatiestijfheid (K) buis 31,7 mm; 59 kN/mm 
 Straal: 0,191 m 

In figuur 15 is een voorbeeld weergegeven 
voor het bepalen van de rotatiestijfheid van 
een verbinding.  
 
Het op te nemen moment is: 

	 . . . . .     (3.1) 

De verplaatsing per stift is:  

∆	       (3.2) 

De bijbehorende hoekverdraaiing is: 

	
∆

      (3.3) 

De kracht is als volgt uit te drukken: 

≫ 	 . .   (3.4) 

Met (3.1) kan vervolgens de rotatiestijfheid 
worden bepaald;  

	 . . . . . . . . . 		   

>> . . . . 	  (3.5) 

  figuur 15 Bepaling rotatiestijfheid verbinding
[JOR10] 
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D. Brandon [BRA11] heeft aangetoond dat de veerstijfheid van de verbinding 
toeneemt wanneer het verdicht fineer hout in de kolom contact maakt met het verdicht fineer 
hout in de ligger. In figuur 16 is een van de resultaten weergegeven uit het afstudeerrapport van 
D. Brandon. Hierin is te zien dat er aan de onderzijde van de ligger (afhankelijk van richting van 
het moment) een drukzone ontstaat. Bij de analyse van het semi-integral infilled frame wordt het 
effect van het ontstaan van deze drukzone echter niet meegenomen. De stijfheid van het totale 
infilled frame wordt hierdoor op een veilige wijze benaderd door uit te gaan van een minder 
stijve kolom-ligger verbinding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De optredende krachten in de kolommen en liggers worden nu op een onveilige wijze benaderd. 
Bij een toenemende stijfheid van de kolom-ligger verbinding zal een groter deel van de 
horizontale belasting worden opgenomen via de momentvaste verbindingen in plaats van door 
het infilled frame. Uitgangspunt voor deze studie is echter het bepalen van de horizontale 
stijfheid en niet het bepalen van capaciteit op basis van de kolommen en liggers.  

 

  

figuur 16 Kolom-ligger verbinding: druk loodrecht op de vezelrichting
[BRA11] 
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3.3. CLT paneel 

3.3.1. Elementen 

Het element is als plane stress schijfelement 
gemodelleerd. Het paneel is echter niet 
geheel vierkant en daarom is het paneel 
opgebouwd uit zowel 6-knoops driehoekige 
plane stress schijfelementen (CPS6M) als uit 
8-knoops biquadratische plane stress 
schijfelementen (CPS8R) met gereduceerde 
integratie. Een schematisch overzicht van de 
gebruikte elementen in het eindige 
elementen model is weergeven in figuur 17.  

3.3.2. Geometrie 

De afmetingen van het paneel zijn 
afhankelijk van de afmetingen van het frame. 
De breedte en hoogte van het paneel is 2920 
mm. De ruimte tussen de kolommen en de 
liggers is (3400 – 2 x ½ x 400) 3000 mm. 40 
mm per zijde is aangehouden als ruimte 
tussen het paneel en de kolommen/liggers. 
 
De zone met de 6-knoops driehoekige plane stress schijfelementen is 500x500 mm. Deze 
waarde is aangehouden omdat binnen deze zone de krachtsinleiding plaats vindt. Binnen de 
zone met de 6-knoops driehoekige plane stress schijfelementen wordt een fijner net toegepast 
dan binnen de zone met de 8-knoops driehoekige plane stress schijfelementen.  

3.3.3. Materiaaleigenschappen 

De bepaling van de materiaaleigenschappen van de CLT panelen zijn weergeven in bijlage 1. 
Voor dit model worden de eigenschappen van het CLT216-ff (ff = Finnforest) paneel gebruikt. 
Het paneel is opgebouwd uit 8 lagen van 27 mm, de bijbehorende stijfheden zijn weergeven in 
bijlage 1. Voor de Poisson constante is 0,41 aangehouden. De horizontale richting is 
gedefinieerd als richting 1 en de verticale richting gedefinieerd is als richting 2. De bijbehorende 
elasticiteitsmoduli en schuifmodulus zijn; E1 = 8250 N/mm2, E2 = 2750 N/mm2 en G = 356 
N/mm2. 
 

  

figuur 17 Schematisch overzicht elementen t.b.v. 
modelleren CLT paneel  
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3.4. Paneel-frame verbinding 

3.4.1. Elementen 

In figuur 18 is een schematisch overzicht 
gegeven van het eindige elementen model. 
Kenmerkend aan dit systeem is dat 
krachtswerking bij een drukbelasting anders is 
dan bij een trekbelasting.  

SPRING2 elementen zijn gebruikt om de 
translatieveren te modeleren voor zowel de 
schetsplaat-ankerplaat verbinding als de 
verbinding met de ingelijmde draadeinden.  

De ankerplaat, welke door middel van een 
boutverbinding gekoppeld wordt met de 
schetsplaat, is als plane stress schijfelement 
gemodelleerd. Door de driehoekige vorm is 
gekozen voor 6-knoops driehoekige plane stress 
schijfelementen (CPS6M).  

De trekbelasting wordt door de ingelijmde draadeinden opgenomen terwijl de drukbelasting 
direct via het stalen T-stuk (ankerplaat) in het paneel wordt geïntroduceerd, zie ook figuur 19 
voor een overzicht van de verbinding.  

 

3.4.2. Geometrie 

In figuur 20 is een schematische weergave gegeven van het 
eindige elementen model van de hoek onder drukbelasting en 
de hoek met trekbelasting.  

De schetsplaat en de ankerplaat zijn met elkaar verbonden door 
middel van een boutverbinding. Deze boutverbinding heeft een 
stijfheid Ce evenwijdig aan de diagonaal van de constructie en 
een stijfheid Ch haaks op de diagonaal van de constructie.  

In het geval van een drukbelasting wordt de kracht direct 
overgedragen op het paneel, in het eindige elementen model is 
daarom de ankerplaat volledig verbonden met het paneel. 

In het geval van een trekbelasting wordt de kracht overgedragen 
via de draadeinden. Deze verbinding met draadeinden heeft een 
stijfheid  haaks op de diagonaal Chd en een stijfheid evenwijdig 
aan de diagonaal Ced.  

figuur 18 Schematisch overzicht eindige
elementen model, hoek onder druk belasting,
hoek met trekbelasting  

figuur 19 3D weergave detail  
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In figuur 20 zijn de schetsplaten en de ankerplaten op een bepaalde afstand van elkaar 
getekend, in het eindige elementen model en in werkelijkheid liggen ze echter op elkaar. Voor 
de stalen onderdelen geldt een elasticiteitsmodulus van 210.000 N/mm2 en een Poisson 
constante van 0,3. 

De stijfheden van de verbindingen worden bepaald in paragraaf 3.4.3 en paragraaf  3.4.4. De 
afmetingen van de ankerplaat zijn 285x285x15 mm en de afmetingen van de schetsplaat zijn 
315x315x12 mm. De speling tussen het paneel en het frame is 40 mm. De h.o.h. afstand tussen 
de draadeinden is 200 mm, de veren zijn verankerd in het model op een afstand van 300 mm 
vanaf de rand.   

figuur 20 Eindige elementen model: schematisch overzicht paneel-frame verbinding  
a) Hoek onder drukbelasting   b) Hoek met trekbelasting 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel II: Numeriek onderzoek – parameterstudie 30 

 

3.4.3. Eigenschappen translatieveren ingelijmde 
draadeinden  

De eigenschappen van de translatieveer voor de ingelijmde 
draadeinden Ced wordt door een drietal zaken bepaald; slip 
van het draadeind, elastische rek van het draadeind en de 
plastische rek van het draadeind. Om een veilig 
bezwijkmechanisme te laten optreden is er in eerste 
instantie voor draadeinden met kwaliteit 4.6 gekozen. Het 
rekpercentage na breuk is maar liefst 22% terwijl dit bij 
draadeinden met kwaliteit 10.9 slechts 9% is. (Zie tabel 4)  

De verbinding wordt uitgevoerd met vier draadeinden M24. 
De eerste 80 mm van de draadeinden zijn niet verlijmd met 
het hout en daarnaast steekt het draadeind 20 mm uit het 
hout. (Zie figuur 21) De minimale rek na breuk komt hiermee 
op 22 mm (100 mm x 22%). De totale (elastische capaciteit) 
van de verbinding is 340 kN, de totale capaciteit is 564 kN. 
Binnen een range van 340 tot 564 kN vervormt de verbinding 
plastisch tot bezwijken optreedt.  

tabel 4 Mechanische eigenschappen bouten/draadeinden bij kamertemperatuur [BOS05] 
Boutkwaliteit / Mechanische 
eigenschap γm=1,0  

4.6 5.6 8.8 10.9 

Elasticiteitsmodulus in N/mm2 210.000 210.000 210.000 210.000 
Treksterkte in N/mm2 400 600 800 1000 
Vloeisterkte in N/mm2 240 300 640 900 
Minimaal rekpercentage na 
breuk in % 

22 20 12 9 

(elastische) Capaciteit M24 in kN 85 97 207 292 
Capaciteit M24 in kN 141 212 282 353 
Stijfheid M24 in kN/mm (E.A) 74130/mm 74130/mm 74130/mm 74130/mm 
Stijfheid M24 in kN/mm (bij een 
lengte van 100mm) 

741,3 741,3 741,3 741,3 

Rek in mm 0,11 (85 kN) 0,13 (97 kN) 0,28 (207 kN) 0,39 (292 kN)
Uiterste rek in mm 22  20  12 9  
 
Omdat er geen informatie bekend is over de optredende slip bij specifiek deze verbinding wordt 
voor het eindige elementen model voorlopig uitgegaan van een totale rek (elastische rek + slip) 
van vier maal de elastische rek van het draadeind. 

Dit komt per draadeind neer op een stijfheid van ¼ x 741,3 = 185 kN/mm. Per veer (Ced/2) in het 
model komt dit neer op een stijfheid van 2 x 185 kN/mm, elke veer staat namelijk voor twee 
ingelijmde draadeinden. Deze waarde is nu vergelijkbaar met die uit het model van Lieven 
[LIE11] die in plaats van 371.000 N/mm tot een belasting van 340 kN een stijfheid van 393.000 
N/mm aan hield tot een belasting van 150 kN.  

Voor de veerstijfheid Chd haaks op de richting van de diagonaal wordt een waarde van 2E+08  
N/mm aangehouden. Per veer in het model komt dit neer op (Chd/2) 1E+08 N/mm. De verbinding 
is bij benadering oneindig stijf te noemen en daarom wordt een bij benadering oneindig hoge 
stijfheid ingevoerd.  

figuur 21 Ontbinden
lijmverbinding door middel van
tape rond draadeinden 
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figuur 23 Verbinding toegepast door o.a. Lieven, schetsplaat, perspectief, zijaanzicht [LIE11] 

3.4.4. Eigenschappen translatieveren verbinding staalplaten  

De verbinding tussen het CLT paneel en het houten frame is vergelijkbaar met de verbinding als 
door R. Lieven ontworpen is. In figuur 22 is een schematisch overzicht weergegeven van het 
eindige elementen model van de verbinding in figuur 23. 

De totale rek/slip in de verbinding is een combinatie van de ovalisatie van het boutgat, de slip 
van de ankerstaven en de boutrotatie die optreedt ten gevolge van de excentriciteit in de 
verbinding. 

In tegenstelling tot Lieven wordt in het model met het semi-integral CLT infilled frame de 
verbinding van ankerplaat 2 met de schetsplaat en de verbinding van het stalen T-stuk met het 
paneel apart beschouwd. 

  

figuur 22 Schematisch overzicht eindige elementenmodel Lieven [LIE11] 
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Voor het eindige elementen model is ervoor gekozen om gebruik te maken van 
de gegevens uit experimenteel onderzoek door Dekkers[DEK11]. Dekkers testte de verbinding 
tussen de ankerplaat en de schetsplaat en bepaalde hieruit de boutrotatie en de ovalisatie van 
het boutgat.  

Ovalisatie van de boutgaten  

De dikte van de ankerplaat bij Dekkers is 10 mm en de dikte van 
de schetsplaat is 20 mm, beide met een vloeigrens van 266 
N/mm2, gecombineerd met twee M24 bouten belast op 
afschuiving. De veerstijfheden/verplaatsingen die voortkomen uit 
het onderzoek van Dekkers zijn gebruikt door Lieven [LIE11] en 
zijn weergegeven in figuur 24. Lieven paste een ankerplaat toe 
van 10 mm en een schetsplaat van 15 mm, beide met een 
vloeigrens van 314 N/mm2. De resultaten uit het onderzoek van 
Dekkers zijn daarom door Lieven aangepast aan de 
materiaaleigenschappen.  

 
Door voorspanbouten toe te passen (of injectiebouten) in plaats van bouten in ruime gaten 
belast op afschuiving is het mogelijk om de stijfheid van de verbinding te vergroten. Met twee 
M30 voorspanbouten is het mogelijk om een belasting op te nemen van 314 kN. Als er slip is 
opgetreden gedraagt deze verbinding met voorspanbouten zich bij benadering als een 
verbinding met bouten in ruime gaten op afschuiving belast. In eerste instantie wordt de 
verbinding beschouwd als een verbinding zonder voorspanbouten, later volgt een aanpassing 
van het kracht-verplaatsing diagram ten gevolge van de voorspanning. 

De waarden voor de ovalisatie die door Lieven zijn toegepast worden aangepast op de nieuwe 
geometrie. De ankerplaat heeft nu een dikte van 12 mm en de schetsplaat heeft een dikte van 
15 mm, beiden met een vloeigrens van 314 N/mm2. Bij twee bouten M24 bezwijken de bouten 
op afschuiving bij een belasting van 540 kN, bij twee bouten M30 bezwijken de bouten op 
afschuiving bij een belasting van 828 kN. De invloed van de boutdiameter op de stijfheid wordt 
achterwege gelaten. In theorie ontstaat bij een verbinding met een grotere boutdiameter een 
grotere stijfheid, om onveilige aannames echter uit te sluiten wordt deze parameter niet in 

figuur 24 Ovalisatie boutgat: gegevens toegepast door Lieven [LIE11] 
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figuur 25 Overzicht ovalisatie verbinding schetsplaat-ankerplaat Koets  
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rekening gebracht. Er zou anders een te gunstig beeld van de stijfheid van het 
infilled frame kunnen worden geschetst wanneer deze parameter in rekening zou worden 
gebracht op basis van aannames. De gegevens zijn in tabel 5 en figuur 25 weergegeven. 

De toegepaste veerstijfheden om de ovalisatie van de boutgaten in de schetsplaten en 
ankerplaten in rekening te brengen zijn in tabel 5 en figuur 25 weergegeven. 

 

tabel 5 Veerstijfheid verbinding ovalisatie schetsplaat-ankerplaat Koets  
Belasting Actie Verplaatsing per stijfheid  
[kN]  u ovalisatie 

Schetsplaat 
mm 

u ovalisatie 
Ankerplaat 
mm 

u totaal 
mm  
mm 

410,4 Plastische ovalisatie  
ankerplaat 

0,92 1,15 2,1 

513 Plastische ovalisatie 
schetsplaat 

1,15 3,25 4,4 

828 Bezwijken bout op 
afschuiving 

6,30 9,69 16,0 
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Boutrotatie 
Door de asymmetrische aansluiting tussen de schetsplaat en de ankerplaat 
ontstaat er buiging in deze twee platen en rotatie van de bouten. (Zie figuur 26) 
Lieven [LIE11] gebruikte wederom de gegevens uit het onderzoek van Dekkers 
[DEK11] om de boutrotatiestijfheid te bepalen, de gegevens zijn weergegeven 
in figuur 27. 

Lieven paste een ankerplaat van 10 mm en een schetsplaat van 15 mm toe, 
terwijl voor het semi-integral CLT infilled frame een ankerplaat van 12 mm en 
een schetsplaat van 15 mm wordt toegepast.  

Een dikkere ankerplaat zorgt er enerzijds voor dat de excentriciteit in de 
verbinding wordt vergroot en dus de stijfheid wordt verkleind. Aan de andere 
kant is de buigstijfheid van een dikkere plaat ook weer groter wat de stijfheid weer vergroot. 

Naast de excentriciteit in de verbinding en de buigstijfheid van de platen speelt de gatspeling 
een rol op de stijfheid van de verbinding. De gegevens uit het onderzoek van Lieven komen uit 
het onderzoek van Dekkers. Dekkers testte een verbinding zonder gatspeling en omdat de 
invloed van de gatspeling op de stijfheid niet bekend is heeft Lieven aangenomen dat de 
stijfheid gelijk is voor een verbinding met en zonder gatspeling.  

Voor de boutrotatiestijfheid wordt daarom aangenomen dat de boutrotatiestijfheid van een 
verbinding met een bout M30 met en gatspeling van 3 mm gelijk is aan de boutrotatiestijfheid 
van een verbinding met een bout M24 met een gatspeling van 2 mm. 

Omdat de bouten nu pas bezwijken op afschuiving bij 828 kN in plaats van 540 kN wordt het 
kracht-verplaatsing diagram geëxtrapoleerd.(Zie figuur 27)  

 

 

 

figuur 26 
Boutrotatie 
[LIE11] 

figuur 27 Boutrotatiestijfheid  
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Totale translatiestijfheid verbinding schetsplaat-ankerplaat 
In tabel 6 is een overzicht weergegeven van de verschillende veerstijfheden voor de verbinding 
tussen de schetsplaat en de ankerplaat zonder voorspanning. Voor de maximale verplaatsing 
van de verbinding voordat er slip is opgetreden wordt een conservatieve aanname gedaan van 
2,0 mm bij een belasting van 314 kN. Het is noodzakelijk om deze aanname te doen omdat er 
geen experimenteel onderzoek is verricht naar de stijfheid van enkelsnedige verbindingen met 
voorspanbouten (althans, dit is bij de auteur van dit rapport niet bekend). 

In tabel 7 en figuur 28 is een overzicht weergegeven van de benadering van de verschillende 
veerstijfheden voor de verbinding tussen de schetsplaat en de ankerplaat met voorspanning.  

 
tabel 6 Veerstijfheid verbinding schetsplaat-ankerplaat toegepast door Koets  
 (zonder voorspanning)  
Belasting Actie Verplaatsing per stijfheid  
[kN]  C ovalisatie 

mm 
C rotatie 
mm 

C totaal 
Mm  

Veerstijfheid
kN/mm 

342 Einde elastische tak 
boutrotatie 

1,73 2,92 4,65 73,5 

410,4 Plastische ovalisatie 2,07 3,89 5,96 52,2 
513 Plastische ovalisatie 4,40 5,37 9,77 26,9 
828 Bezwijken bout op 

afschuiving 
16,0 9,87 25,9 17,1  

 

tabel 7 Benadering veerstijfheid verbinding schetsplaat-ankerplaat toegepast door Koets   
 (met voorspanning)  
Belasting Actie Verplaatsing per stijfheid  
[kN]  C ovalisatie 

mm 
C rotatie 
mm 

C totaal 
Mm  

Veerstijfheid
kN/mm 

314 Slippen 
boutverbinding 

- - 2 157  

314 Slippen verbinding 1,59 2,68 4,27 73,5 
342 Einde elastische tak 

boutrotatie 
1,73 2,92 4,65 73,5 

410,4 Plastische ovalisatie 2,07 3,89 5,96 52,2 
513 Plastische ovalisatie 4,40 5,37 9,77 26,9 
828 Bezwijken bout op 

afschuiving 
16,0 9,87 25,9 17,1  
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figuur 28 Kracht-verplaatsings diagram verbinding ankerplaat-schetsplaat      
(ovalisatie + boutrotatie) 

 

3.4.5.  Controle verbinding ankerplaat-schetsplaat op blokafschuiving 

In bijlage 3, is de berekening van de boutverbinding weergegeven volgens de EC3: NEN-EN 
1993-1-8:2006. Hieruit blijkt dat bezwijken van de verbinding optreedt bij een belasting van 487 
kN.   

Nadat een belasting van 314 kN bereikt is zal slip optreden in de verbinding tussen de 
ankerplaat en de schetsplaat. Bij een belasting van meer dan 340 kN treedt plastische 
vervorming van het draadeind op.  

De constructie waarschuwt alvorens de verbinding op trek bezwijkt. Als de verbinding op trek is 
bezweken zal alleen de drukdiagonaal nog werken tot ook bezwijken van deze verbinding 
optreedt.  
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3.5. Randvoorwaarden en 
oplossingsprocedure 

In figuur 29 is een overzicht gegeven van de 
randvoorwaarden voor het infilled frame. In de 
linkeronderhoek is een scharnierende 
oplegging aangebracht en in de 
rechteronderhoek is een roloplegging 
aangebracht.  

De horizontale belasting wordt in de 
linkerbovenhoek aangebracht. De horizontale 
puntlast is een statische belasting met een 
waarde van 400 kN of 250 kN.  

Het model biedt de basis voor de 
parameterstudie in hoofdstuk 4. Omdat we 
voor de parameterstudie alleen 
geïnteresseerd zijn in de stijfheid van het 
frame en niet in de bezwijklast is het een 
model met lineaire materiaaleigenschappen 
en lineaire veren. De parameterstudie beperkt 
zich tot het lineaire traject van het kracht-
verplaatsing diagram.  
 

3.6. Conclusie  
Het basismodel is numeriek geanalyseerd en de varianten worden in hoofdstuk 4 vergeleken. 
De resultaten van de analyse van het basismodel zijn weergegeven in tabel 8. De horizontale 
verplaatsing is gemeten in de linkerbovenhoek van het frame, op dezelfde plaats waar de kracht 
is aangebracht. De horizontale verplaatsing is uitgedrukt in de horizontale kracht wat resulteert 
in de translatiestijfheid. Ter indicatie van de krachten in de verbindingen zijn de maximale 
trekkrachten in de draadeinden en de maximale schuifkrachten in de verbinding tussen de 
staalplaten weergegeven in tabel 8. Om een goede vergelijking te kunnen maken met de 
resultaten van de parameterstudie van Van den Berkmortel [BER10] wordt ook voor deze 
parameterstudie een horizontale belasting aangehouden van 250 kN.  

tabel 8 Resultaten numerieke analyse basismodel 3400a  
Variant Fh;uitw Horizontale 

verplaatsing 
Translatie 
Stijfheid  

Fverb;draadeind;max Fverb;staalplaat;max 

3400a_basis 250 kN 7,4 mm 34 kN/mm 159/4 kN 176/2 kN 
3400a_basis 400 kN 11,8 mm 34 kN/mm 254/4 kN 282/2 kN 
Fh;uitw    Uitwendige horizontale puntlast in de linkerbovenhoek  
Horizontale verplaatsing Horizontale verplaatsing gemeten in de linker bovenhoek 
Translatie stijfheid  Translatiestijfheid van het infilled frame (uitwendige horizontale 

puntlast gedeeld door de horizontale verplaatsing) 
Fverb;draadeind;max    Maximale trekkracht in draadeind 
Fverb;staalplaat;max    Maximale schuifkracht in verbinding tussen staalplaten 

  
  

figuur 29 Randvoorwaarden infilled frame  
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4. Parameterstudie  

4.1. Introductie 
Alvorens te komen tot een definitieve detaillering van de verbinding is het van belang om te 
weten welke onderdelen de meeste invloed hebben op de stijfheid van het semi-integral CLT 
infilled frame. De uitgangspunten zijn gedefinieerd in hoofdstuk 3 en schematisch weergegeven 
in figuur 30. Een overzicht van de invoer in Abaqus (EEM) is weergegeven in bijlage 9. 

De uitgangspunten;  
 

 Verdiepingshoogte:     3400 mm 
 H.o.h. afstand kolommen:    3400 mm 
 Afmetingen afschuining CLT paneel:   285x285 mm 
 Vezelrichting toplaag horizontaal (richting 1) 
 Speling tussen paneel en frame:   40 mm 
 Belasting (in navolging van  [BER10]):  250 kN puntlast in de 

      linkerbovenhoek 
De parameters waar mee gevarieerd wordt; 
 

 Afmetingen kolommen:    400x400 mm 
 Afmetingen liggers:     400x400 mm 
 Rotatieveerconstantes kolom-liggerverbinding (Cr): 1,72 E+10 Nmm/rad 
 Dikte staalplaat     12 en 15 mm 
 CLT paneel      CLT-216 ff 
 Totale veerstijfheid verbinding staalplaten:  157.000 N/mm (// en ┴) 

Per bout (Ch/2 en Ce/2):    78.500 N/mm 
 Totale veerstijfheid ingelijmde draadeinden:  742.000 N/mm (//) 

Per twee draadeinden:    371.000 N/mm 
Per draadeind (Ced/4):     185.000 N/mm 
(Haaks op diagonaal (Chd/2):     1E +08 N/mm) 

 Verticale belasting:     0 N/mm 
  

figuur 30 Overzicht parameters basismodel semi-integral infilled frame
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Bij het bepalen van de invloed van een parameter blijven de andere 
parameters ongewijzigd. In praktijk betekent een grotere kolomdoorsnede, bij een ongewijzigd 
hart-op-hart afstand tussen de kolommen, een kleinere paneelbreedte. Dergelijke factoren 
worden bij deze parameterstudie niet beschouwd.   
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4.2. Invloed parameters  

4.2.1. Afmetingen liggers en kolommen 

Een drietal analyses zijn uitgevoerd om de invloed van de afmetingen van de liggers en de 
kolommen op de horizontale stijfheid te bepalen. Allereerst is met de afmetingen van de 
kolommen gevarieerd bij gelijkblijvende afmetingen van de liggers en vervolgens is met de 
afmetingen van de liggers gevarieerd bij gelijkblijvende afmetingen van de kolommen. Ten 
derde is met zowel de afmetingen van de kolommen als de afmetingen van de liggers 
gevarieerd.  

De standaardafmeting van de liggers en de kolommen is 400x400 mm. Met de afmetingen van 
de profielen is gevarieerd van 150x150 mm tot 800x800 mm. Doel van deze analyse is om 
inzicht te krijgen in de invloed van de afmetingen van de profielen op de horizontale vervorming 
van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame.  

In figuur 31 zijn de afmetingen van de profielen uitgezet tegen de horizontale vervorming van 
het semi-integral CLT infilled frame. De invloed van de afmetingen van de kolommen is groter 
dan de invloed van de afmetingen van de liggers, de invloed is echter bijna te verwaarlozen bij 
kolommen en liggers met een afmeting groter dan 400x400 mm. Wanneer zowel de afmetingen 
van de liggers als de kolommen worden gewijzigd is de invloed eveneens bijna te verwaarlozen 
bij kolommen en liggers met een afmeting groter dan 400x400 mm. 

  

figuur 31 Invloed van de doorsnede van de liggers en kolommen op de horizontale
vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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In figuur 32 zijn de traagheidsmomenten van de profielen uitgezet tegen de horizontale 
vervorming van het semi-integral CLT infilled frame. Alleen bij relatief kleine waarden van het 
traagheidsmoment (profiel 150x150) is een sterke toename te zien van de horizontale 
vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame. 

Om de invloed van de oppervlakte van de liggers en kolommen te kunnen vergelijken met de 
invloed van andere parameters uit deze parameterstudie zijn de gegevens opgenomen in figuur 
42. In figuur 42 is invloed van de belangrijkste parameters met elkaar vergeleken.  

  

figuur 32 Invloed traagheidsmoment liggers en kolommen op de horizontale
vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel II: Numeriek onderzoek – parameterstudie 43 

 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

1,72E+06 1,72E+07 1,72E+08 1,72E+09 1,72E+10 1,72E+11 1,72E+12 1,72E+13

V
e
rv
o
rm

in
g 
in
 m

m

Rotatieveerconstante verbinding in Nmm/rad

Variatie rotatieveerconstante verbinding t.p.v. kolom

Variatie rotatieveerconstante verbinding t.p.v. ligger

Variatie rotatieveerconstante  verbinding t.p.v. kolom en ligger

Basismodel 1,72E+10

4.2.2. Rotatieveerconstante kolom-liggerverbinding 

Een drietal analyses zijn uitgevoerd om de invloed van de rotatieveerconstante van de kolom-
ligger verbinding op de horizontale stijfheid te bepalen. Allereerst is met de rotatieveerconstante 
van de buisverbinding in de kolommen gevarieerd en vervolgens is met de rotatieveerconstante 
van de buisverbinding in de liggers gevarieerd. Ten derde is met zowel de rotatieveerconstante 
van de buisverbinding in de kolommen als de rotatieveerconstante van de buisverbinding in de 
liggers gevarieerd.  

De rotatieveerstijfheid van de buisverbindingen in het basismodel is 1,72x1010 Nmm/rad. (Zie 
hiervoor paragraaf 3.2.4) Met de rotatieveerstijfheid is gevarieerd van 1,72 x106 tot 1,72 

x1013Nmm/rad.  

In figuur 33 zijn de rotatieveerconstantes van de verbindingen uitgezet tegen de horizontale 
vervorming van het semi-integral CLT infilled frame. De verbindingen zijn als scharnierend te 
beschouwen tot een stijfheid van +/-1,72x109 Nmm/rad. De invloed van de stijfheid van de 
verbinding op de horizontale stijfheid van het semi-integral CLT infilled frame is minimaal binnen 
een range van 0-1,72x109 Nmm/rad. Bij een stijfheid van de verbindingen groter dan +/- 1,72 
x1012 Nmm/rad neemt de invloed niet langer meer toe en is de verbinding te beschouwen als 
oneindig stijf.  

De stijfheid van de verbinding moet met meer dan 100 maal toenemen voordat de verplaatsing 
ten gevolge van de horizontale belasting afneemt met meer dan 1 mm. Omdat de invloed van 
de rotatieveerstijfheid van de verbinding minimaal is zijn de gegevens niet opgenomen in figuur 
42.  

  

figuur 33 Invloed van de rotatieveerconstante van verbindingen van het frame op de 
horizontale vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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4.2.3. Dikte staalplaten 

Een tweetal analyses zijn uitgevoerd om de invloed van de dikte van de staalplaten in de 
paneel-frame verbinding op de horizontale stijfheid te bepalen. Allereerst is met de dikte van de 
schetsplaat gevarieerd en vervolgens is met de dikte van de ankerplaat gevarieerd.  

De dikte van de ankerplaat in het basismodel is 12 mm en de dikte van de schetsplaat in het 
basismodel is 15 mm. Met de dikte van de staalplaten is gevarieerd van 0,5 maal de dikte tot 
2,0 maal de dikte.  

In figuur 34 zijn de relatieve waarden van de dikte van de schetsplaat/ankerplaat uitgezet tegen 
de horizontale vervorming van het semi-integral CLT infilled frame.  

De invloed van de dikte van de schetsplaat is groter dan de invloed van de dikte van de 
ankerplaat. Omdat de invloed van de dikte van de staalplaten minimaal is zijn de gegevens niet 
opgenomen in figuur 42.  

  

figuur 34 Invloed van de dikte van staalplaten op de horizontale vervorming van het 
basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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4.2.4. CLT paneel ff (Finnforest) 

Een CLT paneel kan op twee verschillende manieren in een frame geplaatst worden; met de 
vezelrichting van de toplaag horizontaal of met de vezelrichting van de toplaag verticaal. Omdat 
een CLT paneel meestal bestaat uit een oneven aantal lagen is het CLT paneel het stijfste in de 
richting van de vezelrichting van de toplaag.  

Om de invloed van de dikte en de richting van het CLT paneel te bepalen zijn een tweetal 
analyses uitgevoerd. Allereerst is met de dikte van het paneel gevarieerd waarbij de 
vezelrichting van de toplaag horizontaal ligt (richting 1) en vervolgens is met de dikte van het 
paneel gevarieerd waarbij de vezelrichting van de toplaag verticaal ligt (richting 2). 

In figuur 35 zijn de diktes van de CLT panelen uitgezet tegen de horizontale vervorming van het 
semi-integral CLT infilled frame. De laagopbouw van het CLT paneel verschilt per dikte/type en 
ook de stijfheid van het CLT paneel verschilt per dikte/type. Deze eigenschappen uiten zich in 
het grillige verloop van de grafiek in figuur 35. De technische eigenschappen van deze CLT 
panelen van Finnforest zijn na te lezen in bijlage 1B.  

Doordat het een dubbelsymmetrisch semi-integral CLT infilled frame betreft heeft de richting 
van het CLT paneel geen invloed op de horizontale vervorming. Het is het gunstigste om 
richting 1 (horizontaal) aan te houden om dat dan bij grotere beukmaten het paneel 
hoofdzakelijk in de sterkte richting belast wordt. Om de invloed van dikte van de CLT panelen 
met andere parameters uit deze parameterstudie te kunnen vergelijken zijn de gegevens 
opgenomen in figuur 42.  

  

figuur 35 Invloed van de dikte van de CLT panelen van Finnforest (ff)  op de 
horizontale vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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figuur 36 Invloed van de dikte van de CLT panelen van Stora Enso (se)  op de 
horizontale vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame 

4.2.5. CLT paneel se (Stora Enso) 

Uit de analyse in paragraaf 4.2.5 is voortgekomen dat de richting van het CLT paneel geen 
invloed heeft op de horizontale vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT 
infilled frame. 

In figuur 36 zijn de diktes van de CLT panelen uitgezet tegen de horizontale vervorming van het 
semi-integral CLT infilled frame. De laagopbouw van het CLT paneel verschilt per dikte/type en 
ook de stijfheid van het CLT paneel verschilt per dikte/type. De technische eigenschappen van 
deze CLT panelen van Stora Enso zijn na te lezen in bijlage 1B.  

Met de dikte van de CLT panelen is gevarieerd van 95 tot 295 mm. De dikte van de CLT 
panelen met 5 lagen loopt uiteen van 95 tot 211 mm. De dikte van de CLT panelen met 7 lagen 
loopt uiteen van 194 tot 237 mm. Daarnaast zijn er nog de panelen 7s-2 waarbij de buitenste 
twee lagen van de panelen in dezelfde richting liggen.  

Als we de resultaten in figuur 36 met de resultaten in figuur 35 vergelijken dan zien we een 
vergelijkbaar verloop van de curven.  

In figuur 36 is te zien dat bij eenzelfde dikte een paneel met 7 lagen effectiever is dan een 
paneel met 5 lagen.  
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4.2.6. Veerstijfheid verbinding ankerplaat-schetsplaat 

Een variantenstudie is uitgevoerd om de invloed van translatieveerstijfheid van de verbinding 
tussen de ankerplaat en de schetsplaat op de horizontale stijfheid te bepalen.  

De translatieveerstijfheid van de verbindingen in het basismodel is 78.500 N/mm. Met de 
translatieveerstijfheid is gevarieerd van 30.000 tot 160.000 N/mm.  

In figuur 37 is de translatieveerstijfheid van de verbinding uitgezet tegen de horizontale 
vervorming van het semi-integral CLT infilled frame.  

De invloed van de stijfheid neemt vooral toe bij een stijfheid van minder dan circa 50% van de 
stijfheid van de verbinding in het basismodel.  

Om de invloed van de translatieveerstijfheid van de verbinding tussen de ankerplaat en de 
schetsplaat te kunnen vergelijken met andere parameters uit deze parameterstudie zijn de 
gegevens opgenomen in figuur 42. In figuur 42 zijn de invloed van de verschillende parameters 
met elkaar vergeleken.  

  

figuur 37 Invloed van de stijfheid van de verbinding ankerplaat-schetsplaat op de
horizontale vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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4.2.7. Veerstijfheid ingelijmde draadeinden  

Een variantenstudie is uitgevoerd om de invloed van translatieveerstijfheid van de ingelijmde 
draadeinden op horizontale stijfheid te bepalen.  

De translatieveerstijfheid van de verbindingen in het basismodel is geschat op 371.000 N/mm. 
(Zie hiervoor paragraaf 3.4.3) Met de translatieveerstijfheid is gevarieerd van 0 tot 750.000 
N/mm. Een translatieveerstijfheid van 0 wil zeggen dat alleen de drukdiagonaal werkt.  

In figuur 38 is de translatieveerstijfheid van de draadeinden uitgezet tegen de horizontale 
vervorming van het semi-integral CLT infilled frame. De invloed van de stijfheid neemt vooral 
toe bij een stijfheid van minder dan circa 50% van de stijfheid van de verbinding in het 
basismodel.  

Ronde de realistische waarden van 0,5-2 maal de stijfheid van de verbinding in het basismodel 
is de invloed marginaal. Om de invloed van de translatieveerstijfheid van de ingelijmde 
draadeinden te vergelijken met andere parameters uit deze parameterstudie zijn de gegevens 
opgenomen in figuur 42.  

  

figuur 38 Invloed van de stijfheid van de ingelijmde draadeinden op de horizontale
vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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figuur 39 Krachtverdeling: links: zeer niet-stijve verbinding ankerplaat schetsplaat, rechts: zeer
stijve verbinding ankerplaat-schetsplaat

4.2.8. Verticale belasting 

De verticale belasting wordt vanuit de liggers overgedragen op de schetsplaat die de kolom met 
de ligger verbindt. In het gunstigste geval wordt de verticale belasting direct via de staalplaat 
overgedragen naar de kolom. Ware het niet dat de schetsplaat die de kolom met de ligger 
verbindt ook het frame met het paneel verbindt. In het ongunstigste geval wordt dus alle 
verticale belasting vanuit de liggers op de staalplaat afgedragen en draagt deze staalplaat de 
verticale belasting af op het CLT paneel, zie figuur 39 voor illustratie.  

Een tweetal analyses zijn uitgevoerd om de invloed van de verticale belasting te bepalen. 
Allereerst is met de verticale belasting op de ligger gevarieerd bij een gelijkblijvende 
veerstijfheid van de verbinding tussen de schetsplaat en ankerplaat (78.500 N/mm). De 
veerstijfheid van deze verbinding is bepaald in 3.4.4, tabel 7 (157/2 kNm) Ten tweede is 
gevarieerd met de verticale belasting op de ligger bij een veerstijfheid van de verbinding tussen 
de schetsplaat en ankerplaat van 150.000 N/mm (ca. 2x de originele stijfheid).  

 

 

 

 

 

 

 

 
In figuur 38 is de hoeveelheid verticale belasting op de ligger uitgezet tegen de horizontale 
vervorming van het semi-integral CLT infilled frame. Met de hoeveelheid verticale belasting is 
gevarieerd van 0 tot 50 N/mm. De invloed van de verticale belasting op de horizontale 
vervorming is bij een verticale belasting van 50 N/mm minder dan 1%, dit geldt zowel bij een 
veerstijfheid van de verbinding tussen de schetsplaat en ankerplaat van 78.500 N/mm als 
150.000 N/mm.  
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In figuur 41 is de hoeveelheid verticale belasting op de ligger uitgezet tegen de extra verticale 
(druk-) belasting in het CLT paneel.  

De extra verticale belasting in het paneel van het basismodel is 14 kN bij een verticale belasting 
op de ligger van 50 kN/m. De liggerlengte in het model is 2,6 meter wat inhoud dat er bij een 
belasting van 50 kN/m een verticale belasting is aangebracht van 130 kN. Het paneel draagt 
circa 11% (14/130) van de verticale belasting op de ligger.  

 

 

  

figuur 40 Invloed van de verticale belasting op de ligger op de horizontale vervorming 
van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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figuur 41 Invloed van de verticale belasting op de verticale belasting in het CLT paneel 
van het basismodel  
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4.3. Overzicht invloed belangrijkste parameters op horizontale 
stijfheid basismodel 

De belangrijkste onderdelen uit de parameterstudie zijn samengevoegd in figuur 42. In figuur 42 
zijn de relatieve waarden van de parameters uitgezet tegen de horizontale vervorming van het 
semi-integral CLT infilled frame, dit in navolging op het onderzoek van Jeroen van den 
Berkmortel [BER10].  

Het basismodel heeft voor alle onderdelen een relatieve waarde van 1,0. Bij een afmeting van 
de kolommen van 600x600 mm hoort een relatieve waarde van 1,5 (600/400). Relatieve 
waarden zijn gebruikt omdat hieruit direct zichtbaar wordt welke parameter de meeste invloed 
heeft op de horizontale stijfheid. 

De invloed van de verticale belasting is zo marginaal dat deze niet in figuur 42 is opgenomen. 
Hierbij moet wel vermeldt worden dat het gaat om een eerste orde elastische berekening. 

figuur 42 Relatieve waarden (0,0-2,0) invloed belangrijkste parameters op horizontale
vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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4.4. Conclusie 
In figuur 42 zijn de relatieve waarden van de parameters uitgezet tegen de horizontale 
vervorming van het semi-integral CLT infilled frame. Het is echter reëler om te kijken naar de 
invloed van de belangrijkste parameters binnen een range van de relatieve waarden van 0,5 tot 
1,5 dan van 0,0 tot 2,0.  

In figuur 43 is een overzicht gegeven van de invloed van de belangrijkste parameters binnen 
een range van de relatieve waarden van 0,5 tot 1,5. De stijfheid van het basismodel van het 
semi-integral CLT infilled frame wordt het meest beïnvloed door de dikte van het CLT paneel en 
de stijfheid van de verbinding tussen de ankerplaat en de schetsplaat. De invloed van andere 
parameters als de afmetingen van de kolommen en liggers zijn nagenoeg verwaarloosbaar. 
Daarnaast is de stijfheid van de ingelijmde draadeinden al zo groot in vergelijking met 
bijvoorbeeld de stijfheid van de verbinding tussen de staalplaten dat de invloed van de wijziging 
van stijfheid van de ingelijmde draadeinden bijna verwaarloosbaar is.  

Om het systeem te optimaliseren dient te meeste aandacht uit te gaan naar de verbinding 
tussen de staalplaten en de keuze van het CLT paneel.  

  

figuur 43 Relatieve waarden (0,5-1,5) invloed belangrijkste parameters op horizontale
vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame  
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4.5. Vergelijking parameterstudie met parameterstudie door Van 
den Berkmortel 

In figuur 44 is het basismodel voor de parameterstudie van Van den Berkmortel [BER10] 
weergegeven. Van den Berkmortel deed numeriek onderzoek naar semi-integral CLT infilled 
frames, zie hiervoor de literatuurstudie behorend bij dit onderzoek.  

De uitgangspunten van zijn model zijn;  

 Verdiepingshoogte:    3400 mm 
 H.o.h. afstand kolommen:   3400 mm 
 Vezelrichting toplaag horizontaal 
 Speling tussen paneel en frame:  10 mm 
 Verticale belasting:    0 N/mm 
 Werking verbindingen:   alleen evenwijdig aan kolom/ligger 
 Sterkte verbinding:    58 kN per verbinding (2x 29 kN/snede) 
 Belasting:     250 kN puntlast in de linkerbovenhoek 

 
De parameters waar mee gevarieerd is; 

 Afmetingen kolommen:   400x400 mm 
 Afmetingen liggers:    400x400 mm 
 CLT paneel     CLT-216 ff 
 Totaal aantal verbindingen:   16 mm 
 Stijfheid verbinding:    96 kN/mm per verbinding  

(2x 48 kN/mm per snede) 
 

De algemene geometrie en de 
horizontale belasting bij de 
parameterstudie van Van den 
Berkmortel zijn gelijk aan de 
geometrie en de horizontale 
belasting van de parameterstudie 
in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de parameterstudies zijn 
direct met elkaar te vergelijken.  

Van den Berkmortel 
concludeerde dat de afmetingen 
van de kolommen en liggers een 
minimale invloed hebben op de 
horizontale stijfheid van zijn semi-
integral CLT infilled frame. Het 
aantal verbindingen en de 
stijfheid van de verbindingen in 
combinatie met de dikte van het 
CLT paneel beïnvloeden de 
horizontale stijfheid van het semi-
integral CLT infilled frame het 
meest.   

figuur 44 Basismodel semi-integral infilled frame Van den
Berkmortel [BER10] 
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In figuur 45 is een overzicht gegeven van de invloed van de belangrijkste 
parameters op de horizontale stijfheid van zowel het basismodel als behandeld in paragraaf 4.2 
(Koets) als het basismodel van Van den Berkmortel [BER10].   
 
De invloed van de dikte/type CLT paneel op de horizontale stijfheid is vergelijkbaar. Bij het 
model van Van den Berkmortel heeft de opbouw van het CLT paneel een grotere invloed dan bij 
het model van Koets. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat Van den Berkmortel, in 
tegenstelling tot Koets, de kolom-ligger verbinding als scharnierend uitgevoerd heeft. Daarnaast 
speelt de stijfheid van de verbindingen tussen het paneel en het frame een belangrijke rol in de 
horizontale stijfheid van het semi-integral CLT infilled frame.  
 
Concluderend kan opgemerkt worden dat de horizontale stijfheid van het systeem van Van den 
Berkmortel [BER10] vergelijkbaar is met de horizontale stijfheid van het systeem met een 
verbinding in de hoeken met ingelijmde draadeinden. Waarbij Van den Berkmortel vier 
verbindingen toepaste met 2 buizen en de kolom-ligger verbinding als scharnierend 
modelleerde, terwijl bij huidige basismodel de invloed van de rotatieveerstijfheid van de 
verbinding wel is meegenomen.  
  

figuur 45 Relatieve waarden (0,5-1,5) invloed belangrijkste parameters op horizontale
vervorming van het basismodel van het semi-integral CLT infilled frame van Koets en
Van den Berkmortel  
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figuur 47 Verplaatsingen [WIL11]                          
a) rotatie fundering, b) buiging, c) afschuiving 

4.6. Basismodel met een hoogte van 2 bouwlagen  
Om inzicht te krijgen in de krachtverdeling bij modellen met meerdere bouwlagen is een model 
van 2 bouwlagen gebouwd. De opbouw van het systeem is exact hetzelfde als die van het 
basismodel. In plaats van één belasting van 250 kN is per bouwlaag een belasting van 125 kN 
aangebracht. De optredende vervormingen zijn weergegeven in figuur 46 en tabel 9. De 
kolommen zijn dit maal uitgevoerd als doorgaande kolommen. 
  
tabel 9 Resultaten basismodel met 2 bouwlagen, verplaatsingen in linkerbovenhoeken 
Hoogte/ model Belasting 3400 mm 7200 mm Rel. 

verplaatsing 
Basismodel 250 kN 7,40 mm -  1/460 H 
Basismodel (2) 250 kN 7,48 mm 12,1 mm 1/595 H 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De totale verplaatsing van de constructie 
bestaat uit vervormingen t.g.v. rotatie van de 
fundering, buiging en afschuiving. De resultaten 
in tabel 9 zouden niet correct zijn als de 
vervormingen van het systeem alleen bestaan 
uit buigvervormingen. De vervormingen bestaan 
voornamelijk uit afschuifvervormingen doordat 
de afschuifstijfheid niet oneindig groot is. Dit is 
ook te zien aan de vormingen in figuur 46, deze 
vervorming vertoond sterkte overeenkomsten 
met de vervorming van een systeem als 
weergegeven in figuur 47c. Bij het toenemen 
van de afschuifstijfheid zullen de vervormingen 
hoofdzakelijk bestaan uit buigvervormingen, dit 
is mogelijk door bijvoorbeeld de stijfheid van de 
paneel-frame verbinding te verhogen.  
 

figuur 46 Basismodel met 2 bouwlagen, links: onvervormde toestand rechts: vervormde toestand, 
belasting 250 kN, schaalfactor 50 
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Het grote verschil tussen modellen met één bouwlaag en meerlaagse modellen 
is dat bij meerlaagse modellen buiging een grotere rol speelt. De buigstijfheid wordt 
voornamelijk bepaald door de afmetingen van de kolommen en daardoor is de invloed van de 
afmetingen van de kolommen nu een van de belangrijke factoren. In deel III is een meer 
uitgebreide studie weergegeven van een infilled frame constructie met meerdere bouwlagen. 
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Deel	III:	
 

Numeriek onderzoek 
- 

Referentieproject gebouw ‘De Maas’ 
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5. Referentieproject / optimalisatie verbinding 

5.1. Inventarisatie opties verbetering verbinding tussen staalplaten 
Uit de parameterstudie in deel II blijkt dat om het systeem te optimaliseren de meeste aandacht 
uit dient te gaan naar de verbinding tussen de staalplaten en naar het CLT paneel.   

De overige studies worden uitgevoerd met een CLT paneel van Stora Enso met een dikte van 
216 mm, dit in navolging van op het onderzoek van Van den Berkmortel die een CLT paneel 
van Finnforest met een dikte van 216 mm gebruikte in zijn modellen. 

De verbinding tussen de staalplaten vereist extra aandacht, enkele opties zijn; 

- Verbinding met voorspanbouten (huidige verbinding basismodel) 
Het nadeel van de huidige verbinding (figuur 48) is dat het een enkelsnedige verbinding is 
waarbij de excentriciteit voor rotatie van de bouten zorgt. 

De verbinding heeft daarnaast een relatief lage sterkte door de relatief lage toelaatbare 
wrijvingsweerstand. Het gebruik van voorspanbouten op de bouwplaats is niet gebruikelijk en er 
is weinig onderzoek gedaan naar het gedrag van voorspanbouten in enkelsnedige 
verbindingen. 

De trekkrachten worden door de draadeinden opgenomen en de drukkrachten worden direct 
door het paneel opgenomen. Dit heeft als voordeel dat de verbinding met ingelijmde 
draadeinden minder gevoelig is voor vermoeiing ten gevolge van wisselende belastingen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbinding met injectiebouten 
Het toepassen van een verbinding met injectiebouten is niet gewenst. Het toepassen van 
injectiebouten op de bouwplaats vraagt namelijk extra aandacht. Een voordeel van dit 
verbindingstype is dat de gatspeling opgevuld wordt. 
 
 
  

figuur 48 Detail basismodel (detailvariant 1.0) 
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Verbinding met aluminium plaat met tandverbinding 
Een verbinding met een aluminium plaat in combinatie met een tandverbinding heeft een relatief 

hoge sterkte en stijfheid. De opneembare schuifkracht is ca. 
√ , √

200

57	 / 2	 Wanneer we uitgaan van 50 N/mm2 komt dat bij een belasting van 300 kN neer op 
een oppervlakte van 60x100 mm. Doordat de tanden in elkaar vallen is de speling op de 
verbinding minimaal wat zorgt voor een hoge stijfheid van de verbinding. 
 
- Verbinding met pasbouten 
Een verbinding met pasbouten is alleen mogelijk als er voldoende stelmogelijkheden zijn. 
  
- Verbinding met bouten in ruime gaten 
Een verbinding met bouten in ruime gaten is niet aan te raden omdat hierdoor de stijfheid van 
de verbinding afneemt.  
 
Verbinding met dubbele boutrijen 
Een verbinding met dubbele boutrijen of een dubbelsnedige verbinding als weergegeven in 
figuur 49 is niet mogelijk. De ruimte voor de verbinding is beperkt en de minimale rand- en 
tussenafstanden maken het onmogelijk om dit type verbinding toe te passen. 

 

 
figuur 49 Enkelsnedige en dubbelsnedige verbindingen tussen staalplaten a-d [INS11] 
 
- Dubbelsnedige verbinding met twee hoekstalen 
Een dubbelsnedige verbinding met twee hoekstalen 
is echter wel mogelijk. Dit type verbinding wordt 
vooral gebruikt voor het koppelen van kolommen en 
liggers. (Zie figuur 50)  
 
Het stalen T-stuk in figuur 48 kan worden vervangen 
door twee hoekstalen. Hierdoor ontstaat een 
symmetrische verbinding waardoor de stijfheid van 
de verbinding toeneemt omdat het roteren van de 
bouten nu uitgesloten wordt.  

figuur 50 Verbinding met dubbele
hoekstalen [SCI02] 
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5.2. Vergelijking belangrijkste opties verbinding tussen staalplaten  
Een inventarisatie van de mogelijkheden voor het verbeteren van de verbinding uit figuur 48 
heeft geleid tot twee nieuwe varianten. De twee varianten zijn weergegeven in figuur 51. 
 
Detailvariant 1.1. is een symmetrische verbinding met dubbele hoekstalen. Stelruimte 
evenwijdig aan de diagonaal van de constructie is mogelijk door het toepassen van zowel 
moeren boven als onder de flenzen van hoekstalen.  
 
De verbinding is stijver dan detailvariant 1.0 (figuur 48), omdat het een symmetrische verbinding 
is in combinatie met pasbouten. Door slobgaten in de staalplaat haaks op de diagonaal van de 
constructie te maken worden de draadeinden zuiver op trek of druk belast. Het knikken van de 
draadeinden wordt voorkomen door de stelruimte onder hoekstalen zo beperkt mogelijk te 
houden.  
 
In de fabriek kan één van de twee hoekstalen worden aangebracht. Het paneel kan daarna op 
de bouwplaats horizontaal worden aangebracht waarna het tweede hoekstaal kan worden 
gemonteerd. De dikte van de staalplaat is aangepast aan de dikte van de hoekstalen om er zo 
voor te zorgen dat bij bezwijken altijd de hoekstalen als eerste zullen bezwijken.  

 
 

figuur 51 Schematisch overzicht detailvarianten 1.1 en 1.2 
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Detailvariant 1.2 is een asymmetrische verbinding met een aluminium 
tandverbinding. De krachten worden volledig via de tanden overgedragen waardoor rotatie van 
de bouten niet kan ontstaan. Voor een aluminium verbinding is gekozen omdat deze eenvoudig 
te maken is door middel van extrusie.  
 
Stelruimte evenwijdig aan de diagonaal van de constructie wordt wederom mogelijk gemaakt 
door het toepassen van zowel moeren boven als onder de flenzen van het T-stuk. De 
verbinding is relatief goedkoop doordat de platen d.m.v. extrusie gemaakt kunnen worden. 
Daarnaast worden de krachten alleen evenwijdig met diagonaal van de constructie 
overgedragen zodat de draadeinden wederom zuiver op trek of druk belast worden. 

5.2.1. Deelconclusie verbetering verbinding  

Detailvariant 1.1. biedt de meeste voordelen. De benodigde onderdelen blijven beperkt tot een 
staalplaat en twee hoekprofielen. Het nadeel van de verbinding is dat het aanbrengen van het 
tweede hoekstaal een extra handeling op de bouwplaats met zich meebrengt. De bouten 
hoeven echter niet meer voorgespannen te worden zoals bij detailvariant 1.0 het geval was. 
Doordat er nu voldoende stelmogelijkheden zijn is het namelijk mogelijk om pasbouten toe te 
passen.  
 
Doordat de stijfheid van de verbinding tussen de staalplaten ten opzichte van het basismodel in 
hoofdstuk 4, met bijna een factor twee toeneemt (296 kN/mm i.p.v. 157 kN/mm) is de 
horizontale verplaatsing nog maar 5,9 mm in plaats van 7,4 mm. De stijfheid van het systeem is 
daarmee maar liefst 22% hoger dan de stijfheid van het systeem dat door Van den Berkmortel 
[BER10] ontworpen is. 
 
Een nadeel van de onderzochte verbindingen is dat de minimale h.o.h. afstand tussen de 
draadeinden ca. 100 mm is. Bij minimale randafstand van ca. 2,5d wordt de minimale 
paneeldikte (100+5x24) 220 mm.  
 
Om deze reden is detailvariant 1.1a 
ontwikkeld, geschikt voor minder zwaar 
belastte constructies, waarbij de 
draadeinden in één rij geplaatst kunnen 
worden. De minimale paneeldikte is nu 
circa 100 mm. De verbinding is nu een 
symmetrische verbindingen met behulp 
van een U-profiel. (Zie figuur 52) 
 
In dit U-profiel dienen sparingen gemaakt 
te worden om de bouten aan te kunnen 
draaien. Door de sparingen om en om 
aan weerszijden van het profiel te 
plaatsen ontstaat een volledig 
symmetrische verbinding. De sterkte en 
stijfheid van de verbinding hangt onder 
andere af van de grootte van gaten t.b.v. 
montage, de afmetingen van het U-
profiel, de toegepaste bouten en de 
toegepaste draadeinden. 

figuur 52 Schematisch overzicht detailvariant 1.1a 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel III: Numeriek onderzoek – referentieproject 65 

 

6. Bepaling stijfheid meerlaagse infilled frame: model 
3400b 

6.1. Algemene gegevens  
Dimensies, zie figuur 53 

 Verdiepingshoogte:     3400 mm 
 Aantal bouwlagen:     1 t/m 5 
 H.o.h. afstand kolommen:    3400 mm 
 Koppeling kolommen: scharnierend 
 Vezelrichting toplaag horizontaal (richting 1) 
 Speling tussen paneel en frame:   40 mm 
 Afmetingen kolommen:    530x530 mm 
 Afmetingen liggers:     300x600 mm 
 Rotatieveerconstantes kolom-liggerverbinding (Cr): 1,72 E+10 Nmm/rad 
 Dikte schetsplaat     20 mm 
 Dikte ankerplaat     2x10 mm 
 CLT paneel      CLT-216 se 
 Totale veerstijfheid verbinding staalplaten (Ce): 296.000 N/mm*  

Per bout (Ce/2) (2 bouten M24):   148.000 N/mm 
 Totale veerstijfheid verbinding staalplaten (Ch): 0 N/mm  
 Totale veerstijfheid ingelijmde draadeinden (Ced): 742.000 N/mm  

Per twee draadeinden(Ced/2):    371.000 N/mm 
Per draadeind (Ced/4):     185.500 N/mm 

 Totale veerstijfheid ingelijmde draadeinden (Chd): 2 E+8 N/mm  
 Elementen scharnierend verbonden met fundering 

 
Belastingen 

 Verticale belasting:   
0 N/mm en 25 N/mm 

 Belastinggeval 1:  400/n kN, 
puntlast in de linkerbovenhoek van 
de verdieping 
(met n is het aantal verdiepingen) 

 Belastinggeval 2: 400 kN 
puntlast in de linkerbovenhoek 

 
*Een stijfheid van 296 kN/mm is 
gehanteerd en dit is circa. twee maal de 
stijfheid die gehanteerd is voor het 
basismodel (157 kN/mm), de berekening 
is weergeven in bijlage 5.   

figuur 53 Schematisch overzicht model
3400b 
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6.2. Resultaten berekeningen  
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 10. De horizontale verplaatsingen 
zijn gemeten in de linkerbovenhoek van het model, dan wel in de linkerbovenhoek van de 
verdieping. 
 
tabel 10 Horizontale verplaatsing in linkerbovenhoek, model 3400b, verdiepingshoogte 3400 mm  
3400b Belasting: 400 kN (F top) Belasting: 400/n kN  

(per verdieping) 
Bouwlaag/ 
Verplaatsing 
(mm) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Model 3400b-5 76,7 58,2 40,6 24,5 10,7 42,1 36,1 28,5 19,6 9,9 
Model 3400b-4 - 52,1 37,1 22,9 10,3 - 30,6 25,5 18,4 9,7 
Model 3400b-3 - - 33,7 21,4 9,9 - - 21,7 16,9 9,5 
Model 3400b-2 - - - 19,9 9,5 - - - 14,7 9,4 
Model 3400b-1 - - - - 9,2 - - - - 9,2 
 

6.3. Vakwerkmodel 
Het semi-integral CLT infilled frame vertoont sterkte overeenkomsten met een 
vakwerkconstructie met gekruiste diagonalen. De totale verplaatsing van de constructie bestaat 
uit vervormingen t.g.v. rotatie van de fundering, buiging en afschuiving. De vervormingen t.g.v. 
de rotatie van de fundering worden momenteel buiten beschouwing gelaten. De vergelijkingen 
die zijn opgesteld om de vervormingen te bepalen zijn gebaseerd op de volgende punten; 
 

- Elke verdieping heeft dezelfde hoogte 
- Elke verdieping heeft identieke schoren (infill) 
- De eigenschappen van de kolommen, liggers en diagonalen zijn constant over te hoogte 

van het gebouw 
 
De geometrie van het vakwerkmodel is weergegeven in figuur 54.  
 
Met;  

    Beukmaat in mm 
 Lengte diagonaal in mm 
 Verdiepingshoogte in mm 
 Gebouwhoogte in mm 
 Elasticiteitsmodulus diagonaal in N/mm2 
 Oppervlakte diagonaal in mm2 
 Elasticiteitsmodulus kolom in N/mm2 
 Oppervlakte kolom in mm2 

 Dwarskracht in N 
 /2, Afstand tot neutrale lijn in mm 
 Puntlast in N 
 Q-last in N/mm

figuur 54 Geometrie vakwerkmodel 
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6.3.1. Vervormingen t.g.v. afschuiving 

De afschuifstijfheid van een vakwerkconstructie met gekruiste diagonalen is te bepalen met 
formule (6.1); formules (6.1-6.8) zijn gebaseerd op het dictaat van Hoenderkamp [HOE11].  

 (geometrie volgens figuur 54)     (6.1) 

De bijbehorende vervorming per verdieping is te bepalen met formule (6.2); 

            (6.2) 

De totale vervorming op verdieping n is te bepalen met formule (6.3); 
∑           (6.3) 

6.3.2. Vervormingen t.g.v. buiging  
De buigstijfheid van een vakwerkconstructie met gekruiste diagonalen is te bepalen met formule 
(6.4); 

2 2 , 	 /2, afstand van kolom tot de neutrale lijn in mm (6.4) 
 
De bijhorende vervorming aan de top van het gebouw, bij een gelijkmatig verdeelde horizontale 
belasting, is te bepalen met formule (6.5);  

          (6.5) 

De bijhorende vervorming aan de top van het gebouw, bij een puntlast aan de top van het 
gebouw, is te bepalen met formule (6.6);  

          (6.6) 

6.3.3. Vakwerkmodel voor model 3400b 
De vervorming van een constructie met 5 bouwlagen, bij een horizontale puntlast aan de top 
van 400 kN is; 

5 5
. 	 	 . 	 	 .

	       (6.7) 

De vervorming van een constructie met 1 bouwlaag, bij een horizontale puntlast aan de top van 
400 kN is; 

1 1
. 	 	 . 	 	

	       (6.8) 

Met behulp van de gegevens in tabel 10 en formules (6.7) en (6.8) zijn de waarden voor  en 
 te bepalen. Voor het bepalen  is een waarde van 3400 en 3400	  

aangehouden. 

 = 1,52 E+8 N  

 = 2,07 E+16 Nmm2  
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figuur 55 Horizontale verplaatsing semi-integral CLT infilled frame 3400b (FEM) en vakwerkmodel
(x), met een hoogte van 5 verdiepingen
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6.4. Vergelijking horizontale verplaatsingen infilled frame met 
vakwerkmodel 

Een waarde van  = 1,52 E+8 N komt overeen met een vakwerkmodel met stalen diagonalen 
(op trek en druk belast) met een diameter 36 mm met een elasticiteitsmodulus van 210.000 
N/mm2. Daarbij komt een waarde van  = 2,1 E+16 Nmm2 overeen met een vakwerkmodel 
met houten kolommen met een oppervlakte van 528x528mm2 met een elasticiteitsmodulus van 
12.800 N/mm2. De afmetingen van de kolommen zijn afgerond tot 530x530 mm. 
 
In figuur 55 zijn de horizontale verplaatsingen van het vakwerkmodel (x) vergeleken met de 
horizontale verplaatsingen van het semi-integral CLT infilled frame. In figuur 55 zijn de 
resultaten vergeleken van het model met een hoogte van 5 bouwlagen. De horizontale belasting 
voor belastinggeval 1 is 80 kN per verdieping, de horizontale belasting voor belastinggeval 2 is 
400 kN aan de top (T).   
 

 
Het gedrag van het staafmodel, het vakwerkmodel, is nagenoeg identiek aan het gedrag van 
het semi-integral CLT infilled frame, de maximale afwijking van de horizontale vervormingen is 
1%. Dit geldt ook voor modellen met 1 t/m 4 bouwlagen voor zowel belastinggeval 1 als 2. 
Daarnaast kan men het vakwerkmodel gebruiken om het gedrag van een semi-integral CLT 
infilled frame met meer dan 5 bouwlagen te bepalen.  
 
Met behulp van het vakwerkmodel kan op een eenvoudige wijze het gedrag van het semi-
integral infilled frame benaderd worden. In paragraaf 6.5 is de krachtswerking in het 
vakwerkmodel (vakw.) vergeleken met de krachtswerking in het infilled frame (inf.). De krachten 
in de kolommen en de liggers in het vakwerkmodel en in het numerieke model zijn met elkaar 
vergeleken. Daarnaast zijn de krachten in de diagonalen van het vakwerkmodel vergeleken met 
de krachten in de diagonale staaf die in het model als offset wordt gebruikt. (Zie hiervoor tabel 
11 en figuur 14) 
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6.5. Vergelijking krachtswerking infilled frame met vakwerkmodel  
In tabel 11 is een overzicht weergegeven van de optredende normaalkrachten in zowel de 
staven van het semi-integral CLT infilled frame als in het vakwerkmodel. De modellen met vijf 
bouwlagen zijn belast met een horizontale puntlast van 80 kN per verdieping. De optredende 
normaalkrachten zijn nagenoeg gelijk, de maximale afwijking is 4%. Een overzicht van de 
codering van de staven is weergegeven in figuur 56. Het vakwerkmodel geeft een onveilige 
benadering van de optredende normaalkrachten in de kolommen (-3%) en geeft een veilige 
benadering voor de optredende normaalkrachten in de diagonalen (+4%). De optredende 
normaalkrachten in de liggers zijn nagenoeg gelijk. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de 
kolom-ligger verbinding van het semi-integral CLT infilled frame niet als scharnierend is 
uitgevoerd, hierdoor worden de diagonalen ontlast en de kolommen extra belast in vergelijking 
met een scharnierend raamwerk.  

 
tabel 11 Vergelijking krachtswerking infilled frame 3400b, 5 bouwlagen, met vakwerkmodel 
(belastinggeval 1) 
Kolom Inf.  

F in kN 
Vakw. Ligger Inf.  

F in kN 
Vakw. Diagonaal Inf.  

F in kN 
Vakw. 

K0-L 1000,7 1000,6 L1 -38,1 -38,2 D0-1 272,8 282,0 
K0-R -1000,6 -999,4 L2 -37,5 -37,6 D0-2 -274,6 -283,7 
K1-L 646,5 641,2 L3 -37,4 -37,6 D1-1 217,0 224,6 
K1-R -644,0 -638,8 L4 -37,5 -37,6 D1-2 -220,6 -228,0 
K2-L 365,3 361,2 L5 -38,7 -38,8 D2-1 162,2 168,0 
K2-R -362,8 -358,8    D2-2 -165,8 -171,4 
K3-L 164,0 161,2    D3-1 107,4 111,4 
K3-R -161,5 -158,8    D3-2 -111,0 -114,8 
K4-L 42,7 41,2    D4-1 52,8 54,8 
K4-R -40,2 -38,8    D4-2 -56,4 -58,3 
 
Een tweede analyse met een model van vijf bouwlagen is 
uitgevoerd. Hierbij is niet alleen een horizontale puntlast van 
80 kN per verdieping aangebracht maar ook een verticale 
belasting van 25 kN/m op de liggers. De maximale afwijking 
van de optredende normaalkrachten in de kolommen is -3%* 
en de maximale afwijking van de normaalkrachten in de 
diagonalen is +5%. De maximale afwijking van de optredende 
normaalkrachten in de liggers is +9%. 
 
*Met uitzondering van kolom K4-L die een afwijking heeft van 
13% op een normaalkracht van 14,3 kN  

figuur 56 Overzicht codering
staven vakwerkmodel 
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6.6. Conclusie  
Het semi-integral CLT infilled frame 3400b als weergegeven in figuur 53 is te schematiseren tot 
een eenvoudig vakwerkmodel met gekruiste diagonalen. Het vakwerkmodel benadert zowel de 
horizontale verplaatsingen als de krachtswerking goed voor modellen van 1-5 bouwlagen. Met 
krachtswerking wordt bedoeld de optredende normaalkrachten in kolommen, liggers en 
diagonalen. 
 
Doordat het gedrag voor alle modellen van 1-5 bouwlagen goed beschreven wordt is het 
vakwerkmodel geschikt om te gebruiken voor constructies met meer dan 5 bouwlagen. Het 
voordeel van een vakwerkmodel is dat de horizontale stijfheid en de optredende 
normaalkrachten kunnen worden bepaald zonder dat een uitgebreid eindige elementen model 
gemaakt dient te worden. 
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7. Bepaling stijfheid meerlaagse infilled frame: model 
5400 

Dimensies, zie figuur 57* 
 H.o.h. afstand kolommen:    5400 mm 
 Aantal bouwlagen:     1 t/m 5 

 
Voor overige specificaties,zie hoofdstuk 6. 
 
*Verbinding komt voort uit de geometrie.   

figuur 57 Schematisch overzicht model 5400
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7.1. Resultaten berekeningen  
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 12. De horizontale verplaatsingen 
zijn gemeten in de linkerbovenhoek van het model, dan wel in de linkerbovenhoek van de 
verdieping. 

tabel 12 Horizontale verplaatsing in linkerbovenhoek, model 5400, verdiepingshoogte 3400 mm   
5400 Belasting: 400 kN (F top) Belasting: 400/n kN  

(per verdieping) 
Bouwlaag/ 
Verplaatsing 
(mm) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Model 5400-5 44,6 34,3 24,5 15,4 7,1 25,2 22,2 18,1 12,9 6,8 
Model 5400-4 - 32,0 23,1 14,8 6,9 - 19,2 16,5 12,2 6,7 
Model 5400-3 - - 21,9 14,2 6,7 - - 14,3 11,4 6,6 
Model 5400-2 - - - 13,7 6,6 - - - 10,1 6,6 
Model 5400-1 - - - - 6,7 - - - - 6,7 
 

7.2. Vergelijking horizontale verplaatsingen infilled frame met vakwerkmodel 
Met behulp van de gegevens in tabel 12 en formules (6.7) en (6.8) zijn de waarden voor  en 

 te bepalen. Voor het bepalen  is een waarde van 5400 en 3400	  
aangehouden. 

 = 2,07 E+8 N  

 = 5,81E+16 Nmm2 

Een waarde van   = 2,07 E+8 N komt overeen met een vakwerkmodel met stalen diagonalen 
met een diameter 40,56 mm met een elasticiteitsmodulus van 210.000 N/mm2. Daarnaast komt 
een waarde van  = 5,81 E+16 Nmm2 overeen met een vakwerkmodel met houten kolommen 
met een oppervlakte van 558x558mm2 met een elasticiteitsmodulus van 12.800 N/mm2.  
 
In figuur 56 is een deel van de horizontale 
verplaatsingen van het vakwerkmodel (x) 
vergeleken met de horizontale 
verplaatsingen van het semi-integral CLT 
infilled frame (FEM) met een hoogte van 5 
bouwlagen.  
 
De horizontale belasting voor 
belastinggeval 1 is 80 kN per verdieping. 
Curve x5 geeft deels een onveilige 
benadering voor het gedrag van semi-
integral CLT infilled frame 5400.  
 
Curve x5 geeft alleen een onveilige 
benadering, daar waar de invloed van de 
buigstijfheid relatief groot is, dat wil zeggen 
in de bovenste helft van de constructie.  
De afmetingen van de kolommen zijn 

figuur 58 Deel hor. verplaatsing semi-integral CLT
infilled frame 5400 (FEM) en vakwerkmodel (x) 
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daarom gereduceerd tot 530x530mm2, daarnaast zijn de afmetingen van de 
diagonalen vergroot tot een diameter 41 mm. De horizontale verplaatsingen behorend bij dit 
vakwerkmodel zijn in figuur 58 aangegeven met curve x5, 530x530mm2. Het wijzigen van de 
afmetingen van de kolommen is met het oog op het bepalen van de stijfheid van de constructie 
verantwoord, de krachtswerking in het frame komt in paragraaf 7.3 aan bod.  
 
In figuur 59 zijn de horizontale verplaatsingen van het vakwerkmodel (x) vergeleken met de 
horizontale verplaatsingen van het semi-integral CLT infilled frame met een hoogte van 5 
bouwlagen. De horizontale belasting voor belastinggeval 1 is 80 kN per verdieping, de 
horizontale belasting voor belastinggeval 2 is 400 kN aan de top van de constructie (T). 
 
Het gedrag van het staafmodel is nagenoeg identiek aan het gedrag van semi-integral CLT 
infilled frame type 5400. De maximale afwijking van de horizontale verplaatsing is 1% bij 
modellen van 1 t/m 5 bouwlagen voor zowel belastinggeval 1 als 2. 
 
 
 

  

figuur 59 Horizontale verplaatsing semi-integral CLT infilled frame 5400 (FEM) en vakwerkmodel
(X) 
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7.3. Vergelijking krachtswerking infilled frame met vakwerkmodel  
In tabel 13 is een overzicht weergegeven van de optredende normaalkrachten in zowel de 
staven van het semi-integral CLT infilled frame als in het vakwerkmodel. De modellen met vijf 
bouwlagen zijn belast met een horizontale puntlast van 80 kN per verdieping. De optredende 
normaalkrachten zijn nagenoeg gelijk. Een overzicht van de codering van de staven is 
weergegeven in figuur 56.  

Het vakwerkmodel geeft een onveilige benadering van de optredende normaalkrachten in de 
kolommen (-3%) en geeft een veilige benadering voor de optredende normaalkrachten in de 
diagonalen (+4%). De optredende normaalkrachten in de liggers zijn tevens nagenoeg gelijk 
(+3%). 

 
tabel 13 Vergelijking krachtswerking infilled frame 5400, 5 bouwlagen, met vakwerkmodel 
(belastinggeval 1) 
Kolom Inf.  

F in kN 
Vakw. Ligger Inf.  

F in kN 
Vakw. Diagonaal Inf.  

F in kN 
Vakw. 

K0-L 633,1 630,5 L1 -35,9 -36,1 D0-1 229,8 234,8 
K0-R -631,6 -628,8 L2 -34,7 -34,9 D0-2 -232,7 -237,9 
K1-L 407,0 404,6 L3 -34,1 -35,0 D1-1 181,6 186,1 
K1-R -403,5 -401,4 L4 -34,1 -34,9 D1-2 -188,0 -192,1 
K2-L 230,3 228,3 L5 -37,0 -37,4 D2-1 135,5 138,8 
K2-R -226,6 -225,1     D2-2 -142,3 -144,8 
K3-L 103,7 102,3    D3-1 89,0 91,6 
K3-R -100,1 -99,2    D3-2 -95,8 -97,5 
K4-L 27,6 26,8    D4-1 42,7 44,2 
K4-R -23,9 -23,6    D4-2 -49,7 -50,4 
 
Een tweede analyse met een model van vijf bouwlagen is uitgevoerd. Hierbij is niet alleen een 
horizontale puntlast van 80 kN per verdieping aangebracht maar ook een verticale belasting van 
25 kN/m op de liggers. De maximale afwijking van de optredende normaalkrachten in de 
kolommen is -2%* en de maximale afwijking van de normaalkrachten in de diagonalen is +6%. 
De maximale afwijking van de optredende normaalkrachten in de liggers is +31%. 
 
*met uitzondering van kolom K3-L die een afwijking heeft van 58% op een belasting van 3,2 kN 
en kolom k4-L die een afwijking heeft van 5% op een belasting van 25,7 kN.  

7.4. Conclusie  
Het semi-integral CLT infilled frame 5400 als weergegeven in figuur 57 is te schematiseren tot 
een vakwerkmodel met gekruiste diagonalen. Het vakwerkmodel geeft een goede benadering 
voor zowel de horizontale verplaatsingen als de krachtswerking voor modellen van 1-5 
bouwlagen. Met krachtswerking wordt bedoeld de optredende normaalkrachten in de liggers, 
kolommen en diagonalen.  
 
Doordat het gedrag voor alle modellen van 1-5 bouwlagen goed beschreven wordt is het 
vakwerkmodel geschikt om te gebruiken voor constructies met meer dan 5 bouwlagen.  
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8. Bepaling stijfheid meerlaagse infilled frame: model 
7200 

Dimensies, figuur 60 
 H.o.h. afstand kolommen:    7200 mm 
 Aantal bouwlagen:     1 t/m 6 

 
Voor overige specificaties,zie hoofdstuk 6. 
 
  

figuur 60 Schematisch overzicht model 7200
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8.1. Resultaten berekeningen  
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 14. De horizontale verplaatsingen 
zijn gemeten in de linkerbovenhoek van het model, dan wel in de linkerbovenhoek van de 
verdieping. 

tabel 14 Horizontale verplaatsing in linkerbovenhoek, model 7200, verdiepingshoogte 3400 mm 
7200 Belasting: 400 kN (F top) Belasting: 400/n kN  

(per verdieping) 
Bouwlaag/ 
Verplaatsing 
(mm) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Model 7200-5 34,7 26,9 19,5 12,4 5,9 19,9 17,8 14,7 10,7 5,7 
Model 7200-4 - 25,8 18,7 12,1 5,8 - 15,6 13,6 10,2 5,7 
Model 7200-3 - - 18,2 11,7 5,7 - - 11,9 9,6 5,7 
Model 7200-2 - - - 11,6 5,6 - - - 8,6 5,7 
Model 7200-1 - - - - 5,8 - - - - 5,8 
 
 6 5 4 3 2 1     
Model 7200-6 45,9 36,6 28,3 20,3 12,8 6,0 400 kN (F top) 
Model 7200-6 24,9 22,7 19,6 15,7 11,0 5,8 400/n kN (per verd.) 
 
 

8.2. Vergelijking horizontale verplaatsingen infilled frame met vakwerkmodel 
Met behulp van de gegevens in tabel 14 en formules (6.7) en (6.8) zijn de waarden voor  en 

 te bepalen. Voor het bepalen  is een waarde van 7200 en 3400	  
aangehouden. 

 = 2,38 E+8 N  

 = 1,17 E+17 Nmm2 

Een waarde van  = 2,38 E+8 N komt 
overeen met een vakwerkmodel met stalen 
diagonalen met een diameter 45,4 mm met 
een elasticiteitsmodulus van 210.000 
N/mm2. Daarnaast komt een waarde van 

 = 1,17 E+17 Nmm2 overeen met een 
vakwerkmodel met houten kolommen met 
een oppervlakte van 596x596mm2 met een 
elasticiteitsmodulus van 12.800 N/mm2.  
 
In figuur 61 is een deel van de horizontale 
verplaatsingen van het vakwerkmodel (x) 
vergeleken met de horizontale 
verplaatsingen van het semi-integral CLT 
infilled frame met een hoogte van 6 
bouwlagen.  
 
  

figuur 61 Deel hor. verplaatsing semi-integral CLT
infilled frame 7200 (FEM) en vakwerkmodel (X) 
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figuur 62 Horizontale verplaatsing semi-integral CLT infilled frame 7200 (FEM) en vakwerkmodel
(X) 

De horizontale belasting voor belastinggeval 1 is 400/6 kN per verdieping. 
Curve x6 geeft deels een onveilige benadering voor het gedrag van het semi-integral CLT 
infilled frame 7200. Curve x6 geeft echter alleen een onveilige benadering, daar waar de invloed 
van de buigstijfheid relatief groot is.  
 
De afmetingen van de kolommen zijn daarom gereduceerd tot 530x530mm2 en de diagonalen 
zijn vergroot tot een diameter van 46,3 mm, in figuur 61 aangegeven met curve x6, 
530x530mm2.  
 
In figuur 62 zijn de horizontale verplaatsingen van het vakwerkmodel (x) vergeleken met de 
horizontale verplaatsingen van het semi-integral CLT infilled frame met een hoogte van 6 
bouwlagen. De horizontale belasting voor belastinggeval 1 is 400/6 kN per verdieping, de 
horizontale belasting voor belastinggeval 2 is 400 kN aan de top (T).   
 

 
Het gedrag van het staafmodel is een goede benadering voor het gedrag van semi-integral CLT 
infilled frame type 7200. De maximale afwijking van de horizontale verplaatsing is 6% bij een 
model van 1 bouwlaag, bij een model met 2-6 bouwlagen is de maximale afwijking slechts 1% 
voor zowel belastinggeval 1 als 2. 
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8.3. Vergelijking krachtswerking infilled frame met vakwerkmodel  
In tabel 15 is een overzicht weergegeven van de optredende normaalkrachten in zowel de 
staven van het semi-integral CLT infilled frame als in het vakwerkmodel. De modellen met vijf 
bouwlagen zijn belast met een horizontale puntlast van 80 kN per verdieping. De optredende 
normaalkrachten zijn nagenoeg gelijk. Een overzicht van de codering van de staven is 
weergegeven in figuur 56.  

Het vakwerkmodel geeft een onveilige benadering van de optredende normaalkrachten in de 
kolommen (-3%) en geeft een veilige benadering voor de optredende normaalkrachten in de 
diagonalen (+3%). De optredende normaalkrachten in de liggers zijn tevens nagenoeg gelijk 
(+3%) . 

 
tabel 15 Vergelijking krachtswerking infilled frame 7200, 5 bouwlagen, met vakwerkmodel 
(belastinggeval 1) 
Kolom Inf.  

F in kN 
Vakw. Ligger Inf.  

F in kN 
Vakw. Diagonaal Inf.  

F in kN 
Vakw. 

K0-L 474,9 473,1 L1 -33,5 -34,3 D0-1 214,8 219,0 
K0-R -472,8 -471,3 L2 -31,6 -32,6 D0-2 -219,7 -223,3 
K1-L 305,6 304,0 L3 -31,7 -32,7 D1-1 169,1 172,8 
K1-R -301,6 -300,4 L4 -31,5 -32,5 D1-2 -178,5 -181,1 
K2-L 173,0 171,7 L5 -35,6 -36,1 D2-1 125,7 128,7 
K2-R -169,1 -168,3    D2-2 -134,9 -136,8 
K3-L 78,2 77,3    D3-1 82,3 84,4 
K3-R -74,3 -73,8    D3-2 -91,4 -92,5 
K4-L 21,3 20,7    D4-1 38,6 40,0 
K4-R -17,2 -17,1    D4-2 -48,3 -48,5 
 
Daarnaast is een tweede analyse met een model van vijf bouwlagen uitgevoerd. Hierbij is niet 
alleen een horizontale puntlast van 80 kN per verdieping aangebracht maar ook een verticale 
belasting van 25 kN/m op de liggers.  
 
De maximale afwijking van de optredende normaalkrachten in de kolommen varieert van -3% 
tot +2%* en de maximale afwijking van de normaalkrachten in de diagonalen varieert van -2% 
tot +7%. De maximale afwijking van de optredende normaalkrachten in de liggers varieert van -
24% tot +19%. 
 
*met uitzondering van kolom K2-L die een afwijking heeft van ca. 200% op een belasting van 
1,06 kN 

8.4. Conclusie  
Het semi-integral CLT infilled frame 7200 als weergegeven in figuur 60 is te schematiseren tot 
een eenvoudig vakwerkmodel met gekruiste diagonalen. Het vakwerkmodel geeft een goede 
benadering voor zowel de horizontale verplaatsingen als de krachtswerking voor modellen van 
1-6 bouwlagen.  
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figuur 64 Referentieproject Huijsmans, Teeuwen [TEE09]: 
vereenvoudige plattegrond voor gebouw ‘De Maas’ 

9. Bepaling stijfheid meerlaagse infilled frame: 
model voor gebouw ‘De Maas’ 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de capaciteit 
van een gebouw in hout en een gebouw in staal/beton met semi-
integral infilled frames is een referentieproject gekozen wat ook 
voorkomt in voorgaande onderzoeken door Huijsmans [HUI04] en 
Teeuwen [TEE09] naar semi-integral infilled frames. Het raster is 
gebaseerd op het gebouw genaamd ‘De Maas’. (figuur 63) 

Teeuwen ontwierp een gebouw, met  een plattegrond als in figuur 
64, van 20 bouwlagen. Dit resulteerde in een maximale horizontale 
verplaatsing aan de top van 1/450 van de totale hoogte.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

figuur 63 gebouw 'De
Maas' in Rotterdam aan
de Boompjes [SKY11] 
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Dimensies, zie figuur 65. 
 Verdiepingshoogte:     3400 mm 
 Koppeling kolommen: scharnierend 
 Aantal bouwlagen:     1 t/m 3 
 H.o.h. afstand kolommen:    7200 en 5400 mm 
 Vezelrichting toplaag horizontaal (richting 1) 
 Speling tussen paneel en frame:   40 mm 
 Afmetingen kolommen:    530x530 mm 
 Afmetingen liggers:     300x600 mm 
 Rotatieveerconstantes kolom-liggerverbinding (Cr): 1,72 E+10 Nmm/rad 
 Dikte schetsplaat     20 mm 
 Dikte ankerplaat     2x10 mm 
 CLT paneel      CLT-216 se 
 Totale veerstijfheid verbinding staalplaten:  296.000 N/mm (//)(┴=0) 

Per bout (Ce/2):     148.000 N/mm 
 Totale veerstijfheid ingelijmde draadeinden:  742.000 N/mm (//) 

Per twee draadeinden(Ced/2):    371.000 N/mm 
Per draadeind (Ced/4):     85.000 N/mm 
(Haaks op diagonaal (Chd/2):     1E +08 N/mm) 

 Elementen scharnierend verbonden met fundering 
Belastingen 

 Verticale belasting:     0 N/mm en 25 N/mm 
 Belastinggeval 1:  400/n kN, puntlast in de linkerbovenhoek van de verdieping 

(met n is het aantal verdiepingen) 
 Belastinggeval 2: 400 kN puntlast in de linkerbovenhoek  

 
  

figuur 65 Schematisch overzicht model gebouw ‘De Maas’ 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel III: Numeriek onderzoek – referentieproject 81 

 

9.1. Resultaten berekeningen  
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 16. De horizontale verplaatsingen 
zijn gemeten in de linkerbovenhoek van het model, dan wel in de linkerbovenhoek van de 
verdieping. 

tabel 16 Horizontale verplaatsing in linkerbovenhoek, model De Maas  
De Maas Belasting: 400 kN (F top) Belasting: 400/n kN  

(per verdieping) 
Bouwlaag/ 
Verplaatsing 
(mm) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Model De Maas-3 - - 6,91 4,02 1,99 - - 4,31 3,57 2,23 
Model De Maas-2 - - - 4,81 1,99 - - - 3,40 2,35 
Model De Maas-1 - - - - 2,80 - - - - 2,80 
 

9.2. Vergelijking horizontale verplaatsingen infilled frame met vakwerkmodel 
In paragraaf 7.2 is de afschuifstijfheid van het semi-integral infilled frame met een beukmaat van 
5400 mm bepaald. Voor dit vakwerkmodel wordt voor de middelste beuk eveneens een 
diagonaal met een diameter van 41 mm toegepast.  

In paragraaf 8.2 is de afschuifstijfheid van het semi-integral infilled frame met een beukmaat van 
7200 mm bepaald. Voor de twee buitenste beuken wordt daarom ook een diagonaal met een 
diameter van 46,3 mm toegepast.  
 
De afmetingen van de kolommen zijn 530x530mm2, wat in overeenstemming is met de 
modellen met enkele beuken. 

 

figuur 66 Horizontale verplaatsing semi-integral CLT infilled frame De Maas (FEM) en 
vakwerkmodel (X) 
 
In figuur 66 zijn de horizontale verplaatsingen van het vakwerkmodel met drie beuken (x3) 
vergeleken met de horizontale verplaatsingen van het semi-integral CLT infilled frame met een 
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hoogte van 3 bouwlagen. De horizontale belasting voor belastinggeval 1 is 
400/3 kN per verdieping, de horizontale belasting voor belastinggeval 2 is 400 kN aan de top 
(T).   
 
De afmetingen van de diagonalen en de kolommen hoeven niet aangepast te worden aan het 
gedrag van het semi-integral infilled frame met 3 beuken. Voor een constructie met 1 bouwlaag 
is de maximale afwijking van de horizontale verplaatsing in de linkerbovenhoek 4%, waarbij het 
vakwerkmodel een veilige benadering geeft voor het gedrag van het infilled frame. 
 
De maximale afwijking van de horizontale verplaatsing is 2% voor een constructie met 2 
bouwlagen en 1% voor een constructie met drie bouwlagen, voor zowel belastinggeval 1 als 
belastinggeval 2.  

9.3. Vergelijking krachtswerking infilled frame met vakwerkmodel  
In tabel 17 is een overzicht weergegeven van de optredende normaalkrachten in zowel de 
staven van het semi-integral CLT infilled frame als in het vakwerkmodel. De codering is gelijk 
aan de codering in figuur 56, met uitzondering van de coderingen; LM (links midden), RM 
(rechts midden), M (midden). (Zie ook figuur 65) 

De verschillen tussen de optredende normaalkrachten zijn relatief klein. Voor de elementen met 
een normaalkracht van meer dan 50 kN is de maximale afwijking slechts 6%.  

 
tabel 17 Vergelijking krachtswerking infilled frame model De Maas met vakwerkmodel 
(belastinggeval 1) 
Kolom Inf.  

F in kN 
Vakw. Ligger Inf.  

F in kN 
Vakw. Diagonaal Inf.  

F in kN 
Vakw. 

K0-L 105,8 104,1 L1-L -89,1 -90,5 D0-1L 77,7 79,1 
K0-LM 10,5 14,9 L1-M -51,7 -51,3 D0-2L -87,8 -88,3 
K0-RM -10,1 -15,9 L1-R -15,5 -15,3 D0-1M 63,5 67,4 
K0-R -97,0 -95,0 L2-L -87,3 -89,9 D0-2M -68,7 -71,9 
K1-L 50,4 48,9 L2-M -58,1 -58,6 D0-1R 70,8 70,4 
K1-LM 12,7 14,0 L2-R -18,8 -18,7 D0-2R -75,7 -74,3 
K1-RM -1,9 -4,4 L3-L -97,5 -99,3 D1-1L 39,5 40,9 
K1-R -42,8 -42,1 L3-M -60,6 -61,6 D1-2L -63,5 -62,4 
K2-L 17,1 16,1 L3-R -20,3 -20,5 D1-1M 40,2 43,3 
K2-LM 9,8 9,4    D1-2M -50,9 -52,5 
K2-RM 2,5 1,7    D1-1R 48,1 48,4 
K2-R -9,5 -9,7    D1-2R -54,1 -53,5 
      D2-1L 13,0 14,4 
      D2-2L -39,1 -37,7 
      D2-1M 17,5 19,0 
      D2-2M -29,0 -29,2 
      D2-1R 22,4 22,6 
      D2-2R -28,2 -27,7 
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Daarnaast is een tweede analyse met een model van drie bouwlagen 
uitgevoerd. Hierbij is niet alleen een horizontale puntlast van 400/3 kN per verdieping 
aangebracht maar ook een verticale belasting van 25 kN/m op de liggers.  
 
De maximale afwijking van de optredende normaalkrachten in de kolommen varieert van -7% 
tot +14% en de maximale afwijking van de normaalkrachten in de diagonalen varieert van -12% 
tot +17%. De maximale afwijking van de optredende normaalkrachten in de liggers varieert van 
-33% tot +53%.  
 
Als we alleen kijken naar de twee zwaarst belastte elementen dan is de maximale afwijking voor 
de kolommen slechts -3%, voor de liggers -7% tot +5% en voor de diagonalen -1% tot -4%.  

9.4. Conclusie  
Het semi-integral CLT infilled frame De Maas als weergegeven in figuur 65 is te schematiseren 
tot een eenvoudig vakwerkmodel met gekruiste diagonalen. Het vakwerkmodel geeft een goede 
benadering voor de horizontale verplaatsingen voor modellen van 1-3 bouwlagen. De 
krachtswerking wordt minder nauwkeurig beschreven, de maximale afwijking is 7% voor de 
zwaarste belastte elementen. Met krachtswerking wordt bedoeld de optredende 
normaalkrachten in de liggers, kolommen en diagonalen.  
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10. Referentieproject: gebouw De Maas  

Bepaling capaciteit op basis van eisen t.a.v. de sterkte en stijfheid: gebouw De Maas  
 

10.1. Eerste orde elastische berekening raamwerk  
Op basis van een analyse van de stijfheid is in hoofdstuk 9 een vakwerkmodel opgesteld ter 
vervanging van het eindige elementen model van het semi-integral CLT infilled frame. De 
resultaten van de eerste orde elastische berekening van het vakwerkmodel zijn weergegeven in 
tabel 18.  

De ontwerpwaarden voor de winddruk voor het gebouw De Maas zijn in tabel 75 en tabel 76 
weergegeven.(Zie bijlage 4) Alleen twee veel voorkomende situaties worden beschouwd. De 
horizontale belasting t.g.v. wrijving is verwaarloosd.  

tabel 18 Resultaten berekening vakwerkmodel, horizontale vervorming t.g.v. windbelasting, 
windgebied II en III, eerste orde elastisch berekening 
Aantal verd. 
(Hoogte H in m) 

Windgebied III,  
ruwheidlengte 0,5 m 

Windgebied II,  
ruwheidlengte 0,2 m 

 ∆max 
mm 

H/∆max 
(<1/600) 
mm 

∆max 
mm 

H/∆max 
(<1/600) 
mm 

20 (68,0) 158,8 1/428 229,9 1/296 
18 (61,2) 107,2 1/571 159,3 1/384 
17 (57,8) 90,4 1/639 131,5 1/440 
16 (54,4) 74,5 1/732 107,5 1/507 
15 (51,0) 59,9 1/851 87,5 1/583 
14 (47,6)  48,3 1/986 70,6 1/674 
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10.2. Tweede-orde effecten 
Een voorbeeldberekening is uitgevoerd voor een constructie met 17 verdiepingen in windgebied 
II, ruwheidslengte 0,5m. Formules 10.1-10.12 volgens dictaat Hoenderkamp [HOE11]. 

10.2.1. Bepaling aanpendelende belasting  

De massa waarvoor de constructie in de stabiliteit moet voorzien wordt geschat met formule 
(10.1). Zie voor afmetingen gebouw genaamd ‘De Maas’: figuur 63, hoofdstuk 9. 

	
	

	 		 	 , 	 	 	 , 	 	 	 , 	 . .      (10.1) 

10.2.2. Bepaling kritische belastingen   

 
De kritische belasting voor de drie verschillende typen vervormingen; buiging ( , , afschuiving 
( ,  en rotatie van de fundering ( ,  zijn; 
 

, 	
, 	

	 , 	 	

, 	 	
	 , 	 	 	        (10.2) 

 
De buigstijfheid kan bepaald worden met formule (10.3). 
  

4 2 	2 	 	 	 	 	 	 	   (10.3) 

12.800	 	 4	 	530 2	 	530 	 	9900 2	 	530 	 	2700     

		7,58	 	10 	           (10.4) 

, , 	 	  N          (10.5) 
 
De afschuifstijfheid kan bepaald worden met formule (10.6). Het vakwerkmodel wordt hiervoor 
belast met een belasting van 20 kN/m.  
 

	 	

	 	 , 	 	

	 	
84,267	 	, 7,04 	10 	  	   (10.6) 

 

, 	             (10.7) 

 
Omdat er geen informatie bekend is over een fundering en/of palenplan wordt de maximale 
horizontale verplaatsing begrensd op ≈1/550H en wordt de rotatieveerconstante van de 
fundering als oneindig stijf aangenomen.  

, , ,
≫ 27,06        (10.8) 

 
De vergrotingsfactor is vervolgens: 
 

	1,038 1,1		           (10.9) 

 
De constructie is niet gevoelig voor tweede-orde effecten. 
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10.2.3. Horizontale verplaatsingen  

Bij het berekenen van de tweede-orde effecten is het noodzakelijk om de initiële uitbuigingen 
ook mee te nemen. De basiswaarde voor de initiële uitbuiging φ , Eurocode 3, EN 1993-1-1, is 
1/200.  

Deze waarde kan gereduceerd worden door de factor α , met H is de totale gebouwhoogte in 
meters en de factor α , een reductiefactor voor het aantal kolommen per verdieping (m) met 
een axiale belasting van niet minder dan 50% van gemiddelde normaalkracht in de kolommen. 

α
√

	
√ ,

0,26	 α 1,0		       (10.10) 

α 0,5	 1 0,5	 1 0,75	        (10.11) 

De initiële uitbuiging komt daarmee op;  

φ φ α α 	 	          (10.12) 

Nu de uitbuiging ten gevolge van de windbelasting bekend is (Zie tabel 18), de initiële uibuiging 
en de vergrotingsfactor is bepaald, kan de totale elastische uitbuiging worden berekend.  

Voor een gebouw van 17 verdiepingen in windgebied III met een ruwheidslengte 0,2m, 
geldt; 

Uitbuiging t.g.v. windbelasting 90,4/57800  1,564  ‰ (tabel 18) 
Initïele uitbuiging      2,500  ‰ (10.12) 
Totale eerste orde uitbuiging    4,064 ‰  
Tweede-orde effect  0,038 x 4,064   0,154 ‰ (10.9) 
Totale uitbuiging     4,218 ‰ 
Elastische uitbuiging 4,218 – 2,500   1,718 ‰ 
 
De totale elastische uitbuiging van het gebouw is 1,718‰, wat gelijk is aan 1/582H ≈ 1/550H 
 
Voor een gebouw van 15 verdiepingen in windgebied II met een ruwheidslengte 0,5m, 
geldt; 

Uitbuiging t.g.v. windbelasting 87,5/51000  1,715  ‰ (tabel 18) 
Initïele uitbuiging      2,500  ‰ (10.12) 
Totale eerste orde uitbuiging    4,215 ‰ 
Tweede-orde effect  0,034 x 4,215   0,143 ‰ 
Totale uitbuiging     4,358 ‰ 
Elastische uitbuiging 4,358– 2,500   1,858 ‰ 
 
De totale elastische uitbuiging van het gebouw is 1,858‰, wat gelijk is aan 1/538H ≈ 1/550H 
 
Een totale elastische uitbuiging van 1/582 en 1/538 liggen ruim boven de grens van 1/500. De 
horizontale uitbuiging is echter exclusief de invloed van de rotatie van de fundering en daarom 
is in dit verband er voor gekozen om niet exact 1/500 aan te houden. Wanneer we puur kijken 
naar de eerste orde elastische berekening, dan kunnen we concluderen dat er een hoogte van 
18 verdiepingen mogelijk is (1/571H). 
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10.3. Horizontale versnellingen/ dynamische windbelasting 

10.3.1. Eigenfrequentie  

De fundamentele buigingsfrequentie van een gebouw met meer verdiepingen, met een hoogte 
groter dan 50 m kan volgens NEN-EN 1991-1-4:2005 zijn geschat met de volgende uitdrukking: 
46/H, met H is de totale gebouwhoogte in meters en de buigingsfrequentie in Hertz. De formule 
uit NEN-EN 1991-1-4:2005 is gebaseerd op het werk van B.R. Ellis [ELL80] 
 
Met behulp van Abaqus is gecontroleerd of deze vergelijking voor het bepalen van de 
eigenfrequentie van een gebouw ook geldig is voor het semi-integral CLT infilled frame. 
Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen de schattingsformule uit NEN-EN 1991-1-4:2005 
(B.R. Ellis) en de schattingsformule gebaseerd op CUR-rapport 97-5 [CUR 97-5].  
 
In figuur 67 zijn de verschillende waarden van de eigenfrequenties volgens drie verschillende 
berekeningsmethoden uitgezet tegen de gebouwhoogte. De berekeningen zijn gebaseerd op de 
in paragraaf 10.2 bepaalde stijfheden EI en GA. Voor de massa van het gebouw is uitgegaan 
van de permanente belasting en de momentane waarde van de veranderlijke belasting. De 
eigenfrequentie is met behulp van Abaqus bepaald door de constructie als een ingeklemde 
staaf te schematiseren. 
   
Bepaling eigenfrequentie met behulp van formule uit NEN-EN 1991-1-4:2005  
Het verschil tussen de eigenfrequenties volgens de methode uit NEN-EN 1991 en Abaqus is 
35%, dit scheelt ca. 8% op de dynamische vergrotingsfactor. De methode uit NEN-EN 1991 
geeft hierbij een onveilige benadering van de eigenfrequentie in vergelijking met de berekening 
met Abaqus.  
 

 
  

figuur 67 Vergelijking methoden om eigenfrequenties te bepalen, met EI=7,58E+11 Nm2,
GA=7,04E+8 N, Massa=115kg/m3 
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Bepaling eigenfrequentie met behulp van formule gebaseerd op CUR 97-5 
Dynamisch gedrag van hoge gebouwen 
Als schatter voor de eerste eigenfrequentie wordt in de CUR 97-5 formule (10.13) 
aangehouden, zie ook het werk van Oosterhout en Pospisil [OOS94] 

			          (10.13) 

 
De maximale horizontale verplaatsing ten gevolge van een q-last is; 
 

	             (10.14) 

 

	             (10.15) 

 
Vervolgens kan  in (10.13) vervangen worden door (11.14) en (11.15); 
 

	
		 	

	 	
	     (10.16) 

 
De invloed van de buig-  en afschuifcomponent wordt daarnaast bepaald door de verhouding   
 

           (10.17) 

 
Met;  

 Afschuifstijfheid in N 
 Buigstijfheid in Nm2 
 Totale massa van het gebouw in kg 

 Hoogte van het gebouw in m 
 
Afhankelijk van de waarde van  dient formule (10.18) of (10.19) toegepast te worden. 
 

	 	   
,

	 , 	
– 	 	 	

	
	 					[OOS94] (10.18) 

	 1   
,

, , 	
– 	 	 	

	
	       [OOS94] (10.19) 

 
Het verschil tussen de eigenfrequenties volgens de methode gebaseerd op de CUR 97-5 en 
Abaqus varieert van 18% bij een gebouw van 5 meter tot 57% bij een gebouw van 100 meter. 
(Zie ook figuur 67) De methode gebaseerd op de CUR 97-5 geeft hierbij een veilige benadering 
van de eigenfrequentie in vergelijking met de berekening met Abaqus.  
 
Omdat de verschillen op de invloed op de dynamische vergrotingsfactor tussen de methode 
volgens NEN-EN 1991-1-4:2005 en Abaqus minimaal zijn voor dit ontwerpstadium, wordt de 
formule uit NEN-EN 1991: 46/H gehanteerd. 
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10.3.2. Dynamische vergrotingsfactor 

De ontwerpwaarden voor de winddruk voor het gebouw De Maas zijn in tabel 75 en tabel 76 
weergegeven.(Zie bijlage 4) De windbelasting Fw is hier als volgt opgebouwd; (Conform NEN-
EN 1991-1-4:2005) 

	
	 	

		
		        10.20 

Waarbij; 

CsCd Dynamische vergrotingsfactor 
Cf Krachtcoeffciënt (druk- en zuiging, factoren 0,5 en 0,8 etc.) 
qp (ze)  Extreme waarde van de stuwdruk op referentiehoogte Ze 
Aref Referentieoppervlakte  van de constructie   
 
De totale windbelasting bestaat uit een bepaalde oppervlakte (Aw) vermenigvuldigd met een 
waarde van de stuwdruk, vermenigvuldigd met een krachtcoëfficiënt. Om de dynamische 
invloed van de windbelasting in rekening te brengen moet de statische windbelasting nog 
vermenigvuldigd worden met de factor CsCd. 
 
De factor Cs brengt de effecten op de windbelasting in rekening van het niet-simultaan 
voorkomen van extreme stuwdruk op de oppervlakte van de constructie. De factor Cd brengt het 
effect van trillingen van de constructie door turbulentie in rekening.  
 
Indien een gebouw lager dan 100 meter is en de hoogte minder dan 4 maal de gebouwdiepte 
(gemeten in de richting van de wind) is, mag voor de factor CsCd, bij gebouwen met een 
raamwerkconstructie en/of stabiliteitswanden een waarde van 1,0 aangenomen worden. 
Aangezien aan deze eisen wordt voldaan is het mogelijk om deze waarde te hanteren. Voor de 
factor CsCd geldt daarnaast een minimumwaarde van 0,85.  
 
De resultaten van de berekening van de dynamische vergrotingsfactor zijn in tabel 19 
weergegeven. De invloed van de dynamische vergrotingsfactor is minimaal, de waarden liggen 
immers allemaal onder de 1,0. Ook wanneer de eigenfrequentie gebaseerd op de berekening 
met Abaqus zou worden gehanteerd wordt een waarde van de dynamische vergrotingsfactor 
gevonden die kleiner of gelijk is aan 1,0. 
 
tabel 19 Dynamische vergrotingsfactor CsCd 
Aantal verd. 
Hoogte H in m 

Windgebied II, 
ruwheidslengte 0,2 
CsCd 
 

Aantal verd. 
Hoogte H in m 

Windgebied III, 
ruwheidslengte 0,5 
CsCd 
 

14 (47,6) 0,89 (0,95)* 14 (47,6) < 0,85 (0,89) 
15 (51,0) 0,89 (0,96) 15 (51,0) 0,85 (0,90) 
16 (54,4) 0,90 (0,97) 16 (54,4) 0,86 (0,91) 
17 (57,8) 0,90 (0,98) 17 (57,8) 0,86 (0,92) 
18 (61,2) 0,91 (0,99) 18 (61,2) 0,86 (0,92) 
20 (68,0) 0,92 (1,00) 20 (68,0) 0,87 (0,94) 
*Waarden tussen de haakjes zijn gebaseerd op eigenfrequentie op basis van berekening met behulp van 
Abaqus  
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10.3.3. Horizontale versnellingen  

De horizontale versnellingen kunnen worden berekend met behulp van Eurocode 1: 
Windbelasting [NEN-EN 1991-1-4:2005]. De berekening van de horizontale versnelling voor een 
gebouw van 17 verdiepingen in windgebied III met een ruwheidslengte 0,2m is gebaseerd op de 
gegevens in tabel 20. 

tabel 20 Invoer berekening horizontale versnelling t.g.v. windbelasting op lange zijde gebouw 
Afmetingen/factor                   

h 57,8 m Hoogte          

d 19,8 m Diepte       

b 36 m Breedte       

t 600 sec 10 minuten referentie storm     

z(o) 0,2 m Ruwheidslengte      

v(b) 18,5 m/s Basis 1 jaars windsnelheid (cat III) 

Pb 115 kg/m3 Volumieke massa van het gebouw   

H/D 2,92   Factor       

cf  1,40   Windcoëfficiënt       

δs 0,08   Structural 
demping 

     

Lt 300 m Referentielengte      

xt 200 m Referentiehoogte      

ρ 1,25 kg/m3 Dichtheid lucht        

 
Horizontale versnellingen kunnen vooral als 
hinderlijke ervaren worden in slaapgebouwen. 
De norm ligt daarom voor appartementen 
hoger dan voor kantoorgebouwen. In figuur 68 
is een overzicht gegegeven van de 
Nederlandse regelgeving m.b.t. horizontale 
versnellingen. Op de horizontale as is de 
eerste eigenfrequentie uitgezet en op de 
verticale as is de horizontale acceleratie of 
versnelling uitgezet. 
 
Het resultaat van de berekening is in tabel 21 
en figuur 68 weergegeven. De horizontale 
versnelling voldoet aan de eisen voor zowel 
kantoorgebouwen als gebouwen met 
appartementen.  
 
Voor een totaaloverzicht van de bijbehorende 
ontwerpformules wordt verwezen naar de 
normtekst van NEN-EN 1991-1-4:2005.   figuur 68 Nederlands regels m.b.t. horizontale

versnellingen [HOE11] 
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tabel 21 Resultaat berekening horizontale versnelling conform Eurocode 1 [NEN-EN 1991-1-
4:2005] 
Eurocode: Parameters voor laterale(piek) 

versnellingen 
  Waarde

n1 Eerste eigenfrequentie gebouw, Hz     0,796 

v Frequentie windvlaag, Hz     0,796 

B2 Achtergrondresponsfactor      0,547 

kp Piekfactor      3,683 

zs (xs) Referentiehoogte, m     34,68 

Iv(zs) Turbulentie intensiteit     0,194 

kr Terreinfactor      0,209 

Vm(zs) Gemiddelde windsnelheid, 1 jaar terugkeerperiode, m/sec 19,97 

Ue Massa  van het gebouw in kg/m3    115 

Uref Massa van het gebouw in kg/m2    2277 

δs Structural demping      0,08 

α Parameter      0,590 

L(zs) Gemiddelde afmeting wind vlaag    106,8 

fL(zs, n1) Non-dimensionale frequentie     4,256 

SL(zs, n1) Non-dimensionale dichtheid functie    0,052 

φz Non-dimensionale parameter     26,49 

φy Non-dimensionale parameter     16,50 

Gy Trillingsfunctie, uniform     0,50 

Gz Trillingsfunctie, lineair     0,38 

Ks(n1) Afmeting reductie factor     0,0180 

R2 Resonantie respons factor     0,058 

Ky Parameter, uniform      1,00 

Kz Parameter, parabolisch     1,67 

αy;zijdelings Maximale horizontale versnelling, mili-g     8,8 
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10.4. Sterktecontrole  
Naast het feit dat de constructie moet voldoen aan de eisen m.b.t. stijfheid en stabiliteit, moet de 
constructie ook voldoen aan de eisen m.b.t. de sterkte. In deze studie worden niet alle 
onderdelen tot in detail berekend maar er wordt gekeken of een constructie met deze dimensies 
/ opbouw realistisch is.  

De belangrijkste onderdelen in het systeem zijn; 
- Verbinding met ingelijmde draadeinden 
- Cross Laminated Timber paneel  
- Boutverbinding staalplaten (dubbele hoekstalen) 
- Boutverbinding schetsplaat  
- Kolommen  
- Buisverbinding tussen kolommen 
- Buisverbinding t.b.v. koppeling kolom – ligger - paneel 

Voor de sterktecontrole zijn twee belastingcombinaties aangemaakt;  

1) de extreme waarde voor de windbelasting gecombineerd met de permanente (verticale) 
belasting en de momentane veranderlijke belasting. (Zie ook bijlage 4) 

2) de extreme waarde voor de windbelasting gecombineerd met gunstig werkende 
permanente (verticale belasting) en geen veranderlijke belasting.  

De maximale waarde van de optredende normaalkrachten in de elementen zijn weergegeven in 
tabel 22 en zijn gebaseerd op het raamwerkmodel als behandeld in hoofdstuk 9;  

tabel 22 Maximale waarden optredende normaalkrachten in elementen 
Windgebied/gebouwhoogte: 
Maximale belasting element:  

Comb. Windgebied 2  
(14 verdiepingen) 

Windgebied 3  
(17 verdiepingen) 

Ligger (beuk 7,2 meter) 1. 
2. 

56 kN 
37 kN 

- 102 kN  
- 105 kN 

73 kN 
51 kN 

- 75 kN  
- 75 kN 

Ligger (beuk 5,4 meter) 1. 
2. 

- 
- 

- 83 kN 
- 63 kN 

27 kN 
- 

- 77 kN 
- 55 kN 

Kolom 1. 
2. 

800 kN 
1426 kN 

- 3501 kN 
- 2876 kN 

634 kN 
1418 kN 

- 4021 kN 
- 3236 kN 

Diagonaal (beuk 7,2 meter) 1. 
2. 

366 kN 
381 kN 

- 426 kN  
- 411 kN 

312 kN 
330 kN 

- 387 kN  
- 369 kN 

Diagonaal (beuk 5,4 meter) 1. 
2. 

308 kN 
323 kN 

- 381 kN 
- 365 kN 

257 kN 
276 kN 

- 343 kN 
- 324 kN 
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10.4.1. Verbinding ingelijmde draadeinden / CLT paneel  

De experimentele resultaten van proeven met 4 draadeinden M24, met een verankeringlengte 
van 360 mm zijn in hoofdstuk 12.8 weergegeven. De gemiddelde sterkte van 4 draadeinden 
M24 onder een hoek van 0 graden is 405 kN, de gemiddelde sterkte van 4 draadeinden M24 
onder een hoek van 90 graden is 746 kN.  

Op basis van de bevindingen in paragraaf 12.5 kan verondersteld worden dat de uittreksterkte 
onder een hoek met de vezelrichting, anders dan 0 of 90 graden, boven de 746 kN ligt.  

Bij een materiaalfactor van 1,3 en een modificatiefactor van 0,8 betekent dit dat er voor de 
uittreksterkte van de verbinding mag worden aangehouden; 746 /1,3 x 0,8 = 459 kN. De sterkte 
ligt hiermee boven de maximale druk- en trekbelasting in de verbinding. De invloed van de 
wisselende belasting op de sterkte van de constructie is hier echter achterwege gelaten. Een 
vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verloop van de wisselende windbelasting en 
de invloed op de sterkte van de verbinding.  

Daarnaast zal de sterkte bij ingelijmde draadeinden onder druk belast waarschijnlijk hoger zijn 
dan de sterkte van ingelijmde draadeinden op trek belast. De maximaal optredende trekkracht is 
met 366 kN slechts 80% van de rekenwaarde van de sterkte (459 kN).  

In tabel 4 zijn de mechanische eigenschappen van bouten/draadeinden weergegeven. De 
elastische capaciteit van 4 draadeinden M24, kwaliteit 4.6, is 340 kN en is daarmee lager dan 
de maximaal optredende belasting van 426 kN. Er zijn 4 draadeinden M24, kwaliteit 8.8 , 
benodigd om aan de eisen t.a.v. van de sterkte te voldoen (elastische capaciteit = 828 kN).  

De sterkte van de verbinding met ingelijmde draadeinden is hier niet maatgevend, bepalend is 
de stijfheid van het systeem en niet de sterkte. Er wordt daarnaast verondersteld dat de sterkte 
van de verbinding maatgevend is en niet de sterkte van het paneel.  

10.4.2. Verbinding staalplaten (dubbele hoekstalen) 

De berekening van de verbinding met twee hoekstalen is in bijlage 5 weergegeven. In tabel 77 
(bijlage 5) is vermeld dat plastische ovalisatie pas optreedt bij een belasting van 580 kN. Deze 
belasting van 580 kN ligt daarmee onder de maximale belasting van 426 kN.  

Er is hierbij verondersteld dat de verbinding met dubbele hoekstalen zich hetzelfde gedraagt bij 
een drukbelasting als bij een trekbelasting. Eventueel knikken van de lijven kan worden 
voorkomen door het toepassen van kniksteunen in de vorm van schotjes (Zie ook figuur 51, 
hoofdstuk 5) 

10.4.3. Verbinding schetsplaat 

In bijlage 3 is de berekening van de boutverbinding weergegeven volgens EC3: NEN-EN 1993-
1-8:2006. Hieruit blijkt dat bezwijken van de verbinding optreedt bij een belasting van 487 kN. 
De verbinding voldoet daarmee aan de sterkte-eisen. 
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figuur 69 Kolom-
kolom 
verbinding 

10.4.4. Kolom  

Voor de berekening van de zwaarst belastte kolom (druk) zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd; 
 

- Kolom 530x530 mm, verdiepingshoogte 3400 mm 
- Kolomlengte: 4 verdiepingen, kniklengte 0,85x3400 = 2890 mm,  
- Maximale normaaldrukkracht = 4021 kN 
- Gelamineerd hout, GL28h, druksterkte 26,5 N/mm2, materiaalfactor = 1,25 
- Klimaatklasse 1, korte duur belastingduurklasse, modificatiefactor = 0,9 
- Optredend moment t.p.v. maximale drukbelasting, t.g.v. excentrisch  

aangrijpen verticale (vloer) belasting: 14 kNm 
 
Bij buiging in één richting geldt; [NEN-EN 1995-1-1] 
 

, ,

, , ,
	 , ,

, ,
	 1,0 	

,

, 	 	 ,
	
,

,
0,78 1,0     (10.21) 

De afmetingen van de kolommen voldoen hiermee aan de vereisten. In deze studie is uitgegaan 
van gelijke afmetingen van de kolommen over de gehele hoogte van het gebouw. Het kan 
echter lonend zijn om de kolommen te verjongen naarmate de normaalkracht afneemt. Controle 
van de dwarskracht en sterkte t.a.v. brandveiligheid zijn hier achterwege gelaten.  

10.4.5. Kolom-kolom verbinding 

Voor de lengte van de kolommen wordt ]uitgegaan van een lengte van 13,6 
meter (4 verdiepingen). Afhankelijk van de optredende normaaltrekkracht, 
zullen de kolommen moeten worden gekoppeld met een staalplaat met één of 
meerdere buizen. (Zie ook figuur 69) 

De maximaal optredende normaaltrekkracht ter plaatse van de 4e verdieping 
is 644 kN in de uiterste grenstoestand en 186 kN in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand. Er vanuitgaande dat de verbinding alleen 
normaalkrachten overdraagt betekent dit dat voor de verbinding een 
staalplaat in combinatie met 4 buizen met een diameter van 33,7 mm 
benodigd is. (Zie bijlage 2 voor specificaties buisverbindingen)  

10.4.6. Buisverbinding t.p.v. kolom  

De kolom, ligger en panelen worden gekoppeld doormiddel van een staalplaat 
in combinatie met een buisverbinding. De situatie is figuur 70 schematisch 
weergegeven. 
 
De verticale belasting in de buisverbinding in de kolom (4 stiften, 2 sneden per stift), is het 
verschil tussen de normaalkracht in de kolommen. Het moment wat ontstaat in de verbinding is 
ten gevolge van het excentrisch aangrijpen van de verticale belasting op de liggers. 
 
Verticale belasting:   800 -582 kN   = 218 kN  
Kracht per snede:  218 kN / 8  = 27,2 kN 
Moment:    84 kN x 0,53m  = 45 kNm 
Straal:       = 0,191 m 
Kracht per snede:  45 / (8 x 0,191) = 29,45 kN 
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figuur 71 3D-weergave gebouw met
CLT infilled frames, 17 verdiepingen,
raster gebaseerd op gebouw 'De
Maas'

De totale kracht per snede per buis in de kolom komt 
daarmee op 57 kN (29,45 + 27,2).  
 
De karakteristieke sterkte per snede van een 
(geëxpandeerde) buisverbinding met een diameter van 
33,7 mm is 95 kN (Zie ook tabel 68).  
 
Deze verbinding voldoet daarmee aan de eisen t.a.v. van 
de sterkte.  

10.5. Conclusie  
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de 
capaciteit van een gebouw in hout en een gebouw in 
staal/beton met semi-integral infilled frames is een 
referentieproject gekozen wat ook voorkomt in 
voorgaande onderzoeken door Huijsmans [HUI04] en 
Teeuwen [TEE09] naar semi-integral infilled frames. Het 
raster is gebaseerd op het gebouw genaamd ‘De Maas’. 
(Zie ook figuur 71) 

Op basis van een analyse van de stijfheid is in hoofdstuk 
9 een vakwerkmodel opgesteld ter vervanging van het 
eindige elementen model van het semi-integral CLT 
infilled frame.  

Vervolgens is in dit hoofdstuk de invloed van de 
windbelasting onderzocht voor twee veel voorkomende 
situaties. De maximaal haalbare hoogte met dit systeem 
is 17 verdiepingen bij windgebied 3 (ruwheidlengte 0,5 
m) en 14 verdiepingen bij windgebied 2 (ruwheidlengte 
0,2 m).  

De constructie is ongevoelig voor tweede-orde effecten, 
de horizontale versnellingen zijn niet maatgevend en de 
invloed van de dynamische windbelasting is minimaal.  

Het bepalen van de eerste eigen frequentie met behulp 
van de in de Eurocode weergegeven formule, gebaseerd 
op het werk van Ellis [ELL80], is een onveilige 
benadering maar voldoende nauwkeurig voor een eerste 
analyse.  

Daarnaast voldoet de constructie aan de eisen m.b.t. de 
sterkte. Maatgevend is de boutverbinding tussen de 
dubbele hoekstalen en de schetsplaat. Bij een extreme 
belasting zal er plastische ovalisatie van de boutgaten 
optreden, waardoor de constructie waarschuwt alvorens 
bezwijken optreedt. 

              

  

figuur 70 Buisverbinding t.p.v. linker
kolom, eerste verdieping,
referentiegebouw ‘De Maas’, 14
verdiepingen, windgebied 2,
belastingcombinatie 1 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel III: Numeriek onderzoek – referentieproject 97 

 

Teeuwen ontwierp een gebouw, met  de in figuur 71 weergegeven plattegrond, 
van 20 bouwlagen. Het betrof een stalen gebouw met betonnen infills/panelen. Met een 
gelijkmatig verdeelde horizontale windbelasting van 1,3 kN/m2 berekende Teeuwen een 
horizontale verplaatsing aan de top van 1/450 van de totale hoogte.  

Met behulp van het in dit rapport behandelde systeem wordt een horizontale verplaatsing aan 
de top van 1/427 van de totale hoogte gevonden (eerste orde berekening).  
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Experimenteel onderzoek 
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GIROD-type test  
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11. GIROD-type test 

11.1. Introductie  
De GIROD-type test [BEN02] is een test waarbij met behulp van kleine proefstukken (lg=20 mm) 
een voorspelling kan worden gedaan van de capaciteit van ingelijmde draadeinden. De 
resultaten worden in hoofdstuk 13 vergeleken de full-scale testen.  
 
De belangrijkste parameters die worden bepaald zijn;  

- Schuifsterkte  
- Verplaatsing bij bezwijken  
- Breukenergie  
- Plaats van bezwijken  

Het GIROD project is in 1998 opgezet als een driejarig project. Het project werd gefinancierd 
door de Europese Commissie SMT4-CT97-2199 en het Zweedse bureau voor Innovation 
Systems (VINNOVA).  

Het project is uitgevoerd door vijf onderzoekspartners; Zweeds Nationale Test- en 
Onderzoeksinstituut (SP), Universiteit van Lund (Zweden), Trada Technology Ltd (Verenigd 
Koninkrijk), de Universiteit van Karlsruhe (Duitsland) en FMPA in Stuttgart.  

Het project is opgedeeld in negen verschillende onderdelen of werkpakketten; 

• WP 1 – Ontwikkeling van een rekenmodel, Universiteit van Lund  
• WP 2 – Testmethoden voor lijmen, SP  
• WP 3 – Effect rand- en tussenafstanden op de uittreksterkte Universiteit van Karlsruhe  
• WP 4 – Effect van het houtvochtgehalte, FMPA (S. Aicher) 
• WP 5 – Invloed tijdsfactor, FMPA 
• WP 6 – Invloed van vermoeiing, TRADA  
• WP 7 – Testmethoden voor productieproces, SP 
• WP 8 – Concept ontwerpregels voor Eurocode 5, TRADA 
• WP 9 – Project coördinatie, SP 
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11.2. Testopstelling 
De proefstukken zijn gezaagd uit een vurenhout balk (houtklasse C24). In figuur 72 is een 
overzicht gegeven van de verschillende proefstukken. Vijf verschillende hoeken met de 
vezelrichting zijn onderzocht; 0, 30, 45, 60 en 90 graden. Voor elke hoek met de vezelrichting 
zijn minimaal 10 proefstukken gezaagd. De proefstukken zijn vervolgens gecontroleerd op dikte 
en op de aanwezigheid van onregelmatigheden als kwasten e.d. Een overzicht van de 
afmetingen van de proefstukken en de bijbehorende massa is weergegeven in bijlage 6.  
 
Om de proefresultaten direct met elkaar te kunnen 
vergelijken zijn de gaten in de proefstukken in elkaars 
verlengde geboord. Op deze manier is het mogelijk 
om invloed van draadverloop e.d. te beperken.  
 
De eerste testserie bestaat uit vijf proefstukken per 
hoek met de vezelrichting gecombineerd met een 
draadeind van 16 mm. De gatdiameter is 18 mm en is 
in overeenkomst met de full-scale testen in deel V. 
 
De tweede testserie bestaat uit twee proefstukken 
per hoek met de vezelrichting gecombineerd met een draadeind van 12 mm. De gatdiameter is 
wederom d + 2 mm. Deze tweede testserie dient ter vergelijking met de eerste testserie. De 
GIROD-type test wordt doorgaands uitgevoerd met draadeinden M16. Door middel van een 
tweede testserie (M12) wordt de invloed van de afmetingen van de draadeinden bepaald.  
 
De draadeinden zijn handmatig gelijmd met een tweecomponenten PUR-lijm (polyurethaan); 
PURBOND CR 421. (Zie figuur 73) Door het handmatig lijmen van de draadeinden zijn deze 
daarom nooit exact in het midden geplaatst. Om de invloed van deze excentriciteit mee te 
kunnen nemen zijn alle proefstukken zowel voor, tijdens als na het beproeven van alle zijden 
gefotografeerd, zie bijlage 6.  
 
De testen zijn uitgevoerd met een 100 kN drukbank als weergegeven in figuur 74 en figuur 75. 
Het is een verplaatsingsgestuurde proef met een beginsnelheid van 0,4 mm/min. Na het 
bereiken van de maximale belasting is de snelheid constant gehouden tot een minimale afname 
van de capaciteit van 30%, daarna is de snelheid geleidelijk opgevoerd tot maximaal 1,9 
mm/min. De totale duur per test is ca. 10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 72 Zaagstaat GIROD proefstukken (Links: doorsnede balk, Rechts: vooraanzicht balk)  

figuur 73 Purbond lijmpistool [PUR11] 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel IV: Numeriek onderzoek – GIROD-type test 103 

 

De verplaatsingen zijn gemeten met een LVDT (Linear Variable Differential Transformer) met 
een bereik van 10 mm. De belasting is aangebracht met een stalen drukstaaf waarvan de 
diameter 3 mm kleiner is dan de diameter van het draadeind. In de staalplaat is een groef 
aangebracht die als hulp biedt tijdens het centreren van de proefstukken. Het gat in de 
staalplaat heeft een diameter van 21 mm (M16) en 17 mm (M12). Omdat in eerste instantie het 
vermoeden bestond dat de capaciteit na bezwijken te hoog was zijn ook proeven uitgevoerd 
met een diameter in de staalplaat van 23 mm (M16). Het leek er namelijk op dat de verhouding 
tussen de gatdiameter in het hout en de gatdiameter in de staalplaat zo klein was dat de 
lijmverbinding een te hoge bezwijklast zou hebben. De resultaten zijn vervolgens achteraf met 
elkaar vergeleken en de verschillen bij de verschillende gatdiameters zijn zo minimaal dat de 
resultaten direct met elkaar te vergelijken zijn.  
  

figuur 74 Testopstelling GIROD type test: links: vooraanzicht, rechts: bovenaanzicht – drukstaaf –
staalplaat voorzien van gat en LVDT ten behoeve van meting verplaatsing  

figuur 75 Links: 100 kN drukbank met testopstelling, rechts: proefstuk 0A bij aanvang van proef  
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Om de draadeinden zuiver op druk te 
belasten en de lijmlaag zuiver op 
afschuiving te belasten zijn de 
proefstukken eerst bewerkt met behulp 
van een freesmachine. In figuur 76 (links) 
is de freesmachine weergegeven 
waarmee een horizontaal contactvlak 
tussen het draadeind en de drukstaaf 
gemaakt is, zie ook figuur 76 (rechts) en 
figuur 77.  
 
De proefstukken hebben na het lijmen 
minimaal 6 dagen in de klimaatkamer 
gelegen. Het houtvochtgehalte was bij 
aanvang van de proeven ca. 11,6%.  
 
  

figuur 76 Links: Contact draadeind – drukstaaf, rechts: freesmachine 

figuur 77 Links: voor nabehandeling, Rechts: na
nabehandeling met freesmachine 
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11.3. Ontwerpformule  
De ontwerpformule is gebaseerd op het werk van Gustafsson en Serrano [GUS02]. De basis 
voor deze formule is de Volkersen-Breukmechanica theorie. (Zie ook [VOL38]) De formules zijn 
ontwikkeld om de uittreksterkte van ingelijmde draadeinden evenwijdig aan de vezelrichting te 
bepalen. In paragraaf 11.4 en 11.5 is verder ingegaan op de achterliggende theorie.  

	         (11.1) 

Met; 
   Uittreksterkte        (N) 
  Gatdiameter        (mm) 

   Verankeringlengte       (mm) 
      Schuifsterkte, bepaald volgens test    (N/mm2) 
  Geometrische verhouding     (-) 

 
 

         (11.2) 

 
Met; 

   Geometrische parameter met een directe verhouding  
tot de geometrie van de verbinding    (mm) 

  Lengte parameter waarin de materiaaleigenschappen  
  zijn verwerkt, ook wel karakteristieke scheurlengte   (mm)  
 
 

	   	 	       (11.3a,b) 

 
 
Met; 

     Oppervlakte staaf       (mm2) 
  Oppervlakte hout       (mm2) 
  Elasticiteitsmodulus staaf     (N/mm2) 
   Elasticiteitsmodulus hout     (N/mm2) 

 
 

	          (11.4) 

      Breukenergie        (Nmm/mm2) 
 
De lengteparameter  kan direct worden bepaald door middel van een test. De factor  
bestaat namelijk alleen maar uit geometrische parameters. Het is daarom niet nodig om de 
breukenergie  te bepalen met behulp van een test volgens de theorie van breukmechanica 
als behandeld in paragraaf 11.6.  
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In formule (11.1) zijn de enige onbekende  en , waarbij  
met een test kan worden bepaald met een kleine 
verankeringlengte of kan worden geschat. De factor  bestaat 
daarnaast uit  en , waarbij  alleen bestaat uit 
geometrische parameters. Als de bezwijklast , de maximale 
schuifsterkte  en de geometrische parameters bekend zijn 
volgt hieruit de factor . 

De oppervlakte van het hout  in formule (11.3b) is in het geval 
van een push-pull (trek-druk) test gelijk aan π.a.a., waarbij a de 
afstand van het hart van de staaf tot de rand van het hout is. (Zie 
figuur 78)  Bij een andere vorm van het proefstuk is a de kleinst 
mogelijke afstand van het hart van de staaf tot het uiteinde. Men 
kan dus niet de oppervlakte van de gehele houten doorsnede 
invullen in formule (11.3b) maar men is gebonden aan een 
cirkelvormig oppervlak met een diameter a. Een andere optie is 
om voor een vierkante doorsnede met een breedte van 2a te 
kiezen, omdat het hier een cirkelvormig draadeind betreft wordt 
hier voor het hout ook een cirkelvormige doorsnede 
aangehouden. 
 
 

 

 

 

 

  

figuur 78 bepaling parameter
a  
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11.4. Theorie Volkersen  
The theorie van Volkersen [VOL38] is gebaseerd op de volgende uitgangspunten;  

- Zuivere trek in de verbinding (geen buiging) (Zie ook figuur 79) 
- Zuivere afschuiving van de lijmlaag 
- Lineair elastisch gedrag van de materialen  
- Isotroop gedrag van de materialen 

Een van de beperkingen van de theorie van Volkersen is dat er uitgegaan wordt van zuivere 
afschuiving van de lijmlaag. In werkelijkheid spelen niet alleen de schuifspanningen een rol 
maar spelen ook de transversale spanningen een rol. Ten gevolge van de excentriciteiten in de 
verbinding ontstaan er buigende momenten in de buitenste delen van de verbinding. In 
paragraaf 15.2 wordt verder ingegaan op deze transversale trek- en druk spanningen.  

Hart-Smith [HAR73] neemt de invloed van de transversale spanningen echter wel mee in de 
berekening. Deze theorie wordt hier niet behandeld omdat die geen onderdeel uitmaakt van de 
berekeningsmethode op basis van het GIROD project. 

De geometrie van de verbinding is weergegeven in figuur 79a. Voor de afleiding van de theorie 
wordt uitgegaan van een platte verbinding met breedte  in plaats van een ingelijmd draadeind 
waarbij  de omtrek van het gat is. De theorie is daarnaast uitgewerkt in het boek van 
Thelandersson en Larsen, dit is dan ook de basis voor de analyse met formules (11.5) t/m 
(11.31) [THE03].  

 
De slip/rek in de verbinding is te definiëren als 	 , als weergegeven in figuur 79a en b.  

 
 

 
figuur 79 Geometrie enkelsnedige verbinding volgens Volkersen a) Geometrie en 
randvoorwaarden, b) schematisch overzicht rekken in gelijmde materialen/onderdelen  1 en 2, c) 
verdeling schuifspanningen/rekken in lijmlaag bij asymmetrische verbinding [THE03] 
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Symbolen 
F Trekkracht          N 
t   Dikte materiaal 1        mm 
t   Dikte materiaal 2        mm 
E   Elasticiteitsmodulus materiaal 1      N/mm2 
E   Elasticiteitsmodulus materiaal 2      N/mm2 
l  Lengte lijmverbinding        mm 
b        Breedte lijmverbinding (2πr in geval van een ingelijmd draadeind)  mm 
d  Dikte lijmnaad         mm 
G Schuifmodulus lijmlaag       N/mm2  
ε   Rek materiaal 1        -  
ε  Rek materiaal 2        - 
 
De schuifrek in de lijmlaag, en daarmee ook de schuifspanning in de lijmlaag, wordt veroorzaakt 
door twee factoren; het verschil in rekken tussen de twee materialen/onderdelen 1 en 2 en door 
het verschil in verplaatsing tussen de twee onderdelen gemeten op punt x ( ). (Zie ook figuur 
79c)  

 , ook wel rigid body slip genaamd of rigid body verplaatsing, is gemeten op punt x, deze 
plaats is afhankelijk van de verhouding in stijfheid tussen de materialen/onderdelen 1 en 2. Punt 
x is op 0 als de verhouding E1t1b/E2t2b1 gelijk aan 1,0 is. In overeenstemming met figuur 79c 
geldt; 

	 	 	 	 	 	         (11.5) 

Indien E1t1b/E2t2b1 gelijk aan 1,0 is dan is de spanningsverdeling symmetrisch. In figuur 79c is 
uitgegaan van een asymmetrische spanningsverdeling met een ongelijke stijfheid van gelijmde 
onderdelen. 
 
Naarmate de stijfheid van de 
lijmlaag afneemt in verhouding 
tot de stijfheid van de gelijmde 
delen zal de spanningsverdeling 
afvlakken. Een schematische 
weergave van de verdeling van 
de schuifspanningen is 
weergegeven in figuur 80. Als de 
gelijmde onderdelen een 
oneindig grote stijfheid hebben 
zal de verdeling van de 
schuifspanningen bij benadering 
constant zijn. De schuifspanning 
is dan gelijk aan de gemiddelde 

schuifspanning  . 

 
De grootste piekspanningen 
treden op aan het einde van het 
stijfste onderdeel, dan wel 
materiaal 1 of materiaal 2.       

figuur 80 Spanningsverdeling (schuifspanning) lijmlaag bij
lineair elastisch gedrag van alle materialen volgens onderzoek
door Volkersen (1953) en Gerold (1992), stippellijn geeft
gemiddelde schuifspanning aan [STE14] 
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De rekken  en  kunnen worden uitgedrukt in schuifspanning . Volgens de 
mechanica geldt; . De totale schuifkracht op het grensvlak tussen laag 1 en de lijmlaag is 

, zie figuur 79. We veronderstellen hierbij dat de som/integraal van schuifspanningen 

(de schuifkracht)  in het grensvlak tussen laag 1 en de lijmlaag gelijk is aan de normaalkracht in 
laag 1, en dan geldt (11.6).  

	             (11.6) 

De totale oppervlakte van materiaal 2 is	  en de maximale normaalspanning in materiaal 2 is 

	
. De totale rek in materiaal 2 is te definiëren als  en neemt af naarmate  toeneemt.  

		          (11.7) 

	 	          (11.8) 

De schuifspanning  kan worden vervangen door , waarbij  staat voor de schuifrek en 	voor 
de schuifmodulus.  

	 	           (11.9)  

	 	          (11.10)  

Vervolgens kan (11.9) en (11.10) ingevuld worden in (11.5);  

	 	 	 	 	 	 	 	   (11.11) 

De tweede afgeleide van (11.11) is;  

	 	 	           (11.12)  

Wat neerkomt op de volgende tweede-orde differentiaalvergelijking;  

	 	           (11.13) 

Met;  

	 ≫ , met   	              (11.14) (11.15) (11.16) 
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De algemene oplossing van deze tweede-orde differentiaalvergelijking is; 

	 	 	          (11.18) 

	 	 	         (11.19) 

	 	 	 	         (11.20) 

Vervolgens kan met een aantal randvoorwaarden en (11.5) de oplossing van (11.18) gevonden 
worden;  

⁄
	

⁄
      (11.21)  

⁄

			

⁄
         (11.22)  

Als 	vervangen wordt door  ontstaat de formule voor de schuifspanningsverdeling;  

	
⁄ ⁄

          (11.23)  

	 	
⁄

⁄

⁄

⁄
	        (11.24) 

Met de Volkersen verbindingsfactor  en gemiddelde schuifspanning in de lijmlaag  ; 

	  en         (11.26) (11.27) 

Een voorbeeld van het verloop van de schuifspanningen in het grensvlak tussen de materialen 
1 en 2 volgens (11.24) is weergegeven in figuur 81. De schuifspanningen in het grensvlak 
tussen de materialen 1 en 2 naderen hierbij, in het hart van de verbinding op x=0, naar 0 bij een 
relatief grote verankeringlengte.   

figuur 81 Voorbeeld verloop schuifspanningen volgens (11.24), met E1=210.000, t1= 10, d=1,
b=100, α=1, G=690 
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In figuur 81 is te zien dat aan de randvoorwaarde voldaan wordt dat bij een 
symmetrische verbinding α=1,0 het minimum van de grafiek op x=0 ligt. Daarnaast is de 
oppervlakte onder de grafiek maal de breedte b de kracht F. 

Vervolgens kan met behulp van (11.24) het verloop van de rekken bepaald worden volgens 
(11.6) en (11.7). In figuur 82 is het verloop van de rekken in materiaal 1 en 2 weergegeven. Het 
verloop van de rekken is wederom symmetrisch doordat α=1,0.  

Daarnaast is te zien dat aan de randvoorwaarden voldaan wordt; 

 ,   , 	 ,  en 	 	 

 

Voor de maximale schuifspanning geldt; 

	 	
/

⁄

/

⁄
	 	 	  (11.28) 

Indien 	 , ≫ 	 	 	 / 	       (11.29) 

De spanningen kunnen ook uitgedrukt worden in een piekspanning factor , indien 	1,0  

geldt; 

	 	 	 / 	            (11.30) 

Indien de verankeringlengte  in (11.26) nadert tot 0 dan nadert Volkersen verbindingsfactor  
ook tot 0 en de piekspanning factor in (11.30) tot 1,0. In figuur 83 is te zien dat bij kleine 
verankeringlengtes de waarde van de piek spanningfactor volgens (11.30) naar 1,0 nadert.  

De piekspanning factor is bij grote waarden van  te benaderen met; 

	
	 	

	
	

	          (11.31) 

0

0,00005

0,0001

0,00015

0,0002

0,00025

‐100 ‐50 0 50 100

ε 
‐

Afstand x in mm

ε1

ε2

figuur 82 Rek in materiaal 1 en materiaal 2, bij een belasting van 50 kN met E1=210.000, t1= 10,
d=1, b=100, a=1 en een verankeringlengte van 200 mm 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel IV: Numeriek onderzoek – GIROD-type test 112 

 

Bij een waarde van ∗ 	5 is de benadering voldoende nauwkeurig voor 
praktische toepassingen. (Zie ook figuur 83.) Dit komt volgens (11.31) overeen met een 

verankeringlengte van ∗ 		
	

.  

De waarden in figuur 83 zijn gebaseerd op een symmetrische verbinding met 11000,
200, 690, 2.  

 

figuur 83 Benadering piek-spanningfactor   
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11.5. Theorie Volkersen: Niet lineaire breukmechanica  
De niet-lineaire theorie gebaseerd op theorie van Volkersen en ontwikkeld door onder andere 
Gustafson [GUS87] is gebaseerd op de volgende uitgangspunten; (Voor achtergrond formules 
zie ook [THE03]) 

- Zuivere trek in de verbinding (geen buiging) 
- Zuivere afschuiving van de lijmlaag 
- Lineair elastisch gedrag van de materialen 1 en 2 
- Isotroop gedrag van de materialen 
- (e.v.t. Inclusief softening gedrag van de lijmlaag)  

De sterkte van de verbinding is afhankelijk van de breukenergie met bijbehorende dimensieloze 
vormfunctie. Gustafson [GUS87]  introduceerde formule (11.40), de door Gustafson 
gehanteerde vormfuncties zijn in figuur 84 weergegeven. 

	 	
, ⁄

            (11.40) 

De schuifspanning  gedeeld door de schuifsterkte  kan worden beschreven met de 
vormfunctie . De vormfunctie is afhankelijk van de verplaatsing van de verbinding , de 
breukenergie bij afschuiving ,  en de schuifsterkte .  

De hoeveelheid breukenergie is de oppervlakte onder het kracht-verplaatsing diagram, 
afhankelijk van de maximale schuifsterkte  en slip bij bezwijken , .  

Aangezien we uitgaan van lineair gedrag (Zie figuur 84) wordt de totale hoeveelheid 
breukenergie; 

, 	 	          (11.41) 

   

figuur 84 Verschillende vormfuncties voor genormaliseerde last-verplaatsing diagrammen [THE03]
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De maximale sterkte van de verbinding is te definiëren als; 

	 , ,            (11.42) 

Waarbij  afhankelijk is van drie variabelen; de factor  die brosheid van de verbinding in 
rekening brengt, de factor  die de verhouding tussen de stijfheid van de verlijmde onderdelen 
in rekening brengt en de vormfunctie  die bepalend is voor de hoeveelheid breukenergie. De 
wortel van de factor  is gelijk aan de verbindingsfactor van Volkersen . Met behulp van 
formule (11.41) kan substitutie plaatsvinden.  

	 	 √ ≫ 	 	     (11.26) (11.43) 

	             (11.16) 

 
De factor  kan opgedeeld worden in de factor  en de factor . 

Met; 

	             (11.4) 

	                       (11.44) 

	 		                        (11.45) 

Vervolgens kan de parameter   (11.44) herschreven worden in termen en ; 

	 	 	 	 	 	             (11.46) 

In tegenstelling tot bij de verbinding als weergegeven in figuur 79 is de breedte bij een 
verbinding met een ingelijmd draadeind niet gelijk  maar aan	 . Formule (11.46) valt daarom 
direct om te schrijven in formule (11.3) 
 

	   	 	        (11.3a,b) 

 

De factor  in (11.28) kan vervangen worden door , met  en  =  ;  

 
	

	 	 	        (11.47)  
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(11.47) kan vervolgens worden vereenvoudigd tot (11.48) en (11.49) 
 
 

	 	
   voor 	 , 	    	

	
	   (11.48)  

 
           

	
  voor 	 ,    	

	
	  (11.49)  

 
         
Uiteindelijk is een sterk vereenvoudigde formule ontwikkeld door Gustafson en Serrano [SER01] 

waarbij de term 
	

   is vervangen door   . 

 

	       . 	
	

	     (11.50)  

 

          

De factor	  is in figuur 85 uitgezet tegen de genormaliseerde verbindingssterkte  . Het 

model wat afgeleid is volgens de breukmechanica en het vereenvoudigde model wat afgeleid is 
van het model van Gustafsson is weergegeven in figuur 85.  
 
De benadering volgens Gustafsson en Serrano [SER01] die algemeen bekend staat als de 
GIROD benadering is dus aan de veilige kant in vergelijking met de benadering volgens de 
Volkersen-breukmechanica.  
  

figuur 85 Vergelijking genormaliseerde verbindingssterkte volgens de breukmechanica en volgens
Gustafsson en Serrano [SER02]  (  
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De factor  is een factor die de brosheid van de verbinding in rekening 
brengt en bij kleine waarden voor 	  ( 	 	 0,1	 1 	α ) is de verbinding als ideaal 
plastisch te beschouwen. Dit houdt in dat de schuifspanningen evenredig over de lengte zijn 
verdeeld en de maximale verbindingssterkte  is. (Zie ook figuur 85) 
 
Bij een verbinding met een grote waarden voor  ( 10 1 	α ) is de 
verbindingssterkte te beschrijven volgens (11.31)  
 

	 	
	

	
           (11.31) 

 
Met behulp van (11.41) kan substitutie plaatsvinden;  
 

	
	 	

	
	

          (11.52) 

 

	
	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
		    (11.53) 

 

		
	
	

	

	
		          (11.54) 

 
	 		 	 		         (11.55) 

 
De maximale sterkte van de verbinding is dan niet meer afhankelijk van de verankeringlengte  
of  maar alleen van de breukenergie en de stijfheid E . De bijbehorende curve is tevens 
weergegeven in figuur 85. 
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figuur 86 Bepaling initiele stijfheid en elastische vervorming proefstuk 0A  

11.6. Bepaling parameters  
In figuur 86 is een voorbeeld gegeven voor het bepalen van de belangrijkste parameters. De 
schuifsterkte is te bepalen door de maximale belasting (15,1 kN) te delen door de oppervlakte: 

, met de gatdiameter  en de verankeringlengte . Voor de gatdiameter  is gekozen 
omdat uit de proeven blijkt dat hier bezwijken optreedt en niet direct naast het draadeind. 

De curve van de ruwe testdata van proefstuk 0A (21) loopt in eerste instantie horizontaal. Dit 
komt doordat de testopstelling zich moet zetten door kleine onzuiverheden in de testopstelling. 
Vervolgens loopt de grafiek lineair tot een belasting van circa 8 kN.  0 staat voor 0 graden met 
de vezelrichting, A voor nummer A en 21 voor de gatdiameter in de staalplaat.  

Om de initiële stijfheid te bepalen zijn de hellingen van de grafiek bepaald volgens de kleinste 
kwadratenmethode. De hellingen zijn bepaald door een trendlijn te trekken met een interval van 
20% van de maximale belasting. De testdata tot een verplaatsing van 0,05 mm is niet 
meegerekend. De steilste helling is gekozen als de initiële stijfheid.  

 

Vervolgens is het mogelijk om de grafiek van de ruwe testdata aan te passen, zo ontstaat de 
grafiek met de benaderde initiële stijfheid.  

Bij de derde grafiek in figuur 86 zijn de elastische vervormingen afgetrokken van de grafiek met 
de benaderde initiële stijfheid. Niet-lineaire vervormingen geven aan dat er bezwijken optreedt 
van de gelijmde verbinding en daarom is de derde grafiek de juiste grafiek om breukenergie te 
bepalen.  
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figuur 87 Bepaling effectieve breukenergie proefstuk 0A    

De breukenergie is strikt genomen de gehele oppervlakte onder het last-verplaatsing diagram. 
In figuur 86 is echter te zien dat de verbinding, na een terugval van de maximale capaciteit, nog 
steeds belasting op kan nemen.  

Het is niet correct om de gehele oppervlakte onder het last-verplaatsing diagram te berekenen. 
We veronderstellen dat bij grotere verankeringlengtes de invloed van de wrijving minimaal is en 
daarom is het nodig om grafiek 3 in figuur 86 te begrenzen.  

In figuur 87 is een voorbeeld gegeven van het bepalen van de effectieve breukenergie naar het 
voorbeeld van het werk door Serrano [SER011]. De breukenergie is begrensd door middel van 
een grenslijn voor de effectieve breukenergie. Deze grenslijn is bepaald volgens dezelfde 
procedure als het bepalen van de initiële stijfheid. De effectieve breukenergie is begrensd door 
de steilste trendlijn met een interval van minimaal 10% van maximale belasting.  

De richtingscoëfficiënt van de grenslijn voor de effectieve breukenergie is een maat voor de 
brosheid van een verbinding. Indien de grenslijn verticaal loopt is de verbinding als zeer bros te 
beschouwen, indien de grenslijn horizontaal loopt is de verbinding als ideaal plastisch te 
beschouwen.  
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11.7. Resultaten testen M16 
In totaal zijn er 25 testen uitgevoerd waarvan er 24 zijn verwerkt in de resultaten in tabel 23 en 
tabel 24. Een van de proefstukken is bij het instellen van de testmachine met een hoge 
belastingsnelheid voorbelast tot ca. 8,5 kN. Dit had tot gevolg dat de testresultaten significant 
lager waren waardoor het niet reëel is om de resultaten op te nemen in tabel 23. De gemiddelde 
volumieke massa is 475 kg/m3. Omdat de proefstukken uit dezelfde balk komen wordt 
uitgegaan van een constante volumieke massa. Voor alle proefstukken zijn de effectieve 
breukenergie en de schuifsterkte bepaald als is beschreven in paragraaf 11.6. Een overzicht 
van proefresultaten is weergegeven in bijlage 6. 

tabel 23 Resultaten testen M16 
Type n Fmax 

(gem.) 
kN 

τf 
(gem.) 
N/mm2 

St. 
afwijking 
(CoV in %) 

Gf 
(gem.) 
kNmm 

St. 
afwijking 
(CoV in %) 

 

0-serie 4 14,1 11,7 0,72 (6,2) 4,6 0,85 (18)  
30-serie 5 10,0 8,4 0,88 (11) 5,4 0,72 (13)  
45-serie 5 9,7 8,2 0,87 (11) 11,1 1,98 (18)  
60-serie 5 9,8 8,2 0,56 (6,8) 10,7 1,07 (10)  
90-serie 5 10,3 8,5 0,76 (8,9) 19,3 3,49 (18)  
tabel 24 Overzicht initiële stijfheid (M16) 
Stijfheid (gem.) 
N/mm 

0-serie 
 

30-serie 
 

45-serie 
 

60-serie 
 

90-serie 
 

Initiële stijfheid 41,6 37,1 33,5 26,3 21,9 
Grenslijn -27,6 -11,8 -5,80 -6,32 -3,51 

11.8. Resultaten testen M12 
In totaal zijn er 10 testen uitgevoerd waarvan er 10 zijn verwerkt in de resultaten in tabel 25 en 
tabel 26. 

tabel 25 Resultaten testen M12 
Type n Fmax 

(gem.) 
kN 

τf 
 (gem.) 
N/mm2 

St. 
afwijking
 

Gf 
 (gem.) 
kNmm 

St. 
afwijking 
 

 

0-serie 2 11,5 12,4 - 3,9 -  
30-serie 2 9,4 10,1 - 8,5 -  
45-serie 2 8,3 9,0 - 6,2 -  
60-serie 2 8,5 9,2 - 11,8 -  
90-serie 2 8,6 9,3 - 12,5 -  
tabel 26 Overzicht initiële stijfheid (M12) 
Stijfheid (gem.) 
N/mm 

0-serie 
 

30-serie 
 

45-serie 
 

60-serie 
 

90-serie 
 

Initiële stijfheid 73,4 46,3 36,9 27,0 28,0 
Grenslijn -57,6 -13,4 -23,8 -11,6 -13,4 
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11.9. Resultaten en discussie  

11.9.1. Algemeen 

De schuifsterkte is eenduidig te bepalen door de maximale belasting te delen door de 
oppervlakte: , met gatdiameter  en verankeringlengte . Daarnaast is de initiële stijfheid 
en het bijbehorende last-verplaatsing diagram exclusief de elastische vervormingen ook 
eenduidig te bepalen.  

Het bepalen van de breukenergie brengt meer problemen met zich mee. Het is niet duidelijk in 
hoeverre de hoeveelheid breukenergie afhangt van de lokale veranderingen in het last-
verplaatsing diagram. Ter illustratie is in figuur 88 een voorbeeld weergeven van het bepalen 
van de effectieve breukenergie van proefstuk 45D. Dit probleem komt alleen voor bij de type 45 
proefstukken, de breukenergie is bij typen 0,30,60 en 90 wel eenduidig te bepalen. 

De resultaten in tabel 23 zijn gebaseerd op de effectieve breukenergie op basis van de grenslijn 
als weergegeven in figuur 88. Wanneer lokale effecten worden uitgesloten dient de effectieve 
breukenergie bepaald te worden op basis van de alternatieve grenslijn. Dit zou betekenen dat 
de effectieve breukenergie bijna vier maal zo groot is.  

 

figuur 88 Bepaling effectieve breukenergie proefstuk 0A  
 
De resultaten hebben daarnaast een grote variatie (standaardafwijking/gemiddelde). Dit is 
enerzijds te verklaren doordat het om een klein aantal proefstukken gaat (5x5), bij een groter 
aantal proefstukken hoort waarschijnlijk een kleinere variatie. Daarnaast is het mogelijk dat het 
handmatig lijmen van de proefstukken de nauwkeurigheid van de testresultaten heeft verkleind. 
Een visuele inspectie van de proefstukken laat echter geen direct verband zien tussen het niet 
centrisch geplaatst zijn van het draadeind en de proefresultaten.  

De grote variatie in de hoeveelheid breukenergie is vermoedelijk niet toe te kennen aan de 
benaderingsmethode voor het bepalen van de hoeveelheid breukenergie. In hoofdstuk 13, bij 
het vergelijken van de proefresultaten van de GIROD-type test met de full-scale testen wordt op 
de resultaten teruggekomen.  
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11.9.2. Bezwijkmechanismen 

De drie belangrijkste bezwijkmechanismen zijn weergegeven in figuur 89 en figuur 90. Bij de 0-
serie treedt voornamelijk bezwijken op nabij de hout-lijm verbinding. De proefstukken bezwijken 
door afschuiving van de hout-lijm verbinding en/of van zuiver het hout. Daarnaast is een maal 
splijten van het proefstuk opgetreden (Zie figuur 90b). 

Bij de overige series treedt er wederom afschuiving op van de hout-lijm verbinding en/of 
afschuiving van zuiver het hout. Een enkele keer vindt daarnaast het splijten van het hout 
plaats. In figuur 89b en figuur 90b zijn de belangrijkste bezwijkmechanismen van de 60-serie en 
de 90-serie weergegeven. Naar mate het draadeind verder door het gat gedrukt wordt treedt er 
bezwijken op van de zone rond het draadeind. In figuur 89b en figuur 90a is er sprake van 
eenzelfde bezwijkmechanisme, in figuur 90a is er alleen sprake van een symmetrisch 
bezwijkpatroon. Het hout in deze zone wordt als het ware meegetrokken met het draadeind. Dit 
verschijnsel treedt in grotere mate op met het toenemen van de hoek met de vezelrichting. De 
druksterkte van het hout evenwijdig aan de drukkracht lijkt van groot belang te zijn. 

figuur 90 a) Bezwijken proefstuk 90B: afschuiving hout/lijmlaag en indrukken zone rond
draadeind b) Bezwijken proefstuk 60C: afschuiving hout/lijmlaag en indrukken zone rond 

figuur 89 a) Bezwijken proefstuk 0B: afschuiving hout/lijmlaag     
b) Bezwijken proefstuk 60C: afschuiving hout/lijmlaag en indrukken zone rondom draadeind 
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11.9.3. Invloed hoek met de vezelrichting 

De invloed van de hoek met de vezelrichting is terug te zien in vier verschillende parameters.  
- Schuifsterkte 
- Initiële elastische stijfheid 
- Breukenergie 
- Brosheid  

 
De resultaten zijn alleen van toepassing op de M16- serie met een korte verankeringlengte van 
ca. 20 mm. Daarnaast zijn de resultaten alleen geldig voor proefstukken gebonden met 
tweecomponenten PUR-lijm (PURBOND CR 421). Onderzoek door Serrano [SER011] laat zien 
dat elke lijmsoort zijn eigen typerende bezwijkmechanisme en kracht-verplaatsing diagram kent. 
Zo is het bezwijkgedrag van (EP) epoxy en (PUR) polyurethaan gebonden proefstukken brosser 
dan bijvoorbeeld (PRF) phenol-resorcinol gebonden proefstukken. 
 

 
In figuur 91 zijn de kenmerkende curven weergegeven behorende bij de testseries. De 
gemiddelde schuifsterkte (11,7 N/mm2) is het hoogst bij een hoek van 0 graden met de 
vezelrichting. Voor de overige hoeken geldt een lagere schuifsterkte. De gemiddelde 
schuifsterkte is bij benadering constant te noemen voor de hoeken 30-90 graden met de 
vezelrichting (8,4 N/mm2).  
 
De gemiddelde initiële stijfheid is het hoogste bij een hoek van 0 graden met de vezelrichting 
(41,6 kN/mm). De gemiddelde initiële stijfheid bij een hoek van 90 graden met de vezelrichting 
is slechts 21,9 kN/mm. Bij een grotere hoek met de vezelrichting neemt de initiële stijfheid af en 
neemt tegelijkertijd de taaiheid toe. Deze verschillen zijn terug te zien in figuur 91. De curven 
behorende bij een kleinere hoek met de vezelrichting vertonen een brosser bezwijkgedrag, 
terwijl de curven behorende bij een grotere hoek met de vezelrichting een taaier gedrag 
vertonen.  
 
Vanwege dit taaie gedrag neemt bij een geringe afname van de schuifsterkte de effectieve 
breukenergie toe bij het toenemen van de hoek met de vezelrichting.  

figuur 91 Overzicht kenmerkende kracht-verplaatsing diagrammen GIROD testseries   
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Er kunnen diverse redenen zijn voor de verschillen tussen de proefresultaten. In eerste instantie 
moet men er rekening mee houden dat het hier om een klein aantal proefstukken gaat waarbij 
de verschillen deels ook door toeval of door onzuiverheden kunnen worden veroorzaakt. 
Doordat het verloop van de curven voor dezelfde hoeken met de vezelrichting echter grote 
overeenkomsten vertonen wordt er niet vanuit gegaan dat de verschillen door toeval zijn 
bepaald.  
 
Bij het groter worden van de hoek met de vezelrichting treedt er bezwijken op van een zone 
rond het draadeind waarbij het hout wordt ingedrukt. Dit is een veel minder bros 
bezwijkmechanisme dan wanneer de verbinding zuiver op afschuiving bezwijkt, dit is dan ook 
terug te zien is in de kracht-verplaatsing diagrammen. 
 
Een van de redenen voor de verschillen tussen de proefresultaten kan daarnaast de hechting 
van de lijm met het hout zijn. Het kan daarom zinvol zijn om de schuifsterkte van de lijm te 
bepalen voor verschillende hoeken met de vezelrichting.  
 
De verschillende schuifsterktes kunnen daarnaast veroorzaakt zijn door de verschillende 
ruwheden van de oppervlaktes (gatwand) of de zuiverheid van het oppervlak. Uit onderzoek van 
o.a. Follrich [FOL07] volgt dat het wijzigen van de hoek met de vezelrichting invloed heeft op de 
‘penetration depth’, oftwel de indringdiepte van de lijm.  
 
Een voor de handliggende reden voor de verschillen kan zijn de verschillen in krachtoverdracht 
en elasticiteitsmodulus. Bij het veranderen van de hoeken met de vezelrichting veranderd de 
elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de kracht ook.  
 
Daarnaast kunnen de optredende (rol) schuifspanningen van invloed zijn op de capaciteit. Bij de 
0-series vindt krachtoverdracht plaats via afschuiving evenwijdig aan de vezelrichting terwijl bij 
de overige series een combinatie plaats vindt van afschuiving en rolafschuiving.   
 
In hoofdstuk 13 zijn de resultaten vergeleken met de full-scale testen.  
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figuur 93 Overzicht testresultaten M16 en M12 -  gemiddelde schuifspanning  

figuur 92 Overzicht testresultaten M16 en M12 -  gemiddelde breukenergie 
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11.9.4. Invloed staafdiameter 

In figuur 93 is een overzicht weergegeven van de gemiddelde schuifspanning behorende bij de 
verschillende hoeken met de vezelrichting voor zowel de M16 als M12 series. Daarnaast is in 
figuur 92 een overzicht weergegeven van de gemiddelde breukenergie behorende bij de 
verschillende hoeken met de vezelrichting voor zowel de M16 als M12 series. De breukenergie 
is hierbij uitgedrukt in Nmm/mm2 om de verschillende series met elkaar te kunnen vergelijken.  
 
De invloed van de gatdiameter op de gemiddelde schuifsterkte is minimaal. Dit is in 
overeenstemming met de meeste ontwerpformules waarbij de gatdiameter of staafdiameter als 
lineaire factor wordt meegenomen in de berekening.  
 
In figuur 92 (breukenergie) is een stijgende trend te ontdekken. De gemiddelde hoeveelheid 
breukenergie per mm2 neemt toe bij het groter worden van de hoek met de vezelrichting. Voor 
een goede verklaring voor de verschillen is extra onderzoek vereist. De aantallen zijn te klein en 
de variaties zijn te groot om hier een gegronde uitspraak over te kunnen doen. 
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11.10. Conclusie 
De resultaten van de GIROD-type testen kunnen als volgt worden samengevat; 
 

- De ontwerpformule (11.1) heeft een theoretische basis gebaseerd op de Volkersen-
Breukmechanica [VOL38] 
 

- De theorie gaat uit van zuivere afschuiving, terwijl de transversale krachten niet altijd 
verwaarloosd kunnen worden 

 
- De formule is hoofdzakelijk bedoeld voor draadeinden evenwijdig aan de vezelrichting 

op uittrekken belast 
 

- De resultaten van de GIROD-type testen zullen in hoofdstuk 13 worden vergeleken met 
de full-scale testen, daaruit blijkt of de testresultaten geldig zijn voor verschillende 
hoeken met de vezelrichting 
 

- De invloed van de dichtheid van het hout is verwaarloosd, volgens onderzoek van o.a. 
Serrano [SER011] is de invloed van de dichtheid ook verwaarloosbaar voor PUR 
gebonden proefstukken  

 
- De gemiddelde schuifsterkte (M16) varieert van 11,7 N/mm2 (0°) tot een gemiddelde van 

8,4 N/mm2 (30-90°)  
 

- De gemiddelde breukenergie (M16) varieert van 3,85 Nmm/mm2 (0°) tot 16,06 
Nmm/mm2 (90°)  
 

- Bij een grotere hoek met de vezelrichting (M16) neemt de initiële stijfheid (42-22 kN/mm) 
af (Zie figuur 86) en neemt tegelijkertijd de taaiheid (28-3,5 kN/mm) toe.  
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Deel	V:	
 

Experimenteel onderzoek 
- 

Ingelijmde draadeinden in CLT 
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12. Ingelijmde draadeinden in CLT (testresultaten) 

12.1. Introductie 
De verbindingen zijn getest volgens de procedure van de International Standard ISO 6891:1983 
(E) [ISO6891]. De norm schrijft voor hoe verbindingen met mechanische verbindingsmiddelen in 
statisch belastte houtconstructies getest moeten worden. ISO is een wereldwijde federatie van 
nationale normalisatie-instituten en staat voor International Standardisation Organisation.  
 
Een overzicht van de geteste verbindingen met ingelijmde draadeinden onder verschillende 
hoeken met de vezelrichting zijn weergegeven in tabel 27. Deze testen zijn uitgevoerd om 
inzicht te krijgen in de invloed van de hoek met de vezelrichting op het gedrag van op trek 
belastte ingelijmde draadeinden in CLT panelen.  
 
Daarnaast zijn een viertal testen uitgevoerd om het groepseffect van vier ingelijmde 
draadeinden te kunnen onderzoeken. (Zie ook figuur 94) 

 
tabel 27 Overzicht testen uittrekken ingelijmde draadeinden  
Aantal 
staven/hoek 
 

1 staaf 
5 laags CLT  
M16 (type)                  M24 (type) 

4 staven  
5 laags CLT  
M24 (type) 

0 graden 3x  (1) 2x (6) 2x (8)  
30 graden 3x  (2) - - 
45 graden 3x  (3) - - 
60 graden 3x  (4) - - 
90 graden 3x  (5) 2x (7) 2x (9) 
Totaal: 23 testen. 

12.2. Symbolen 
     Belasting in Newton  

 Schatting maximale belasting in Newton 
   Maximale belasting 

  Slip/rek modulus in Newton per millimeter 
  Slip/rek van de verbinding in millimeter 

 
  

figuur 94 Bovenaanzicht CLT proefstukken 
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12.3. Proefstukken en meetapparatuur 

12.3.1. Conditionering van de proefstukken 

De CLT proefstukken zijn ca. 6 weken opgeslagen bij De Groot Vroomshoop B.V. alvorens de 
gaten zijn geboord en de draadeinden zijn gelijmd. De gaten zijn handmatig geboord en de 
draadeinden zijn handmatig gelijmd met twee componenten PUR-lijm (polyurethaan): 
PURBOND CR 421.  
 
Door het handmatig lijmen van de draadeinden en boren van de gaten zijn deze nooit exact 
haaks ten opzichte van het zaagvlak geplaatst. Om de invloed van deze excentriciteit mee te 
kunnen nemen zijn alle proefstukken zowel voor, tijdens als na het beproeven van alle zijden 
gefotografeerd en is de scheefstand gemeten met behulp van een gradenboog.  
 
Na het lijmen van de draadeinden bij De Groot Vroomshoop B.V. is 2 uur gewacht met het 
transporteren van de proefstukken. Vervolgens zijn de elementen per auto, bij een 
buitentemperatuur van 10 graden, naar de klimaatkamer in het Van Musschenbroek 
laboratorium gebracht. De temperatuur in de klimaatkamer is (ca.) 20 graden en de 
luchtvochtigheid is (ca.) 65 procent.  

De proefstukken zijn na minimaal 6 dagen in de klimaatkamer te hebben gelegen beproefd. Bij 
aanvang van de test lag het houtvochtgehalte tussen de 10 en 12 procent. Dit is in 
overeenstemming met de eisen van Purbond die een maximaal houtvochtgehalte van 18 
procent bij productie eisen. Daarnaast is het houtvochtgehalte in overeenstemming met de eis 
volgens de ISO normeringen.  

12.3.2. Vorm en afmetingen proefstukken 

Een overzicht van de afmetingen van de proefstukken (vurenhout C24) is weergegeven in figuur 
97 en figuur 98. De typenummers in de figuur verwijzen naar tabel 27. In figuur 97 zijn tevens 
de benodigde opleglengtes weergegeven voor de push-pull testen.  
 
Een schematische weergave van de push-pull testen is weergegeven in figuur 95. De ingelijmde 
draadeinden worden op uittrekken (pull) belast waarbij deze kracht evenwicht maakt met de 
drukbelasting (push) op het paneel. De h.o.h. afstanden tussen de ondersteuningen zijn zo 
gekozen dat er een minimale afstand is van de halve paneeldikte van het draadeind tot de rand 
van de ondersteuning.  
 
De afmetingen van de proefstukken zijn 
gekozen op basis van de karakteristieke 
waarde van de druksterkte en de 
treksterkte van het hout. Het doel van de 
testen is dat het draadeind wordt 
uitgetrokken en niet dat het paneel bezwijkt 
daar waar de drukspanningen worden 
geïntroduceerd.  
 
Daarnaast mag de netto doorsnede van 
het hout niet op trek bezwijken en geldt; 
 

 	 	 	 	 	 ,   (13.0) 
figuur 95 Push-pull test
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Waarbij; 
   H.o.h. afstand draadeinden in mm 
  Dikte CLT paneel  in mm 
 Gatdiameter t.b.v. draadeind in mm 
,  Karakteristieke treksterkte hout in N/mm2 
  Trekkracht in draadeind in N 

 
De dikte van de CLT panelen zijn gekozen in overleg met de leverancier van de panelen (Stora 
Enso).  
 
De testen met enkele draadeinden (type 1 t/m 7) zijn uitgevoerd met draadeinden van klasse 
10.9 en de testen met een groep draadeinden zijn uitgevoerd met draadeinden van klasse 8.8. 
(type 8 en 9) Voor een hoge kwaliteit draadeind is gekozen om het bezwijken van het draadeind 
op trek uit te sluiten. Daarnaast is verondersteld dat het groepseffect zo groot is dat met 
draadeinden van klasse 8.8. kan worden voldaan.  
 
Om voortijdig splijten van het hout tegen te gaan is er voor gekozen om aanhechting over het 
eerste deel van het draadeind te voorkomen. Dit is gerealiseerd door middel van tape, die voor 
het lijmen op het draadeind is aangebracht. Bij draadeinden van het type M16 is over de eerste 
60 mm tape aangebracht, terwijl bij draadeinden van het type M24 over de eerste 90 mm tape is 
aangebracht (+/- 4d). (Zie figuur 96)  
 
 
 
  

figuur 96 Aanbrengen van tape t.b.v. voorkomen aanhechting 
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figuur 97 Afmetingen proefstukken type 1 t/m 9, (1 en 4 draadeinden) met daarbij aangegeven
de oplegvlakken voor de push-pull testen 
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figuur 98 Overzicht zaagschema proefstukken type 1 t/m 9 
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figuur 99 
Elektronische meter 
houtvochtgehalte 
[FEU12] 

In tabel 28 is een overzicht gegeven van de afmetingen van de 
proefstukken en de volumieke massa’s van de verschillende 
proefstukken. Het houtvochtgehalte is bepaald met behulp van een 
elektrische meter (Zie ook figuur 99), de meter is ingesteld op Noors 
vurenhout. De variatie in volumieke massa is klein en op basis van het 
gemiddelde kan worden vastgesteld dat het hout voldoet aan de eis voor 
C24 met betrekking tot de volumieke massa.  
 
 
 
 
 
 
 
tabel 28 Afmetingen (gem.) en volumieke massa proefstukken type 1 t/m 9, gem. M.C. 10,8% 
Proefstuk 
(type/hoek/diameter) 

Breedte  
(mm) 

Hoogte  
(mm) 

Dikte 
(mm) 

Massa 
(kg) 

Volumieke 
massa 
(kg/m3) 

1) 0-M16 1000 498 182 42,8 472 (105%) 
3) 30-M16 1200 498 182 49,4 454 (101%) 
4) 45-M16 1198 500 182 50,3 461 (102%) 
5) 60-M16 1196 496 182 48,6 450 (100%) 
2) 90-M16 1001 503 182 41,8 456 (101%) 
6) 0-M24A 650 502 182 27,1 456 (101%) 
    0-M24B 648 501 182 26,2 443 (98%) 
7) 90-M24A 648 601 182 32,8 463 (103%) 
    90-M24B 646 601 182 31,9 451 (100%) 
8) 0-4M24A 1149 700 211 74,3 438 (97%) 
    0-4M24B 1149 701 211 75,1 442 (98%) 
9) 90-4M24A 997 698 211 64,8 441 (98%) 
    90-4M24B 997 697 211 64,1 437 97%) 
Gem.      451 (100%) 
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12.3.3. Lijmverbinding 

De voorgeboorde gaten hebben een diameter van 18 mm (M16) en 26 mm (M24). Doordat de 
lijm een lage viscositeit heeft is het mogelijk om eerst de lijm in het gat te brengen en 
vervolgens het draadeind. (Zie figuur 100)  

Normaliter worden bij De Groot Vroomshoop B.V. de gaten slechts 1 mm (of minder) groter 
geboord dan de buitendiameter van het draadeind. De verdeling van de lijm over de verbinding 
wordt dan verzorgd door een sleuf aan te brengen in het draadeind.  

Omdat er hier voor gekozen is om over een lengte van 60/90 mm aanhechting te voorkomen 
met behulp van tape is voor een grotere gatdiameter gekozen dan gebruikelijk. De dikte van de 
lijmlaag is vergroot van ≈ 0,5 tot 1 mm om de lijm een ontsnappingsmogelijkheid te bieden.  

 
figuur 100 Aanbrengen draadeind in een met lijm gevuld gat [PUR11] 
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figuur 101 Testopstelling uittrekproeven M16 

12.3.4. Apparatuur en testopstelling M16-serie 

Volgens de International Standard ISO 6891 dient de testapparatuur aan de volgende vereisten 
te voldoen; 

- De testmachine moet in staat zijn om belasting aan te brengen en te registreren met een 
nauwkeurigheid van minimaal +/- 1% van de geschatte maximale belasting  

- De meetapparatuur om de slip/rek van/in de verbinding te meten moet in staat zijn om 
de rek/slip te meten met een nauwkeurigheid van minimaal +/- 1%, of voor rek/slip van/in 
de verbinding van minder dan 2 mm met een nauwkeurigheid van minimaal +/- 0,02 mm. 
De meetapparatuur moet zo zijn uitgevoerd dat excentriciteiten en rotaties e.d. geen 
invloed hebben op de meetgegevens. 

 
De testopstelling voor de uittrekproeven met draadeinden M16 is weergegeven in figuur 101. 
Het draadeind wat in het hout zit verlijmd is met behulp van een koppelmoer verlengd. Het 
draadeind is door een balk gevoerd, door een holle krachtmeetdoos en door een holle vijzel en 
vervolgens is het draadeind aan de bovenzijde bevestigd met behulp van een moer. Het 
bolscharnier zorgt ervoor dat wanneer alle onderdelen niet in dezelfde werklijn staan of wanneer 
alle onderdelen niet haaks op elkaar staan de constructie zich kan gaan zetten zodat de actie- 
en reactiekrachten in dezelfde werklijn komen te liggen.  
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figuur 102 Meetbalk t.b.v. LVDT's (links/midden), testopstelling uittrekproeven M24 (rechts) 

De belasting is aangebracht met een 200 kN vijzel, de krachtmeetdoos (tot 150 
kN) meet vervolgens de kracht die overgedragen wordt op de stalen balk. De stalen balk draagt 
de belasting via de oplegging af op het CLT paneel.  

Om te zorgen dat het draadeind haaks ten opzichte van het zaagvlak (CLT) uitgetrokken wordt 
is het zaagvlak geschuurd en vrij gemaakt van lijmresten. De stalen balk (Zie ook figuur 101) die 
de belasting afdraagt op het hout is daarnaast met behulp van een freesmachine vlak gemaakt. 
De opstelling is vervolgens ten opzichte van het draadeind en ten opzichte van het frame 
uitgericht zodat alle onderdelen haaks ten opzichte van het zaagvlak staan en zodat alle 
onderdelen in dezelfde werklijn staan.  

De verplaatsingen zijn gemeten met behulp van 2 LVDT’s. (Zie figuur 101 en figuur 102) De 
LVDT’s zijn met behulp van een aluminium meetbalk recht tegenover elkaar geplaatst. Deze 
meetbalk is vervolgens bevestigd met behulp van twee moeren. Hierdoor is het niet alleen 
mogelijk om de rek van het draadeind en de slip/rek van/in de verbinding te meten maar ook is 
het mogelijk om excentriciteiten waar te nemen. Indien het draadeind er scheef uitgetrokken 
wordt is er een verschil te zien in beide metingen.  

12.3.5. Apparatuur en testopstelling M24-serie 

De opstelling voor de proeven met ingelijmde draadeinden M24 is in overeenstemming met de 
opstelling voor de proeven met ingelijmde draadeinden M16. (Zie figuur 102) Hiervoor is een 
1000 kN vijzel gebruikt, daarnaast is een krachtmeetdoos gebruikt met bereik tot 350 kN. Door 
de afmetingen van de vijzel is nu de krachtmeetdoos op de vijzel geplaatst.  
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figuur 103 Bovenaanzicht testopstelling 4-M24 (links), LVDT en koppelmoer (rechts) 

12.3.6. Apparatuur en testopstelling 4-M24-serie 

Een overzicht van de testopstelling voor het op trek belasten van vier draadeinden M24 is 
weergeven in figuur 103. Aan weerszijden is een 1000 kN vijzel geplaatst (oranje) met daar 
bovenop een krachtmeetdoos (capaciteit 600 kN) (zwart).  

 
De verplaatsingen zijn gemeten met behulp van 4 LVDT’s (1 per draadeind). De draadeinden 
zijn wederom verlengd met behulp van koppelmoeren. De draadeinden zijn verankerd in een 
stalen balk, zie figuur 104, die omhoog gedrukt wordt door de twee vijzels. De gehele opstelling 
is uitgericht t.o.v. het frame en om enige zettingen mogelijk te maken is de stalen balk op 
schotels (bolscharnieren) geplaatst. Door het toepassen van deze schotels is het mogelijk dat 
de actie- en reactiekrachten in dezelfde lijn komen te liggen.  
 
  

figuur 104 Vooraanzicht testopstelling 4-M24 (links), LVDT (midden) bovenaanzicht CLT met 4
draadeinden (rechts) 
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12.3.7. Schatting maximale belasting/sterkte 

Om een inschatting te kunnen maken van de optredende belastingen zijn een aantal 
proeftesten uitgevoerd. Vier proefstukken zijn gemaakt met draadeind M12 met een 
verankeringlengte van 300 mm. Met behulp van deze testen is echter alleen een ondergrens 
bepaald omdat bij drie van de vier proefstukken het draadeind op trek bezweek en niet het 
draadeind uit het hout getrokken werd.  

In tabel 29 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde proeftesten. Slechts één 
draadeind is vervolgens, na twee keer het draadeind opnieuw verlengd te hebben, er geheel 
uitgetrokken.  

Het bezwijken van de draadeinden op trek is een combinatie van het toepassen van een te lage 
staalkwaliteit en een relatief grote excentriciteit ten gevolge van het scheef boren van de gaten.  

tabel 29 Overzicht proeftesten t.b.v. schatting maximale belasting en optimalisatie proefprocedure 
Proeftest Maximale belasting 

(klasse draadeind) 
Beschrijving 

1a 70,3 kN (8.8) Draadeind bezweek boven koppelmoer* 
1b 80,6 kN (8.8) Draadeind afgetrokken wat uit hout komt, op ca. 10 cm 

hoogte bezweken op trek * 
1c. 72,5 kN (8.8) Uittrekken draadeind 
2a.  69,3 kN (8.8) Draadeind werd uit het hout getrokken maar bezweek 

vervolgens ook op trek* 
3a  53,8 kN (4.6) Draadeind bezweken op trek* 
3b  56,4 kN (4.6) Draadeind bezweken op trek* 
4a   56,4 kN (4.6) Draadeind bezweken op trek* 
4b  53,9 kN (4.6) Draadeind bezweken op trek* 
(*bezwijken op trek en/of een buiging t.g.v. excentriciteit/scheefstand) 

Bij de definitieve proevenserie is daarom extra aandacht besteed aan het preparen van de 
zaagvlakken, het boren van de gaten en het lijmen van de draadeinden. Daarnaast is er op 
toegezien dat draadeinden met een kwaliteit van 10.9 zijn toegepast 

De afmetingen van de definitieve proefstukken (Zie ook figuur 97)  zijn bepaald op basis een 
gemiddelde schuifsterkte van 9 N/mm2 [BER01]. Bernasconi heeft een uitgebreid onderzoek 
gedaan naar ingelijmde draadeinden loodrecht op de vezelrichting op uittrekken belast. Op 
basis van dit onderzoek is verondersteld dat een gemiddelde schuifsterkte van 9 N/mm2 een 
bovengrens geeft voor de uittreksterkte.  
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12.3.8. Aanbrengen van belasting 

In figuur 105 is een overzicht weergegeven van de belastingprocedure.  

De belasting dient te worden aangebracht tot een waarde van 0,4 en dient vervolgens 30 
seconden te worden vastgehouden. Vervolgens dient de belasting te worden gereduceerd tot 
0,1  en wederom 30 seconden te worden vastgehouden. Vervolgens dient de belasting 
aangebracht te worden tot de maximale belasting is bereikt of tot er slip/rek is opgetreden van 
meer dan 15 mm. 

Bij een belasting van minder dan 0,7  dient een constante waarde van de belastingsnelheid 
(kracht gestuurd) of verplaatsingsnelheid (verplaatsing gestuurd) aangehouden te worden die 
overeenkomt met 0,2  per minuut (+/- 25%). Boven een belasting van 0,7  dient een 
constante verplaatsingsnelheid te worden toegepast zodat de maximale belasting (of 15 mm 
slip/rek) bereikt wordt in 3 tot 5 minuten extra tijd. (totale testtijd 10-15 minuten).  
 
De test mag worden gestopt wanneer de maximale belasting is bereikt of wanneer een totale 
slip/rek is opgetreden van meer dan 15 mm.  
 
De testen zijn uitgevoerd als een verplaatsinggestuurde proef. Krachtgestuurde proeven kunnen 
bij dit soort testen problemen opleveren omdat bij een bros bezwijkmechanisme de 
verplaatsingsnelheid na bezwijken sterk toeneemt indien op kracht gestuurd wordt. De 
belastingsnelheden zijn per proef vermeld en komen overeen met een testtijd van 10-15 
minuten.  

figuur 105 Belastingprocedure [ISO6891] 
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12.3.9. Meting van de slip/rek  

De verplaatsingen zijn gemeten met behulp van twee LVDT’s (Linear Variable Differential 
Transformer). De gebruikte LVDT’s hebben een bereik van 10 mm. De LVDT’s zijn bij de testen 
zo ingesteld dat ze een minimaal bereik hebben van 2 mm (indrukken) en 6 mm (uitrekken).  

In figuur 106 is een geïdealiseerd kracht-verplaatsing diagram getekend. Van het kracht-
verplaatsing diagram zijn minimaal de volgende punten expliciet geregistreerd; 

, , , , , 	en	 . Daarnaast is de slip/rek bij de maximale belasting geregistreerd.  

 

 

figuur 106 Geïdealiseerd kracht-verplaatsing diagram en meetpunten [ISO6891] 
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12.3.10. Meting van de maximale belasting 

De maximale belasting is gemeten met behulp van een krachtmeetdoos. Afhankelijk van het 
type test zijn krachtmeetdozen gebruikt met een drukcapaciteit van 150 kN, 350 kN of 600 kN. 
Vuistregel voor het toepassen van een krachtmeetdoos is dat de maximale belasting tijdens de 
test boven de 20% van de maximale sterkte van de krachtmeetdoos moet liggen.  

12.4. Meetgegevens t.b.v. berekeningen 
Per test zijn de volgende waarden vastgelegd; [ISO6891] 

1) Maximale belasting (sterkte):   	                 (13.1) 
 

2) Schatting maximale belasting (sterkte): 	        (13.3) 
 

3) Initiële slip/rek:                   	 	       (13.3) 
 

4) Gemodificeerde initiële slip/rek:  	 ,
	

	 	
   (13.4) 

 
5) Zetting verbinding:    	 	 	 ,    (13.5) 

 

6) Elastische slip/rek:    	   (13.6) 

 
7) Initiele slip/rek modulus:   	 0,4	 /    (13.7) 

 
8) Slip/rek modulus:    	 0,4	 / ,    (13.8) 

 
9) Slip/rek bij 0,6 :    	 ,        (13.9) 

 
10) Gemodificeerde slip/rek bij 0,6  :  	 , , , ,   (13.10) 

 

Voor de schatting van de maximale belasting  van draadeinden M16 met een 
verankeringlengte van 240 mm is in eerste instantie uitgegaan van een belasting van 150 kN. 
Voor de schatting van de maximale belasting van draadeinden M24 met een verankeringlengte 
van 360 mm is uitgegaan van 200 kN. Voor de schatting van de maximale belasting van vier 
draadeinden M24 met een verankeringlengte van 360 mm is uitgegaan van een belasting van 
600 kN. 

De schattingen van de maximale belastingen moeten worden herzien als blijkt dat er meer dan 
20% verschil zit tussen de gemeten en de voorspelde waarde van de belasting. Voor een aantal 
proefstukken met draadeinden van het type M16 is daarom 100 kN aangehouden in plaats van 
150 kN.  
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12.5. Testresultaten M16-serie 

12.5.1. Introductie 

In paragraaf 12.5  tot en met 12.8 zijn de testresultaten van de proevenseries nader uitgewerkt. 
Achtereenvolgens komen de testresultaten van de M16-serie, van de M24-serie en de 4M24-
serie aan bod. Een uitgebreid overzicht van de testresultaten, inclusief last-verplaatsing 
diagrammen, is gevoegd in bijlage 7. 
 
In paragraaf 12.5 tot en met 12.8  zijn de belangrijkste parameters/resultaten met elkaar 
vergeleken; 

- Sterkte  
- Hoek met de vezelrichting 
- Scheefstand  
- Stijfheid  
- Breukenergie  

 
Uit onderzoek van onder andere Volkersen [THE03] blijkt dat de verhouding  een belangrijke 
factor is voor de verbindingssterkte. Het is echter de vraag of deze factor  ook van grote 
invloed is op de uittreksterkte van ingelijmde draadeinden in CLT. De testresultaten zijn daarom 
vergeleken met deze factor, hierin maken we onderscheid tussen de lokale en de globale 
elasticiteitsmodulus.  
 

	          (11.3b) 

 
Met; 
A      Oppervlakte staaf       (mm2) 
A   Oppervlakte hout       (mm2) 
E   Elasticiteitsmodulus staaf     (N/mm2) 
E    Elasticiteitsmodulus hout (globaal of lokaal)   (N/mm2) 
 
In figuur 107 is een schematische weergave gegeven van 
een ingelijmd draadeind in een CLT paneel. Het draadeind is 
daarbij gelijmd in laag 1 met een bijbehorende 
elasticiteitsmodulus E1. De elasticiteitsmodulus behorende bij 
laag 1 noemen we de lokale elasticiteitsmodulus.  
 
De krachten zullen zich echter over een groter gebied 
spreiden dan alleen over laag 1, de lagen 1 en 2 staan 
immers met elkaar in verbinding. Om de elasticiteitsmoduli 
van de naastgelegen lagen mee te kunnen nemen wordt de 
gemiddelde elasticiteitsmodulus berekend binnen een cirkel 
met een diameter van de paneeldikte: de globale 
elasticiteitsmodulus. 
 
  

figuur 107 Bepaling globale
elasticiteitsmodulus 
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Het blijft echter onzeker welke benadering van de elasticiteitsmodulus van het 
hout een goede benadering is. De juiste waarde zal waarschijnlijk ergens tussen de lokale en 
de globale elasticiteitsmodulus in liggen omdat de invloed van de elasticiteitsmodulus van de 
buitenste lagen waarschijnlijk afneemt naar gelang een dikker paneel wordt toegepast.  
 
Lokale elasticiteitsmodulus  
Met behulp van de formule van Hankinson (12.11) kunnen we de lokale elasticiteitsmoduli 
behorende bij de verschillende hoeken met de vezelrichting bepalen.  
 

	 	          (12.11)  

 
Waarin  is de hoek met de vezelrichting in graden.  
 
tabel 30 Lokale elasticiteitsmodulus vurenhout C24, voor verschillende hoeken met de 
vezelrichting 
Hoek met de vezelrichting  Lokale elasticiteitsmodulus 
0    graden 11000 N/mm2 
30  graden  1344 N/mm2 
45  graden 715 N/mm2 
60  graden 488 N/mm2 
90  graden 370 N/mm2 
 
Globale elasticiteitsmodulus  
Met behulp van de gegevens in tabel 30 kan de globale elasticiteitsmodulus bepaald worden. 
De globale elasticiteitsmodulus wordt bepaald door opbouw van het paneel. In figuur 107 is een 
overzicht gegeven voor het bepalen van de globale elasticiteitsmodulus. De globale 
elasticiteitsmodulus is afhankelijk van E1 en E2 en A1 en A2, waarbij A1 en A2 de oppervlakten 
van de verschillende lagen binnen een cirkel met als diameter de paneeldikte zijn.   
 

	          (12.12) 

 
16635	 2	 64,4%   
9180	 2		 35,6%  

 
Voor de verschillende panelen met als hoofdvezelrichting E1 is 0,30,45,60 of 90 graden geldt; 
 
tabel 31 Globale elasticiteitsmodulus voor verschillende hoeken met de vezelrichting,  CLT paneel 
42-27,5-43-27,5-42 mm 
Hoek met de vezelrichting (E1) Globale elasticiteitsmodulus 
0    graden 7220 N/mm2 
30  graden  1040 N/mm2 
45  graden 715 N/mm2 
60  graden 792 N/mm2 
90  graden 4150 N/mm2 
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Scheefstand  
De scheefstand is gemeten met behulp van een gradenboog. Daarbij is de scheefstand 
gemeten ten opzichte van het zaagvlak. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de hoek 
haaks ten opzichte van het de lengterichting van het paneel (hoek 1) en evenwijdig aan de 
lengterichting van het paneel (hoek 2).  

In figuur 108 zijn de metingen schematisch weergegeven. Waarbij een afwijking naar rechts als 
positief gedefinieerd is (90+x).  

 
  

figuur 108 Overzicht metingen scheefstand (links: hoek 1, rechts hoek 2) / gradenboog 
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Stijfheid 
De gemeten verplaatsing met de LVDT’s wordt bepaald door de rek/slip in zowel de verbinding 
(gelijmde draadeind) als de rek van het deel zonder aanhechting. De stijfheid die volgt uit de 
metingen zijn een combinatie van de stijfheid van het ingelijmde draadeind en de stijfheid van 
deel van het draadeind zonder aanhechting. 
 
Een schematisch overzicht van de veren in serie is weergegeven in figuur 109 en de metingen 
zijn met behulp van formule (12.13) te beschrijven.  
 

	 	
	

	 	
       (12.13) 

 
 
De spanningsdoorsnede van een bout of draadeind, type M16, is 157 mm2 en de 
elasticiteitsmodulus van staal is 210.000 N/mm2. Het begin van de lijmverbinding ligt 85 mm 
onder het meetpunt van de LVDT’s. (Zie figuur 109) Dit betekent dat bij elke 388 kN aan 
aangebrachte belasting er 1 mm teveel aan rek gemeten is met de LVDT’s. Hierbij wordt 
overigens aangenomen dat het opbollen van meetvlak verwaarloosbaar is. De stijfheid van het 
deel zonder aanhechting is EA/L=(210.000 x 157) / 85  = 388.000 N/mm = 388 kN/mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 109 Meetpunt LVDT's t.o.v. verankering, veren in serie  
  



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel V: Numeriek onderzoek – Ingelijmde draadeinden 147 

 

0,06; 8,11

0,24; 32,12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

‐0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

K
ra
ch
t 
[]
kN

Verplaatsing [mm]

Voorzijde 

Achterzijde

Gem.

Bepaling stijfheid 

In overeenstemming met ISO 6891 wordt de stijfheid bepaald op basis van de 
rek bij 10% en 40% van de maximale belasting. De waarden voor de rek bij 10% en de rek bij 
40% van de maximale belasting zijn bepaald op basis van de gemiddelde uittreksterkte per 
serie.  
 
De gemiddelde uittreksterkte van proefstukken 0L,0M en 0R is 76 kN. In figuur 110 is het last-
verplaatsing diagram weergegeven behorende bij proefstuk 0R-M16. De gemeten stijfheid door 
de LVDT’s is 134 kN/mm (32,12-8,11)/(0,24-0,06).  
 
Nu K(II) en K(III) bekend zijn kan K(I) bepaald worden met behulp van formule (12.14).  
 
 

	 ≫ 	 201	 / 	      (12.14) 

 

 
  

figuur 110 Ruwe testdata: last-verplaatsing diagram proefstuk 0R-M16 
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Breukenergie 
De breukenergie is de gehele oppervlakte onder het last-verplaatsing diagram. Een voorbeeld 
voor het bepalen van de breukenergie is weergegeven in figuur 111. Om de invloed van de 
belastingcyclus, zoals weergegeven in figuur 106, mee te nemen wordt het deel van het last-
verplaatsing diagram na punt 21 gebruikt.  

Het originele last-verplaatsing diagram is lineair geëxtrapoleerd. In figuur 111 is te zien hoe het 
last-verplaatsing diagram is geëxtrapoleerd over het steilste traject van de dalende tak van de 
grafiek. Daarnaast is het last-verplaatsing diagram gecorrigeerd om de rek van het draadeind 
mee te nemen van het deel zonder aanhechting. Een deel van het last-verplaatsing diagram 
behorende bij een draadeind M16, met een lengte van 85 mm, is weergegeven in figuur 111.	
 

 

Het werkelijke last-verplaatsing diagram is aangeduid met de term ‘Breukenergie’ en is ontstaan 
door (3) van (1) af te trekken.  

De resultaten van de testen met draadeinden M16 zijn weergegeven in tabel 32. De totale 
oppervlakte onder het last-verplaatsing diagram is gedeeld door de oppervlakte van de lijmlaag; 
buitenomtrek (πdh) maal de lengte (15d). De buitenomtrek is hierbij gelijk aan de gatdiameter 
(18 mm) maal π.  

 
  

	
. 	 	

	 		 ,  

figuur 111 Voorbeeld bepaling breukenergie trekproef 0-L M16
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12.5.2. Resultaten M16-serie (0 t/m 90 graden)  

De resultaten van de proevenserie M16 (0 t/m 90 graden) zijn weergegeven in tabel 32. Een 
uitgebreid overzicht van de proefresultaten is te vinden in bijlage 7. De gemiddelde schuifsterkte 
heeft betrekking op de overgang tussen hout en lijm en is gegeven door Fmax te delen door de 
oppervlakte van de lijmlaag: πdhlg. Met gatdiameter dh (18 mm) en verankeringlengte lg (240 
mm).  

tabel 32 Overzicht proefresultaten M16 serie, 0 t/m 90 graden 
Proefstuk dh  

(mm) 
lg  
(mm) 

ltot  
(mm) 

α1 
(grad.) 

α2 
(grad.) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

Gf 
(Nmm/mm2) 

K(III) 
 (kN/mm) 

M16-0L 18 240 300 90,3 90,0 83,4 6,15 10,38 134 
M16-0M 18 240 300 90,0 89,8 69,9 5,15 12,97 127 
M16-0R 18 240 300 89,9 90,0 75,2 5,54 13,64 132 
Gem. 18 240 300 90,1 89,9 76,2 5,61 13,00 131 
 

Proefstuk dh  
 (mm) 

lg  
(mm) 

ltot  
(mm) 

α1 
(grad.) 

α2 
(grad.) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

Gf 
(Nmm/mm2) 

K(III) 
 (kN/mm) 

M16-30L 18 240 300 89,7 89,0 113,4 8,36 30,24 115 
M16-30M 18 240 300 91,1 89,7 131,2 9,66 39,79 125 
M16-30R 18 240 300 90,6 88,9 128,1 9,44 40,41 129 
Gem. 18 240 300 90,5 89,2 124,2 9,15 36,81 123 
 

Proefstuk dh  
 (mm) 

lg  
(mm) 

ltot  
(mm) 

α1 
(grad.) 

α2 
(grad.) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

Gf 
(Nmm/mm2) 

K(III) 
 (kN/mm) 

M16-45L 18 240 300 89,5 90,4 135,0 9,95 42,32 136 
M16-45M 18 240 300 91,0 90,3 111,7 8,23 39,10 107 
M16-45R 18 240 300 91,2 90,4 128,7 9,48 35,72 113 
Gem. 18 240 300 90,6 90,4 125,1 9,22 39,04 119 
 
Proefstuk dh  

 (mm) 
lg  
(mm) 

ltot  
(mm) 

α1 
(grad.) 

α2 
(grad.) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

Gf 
(Nmm/mm2) 

K(III) 
 (kN/mm) 

M16-60L 18 240 300 90,6 90,0 109,9 8,10 33,18 104 
M16-60M 18 240 300 90,2 90,4 106,2 7,83 30,27 96 
M16-60R 18 240 300 90,2 90,9 102,2 7,53 34,39 95 
Gem. 18 240 300 90,3 90,4 106,1 7,82 32,61 98 
 

Proefstuk dh  
(mm) 

lg  
(mm) 

ltot  
(mm) 

α1 
(grad.) 

α2 
(grad.) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

Gf 
(Nmm/mm2) 

K(III) 
 (kN/mm) 

M16-90L 18 240 300 90,4 89,9 99,4 7,33 40,97 88 
M16-90M 18 240 300 90,2 89,6 104,5 7,70 42,30 93 
M16-90R 18 240 300 90,8 90,3 96,0 7,08 37,61 87 
Gem. 18 240 300 90,5 89,9 100,0 7,36 40,29 89 
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12.5.3. Vergelijking resultaten M16-serie 

 
- Sterkte - hoek met de vezelrichting  

In figuur 112 is de hoek met de vezelrichting in graden uitgezet tegen de uittreksterkte van de 
ingelijmde draadeinden (verankeringlengte 15d). De hoek met de vezelrichting (lokale laag) is 
van invloed op de uittreksterkte en daarbij ligt de gemiddelde uittreksterkte bij de 45-serie maar 
liefst 60% hoger dan de gemiddelde uittreksterkte bij de 0-serie.  

 

figuur 112 Overzicht invloed hoek met de vezelrichting (lokaal) op uittreksterkte ingelijmde 
draadeinden M16 
 
De resultaten van de ANOVA test zijn weergegeven in tabel 33. ANOVA staat voor analysis of 
variance en hiermee is het mogelijk om gemiddelden van twee of meerdere groepen met elkaar 
te vergelijken. De overschrijdingskans is kleiner dan 0,001, dit wil zeggen dat de kans dat de 
groepen niet van elkaar verschillen kleiner dan 1 promille is.  
 
tabel 33 Resultaten ANOVA test uittreksterkte – hoek met de vezelrichting 
 Kwadraten-

som 
Vrijheids-
graden 

Gemiddelde 
kwadraten 

F-grootheid Overschrijd-
ingskans 

Tussen 
groepen 

4871,302 4 1217,825 19,368 <0,001 

In groepen 628,780 10 62,878   
Totaal 5500,082 14    
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- Sterkte – lokale elasticiteitsmodulus 

In figuur 113 is de lokale elasticiteitsmodulus uitgezet tegen de uittreksterkte van de ingelijmde 
draadeinden. De uittreksterkte behorende bij de series 30 t/m 90 liggen relatief dicht bij elkaar. 
Hieruit kunnen we concluderen dat bij een lagere elasticiteitsmodulus een hogere uittreksterkte 
hoort. 

 

figuur 113 Overzicht invloed lokale elasticiteitsmodulus op uittreksterkte ingelijmde draadeinden 
M16 
Met behulp van een lineaire regressieanalyse kan worden vastgesteld of er een verband is 
tussen twee variabelen. De resultaten van de regressieanalyse zijn weergegeven in tabel 34.  
 
tabel 34 Resultaten regressie analyse lokale elasticiteitsmodulus - uittreksterkte 
b -0,003 a 116,035 
sb 0,001 sa 4,228 
(rxy)

2 0,565 sy 13,571 
F 16,865 d.f. 13 
ssreg 3106,006 ssres 2394,158 
 
Waarin;  
b: Richtingscoëfficiënt van de geschatte lijn 
a:  As-afsnede van de geschatte lijn 
sb:  Standaardfout (wortel uit de variantie) van b 
sa: Standaardfout (wortel uit de variantie) van a 
d.f.: Aantal vrijheidsgraden, aantal metingen – het aantal parameters  
F: F-ratio, verhouding tussen twee varianties (ssreg)/(ssres/d.f.) 
ssreg: Deel van  totale kwadraatsom dat door de regressie wordt verklaard 
ssres:  Deel van de totale kwadraatsom dat niet door de regressie wordt 
rxy: Correlatiecoëfficiënt 
sy: Standaardfout voor schatting van de y-waarde 
 
De kritieke waarde van de toetsingsgrootheid T is |2,16| bij een 95% betrouwbaarheidsinterval 
en 13 vrijheidsgraden. (Tweezijdige toets, α = rechter overschrijdingskans =2,5%) De 
toetsingsgrootheid T is gegeven door b/sb = -0,003/ 0,001 = -4,11 Aangezien |-4,11| > 2,16 
betekent dit dat er een significant verband is tussen de lokale elasticiteitsmodulus en de 
uittreksterkte. 
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- Sterkte – globale elasticiteitsmodulus 

In figuur 114 is de globale elasticiteitsmodulus uitgezet tegen de uittreksterkte van de ingelijmde 
draadeinden. Er lijkt een lineair verband te zijn tussen de globale elasticiteitsmodulus en de 
uittreksterkte. Alleen de uittreksterktes behorende bij de 60-serie geven in dit verband een 
afwijkende waarde.  

figuur 114 Overzicht invloed globale elasticiteitsmodulus op uittreksterkte ingelijmde draadeinden 
M16 
 
De resultaten van de regressieanalyse om het verband vast te stellen tussen de globale 
elasticiteitsmodulus en de uittreksterkte zijn weergegeven in tabel 37.  
 
tabel 35 Resultaten regressie analyse globale elasticiteitsmodulus - uittreksterkte 
b -0,006 a 123,924 
sb 0,001 sa 3,892 
(rxy)

2 0,748 sy 10,327 
F 38,576 d.f. 13 
ssreg 4113,814 ssres 1386,350 
 
De toetsingsgrootheid T is gegeven door b/sb = -6,21. Aangezien |-6,21| > 2,16 betekent dit dat 
er een significant verband is tussen de globale elasticiteitsmodulus en de uittreksterkte. Het 
verband is sterker dan het verband tussen de lokale elasticiteitsmodulus en de uittreksterkte. 
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- Sterkte – scheefstand  

In figuur 115 en figuur 116 zijn de scheefstand in graden voor hoek 1, respectievelijk hoek 2, 
uitgezet tegen de uittreksterkte van de ingelijmde draadeinden (M16);  series 0 t/m 90.  
 

 
De resultaten van de regressieanalyse om het verband vast te stellen tussen de hoeken α1, 
respectievelijk α2, en de uittreksterkte zijn weergegeven in tabel 36.  
 
tabel 36 Resultaten regressie analyse α1 en α2- uittreksterkte 
 α1 α2  α1 α2 
b 34,874 25,876 a 88,882 96,313 
sb 10,960 13,857 sa 6,774 7,138 
(rxy)

2 0,438 0,212 sy 15,423 18,265 
F 10,124 3,487 d.f. 13,000 13,000 
ssreg 2408,032 1163,287 ssres 3092,133 4336,877 
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figuur 116 Overzicht invloed scheefstand hoek 2 op uittreksterkte ingelijmde draadeinden M16

figuur 115 Overzicht invloed scheefstand hoek 1 op uittreksterkte ingelijmde draadeinden M16 
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De toetsingsgrootheid T is gegeven door b/sb, T(α1) = 3,18 en T(α2) = 1,87. De 
kritiek waarde van de toetsingsgrootheid T is |2,16|, hieruit volgt dat er wel een significant 
(positief) verband is tussen de hoek α1 en de uittreksterkte, maar dat er geen significant 
verband is tussen de hoek α2 en de uittreksterkte. 
 
Deze conclusie is het gevolg van een drietal punten. Enerzijds heeft de vijzel zich kunnen zetten 
naar het draadeind door het toepassen van een bolscharnier. (Zie figuur 101) Anderzijds is er 
slechts sprake van een geringe scheefstand, de verschillen zijn marginaal. Daarnaast is de 
scheefstand gemeten met behulp van een gradenboog met een schaalverdeling in graden 
waardoor de scheefstand slechts op 0,2 graad nauwkeurig kon worden bepaald.  
 
Deze conclusie is overigens niet geldig voor alle constructies met ingelijmde draadeinden. De 
wrikkrachten die ontstaan ten gevolge van de scheefstand hebben wel degelijk invloed op de 
uittreksterkte, zie hiervoor ook het rapport van Jorissen [JOR06]. De gemeten scheefstand 
bedroeg hier gemiddeld 1,67 graden met een maximum van 3,07 graden. Het betrof hier echter 
geen ingelijmde draadeinden in CLT. Wrikkrachten hebben bij ingelijmde draadeinden in CLT 
naar verwachting een kleinere invloed op de uittreksterkte dan bij ingelijmde draadeinden in 
gelamineerd hout. De kruiselings gelaagde opbouw maakt de constructie minder gevoelig voor 
splijten.  
 

- Stijfheid – hoek met de vezelrichting 

In tabel 37 is een overzicht gegeven van de bepaling van de stijfheid van de ingelijmde 
draadeinden. De waarden voor de rek bij 10% en de rek bij 40% van de maximale belasting zijn 
bepaald op basis van de gemiddelde uittreksterkte per serie.  
 
De waarde voor de stijfheid van proefstuk 45-L is één afwijkende waarde. De mogelijke reden 
hiervoor is dat de kracht is gemeten met een drukopnemer en niet met een krachtmeetdoos. Uit 
een controletest is gebleken dat de drukopnemer de belasting overschat met een gemiddelde 
van 10 procent. Vervolgens zijn de waarden voor proef 45-L teruggerekend door de belasting te 
delen door 1,1. Deze factor 1,1 is al verwerkt in tabel 37. Doordat de drukopnemer vooral in het 
lage bereik een onbetrouwbare waarde voor de kracht kan aangeven is daardoor waarschijnlijk 
de stijfheid op een onjuiste wijze bepaald.  

figuur 117 Stijfheid verbindingen met ingelijmde draadeinden M16 
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tabel 37 Bepaling stijfheid ingelijmde draadeinden M16 
Test  Bel. 

10 % 
(kN) 

Rek  
 
(mm) 

Bel. 
40 % 
(kN) 

Rek  
 
(mm)  

KLVDT’s (III) 

 
(kN/mm) 

Kdraadeind(II)  
 
(kN/mm) 

Kverbinding(I) 
 
(kN/mm) 

0L 8,0 0,06 31,9 0,23 134 388 204 
0M 8,0 0,06 32,0 0,25 127 388 189 
0R 8,1 0,06 32,1 0,24 132 388 201 
Gem.     131 388 198 
 
30L 9,9 0,09 40,1 0,35 115 388 164 
30M 10,0 0,08 40,2 0,32 125 388 184 
30R 10,0 0,08 39,9 0,31 129 388 193 
Gem.     123 388 180 
 
45L 12,6 0,09 35,1 0,26 136 388 211 
45M 12,4 0,11 50,1 0,46 107 388 149 
45R 12,6 0,10 50,0 0,43 113 388 159 
Gem.     119 388 171 
 
60L 12,7 0,12 46,6 0,44 104 388 143 
60M 12,5 0,12 49,9 0,51 96 388 127 
60R 12,5 0,12 50,2 0,51 95 388 126 
Gem.     98 388 132 
 
90L 12,6 0,13 50,3 0,55 88 388 114 
90M 12,6 0,13 50,2 0,54 93 388 122 
90R 12,4 0,14 49,8 0,57 87 388 112 
Gem.     89 388 116 
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- Breukenergie –hoek met de vezelrichting 

De resultaten van de testen met draadeinden M16 zijn weergegeven in figuur 118. De totale 
oppervlakte onder het last-verplaatsing diagram is gedeeld door de oppervlakte van de lijmlaag; 
buitenomtrek (πdh) maal de lengte (15d). De buitenomtrek is hierbij gelijk aan de gatdiameter 
(18 mm) maal π.  

In tegenstelling tot bij de GIROD testseries (deel IV) is geen duidelijke verband te leggen tussen 
de breukenergie en de hoek met de vezelrichting. De breukenergie behorende bij de 0-series is 
relatief laag in vergelijking met de overige series. Voor de series 30 t/m 90 is de hoeveelheid 
breukenergie bij benadering constant te noemen.  

Er is tevens geen direct lineair of kwadratisch verband te ontdekken tussen de hoeveelheid 
breukenergie en de globale of lokale elasticiteitsmodulus. Daarnaast moet men er rekening mee 
houden dat het een bros bezwijkgedrag betreft en dat daardoor de bepaling van de hoeveelheid 
breukenergie onzuiver kan zijn doordat het aantal meetpunten op de dalende tak van de grafiek 
minimaal is. 
 
In figuur 119 zijn de kenmerkende curven weergeven die behoren bij de verschillende hoeken 
met de vezelrichting. Van elke serie is slechts één curve weergegeven die representatief is voor 
de overige proefstukken in deze serie. Bij een grotere hoek met de vezelrichting neemt de 
initiële stijfheid af en neemt tegelijkertijd de taaiheid toe. De curven behorende bij een kleinere 
hoek met de vezelrichting vertonen een brosser gedrag, terwijl de curven behorende bij een 
grotere hoek met de vezelrichting een taaier gedrag vertonen.  
 
Vooral bij de proefstukken waarbij de draadeinden evenwijdig aan de vezelrichting worden 
uitgetrokken (0-serie) treedt plotseling bezwijken op. De enige waarschuwing die de constructie 
geeft is een onregelmatig patroon van kraakgeluiden wat al begint op te treden bij ca. 60 a 70% 
van de uittreksterkte.  
 

figuur 118 Breukenergie M16-serie 
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figuur 119 Overzicht kenmerkende last-verplaatsing diagrammen M16-series 
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figuur 120 Bezwijken
proefstuk 90-L 

figuur 122 Bezwijken
proefstuk 0-M 

12.5.4. Bezwijkmechanismen 

De twee belangrijkste bezwijkmechanismen zijn weergegeven in 
figuur 120 tot en met figuur 122. In alle gevallen is het draadeind 
uit het hout getrokken zonder dat er vloeien van het draadeind 
optrad.  

Over een afstand van ca. 5 tot 10 mm heeft de lijm zich kunnen 
hechten aan het draadeind. De tape rond het draadeind is 
namelijk niet geheel tot aan de bovenkant van de verbinding 
aangebracht en daardoor is het hout bezweken aan de 
oppervlakte.  

Dit heeft bij de 90-serie (figuur 120) geresulteerd in een 
symmetrisch bezwijkpatroon. Een zelfde bezwijkpatroon treedt 
op bij de series 30 t/m 60, alleen treedt hier een niet-
symmetrisch bezwijkpatroon op (figuur 123).  

In de analyses is verondersteld dat de minimale aanhechting 
geen invloed heeft op de sterkte/stijfheid van de verbinding. 
Deze aanname wordt bevestigd wanneer we de resultaten van 
proefstuk 30M vergelijken met de resultaten van proefstukken 
30L en 30R. Bij proefstuk 30M is nauwelijks aanhechting aan de 
bovenzijde van de verbinding, dit in tegenstelling tot bij 
proefstukken 30L en 30R, terwijl proefstuk 30M de hoogste 
bezwijkbelasting heeft. De verschillen zijn echter minimaal zodat 
uit de proefresultaten niet direct geconcludeerd kan worden dat 
een zone van 5 a 10 mm waar aanhechting heeft 
plaatsgevonden een negatief effect heeft op de uittreksterkte.  

Onderzoek naar ingelijmde draadeinden evenwijdig aan de 
vezelrichting door o.a. Fabris [FAB01] toont aan dat door het 
verschuiven van de verankeringzone spanningsconcentraties 
worden gereduceerd en splijten door een combinatie van 
schuifspanningen en trekspanningen loodrecht op de 
vezelrichting wordt tegengegaan.   

figuur 123 Uitgetroken draadeind 0-serie en 90-serie 

figuur 121 Bezwijken
proefstuk 60-L 
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Een detailfoto (figuur 121) toont het verschil 
in bezwijkmechanisme tussen de 0-serie en 
de 90-serie. Bij de 0-serie wordt een prop 
hout meegetrokken terwijl bij de 90-serie 
afschuiving optreedt op het schuifvlak 
tussen de lijm en het hout.  

Het feit dat er een prop hout wordt 
meegetrokken duidt erop dat bezwijken 
optreedt door een combinatie van 
schuifspanningen en (radiale) 
trekspanningen loodrecht op de 
vezelrichting en niet puur door 
schuifspanningen zoals dit bij de series 30 
t/m 90 het geval lijkt.   

Daarnaast is bij één van de proefstukken 
van de 0-serie een scheur ontstaan op het 
kopse vlak van de verbinding ten gevolge 
van tangentiële trekspanningen (Zie ook 
figuur 124).  

Voor het meetrekken van het hout moeten bij de series 30 t/m 90 vezels worden doorgeknipt 
wat veel energie kost, daarom vindt er alleen bezwijken plaats op het interface tussen het hout 
en de lijm. Op dit verschijnsel wordt nader ingegaan in deel VI. 

Een ander fenomeen dat een rol kan spelen is de hechting tussen de lijm en het hout. De lijm 
kan er voor zorgen dat het hout week wordt en dit kan invloed hebben op de proefresultaten en 
bezwijkmechanismen. Om dergelijke effecten uit te kunnen sluiten is een gedetailleerde studie 
nodig van de hout-lijm verbinding, deze studie wordt echter tijdens dit afstudeeronderzoek 
achterwege gelaten. Daarnaast kan de ‘penetration depth’ of indringdiepte een rol spelen bij de 
sterkte van de hout-lijm verbinding.  

  

figuur 124 Proefstuk 0L-M16, bezwijken op kops
vlak verbinding t.g.v. tangentiële trekspanningen 
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12.6. Testresultaten M24-serie 

12.6.1. Introductie 

In deze paragraaf zijn de testresultaten van de M24-serie nader uitgewerkt. Een uitgebreid 
overzicht van de testresultaten, inclusief last-verplaatsing diagrammen, zijn gevoegd in bijlage 
7. 
 
De belangrijkste parameters/resultaten worden met elkaar vergeleken; 

- Sterkte  
- Hoek met de vezelrichting 
- Scheefstand  
- Stijfheid  
- Breukenergie  

 
In de analyse maken we onderscheid tussen de lokale en de globale elasticiteitsmodulus, zie 
ook paragraaf 12.5.1. 
 
Lokale elasticiteitsmodulus  
Met behulp van de formule van Hankinson is in paragraaf 12.5.1 de elasticiteitsmodulus 
behorende bij de verschillende hoeken met de vezelrichting bepaald. 
 
Globale elasticiteitsmodulus  
Met behulp van de gegevens in tabel 30 kan de globale elasticiteitsmodulus bepaald worden. 
De globale elasticiteitsmodulus wordt bepaald door opbouw van het paneel. De globale 
elasticiteitsmodulus is afhankelijk van E1 en E2 en A1 en A2, waarbij A1 en A2 de oppervlakten 
van de verschillende lagen binnen een cirkel met als diameter de paneeldikte zijn.  
 

16384	 2	 61,1%   
9180	 2		 35,9%  

 
Voor de verschillende panelen met als hoofdvezelrichting E1 is 0 of 90 graden geldt; 
 
tabel 38 Globale elasticiteitsmodulus voor verschillende hoeken met de vezelrichting, CLT paneel 
42-27,5-43-27,5-42 mm 
Hoek met de vezelrichting (E1) Globale elasticiteitsmodulus 
0    graden 7183 N/mm2 
90  graden 4187 N/mm2 
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12.6.2. Resultaten M24-serie (0 graden en 90 graden) 

De resultaten van de proevenserie M24 (0 en 90 graden) zijn weergegeven in tabel 39. Een 
uitgebreid overzicht van de proefresultaten is te vinden in bijlage 7.  

tabel 39 Overzicht proefresultaten M24 serie, 0 en 90 graden 
Proefstuk dh  

(mm) 
lg  
(mm) 

ltot  
(mm) 

α1 
(grad.) 

α2 
(grad.) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

Gf 
(Nmm/mm2) 

K(I) 
 (kN/mm) 

M24-0A 26 360 450 90,3 89,7 172 5,85 9,08 303 
M24-0B 26 360 450 90,4 90,3 132 4,50 7,72 320 
Gem. 26 360 450 90,4 90,0 152 5,17 8,40 312 
 
Proefstuk dh 

(mm) 
lg  
(mm) 

ltot  
(mm) 

α1 
(grad.) 

α2 
(grad.) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

Gf 
(Nmm/mm2) 

K(I) 
 (kN/mm) 

M24-90A 26 360 450 90,1 89,2 203 6,91 29,48 235 
M24-90B 26 360 450 89,7 89,5 219 7,45 33,29 223 
Gem. 26 360 450 89,9 89,4 211 7,18 31,39 229 
 

12.6.3. Vergelijking resultaten M24-serie 

 
- Sterkte – globale elasticiteitsmodulus  

 
In paragraaf 12.5.3 is verondersteld dat er een 
lineair verband is tussen de globale 
elasticiteitsmodulus en de uittreksterkte. Bij 
een toename van de globale 
elasticiteitsmodulus van 715 N/mm2 naar 7220 
N/mm2 hoorde een afname van de 
uittreksterkte met 40%.  

In figuur 125 is de globale elasticiteitsmodulus 
uitgezet tegen de uittreksterkte van de 
ingelijmde draadeinden M24. De uittreksterkte 
van proefstuk 0B ligt mogelijk lager dan de 
uittreksterkte van proefstuk 0A omdat deze 
met een hoge belastingsnelheid is voorbelast 
tot 18 kN.  

Wederom is er een negatief verband tussen 
de globale elasticiteitsmodulus van het hout en 
de uittreksterkte. Dit maal neemt de 
uittreksterkte met 28% af bij een toename van 
de globale elasticiteitsmodulus van 4187 
N/mm2 naar 7183 N/mm2.  

figuur 125 Overzicht invloed globale 
elasticiteitsmodulus op uittreksterkte 
ingelijmde draadeind M24 
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- Sterkte – scheefstand  

De scheefstand is wederom gemeten met behulp van een gradenboog. Er wordt hierbij 
onderscheid gemaakt tussen de hoek haaks ten opzichte van het de lengterichting van het 
paneel (hoek 1) en evenwijdig aan de lengterichting van het paneel (hoek 2). (Zie ook figuur 
108)  

 
In figuur 126 en figuur 127 zijn de scheefstand in graden voor hoek 1, respectievelijk hoek 2, 
uitgezet tegen de uittreksterkte van de ingelijmde draadeinden M24. Er is zowel geen positief 
als negatief verband tussen deze geringe scheefstand en de uittreksterkte. 

 
- Stijfheid – hoek met de vezelrichting 

De gemeten verplaatsing met de LVDT’s  worden bepaald door 
de rek/slip van zowel de verbinding (gelijmde draadeind) als de 
rek van het draadeind wat niet gelijmd zit in het hout. De stijfheid 
die volgt uit de metingen met de LVDT’s zijn een combinatie van 
de stijfheid van het ingelijmde draadeind en de stijfheid van het 
deel van het draadeind zonder aanhechting. 
 
De spanningsdoorsnede van een bout of draadeind van het type 
M24 is 353 mm2. De elasticiteitsmodulus van staal is 210.000 
N/mm2 en begin van de lijmverbinding ligt 170 mm onder het 
meetpunt van de LVDT’s. (Zie figuur 128) Dit betekent dat bij elke 
436 kN aan aangebrachte belasting er 1 mm teveel aan rek 
gemeten is met de LVDT’s. De stijfheid van het deel zonder 
aanhechting is EA/L=(210 x 353)/170 = 436 kN/mm De resultaten 
zijn slechts indicatief omdat de meetbalk boven de koppelmoer is 
geplaatst en het gedrag van deze koppelmoer niet exact bekend 
is.  

figuur 127 Overzicht invloed scheefstand hoek
2 op uittreksterkte ingelijmde draadeinden M24

figuur 126 Overzicht invloed scheefstand hoek
1 op uittreksterkte ingelijmde draadeinden M24

figuur 128 Meetopstelling
rek/slip M24-serie 
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In figuur 129 is een overzicht gegeven van de 
stijfheid van de ingelijmde draadeinden.  
 
De resultaten zijn in overeenstemming met de 
resultaten van de M16-serie. De stijfheid van 
de verbinding neemt af naar gelang de hoek 
met de vezelrichting groter wordt. 
 
In het eindige elementen model (2d model uit 
deel II en deel III) is per draadeind een stijfheid 
aangehouden van 185 kN/mm. Deze stijfheid 
van 185 kN/mm wordt bepaald door de rek van 
het draadeind wat niet verlijmd is en door de 
slip/rek in de verbinding.  
 
De stijfheid van het draadeind met een lengte 
van 100 mm is 741,3 kN/mm. (Zie ook 
paragraaf 3.4.3, figuur 21) 
 
Dit betekent dat de minimale stijfheid van de 
verbinding moet zijn; 
1/185 = 1/741 + 1/a >> a= 247 kN/mm.  
 
Ondanks dat de meetresultaten in figuur 129 slechts een indicatie zijn, kunnen we concluderen 
dat de ingevoerde stijfheid in het eindige elementen model hoogstwaarschijnlijk een reële 
waarde is.  
  

- Breukenergie –hoek met de vezelrichting 

De resultaten van de M24-serie zijn weergegeven in tabel 39. De totale oppervlakte onder het 
last-verplaatsing diagram is gedeeld door de oppervlakte van de lijmlaag; buitenomtrek (πdh) 
maal de lengte (15d). De buitenomtrek is gelijk aan de gatdiameter (26 mm) maal π.  

Bij een grotere hoek met de vezelrichting neemt de stijfheid af en neemt tegelijkertijd de taaiheid 
toe. De curven behorende bij een kleinere hoek met de vezelrichting vertonen een brosser 
gedrag, terwijl de curven behorende bij een grotere hoek met de vezelrichting een taaier gedrag 
vertonen.  
 
De breukenergie behorende bij de 0-serie is relatief laag in vergelijking met de 90-serie. De 
waarden voor de breukenergie voor de M24-serie zijn sterk vergelijkbaar met de waarden voor 
de M16-serie (Zie tabel 32).  

  

figuur 129 Stijfheid K(I) verbinding met
ingelijmd draadeind M24 
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12.6.4. Bezwijk mechanismen 

In alle gevallen is het draadeind uit het hout getrokken zonder dat er vloeien van het draadeind 
is opgetreden. Doordat de tape rond het draadeind geheel tot aan de bovenkant van de 
verbinding is aangebracht is het hout niet bezweken aan de oppervlakte. (Zie figuur 130 en 
figuur 131) Bij de 0-serie is wederom een prop hout meegetrokken terwijl bij de 90-serie 
afschuiving optreedt op het schuifvlak tussen de lijm en het hout.  

 

  

figuur 130 Houtoppervlak 0-serie na uittrekken
draadeind 

figuur 131 Houtoppervlak 90-serie na uittrekken
draadeind 
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12.7. Deelconclusie testresultaten M16-serie en M24-serie 
De resultaten van de full-scale testen (M16 en M24) kunnen als volgt worden samengevat; 

- 15/15 proeven met draadeinden M16, gelijmd met 2K-PUR lijm in CLT panelen, met een 
verankeringlengte van 240 (+60) mm, met een gatdiameter van 18 mm zijn succesvol 
uitgevoerd. Hierbij is gevarieerd met de hoek met de vezelrichting; 3 testen per hoek met 
de vezelrichting; 0,30,45,60,90 graden. (Zie ook figuur 97) 

 
- 4/4 proeven met draadeinden M24, gelijmd met 2K-PUR lijm in CLT panelen, met een 

verankeringlengte van 360 (+90) mm, met een gatdiameter van 26 mm zijn succesvol 
uitgevoerd. Hierbij is gevarieerd met de hoek met de vezelrichting; 2 testen per hoek met 
de vezelrichting; 0 en 90 graden. (Zie ook figuur 97) 
 

- De invloed van de dichtheid van het hout is verwaarloosd, volgens onderzoek van o.a. 
Serrano [SER011] is de invloed van de dichtheid ook verwaarloosbaar voor PUR 
gebonden proefstukken. Daarnaast is de variatie in volumieke massa klein doordat de 
proefstukken slechts uit twee verschillende platen zijn gezaagd. De gemiddelde 
volumieke massa is 451 kg/m3. 
 

- Voor zowel de M16-serie als de M24-serie is er geen negatief verband tussen deze 
(geringe) scheefstand en de uittreksterkte vastgesteld. (gemiddelde scheefstand is +/- 
0,5 graad) Voor de M16-serie is wel een significant (positief) verband tussen de hoek α1 
(Zie tabel 36) en de uittreksterkte vastgesteld. 
 

- Op basis van de resultaten van de M16-serie lijkt er een lineair verband te zijn tussen de 
globale elasticiteitsmodulus en de uittreksterkte. Alleen de uittreksterktes behorende bij 
de 60-serie geven in dit verband een afwijkende waarde.  

- De gemiddelde schuifsterkte, betrokken op de overgang tussen hout en lijm,  (M16) 
varieert van 5,6 N/mm2 (0°) tot een gemiddelde van 9,2 N/mm2 (45°) (30°: 9,2 N/mm2, 
60°:7,8 N/mm2, 90°:7,4 N/mm2) De gemiddelde schuifsterkte (M24) varieert 5,2 N/mm2 
(0°) tot een gemiddelde van 7,2 N/mm2 (90°)  
 

- Hieruit kunnen vervolgens twee verschillende conclusies worden getrokken. Ofwel de 
staafdiameter heeft nauwelijks invloed op de gemiddelde schuifsterkte, ofwel de 
gemiddelde schuifsterkte onder een hoek van 0° en 90° met de vezelrichting bij de twee 
series M16 en M24 zijn bijna aan elkaar gelijk omdat de slankheid (dh/lg) aan elkaar 
gelijk is.  
 

- Bij een grotere hoek met de vezelrichting (M16) neemt de stijfheid af van 198 (0°) tot 
116 kN/mm (90°) (Zie figuur 117) en neemt tegelijkertijd de taaiheid toe. Hetzelfde geldt 
voor de M24-serie waarbij de stijfheid afneemt van 312 kN/mm (0°) tot 229 kN/mm (90°).  
 

- Een toename in de taaiheid resulteert in een toename van de breukenergie (totale 
oppervlakte onder last-verplaatsing diagram).  

- De gemiddelde breukenergie (M16) varieert van 13 Nmm/mm2 (0°) tot 40 Nmm/mm2 
(90°) (30°: 37 N/mm2, 45°:39 N/mm2, 60°:33 N/mm2) 
 

- De gemiddelde breukenergie (M24) varieert van 8,4 Nmm/mm2 (0°) tot 32 Nmm/mm2 
(90°)  
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figuur 132 4 draadeinden M24 in CLT
paneel van 211 mm (42-42-43-42-42) 

12.8. Testresultaten 4-M24-serie 

12.8.1. Introductie 

De NEN-normen en de Eurocodes vermelden geen rekenregels voor een groep op trek belastte 
draadeinden. Voor een verbinding bestaande uit een groep schroeven belast met een 
krachtcomponent evenwijdig aan de schacht van de schroeven is het meewerkende aantal 
schroeven gegeven door; 

	 ,   [NEN-EN 1995-1-1]       (12.15) 
 
Waarin; 

,   Het meewerkende aantal schroeven 
  Het aantal schroeven dat samenwerkt in een verbinding 

Bij  is 4 is  3,5; 87% van de sterkte mag in 
rekening gebracht worden.  

Een eerste schatting van de proefresultaten volgt uit 
de resultaten van de M24-serie in combinatie met 
formule (12.15).  

4-M24 onder een hoek van 0 graden:  
(Zie tabel 39) 
163 kN x 3,5 = 644 kN 
 
4-M24 onder een hoek van 90 graden:  
(Zie tabel 39) 
226 kN x 3,5 = 791 kN 

Een andere belangrijke parameter die de uittreksterkte van een groep verbindingsmiddelen 
belast op trek bepaald zijn de hart-op-hart afstanden en de randafstanden. De door PURBOND 
voorgeschreven afstanden zijn weergegeven in figuur 133 en figuur 134.  

De situatie in figuur 132 is echter een combinatie van beide belastingtypen. Daarnaast is er tot 
op heden onvoldoende onderzoek gedaan naar het groepseffect van ingelijmde draadeinden in 
CLT en de invloed van de dikte van de lamellen en de hoek met de vezelrichting om hier een 
uitspraak over te kunnen doen.  

De eindafstand van 2,6d is geheel in overeenstemming met de voorgeschreven minimale 
eindafstand van 2,5d. Daarnaast is er een onderlinge afstand van 8,3d in lengterichting en een 
onderlinge afstand van 3,5d in breedterichting. Deze afstand van 3,5d is niet in 
overeenstemming met de richtlijnen, volgens de fabrikant moet deze 4d of 5d zijn.  
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In paragraaf 12.8.2 tot en met 12.8.4 zijn de testresultaten van de M24-serie nader uitgewerkt. 
Een uitgebreid overzicht van de testresultaten, inclusief last-verplaatsing diagrammen, is 
gevoegd in bijlage 7. 
 
De belangrijkste parameters/resultaten worden met elkaar vergeleken; 

- Sterkte / groepseffect 
- Globale of lokale elasticiteitsmodulus 
- Scheefstand  
- Relatief verschil in stijfheid  

 
Globale elasticiteitsmodulus  
Met behulp van de gegevens in tabel 30 kan de globale 
elasticiteitsmodulus bepaald worden. De globale 
elasticiteitsmodulus is afhankelijk van E1 en E2 en A1 en A2, 
waarbij A1 en A2 de oppervlakten van de verschillende lagen 
binnen een cirkel met een bepaalde diameter zijn. (Zie 
figuur 135) De afmetingen van de cirkels zijn zo gekozen dat 
ze elkaar niet overlappen.  
 

2966,5	 2	 56,8%   
2255,6	 2		 43,2%  

 
Voor de verschillende panelen met als hoofdvezelrichting E1 
is 0 of 90 graden geldt; 
 

; 		6409	 / 2 

; 	4961	 / 2	 
 
Daarmee zijn de globale elasticiteitsmodulus van de M24-
serie en de 4M24-serie  vergelijkbaar (+/- 6%).   

figuur 133 Voorgeschreven minimale h.o.h.
afstanden; haaks op vezelrichting aop
uittrekken belast [PUR11] 

figuur 134 Voorgeschreven minimale h.o.h.
afstanden; evenwijdig aan de vezelrichting op
uittrekken belast [PUR11] 

figuur 135 Bepaling globale
elasticiteitsmodulus t.b.v. 4M24-
serie 
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12.8.2. Resultaten 4-M24-serie, 0 en 90 graden  

De resultaten van proevenserie 4-M24 zijn weergegeven in tabel 40. Een uitgebreid overzicht 
van de proefresultaten is te vinden in bijlage 7. De proefstukken zijn aangeduid met 
proevenserie 4M24, gevolgd door de hoek met de vezelrichting; 0 of 90 graden en het nummer 
van het proefstuk; A of B. De codering 1,2,3 of 4 staat voor het draadeind, de nummering van 
de draadeinden is weergegeven in figuur 136, waarbij; 1 = linksvoor, 2 = linksachter, 3 = 
rechtsvoor en 4 = rechtsachter. 
 
tabel 40 Overzicht proefresultaten 4M24 serie, 0 graden,  proefstuk A en B 
Proefstuk dh  

 (mm) 
lg  
(mm) 

dh  
 (mm) 

α1  
(mm) 

α2 
(mm) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

  

4M24-0A 1 26 360 450 +0,5 -0,3 -* -   
4M24-0A 2 26 360 450 +0,5 -0,0 - -   
4M24-0A 3 26 360 450 +0,3 -1,1 - -   
4M24-0A 4 26 360 450 +1,3 -0,0 - -   
Gem. 26 360 450 +0,7 -0,4 406 3,45   
 
Proefstuk dh  

 (mm) 
lg  
(mm) 

dh  
 (mm) 

α1  
(mm) 

α2 
(mm) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

  

4M24-0B 1 26 360 450 +1,1 +0,1 -* -   
4M24-0B 2 26 360 450 +0,8 - 0,2 - -   
4M24-0B 3 26 360 450 +0,8 - 0,5 - -   
4M24-0B 4 26 360 450 +0,8 +0,9 - -   
Gem. 26 360 450 +0,9 +0,1 405 3,44   
 
Proefstuk dh  

 (mm) 
lg  
(mm) 

dh  
 (mm) 

α1  
(mm) 

α2 
(mm) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

  

4M24-90A 1 26 360 450 -0,5 -0,4 -* -   
4M24-90A 2 26 360 450 +0,6 -0,7 - -   
4M24-90A 3 26 360 450 -0,1 -0,0 - -   
4M24-90A 4 26 360 450 +0,8 -0,6 - -   
Gem. 26 360 450 +0,2 -0,4 719 6,11   
 
Proefstuk dh  

 (mm) 
lg  
(mm) 

dh  
 (mm) 

α1  
(mm) 

α2 
(mm) 

Fmax 
(kN) 

τf (gem.) 
(N/mm2) 

  

4M24-90B 1 26 360 450 +0,5 -0,3 -* -   
4M24-90B 2 26 360 450 +0,5 -0,0 - -   
4M24-90B 3 26 360 450 +0,3 -1,1 - -   
4M24-90B 4 26 360 450 +1,3 -0,0 - -   
Gem. 26 360 450 +0,7 -0,4 772 6,56   
*Belasting per draadeind niet gemeten 
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12.8.3. Vergelijking resultaten 4-M24-serie 

- Sterkte – globale of lokale elasticiteitsmodulus  
 
De gemiddelde uittreksterkte onder een hoek van 0 graden met de vezelrichting (4M24-0) is 405 
kN. De maximale afwijking ten opzichte van het gemiddelde is minder dan 1%. 
   
De gemiddelde uittreksterkte onder een hoek van 90 graden met de vezelrichting (4M24-90) is 
746 kN. De maximale afwijking ten opzichte van het gemiddelde is minder dan 4%.  
 
Wederom is er een negatief verband tussen de globale of lokale elasticiteitsmodulus van het 
hout en de uittreksterkte. Dit maal neemt de uittreksterkte met 46% af bij een toename van de 
globale elasticiteitsmodulus van 4961 N/mm2 naar 6409 N/mm2 (lokale elasticiteitsmodulus is 
11000 N/mm2 en 370 N/mm2) 

 
- Sterkte – groepseffect  

De invloed van het groepseffect is niet verwaarloosbaar. De met behulp van formule (12.15) 
voorspelde bezwijklast is onveilig in vergelijking met de resultaten uit tabel 40. In tegenstelling 
tot de voorspelde capaciteit van 89% van de individuele sterkte wordt slechts 67% (4M24-0) en 
82% (4M24-90) gevonden.  

- Sterkte – scheefstand  

De resultaten van de metingen van de scheefstanden zijn in tabel 40 weergegeven. Wederom is 
er geen verband tussen de (geringe) scheefstand en de uittreksterkte.   

12.8.4. Bezwijkmechanismen 

In figuur 136 is het last-verplaatsing diagram weergegeven behorende bij de uittrekproef met 
proefstuk 4M24-0A. De figuur is een bewerkte weergave van het originele last-verplaatsing 
diagram. Het eerste deel van de belastingcyclus zoals weergegeven in figuur 106 is niet 
weergegeven, alleen het deel van het last-verplaatsing diagram na punt 21 is gebruikt.  
 
Per draadeind is de verplaatsing gemeten met behulp van een LVDT. (Zie ook figuur 103 in 
paragraaf 12.3.6 voor de testopstelling) De moeren zijn allemaal handmatig even vast gedraaid 
waardoor men zou verwachten dat elke LVDT eenzelfde verplaatsing moet meten, alle 
draadeinden worden dan immers tegelijkertijd belast. Toch is ter plaatse van LVDT 4 (Zie figuur 
136) een aanzienlijk stijver gedrag gemeten dan ter plaatse van de overige LVDT’s. Bij de 
testen met proefstukken 4M24-0B, 4M24-90A en 4M24-90B zijn de verschillen echter beperkt, 
zie hiervoor ook bijlage 7. 
 
Kenmerkend voor alle proeven met vier draadeinden M24 is dat tijdens het bereiken van de 
maximale belasting of de verbindingen 1 en 3 (voorzijde) of de verbindingen 2 en 4 (achterzijde) 
tegelijkertijd bezwijken. In figuur 137 is dan ook te zien dat slechts twee van de vier 
draadeinden er deels uitgetrokken zijn en dat dit resulteerde in het roteren van de balk. 
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Het roteren van de balk (Zie ook figuur 104 en figuur 137) was mogelijk doordat de constructie 
op twee bolscharnieren geplaatst werd. Wanneer de balk niet had kunnen roteren was de 
maximale bezwijkbelasting niet hoger geweest maar was er wel een beter beeld ontstaan van 
het gedrag van de constructie na het bereiken van de maximale belasting. Nu roteerde de balk 
namelijk wat ervoor zorgde dat de constructie instabiel werd en de proef gestopt moest worden; 
terwijl in het geval van proef 4M24-0A draadeind 2 en 4 niet eens tot het uiterste belast zijn. 

Het voordeel van het plaatsen van de balk op bolscharnieren is dat de constructie zich kan gaan 
zetten, de actie- en de reactiekrachten kunnen in één lijn komen te liggen. Een alternatief voor 
het toepassen van bolscharnieren is het toepassen van stalen rollen.  

In alle gevallen is het draadeind uit het hout getrokken zonder dat er vloeien van het draadeind 
is opgetreden. De tape is rond het draadeind geheel tot aan de bovenkant van de verbinding 
aangebracht en daardoor is het hout, bij de 4M24-serie onder een hoek van 0 graden met de 
vezelrichting, niet opengespleten of bezweken aan de oppervlakte (op de kopse zijde van de 
verbinding).  

In figuur 137 is te zien dat er bij de testen met proefstukken 4M24-90A en 4M24-90B splijten 
van het hout is opgetreden. Bij beide testen is wederom slechts één zijde van de verbinding 
bezweken. Het kracht-verplaatsing diagram behorende bij deze proefstukken is daarin 
vergelijkbaar met het kracht-verplaatsing diagram in figuur 136.  
 
Bij de test met proefstuk 4M24-90A is er door trekspanningen loodrecht op de vezel een scheur 
ontstaan tussen draadeind 2 en 4 die verder doorloopt in deze laag. Daarnaast is er lokaal 
splijten opgetreden en is er een scheur ontstaan in de buitenste laag. Bij de test met proefstuk 
4M24-90B is het paneel ter plaatse van de draadeind 1 en 3 opengebarsten . De lokale laag is 
als het ware er van tussenuit getrokken, het hout is namelijk ook bezweken op de interface 
tussen de verschillende lagen.  

figuur 136 Last-verplaatsing diagram uittrekproef 4M24 0A 
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figuur 137 Bezwijkmechanismen 4M24 serie v.l.n.r. 90A-bovenaanzicht, 90A-detail, 90B-
bovenaanzicht,  90B-vooraanzicht, 0A-scheef uittrekken, scheefstand balk 
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12.8.5. Conclusie 

De resultaten van de full-scale testen (4M24) kunnen als volgt worden samengevat; 
 

- 4/4 proeven met vier draadeinden M24, gelijmd met 2K-PUR lijm in CLT panelen, met 
een verankeringlengte van 360 (+90) mm, met een gatdiameter van 26 mm, zijn 
succesvol uitgevoerd. Hierbij is gevarieerd met de hoek met de vezelrichting; 2 testen 
per hoek met de vezelrichting: 0 en 90 graden. (Zie ook figuur 97) 

 
- Er is geen verband tussen de (geringe) scheefstand en de uittreksterkte 

 
- De invloed van het groepseffect is niet verwaarloosbaar. Slechts 67% (4M24-0) en 89% 

(4M24-90) van de sterkte mag gemiddeld in rekening worden gebracht 
 

- Wederom is er een negatief verband tussen de globale of lokale elasticiteitsmodulus van 
het hout en de uittreksterkte. De uittreksterkte neemt met 46% af bij een toename van 
de globale elasticiteitsmodulus van 4961 N/mm2 naar 6409 N/mm2 (lokale 
elasticiteitsmodulus is 11000 N/mm2 en 370 N/mm2). 

- De hoeveelheid breukenergie is niet bepaald omdat de last-verplaatsing diagrammen 
niet volledig zijn doordat de balk (Zie ook figuur 104 en figuur 137), waarmee de 
draadeinden uitgetrokken zijn, is gaan roteren.  
 

- De gemiddelde schuifsterkte (4M24) varieert van 3,44 N/mm2 (0°) tot  6,34 N/mm2 (90°)  
 

- De korte rand- en tussenafstanden hebben bij de proefstukken 4M24-90A en 4M24-90B 
geleid tot het splijten van het hout terwijl bij de proefstukken 4M24-0A en 4M240B het 
hout niet is gespleten.  
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12.9. Conclusie 
De resultaten van de full-scale testen kunnen als volgt worden samengevat; 
 

- Voor zowel de M16-serie, de M24-serie als de 4M24-serie is er geen negatief verband 
tussen de (geringe) scheefstand en de uittreksterkte gemeten.  
 

- Op basis van de resultaten van de M16-serie lijkt er een lineair verband te zijn tussen de 
globale elasticiteitsmodulus en de uittreksterkte. Alleen de uittreksterktes behorende bij 
de 60-serie geven in dit verband een afwijkende waarde.  
 

- Bij een grotere hoek met de vezelrichting neemt de stijfheid af en neemt tegelijkertijd de 
sterkte en taaiheid toe.  
 

- In tegenstelling tot bij de GIROD testseries is geen duidelijke verband te leggen tussen 
de hoeveel breukenergie en de hoek met de vezelrichting. De breukenergie behorende 
bij de 0-series is relatief laag in vergelijking met de overige series. Voor de series 30-90 
is de hoeveelheid breukenergie bij benadering constant te noemen.  
 

- De invloed van het groepseffect is niet verwaarloosbaar. Slechts 67% (4M24-0) en 89% 
(4M24-90) van de sterkte mag gemiddeld in rekening worden gebracht. Volgens de 
formule uit de Eurocode [NEN-EN 1995-1-1] voor verbindingen bestaande uit een groep 
schroeven mag 87% van de sterkte in rekening gebracht worden.  
 

- Bij de 0-series wordt een prop hout meegetrokken terwijl bij de 30-90-series afschuiving 
optreedt op het schuifvlak tussen de lijm en het hout. Het feit dat er een prop hout wordt 
meegetrokken duidt erop dat bezwijken optreedt doordat  trekspanningen loodrecht op 
de vezelrichting en schuifspanningen dominant zijn en niet hoofdzakelijk de 
schuifspanningen zoals dit bij de 0-60 series het geval lijkt te zijn.   
 

- In alle gevallen is het draadeind uit het hout getrokken zonder dat er vloeien van het 
draadeind is opgetreden. Wanneer er tape rond het draadeind, over een lengte van 4d, 
geheel tot aan de bovenkant van de verbinding wordt aangebracht wordt splijten 
tegengegaan (op het kopse vlak van de verbinding).  

- Door korte rand- en tussenafstanden is bij de proeven met proefstukken 4M24-90A en 
4M24-90B echter wel splijten van het hout opgetreden.  
 

- De resultaten van het experimenteel onderzoek zijn in hoofdstuk 13 vergeleken met een 
aantal rekenmodellen. Hierin wordt verder ingegaan op bestaande ontwerpformules en 
komt het rekenmodel gebaseerd op de GIROD-type testen aan bod.  
 

In deel VI wordt met behulp van een lineair elastisch eindige elementen model verder ingegaan 
op de optredende (splijt)spanningen.  
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13. Vergelijking testresultaten met rekenmodellen  

13.1. Introductie 
In hoofdstuk 13 worden de resultaten van het experimenteel onderzoek uit hoofdstuk 12 
vergeleken met een aantal verschillende rekenmodellen. Hierbij wordt slechts een vergelijking 
gemaakt met een selectie aan rekenmodellen.  

Daarnaast zijn in paragraaf 13.3 de proefresultaten van het experimenteel onderzoek in 
hoofdstuk 12 vergeleken met de resultaten van de GIROD-type testen uit deel IV. De 
proefopstelling behorende bij de GIROD-type test is weergegeven in figuur 138.  

Ten derde wordt in deel VI met behulp van een lineair elastisch eindige elementen model verder 
ingegaan op de optredende spanningen bij op uittrekken belastte ingelijmde draadeinden in 
CLT panelen.  

  

figuur 138 GIROD-type test, links: opstelling, rechts: test in werking 
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13.2. Ontwerpformules  
In het verleden zijn tal van ontwerpformules ontwikkeld die zijn gebaseerd op experimenteel 
onderzoek en/of zijn gebaseerd op theoretische gronden.  
 

- Ingelijmde draadeinden haaks op de vezelrichting op uittrekken belast 
 

In figuur 139 is een overzicht weergegeven van de testresultaten en de uittreksterktes op basis 
van een aantal verschillende rekenmodellen, hierbij zijn alleen de testresultaten weergegeven 
waarbij het draadeind onder een hoek van 90 graden met de vezelrichting op uittrekken wordt 
belast. Een overzicht van de bijbehorende ontwerpformules/invoer is weergegeven in bijlage 8.  
 
De spreiding tussen de verschillende rekenmodellen is relatief groot. De rekenmodellen zijn 
daarbij niet allemaal gebaseerd op dezelfde parameters. Zo spreken onderzoeken elkaar tegen 
doordat het ene onderzoek vaststelt dat de uittreksterkte bijvoorbeeld onafhankelijk is van de 
volumieke massa terwijl het andere onderzoek deze conclusie niet trekt.  
 
De sterkte wordt doorgaands bepaald door de volumieke massa en mechanische 
eigenschappen van het hout, de verankeringlengte, gatdiameter, staafdiameter, h.o.h. 
afstanden, rand- en eindafstanden, kwaliteit/materiaal draadeind, aantal draadeinden, slankheid 
λ (gatdiameter/verankeringlengte), lijmdikte/type, verhouding in stijfheden tussen verschillende 
onderdelen, houtvochtgehalte, klimaat, temperatuur, de hoek die het draadeind maakt met de 
vezelrichting, testmethode, wisselende of constante belasting, korte of lange duur belasting, etc. 
 
Het model dat nog niet eerder in de literatuur is voorgekomen is model 10 Koets. Dit model is 
gebaseerd op de resultaten van het experimenteel onderzoek in combinatie met het GIROD-
model, zie ook paragraaf 13.3.  
   

figuur 139 Vergelijking testresultaten/ontwerpformules uittreksterkte bij een 90 graden met de
vezelrichting 
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- Ingelijmde draadeinden evenwijdig aan vezelrichting op uittrekken 
belast 
 

In figuur 140 is een overzicht weergegeven van de testresultaten en de uittreksterktes op basis 
van een aantal verschillende rekenmodellen, hierbij zijn alleen de testresultaten weergegeven 
waarbij het draadeind evenwijdig aan de vezelrichting op uittrekken wordt belast. 

Met name de ontwerpformules voor de Eurocode lijken een conservatieve benadering te zijn. 
Een van de redenen waarom de verschillen tussen de ontwerpformules zo groot zijn is dat niet 
bij alle ontwerpformules het type lijm in rekening wordt gebracht terwijl deze verschillen niet in 
alle gevallen verwaarloosbaar zijn.  
  

figuur 140 Vergelijking testresultaten/ontwerpformules uittreksterkte evenwijdig aan de
vezelrichting 
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Slechts enkele modellen maken specifiek onderscheid in de uittreksterkte behorende bij 
verschillende hoeken met de vezelrichting. In figuur 141 is een overzicht weergegeven van de 
testresultaten en de uittreksterktes op basis van een aantal verschillende rekenmodellen die de 
hoek met de vezelrichting in rekening brengen.  

Kangas [KAN00] geeft hierbij expliciet aan dat deze formule geldig is voor een hoek groter dan 
15 graden met de vezelrichting. De formule voor de Eurocode (2001) is echter een 
conservatieve benadering die wel steeds ca. 50% van de gemiddelde uittreksterkte voorspelt. 

figuur 141 Vergelijking testresultaten/ontwerpformules uittreksterkte bij een 0-90 graden met de
vezelrichting 
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13.3. GIROD-model  
De ontwerpformule is gebaseerd op het werk van Gustafsson en Serrano [GUS02]. De basis 
voor deze formule is de Volkersen-Breukmechanica theorie. De formules zijn ontwikkeld om de 
uittreksterkte van ingelijmde draadeinden evenwijdig aan de vezelrichting te bepalen. In 
paragraaf 11.4 en 11.5 is verder ingegaan op de achterliggende theorie.  

	         (11.1) 

Met; 
   Uittreksterkte        (N) 
  Gatdiameter        (mm) 

   Verankeringlengte       (mm) 
      Schuifsterkte bepaald volgens GIROD-type test  (N/mm2) 
  Geometrische verhouding     (-) 

 
 

         (11.2) 

 
Met; 

   Geometrische parameter met een directe verhouding  
tot de geometrie van de verbinding    (mm) 

  Lengte parameter waarin de materiaaleigenschappen  
  zijn verwerkt, (karakteristieke scheurlengte)   (-)  
 
 

	   	 	       (11.3a,b) 

 
 
Met; 

     Oppervlakte staaf       (mm2) 
  Oppervlakte hout       (mm2) 
  Elasticiteitsmodulus staaf     (N/mm2) 
   Elasticiteitsmodulus hout     (N/mm2) 

 
 

	          (11.4) 

      Breukenergie        (Nmm/mm2) 
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13.3.1. Controle ontwerpformules op basis van lokale schuifsterkte en 
breukenergie bepaald door GIROD-type test 

 
Voor testen met draadeind M16 onder een hoek van 0 graden met de vezelrichting geldt;  
 

157	 2 
210.000	 / 2 

 
	  
16635	 2	 64,4%   
9180	 2		 35,6%  
11000	 	0,644 370	 	0,356 7220	 / 2	 

 
Wanneer we dit invullen in formule 3a en 3b ontstaat; 
 

	
. .

.
1 12206	mm  met	 	

.

.
0,177   (11.3a,b) 

 
De factor  wordt volgens formule 11.4 bepaald door drie verschillende parameters. De 
elasticiteitsmodulus van het stalen draadeind , de hoeveelheid breukenergie  in Nmm/mm2 

en de schuifsterkte . 
 

 	           (11.4) 

De elasticiteitsmodulus van het stalen draadeind is 210.000 N/mm2. De hoeveelheid 
breukenergie  in Nmm/mm2 en de schuifsterkte  zijn beiden bepaald bij het uitvoeren van 
de GIROD-type testen.  
 
Met behulp van formule (11.1) kan vervolgens de uittreksterkte worden bepaald. De resultaten 
zijn weergegeven in tabel 41 en in figuur 142, de proefresultaten van de GIROD-type testen zijn 
tevens weergegeven in paragraaf 11.7. 
 

tabel 41 Bepaling factor Lm en uittreksterkte Fax op basis van proefresultaten GIROD-type testen 
Serie: M16/ 

M24 
 

Nmm/
mm2 

      
mm2 

  
N/mm2 

 
m 

 
m 

            
- 

 
kN 

0-serie  M16 3,9 11,7 210.000 5,89 12,2 0,177 104 
30-serie M16 4,5 8,4 210.000 13,5 23,1 1,227 91 
45-serie M16 9,4 8,3 210.000 29,4 28,9 1,784 100 
60-serie M16 9,0 8,2 210.000 27,8 27,1 1,611 100 
90-serie M16 16,0 8,5 210.000 46,3 13,6 0,307 108 
         
0-serie M24 3,9 11,7 210.000 58,9 21,0 0,40 199 
90-serie M24 16,0 8,5 210.000 46,3 25,3 0,69 227 
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Uit figuur 142 volgt dat de uittreksterkte voor ingelijmde draadeinden evenwijdig aan de 
vezelrichting (0-series) op een onveilige wijze wordt benaderd. Daarnaast wordt de capaciteit 
voor de 90 serie ook op een onveilige wijze benaderd. De uittreksterktes voor de overige 
proefstukken worden op een veilige wijze benaderd.  
 
Wanneer we verder kijken naar de voorspelde capaciteit volgens de GIROD benadering zien we 
dat de benadering faalt. Bij de testseries 30-M16 en 45-M16 is de gemiddelde schuifsterkte bij 
de push-pull testen namelijk hoger dan gemiddelde schuifsterkte bij de GIROD-type testen.  
 
 
tabel 42 Gemiddelde schuifsterkte push-pull test / GIROD-type test 

 
  Hoek/type τf gem. 

(N/mm2) 
Push-pull test 

τf gem. 
(N/mm2)  
GIROD 

0-M16 5,6 11,7  
30-M16 9,2 8,4  
45-M16 9,2 8,2  
60-M16 7,8 8,2  
90-M16 7,4 8,5  
0-M24 5,2 11,7  
90-M24 7,2 8,5  

figuur 142 Vergelijking capaciteit volgens GIROD benadering en testresultaten 
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Het (theoretische) verloop van de schuifspanningen met draadeinden met een 
zeer korte verankeringlengte (GIROD) is weergegeven in figuur 143.  
 
De maximale schuifspanning is hier gelijk aan de gemiddelde schuifspanningen omdat een 
constante verdeling van de schuifspanningen over de lengte wordt verondersteld.  
 
Voor ingelijmde draadeinden met een grotere verankeringlengte wordt een min of meer 
parabolisch verloop verondersteld. De schuifsterkte is hierbij (in theorie) gelijk aan de 
schuifsterkte behorende bij de proefstukken met een zeer korte verankeringlengte.  
 
Door het parabolische verloop van de schuifspanningen zou daarom de gemiddelde 
schuifsterkte behorende bij de push-pull testen nooit hoger kunnen zijn dan gemiddelde 
schuifsterkte behorende bij de GIROD-type testen.  
 

  

figuur 143 Theoretisch verloop schuifspanningen ingelijmde draadeind en verloop
schuifspanningen van ingelijmde draadeind met zeer korte verankeringlengte (GIROD) 
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13.3.2. Bepaling ontwerpformules op basis van parameter Lm  

Voor testen met draadeind M16 onder een hoek van 0 graden met de vezelrichting geldt;  
 

157	 2 
210.000	 / 2 

 
	  
16635	 2	 64,4%   
9180	 2		 35,6%  
11000	 	0,644 370	 	0,356 7220	 / 2	 

 
Wanneer we dit invullen in formule 11.3a en 11.3b ontstaat; 
 

	
. .

.
1 12206	mm  met	 	

.

.
0,177   (11.3a,b) 

 
De uitreksterkte valt te berekenen met formule (11.1); Waarbij de schuifsterkte  is bepaald 
met behulp van de GIROD-type test. (Zie tabel 43) 
 

	 	
	. . ,

76200	 		      (11.1)  

 
tanh

0,480 ≫ 2,01	 

 
De factor  is daarnaast te berekenen met formule (11.2), waarbij alleen de factor  onbekend 
is.  
 

	2,01 ≫ 	 3022	mm     (11.2) 

  
Nu de factor  bekend is zijn daarmee ook alle niet-geometrische parameters in formule (11.1) 
bekend. De resultaten van de berekeningen in tabel 43 en in figuur 144 zijn gebaseerd op een 
constante waarde van schuifsterkte. Voor de schuifsterkte is de waarde genomen die hoort bij 
de 0-serie van de GIROD-type test: 11,7 N/mm2. 
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tabel 43 Resultaten bepaling parameters formule 1 op basis van de globale 
elasticiteitsmodulus van het hout met constante waarde voor de schuifsterkte 
Serie: M16/ 

M24 
 

N/mm2 
 

- 
 

N/mm2 
 

N/mm2 
 

m kN  
 

- 
 

m 

0-serie  M16 7220 0,177 11,7 240 12,21 76,2 0,480 4,04 3,02 
30-serie M16 1040 1,227 11,7 240 23,10 124 0,782 0,88 26,1 
45-serie M16 715 1,784 11,7 240 28,88 125 0,788 0,84 34,1 
60-serie M16 792 1,611 11,7 240 27,08 106 0,669 1,66 16,3 
90-serie M16 4150 0,307 11,7 240 13,56 100 0,630 1,99 6,82 
           
0-serie M24 7183 0,399 11,7 360 20,98 152 0,442 4,84 4,34 
90-serie M24 4187 0,685 11,7 360 25,27 211 0,614 2,15 11,8 

 
Op basis van bovenstaande resultaten wordt voorgesteld om voor de factor l  in mm het 
volgende aan te houden; 
 

15000k          (13.1)  
    
Met;  
 

	           (11.3b) 

 
Waarbij bij ontwerpformule (13.1) voor de schuifsterkte een waarde van 11,7 N/mm2 
aangehouden dient te worden. Voor de elasticiteitsmodulus van het hout moet de globale 
elasticiteitsmodulus in rekening gebracht worden.  
 
Ontwerpformule (13.1) in combinatie met formule (11.1) wordt in het vervolg ontwerpformule 1b 
genoemd. De testresultaten zijn in figuur 141 (10 Koets) vergeleken met de waarden op basis 

figuur 144 Vergelijking verhoudingen in stijfheid staal-hout met parameter Lm , constante waarde 
schuifsterkte op basis van proefresultaten GIROD-type test  
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figuur 145 Vergelijking capaciteit volgens model Koets en testresultaten 

van ontwerpformule 1b. Ontwerpformule 1b geeft een veilige benadering voor 
de uittreksterkte voor alle series, met uitzondering van 60-serie M16 en de 0-serie M24. (Zie 
ook figuur 145)  
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13.4. Conclusie  
Uit een inventarisatie van een selectie aan rekenmodellen voor de uittreksterkte van ingelijmde 
draadeinden volgt dat de spreiding tussen de verschillende rekenmodellen relatief groot is. De 
rekenmodellen zijn daarbij niet allemaal gebaseerd op dezelfde parameters en zijn niet geschikt 
voor elke willekeurige hoek met vezelrichting (hoek tussen staafas en vezelrichting). 
 
Slechts enkele modellen maken specifiek onderscheid in de uittreksterkte behorende bij 
verschillende hoeken met de vezelrichting. De meeste formules zijn slechts geldig voor één 
bepaalde hoek met de vezelrichting.  

Met behulp van proefstukken met een kleine verankeringlengte is in hoofdstuk 11 (GIROD-type 
test) de schuifsterkte en breukenergie bepaald voor verschillende hoeken met de vezelrichting. 
De bijbehorende ontwerpformule is gebaseerd op de Volkersen-Breukmechanica theorie. De 
resultaten van de full-scale testen in hoofdstuk 12 worden deels veilig en deels onveilig 
benaderd met deze ontwerpformule. 

Wanneer we echter verder kijken naar de voorspelde capaciteit volgens de GIROD benadering 
zien we dat de benadering faalt. Bij de testseries met draadeinden onder een hoek van 30 en 
45 graden met de vezelrichting is de gemiddelde schuifsterkte bij de push-pull testen namelijk 
hoger dan gemiddelde schuifsterkte bij de GIROD-type testen.  
 
Door het veronderstelde parabolische verloop van de schuifspanningen zou de gemiddelde 
schuifsterkte behorende bij de push-pull testen nooit hoger kunnen zijn dan gemiddelde 
schuifsterkte behorende bij de GIROD-type testen.  
 
Een mogelijke verklaringen van de verschillen komt in paragraaf 15.6 naar voren. Ten gevolge 
van de hoek met de vezelrichting (anders dan 0 of 90 graden) ontstaan drukspanningen haaks 
op de lengteas van het draadeind. Ten gevolge van deze drukspanningen kan een deel van de 
belasting via wrijving worden opgenomen, de lijmlaag zal hierdoor worden ontlast.  
 
Een andere oorzaak kan gezocht worden in de uitvoering van de GIROD-type testen. Het is aan 
te raden om een groter aantal testen te doen zodat de spreiding in testresultaten mogelijk af 
neemt. Daarnaast is het aan te raden om een derde testserie te doen waarbij de proefstukken 
dezelfde opbouw hebben als het CLT paneel.  
 
Naast de bestaande ontwerpformules is een suggestie gegeven voor een alternatieve 
ontwerpformule. Deze formule is ontstaan uit een analyse van de proefresultaten en is een 
variant op de bestaande ontwerpformule op basis van de Volkersen-Breukmechanica theorie.  
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14. 3D model: ingelijmde draadeinden in CLT  

14.1. Introductie 
Het experimenteel onderzoek bestaat uit 3 verschillende (hoofd-) onderdelen. Met behulp van 
een eindige elementen model in het programma Abaqus kunnen de experimenten worden 
gesimuleerd.  

Het eerste deel van het experimenteel onderzoek bestaat uit de GIROD-type testen waarbij 
ingelijmde draadeinden met een korte verankeringlengte (20 mm) zijn toegepast om de 
schuifsterkte en de breukenergie te bepalen. Het tweede deel betreft het op uittrekken belasten 
van (enkele) ingelijmde draadeinden in CLT, waarbij is gevarieerd met zowel de hoek met de 
vezelrichting (t.o.v. staafas) als met de diameter van het draadeind. In het derde deel van het 
experimenteel is het groepseffect onderzocht en zijn groepen van vier ingelijmde draadeinden 
(M24) op uittrekken belast.  

Het numeriek onderzoek gaat slechts in op het tweede deel van het experimenteel onderzoek 
waarbij het onderzoek beperkt is tot een drietal varianten.  

Er wordt eerst ingegaan in de opbouw van het eindige elementen model. Vervolgens komt in 
hoofdstuk 15 een variantenstudie aan bod, waarmee inzicht wordt verkregen in de invloed van 
bepaalde parameters op de uittreksterkte. De invloed van factoren als de sterkte van de 
lijmverbinding, stijfheid van de lijmverbinding, breukenergie van de lijmverbinding en de stijfheid 
van het hout zijn onderzocht.  
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figuur 146 Overzicht CLT paneel

14.2. Opbouw model  
Een schematisch overzicht van het model is weergegeven in 
figuur 146. De volgende parameters worden constant 
gehouden; 

- Paneelbreedte:  400 mm  
- Draadeind:   M16 
- Verankeringlengte:  240 mm (15d) 
- Vrije lengte:  60 mm 
- Dikte lijmlaag:  1 mm 
- Gatlengte:  240 + 60 + 2 mm 
- Schematisatie: Pull-pull test / Push-pull test  

   (zie ook paragraaf 2.4.3) 
- Houtlengte:  500 mm 

De drie verschillende modellen hebben betrekking op de 
verschillende hoeken met de vezelrichting; 

- Model 1: α1 = 0 graden,  α2 = 90 graden 
- Model 2: α1 = -45 graden,  α2 = 45 graden 
- Model 3: α1 = 90 graden,  α2 = 0 graden 

Het model bestaat slechts uit ¼ van het werkelijke 
proefstuk.(Zie ook figuur 147) Met behulp van twee 
symmetrievlakken is het mogelijk om met een relatief klein 
model de situatie na te bootsen. Het model bestaat daarbij 
uit drie hoofdonderdelen; hout, staal en lijm. In eerste 
instantie is gekozen voor een pull-pull model maar na een 
grondige analyse wordt een push-pull model gehanteerd.   

figuur 147 Geometrie model 
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14.3. Elementen/materiaalgedrag 
In eerste instantie wordt er vanuit gegaan dat de 
lijmverbinding bezwijkt. Daarom zijn de 
breukmechanische eigenschappen van de 
lijmverbinding wel gemodelleerd maar wordt voor het 
hout uitgegaan van lineair elastisch gedrag. De 
schuifsterkte van de lijmverbinding en de breukenergie 
bij afschuiving is bepaald bij het uitvoeren van de 
GIROD-type testen (Zie hoofdstuk 11) De gevonden 
schuifsterkte en breukenergie hebben strikt genomen 
betrekking op de hout-lijm verbinding en niet zo zeer 
op de sterkte van de lijmlaag zelf.  

14.3.1. Elementen  

Voor het hout en het draadeind is gebruik gemaakt 
van 3D lineaire continuüm 8-knoops elementen met 
gereduceerde integratie en enhanced hourglass 
control (C3D8R). Het gedrag van 8-knoops elementen met enhanced hourglass control is 
vergelijkbaar met 20-knoops elementen, echter is de tijd die nodig is voor de berekening korter. 
Voor de lijmverbinding is gebruik gemaakt van lineaire cohesive (lijm) elementen (COH3D8).  

Bij het toepassen van deze cohesive elementen zijn er twee verschillende diktes van belang. De 
constitutieve dikte en de geometrische dikte. De geometrische dikte is de werkelijke dikte van 
de lijmlaag, de constitutieve dikte is de dikte die gebruikt wordt voor de berekening. De 
constitutieve dikte is altijd gelijk aan 1 (mm).  

Wanneer de geometrische dikte van de lijmlaag 2 mm is moet men voor de stijfheid in 
dikterichting de helft van de waarde voor de stijfheid invoeren (E/2) omdat de constitutieve dikte 
gelijk blijft aan 1 mm. 

14.4. Materiaaleigenschappen / materiaalmodellen  
Het model bestaat uit elementen opgebouwd uit drie verschillende materialen; hout, staal en 
lijm.  

14.4.1. Hout 

Het hout is gemodelleerd als een lineair elastisch orthotroop materiaal. Een overzicht van de 
materiaaleigenschappen voor vurenhout (Spruce) is weergegeven in tabel 44. De bijbehorende 
oriëntaties zijn weergegeven in figuur 148. 

De materiaaleigenschappen zijn onder andere afhankelijk van de volumieke massa en het 
houtvochtgehalte. Voor het model zijn de eigenschappen gebruikt behorende bij een volumieke 
massa van 430 kg/m3 bij een houtvochtgehalte van 12%.  

tabel 44 Materiaaleigenschappen vurenhout t.b.v. eindige elementen model[KOL68] 
Houtsoort Dichtheid 

Kg/m3 
MC 
% 

ET 
N/mm2 

ER 
N/mm2 

EL 
N/mm2 

GTR GTL GRL 

Spruce 440 9,8 400 700 16230 40 780 630 
Spruce 430 12 490 910 13760 30 510 730 
Spruce 500 12 650 830 17040 40 870 640 
 

figuur 148 Hoofdassen en vlakken
[KOL68] 
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Voor beide richtingen ET en ER wordt in eerste instantie eenzelfde 
elasticiteitsmodulus van 500 N/mm2 gebruikt. Daarnaast wordt voor de schuifmoduli GTL en GRL 

een waarde van 600 N/mm2 gehanteerd.  

De bijbehorende Poisson constanten zijn weergegeven in tabel 45. 

tabel 45 Poisson-constanten voor vurenhout t.b.v. eindige elementen model [KOL86] 
Houtsoort   vtr vlt vlr    
Spruce   0,37 0,02 0,02    
 
De sterkte-eigenschappen zijn weergegeven in tabel 46.  
 
tabel 46 Sterkte-eigenschappen hout  
Gemiddelde waarden in 
N/mm2 

ft;0 fc;0 ft;90 fc;90 fv;0 fv;90 

Eberhardsteiner [EBH02] 76,9 50,0 4,5 6,4 8,6 4* 
Hemmer [HEM85] 59,5 46,5 3,5 5,9 10,0 4* 
*Op basis van onderzoek Serrano [SER01) 
 

 
De gehanteerde druksterkte loodrecht op de vezelrichting is echter sterk afhankelijk van de 
gehanteerde testmethode/definitie van druksterkte. In figuur 149 zijn de proefresultaten 
weergegeven voor de bepaling van de druksterkte loodrecht op de vezelrichting volgens twee 
verschillende normen; EN408 en ASTM-D143.  

 
Definitie druksterkte: 

- Druksterkte volgens EN408; bij een verkorting van 0,01h (h=hoogte proefstuk) 
- Druksterkte volgens ASTM-D143; bij een verkorting van 1 mm (hoogte proefstuk=51mm) 

Op basis van figuur 149 kan worden besloten om de druksterkte te verhogen van +/- 6 N/mm2 
naar 9 N/mm2. Voorlopig wordt van een druksterkte van 6 N/mm2 uitgegaan. 
  

figuur 149 Druksterkte loodrecht op de vezelrichting - volumieke massa vurenhout; links:
test volgens EN408, rechts: test volgens ASTM-D143 [ALP07] 
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14.4.2. Staal 

Voor het stalen draadeind is uitgegaan van lineair elastisch isotroop materiaalgedrag. De 
materiaaleigenschappen zijn voor alle drie de richtingen gelijk. De elasticiteitsmodulus is 
210.000 N/mm2 en de Poisson constante is 0,3. Uit het experimenteel onderzoek is gebleken 
dat bij geen van de draadeinden de vloeispanning is bereikt, het vloeigedrag is daarom ook niet 
gemodelleerd. 

De draad van het draadeind is niet gemodelleerd. Voor het model wordt uitgegaan van een glad 
draadeind met een diameter van 16 mm (M16). 
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14.4.3. Lijmverbinding  

De lijmverbinding is gemodelleerd met zogenaamde 
cohesive elements. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
drie verschillende richtingen n,t en s. (Zie ook figuur 150)  
Er is vanuit gegaan dat het gedrag in richting s gelijk is aan 
het gedrag in richting t.  
 
Het gedrag van een cohesive element kan worden 
beschreven in drie verschillen stappen (traction-separation 
approach); 
 

- Lineair elastisch gedrag tot de maximale sterkte is bereikt (punt A, figuur 151) 
- Gedrag nadat maximale sterkte is bereikt (tussen punt A en B, figuur 151) 
- Punt waarop geen belasting meer opgenomen kan worden (punt B, figuur 151) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elastische eigenschappen lijmverbinding; 
Het is mogelijk om de stijfheid in de drie verschillende richtingen afzonderlijk in te voeren. 
Voorlopig wordt hiervoor aangehouden; 	 	400	N/mm2, 	 	125	N/mm2, 

	 	125	N/mm2, de waarden zijn gebaseerd op het onderzoek van Brandon [BRA11]. 
 
Het elastische gedrag kan als volgt beschreven worden;  
 

	 	 	      [ABQ6.8] (15.1) 

  

figuur 150 Dikterichting cohesive
element [ABQ6.8] 

figuur 151 krachts-verplaatsings diagram cohesive element [ABQ6.8]  
(subscript m staat voor mixed mode) 
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figuur 152 Lineair softening gedrag (last-verplaatsing
diagram) [ABQ6.8]

Schade criterium; 
Als damage initiation criterion 
(schade criterium) is een 
quadratisch schadecriterium 
gehanteerd (QUADSDAMAGE). 
(15.2.):  

1	 

 
Waarbij de subscripts  n,s,t, staan 
voor de afzonderlijke drie 
richtingen. De waarde  is de 
kritische waarde waarbij 
bezwijken optreedt.  
 
Voorlopig wordt hiervoor aangehouden;  4	 / 2 en 12	 / 2. De waarden 
zijn gebaseerd op het experimenteel onderzoek (GIROD-type test) (Zie ook deel IV). Hier werd 
een gemiddelde schuifsterkte van 11,7 N/mm2 gevonden voor proefstukken waarbij 
draadeinden evenwijdig aan de vezelrichting op uittrekken zijn belast.  Daarnaast is voor  een 
schatting gemaakt op basis van het onderzoek van Brandon [BRA11] en het onderzoek door 
Serrano [SER01].  
 
Softening gedrag; 
Het softening gedrag kan op drie verschillende manieren gemodelleerd worden;  

- Lineair  
- Tabular (trapsgewijs) 
- Exponentieel  

 
Voor dit model is lineair softening gedrag gehanteerd. (Zie ook figuur 152 en figuur 153)  
 
De oppervlakte onder het last-verplaatsing diagram is de breukenergie. De grootte van de 
breukenergie heeft bij een constante waarde van sterkte ( , , ) en de stijfheid  	 ⁄ ) 
alleen invloed op de taaiheid (na het bereiken van de maximale spanning), dus op de dalende 
tak van het last-verplaatsing diagram. Bij een groter waarde van de breukenergie treedt bij een 
groter verplaatsing pas volledige onthechting op van de lijmverbinding, de waarden voor ,  

en nemen dan toe.  

Uit onderzoek van Serrano [SER01] volgt dat de opbouw van het model afhankelijk is van de 
toegepaste lijmsoort. Bij een taaie lijmsoort kan een grover mesh gehanteerd worden dan bij 
een brosse lijmsoort. De opbouw van het model wordt gecontroleerd met behulp van twee 
verschillende typen lijmen; een brosse lijm en een taaie lijm. De waarden voor de breukenergie 
van een brosse lijm zijn gebaseerd op het onderzoek door Serrano, voor een taaie lijm is een 
schatting gemaakt op basis van het onderzoek door Brandon [BRA11]. Om de resultaten goed 
te kunnen vergelijken zijn de verhoudingen tussen  en  of   constant gehouden.  

Eerste aanname breukenergie voor (relatief) brosse lijm: 
	400	 J m2⁄  
	2000	 J m2⁄  
	2000	 J m2⁄  
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Eerste aanname breukenergie voor (relatief) taaie lijm: 
	800	 J m2⁄  
	4000	 J m2⁄  
	4000	 J m2⁄  

 
Mixed mode gedrag; 
Voor het mixed mode gedrag gebaseerd op breukenergie kunnen in Abaqus twee verschillende 
criteria gehanteerd worden; het Benzeggagh-Kenane (BK) criterium (15.3) en het power law 
criterium (15.4).  Het BK criterium wordt vooral gebruikt wanneer de breukenergie in de beide 
schuifrichtingen (t en s) aan elkaar gelijk zijn en wordt daarom nu ook gehanteerd. 
 
Benzeggagh-Kenane (BK) criterium  

	 	     [ABQ6.8]  (15.3) 

,  

Power law criterium  

	 1	        [ABQ6.8]   (15.4)  

Met;  

, 	 	  zijn de breukenergie in/bij de drie verschillende richtingen / modussen.  

	 	  zijn de exponentiele factoren die materiaalafhankelijk zijn.  

 ≈ 1,75 voor brosse lijmen, voor de polyurethaan lijm  is een waarde van 1,0 aangehouden. 
(Zie ook [DAV07]). In figuur 153 zijn zowel het schadecriterium als het BK criterium 
weergegeven. Subscript m staat in dit verband voor mixed (gecombineerd).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

figuur 153 Schematische voorstelling van  schadecriterium en mixed
mode [ABQ6.8] 
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Viscositeit; 
Om het softening gedrag te beschrijven hanteert Abaqus een schadevariabele D. Deze waarde 
is 0 nul (punt A, figuur 151) en loopt op tot een waarde van 1 (punt, B, figuur 151) 
 

	
	

  (Zie ook figuur 153)     [ABQ6.8] (15.5)  

 
Met een impliciete solver als Abaqus/Standard is het moeilijk om de softening te beschrijven. 
Het materiaalgedrag geeft convergentieproblemen en daarom geeft Abaqus aan om viscous 
regularization (viskeuze regulatie) toe te passen om de convergentieproblemen op te lossen. 
Hierbij wordt  veranderd in een viskeuze schade variabele  (viscous stiffness degradation 
variable) door het aanpassen van de viskeuze parameter .  
 

	         [ABQ6.8]  (15.6) 

 
Als de parameter  gelijk is aan 0 dan is er geen viskeuze demping. Het gebruik van een kleine 
waarde voor  deze parameter helpt om de berekening te laten convergeren zonder dat de 
resultaten veel veranderen. Een grote waarde voor deze viskeuze parameter zorgt er voor dat 
de berekening snel convergeert, echter wijken de resultaten dan sterk af.  
 
De invloed van de viskeuze parameter is minimaal als de ‘energy due to creep dissipation’ 
(ALLCD) klein is in vergelijking met de ‘total internal energy’ (ALLIE).  Meer informatie over dit 
thema is te vinden in de handleidingen van Abaqus [ABQ6.8].  
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figuur 154 Opbouw pull-pull model; verhindering verplaatsing in z-richting (rechts) 

14.5. Belasting en randvoorwaarden  
Doordat het een symmetrisch model betreft is er slechts ¼ gemodelleerd. Met behulp van twee 
symmetrievlakken (xsymm en ysymm) is de grootte van het model beperkt gebleven. (Zie ook 
figuur 154) Vervolgens is er een verplaatsing aangebracht (in z-richting) ter plaatse van het 
draadeind. Daarnaast is aan de rechterzijde de verplaatsing in z-richting verhinderd om zo de 
pull-pull testmethode na te bootsten.  

Deze verplaatsing simuleert het uittrekken van het draadeind, de aangebrachte verplaatsing 
varieert van 1 tot 1,8 mm, afhankelijk van het model.  

De verplaatsing is aangebracht binnen een bepaalde tijd, genaamd de step time. Voor deze 
waarde is de default waarde aangehouden van 1 (s). De verplaatsing wordt evenredig met de 
verstreken tijd aangebracht.  

Het eenhedenstelsel waarmee gewerkt is in Abaqus is weergegeven in tabel 2 (Hoofdstuk 3). 
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14.6. Oplossingsprocedure 
De geometrisch lineaire (NLGEOMOFF) berekeningen zijn uitgevoerd met Abaqus/CAE 6.10-2. 
Het maximaal aantal incrementen is ingesteld op 400, de overige instellingen zijn in tabel 47 
weergegeven. Er is gebruik gemaakt van de full Newton oplossingsprocedure (directe of sparse 
solver).  

tabel 47 Increment grootte 
 Initieel Minimum Maximum  
Increment grootte 0.001 1E-008 0.01 
 

14.7. Ontwikkeling model  
Het onderzoek naar het optimaliseren van het model bestaat uit een drietal stappen; 

- Onderzoek invloed viscosity factor 
- Onderzoek meshfijnheid in lengterichting  
- Onderzoek meshfijnheid in breedterichting 

(voor een relatief taaie en een relatief brosse lijm) 
 
De uitgangspunten (opbouw v/h mesh) voor het basismodel zijn in figuur 155 weergegeven. De 
lijmlaag is opgebouwd uit 8 elementen (in doorsnede) waarbij een lengte is aangehouden van 1 
mm. Voor het draadeind zijn wederom 8 elementen (in doorsnede) gemodelleerd echter is de 
een lengte aangehouden van 2 mm.  
 
De elementgrootte van het CLT is variabel. Voor de meshfijnheid in de doorsnede is een 
globale grootte (global seed) van 9 mm aangehouden. In lengterichting is ter plaatse van de 
lijmverbinding een grootte van 2 mm aangehouden en een grootte van 4 mm voor de overige 
doorsneden. (Zie ook figuur 155 rechts) 
 
De cohesive elementen zijn gekoppeld met het draadeind en met het CLT met behulp van tie 
constraints (verbindingen). Er is gebruik gemaakt van een master-slave verbinding op basis van 
surfaces (oppervlakten) waarbij de lijmlaag als slave gedefinieerd is.   

figuur 155 Opbouw mesh (basis), links vooraanzicht, rechts 3D met daarin aangegeven zones
meshverfijning 

Zone met 
meshverfijning 
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14.7.1. Invloed viscosity factor / breukenergie  

Om de invloed van de viscosity factor en de breukenergie in beeld te brengen zijn 10 
verschillende modellen geanalyseerd. Vijf modellen met een brosse lijm en vijf modellen met 
een taaie lijm. Hierbij is gevarieerd met de viscosity factor van 0,0001 tot 0,01. Een overzicht 
van de modellen is weergegeven in tabel 48.  

tabel 48 Overzicht modellen t.b.v. onderzoek invloed viscosity factor en breukenergie 
Viscosity factor Breukenergie  

(Gn 400 J/m2,Gs,t 2000 J/m2) 
Breukenergie  
(Gn 800 J/m2,Gs,t 4000 J/m2) 

0,0001 Model 1a Model 2a 
0,0005 Model 1b Model 2b 
0,001 Model 1c Model 2c 
0,005 Model 1d Model 2d 
0,01 Model 1e Model 2e 
 
De resultaten van de berekeningen met de relatief brosse lijm zijn in figuur 156 weergegeven. 
Op de horizontale as is de verplaatsing in de lengterichting van het draadeind weergegeven. Op 
de verticale as is de trekspanning in het draadeind weergegeven. Er is hierbij nog geen 
rekening gehouden met het eventueel bezwijken van het hout. 
 
Naar mate de viscosity factor naar 0 nadert geeft het model een nauwkeurigere benadering van 
de uittreksterkte. Voor een eerste aanname is het correct om bij een relatief brosse lijm een 
waarde van 0,0005 of 0,001 aan te houden voor de viscosity factor.  
 
De resultaten van de berekeningen met de relatief taaie lijm zijn in figuur 157 weergegeven. 
Voor een eerste aanname is het correct om een waarde van 0,001 aan te houden voor de 
viscosity factor.  
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figuur 156 Invloed viscosity factor op uittreksterkte ingelijmde draadeind (relatief brosse lijm) 
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Als gevolg van een toename van de breukenergie met een factor 2 neemt de uittreksterkte met 
een 27% toe. Dit is vergelijkbaar met het resultaat uit een vergelijkbaar onderzoek naar 
ingelijmde draadeinden door Serrano [SER01]. Serrano nam een toename van 20% waar bij 
een verdubbeling van de breukenergie.  
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figuur 157 Invloed viscosity factor op uittreksterkte ingelijmde draadeind (relatief taaie lijm) 
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Controle invloed viscosity factor op basis van energie.  
De invloed van de viskeuze parameter of viscosity factor is minimaal als de ‘energy due to 
creep dissipation’ (ALLCD) klein is in vergelijking met de ‘total internal energy’ (ALLIE).  Om 
inzicht te krijgen tussen de verhouding tussen deze twee parameters zijn de verhoudingen 
bepaald bij een nauwkeurige en bij een onnauwkeurige oplossing.  
 
Brandon [BRA11] hanteerde een maximale verhouding van 3%. Uit een vergelijking tussen de 
resultaten van model 2b en model 2e volgt echter dat deze verhouding verlaagd moet worden 
tot 0,5% voor dit model. De resultaten zijn weergegeven in figuur 158 en figuur 159 waarbij op 
de horizontale as de verplaatsing van het draadeind is weergegeven en op de verticale as de 
verhouding tussen ALLCD en ALLIE. 
 
Wanneer een verhouding van 3% gehanteerd zou worden dan zou men tot de conclusie komen 
dat model 2e een juiste oplossing geeft terwijl uit figuur 157 volgt dat de verschillen met model 
2a-d wel degelijk niet verwaarloosd mogen worden.  
 

 
Er wordt verondersteld dat de oplossing onnauwkeurig is wanneer de verhouding ALLCD/ALLIE 
hoger is dan 0,5%. Voor de situatie als geschetst in figuur 159 leidt deze eis er toe dat bij een 
verplaatsing van meer dan 1,2 mm de berekening als onnauwkeurig wordt beschouwd. Dit zien 
we ook weer terug in figuur 157 omdat vanaf een verplaatsing van ca. 1,2 mm de verschillen 
tussen curven 2e en 2b noemenswaardig zijn.  
 
 
 
 
 
  

figuur 158 Verhouding ALLCD/ALLIE voor
model 2b, visc. 0,0005 

figuur 159 Verhouding ALLCD/ALLIE voor
model 2e, visc. 0,01 
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14.7.2. Invloed meshfijnheid 

Het onderzoek naar de invloed van de meshfijnheid bestaat uit twee verschillende onderdelen; 

- Invloed meshfijnheid in lengterichting 
- Invloed meshfijnheid in breedterichting 

Met meshfijnheid in lengterichting wordt bedoeld de fijnheid van het mesh in de lengterichting 
van het draadeind, evenwijdig aan de uittrekkracht.  

Invloed meshfijnheid lengterichting 
In eerste instantie is voor het hout in lengterichting ter plaatse van de lijmverbinding een grootte 
van 2 mm gehanteerd en een grootte van 4 mm voor de overige doorsneden. De meshgrootte 
voor de het draadeind was over de volledige lengte 2 mm.  
 
Een tweede analyse is uitgevoerd met een model met een fijner mesh. De elementgrootte in 
lengterichting is met een factor 2 verkleind tot 1 mm en 2 mm.  
 
Het verfijnen van het mesh heeft een minimale invloed op de uittreksterkte. Het verfijnen van 
het mesh heeft echter wel invloed op de krachtverdeling in de lijmlaag. In figuur 160 is de 
verdeling van de schuifspanningen in lijmlaag weergegeven. Op de horizontale as de afstand x 
in de lijmlaag in mm, met x = 0 voor het begin van de lijmlaag (60 mm vanaf begin gat) en op de 
verticale as de schuifspanning in de lijmlaag.  
 
Bij een grof net (model 1b) zijn er oscillaties zichtbaar in de schuifspanningverdeling. Bij een 
fijner net (model 1b (1mm)) zijn deze echter oscillaties verdwenen. Omdat bij het experimenteel 
onderzoek een taaie lijm is gebruikt wordt in het vervolg het eerste (grove) mesh gehanteerd. Bij 
een taaie lijm treden deze oscillaties namelijk niet op, dit in tegenstelling tot bij een brosse lijm.  
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figuur 160 Verdeling schuifspanning in lijmlaag bij maximale belasting, voor brosse lijm bij grof
en fijn mesh (maximale belasting tussen haakjes weergeven bij curven) 
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Invloed meshfijnheid breedterichting 
De meshfijnheid van het basismodel is 9 mm (global seed). Om te controleren of deze 
meshgrootte fijn genoeg is zijn nog twee verschillende modellen geanalyseerd; eenmaal met en 
global seed van 7 mm en eenmaal met een global seed van 6 mm. (Zie ook figuur 161) De 
verschillen in uittreksterkte zijn minimaal, evenals de verschillen tussen de verdeling van de 
schuifspanningen in de lijmlaag zijn minimaal.  
 

 

  

figuur 161 Meshfijnheid v.l.n.r.: global seed 9 mm, 7 mm en 6 mm 
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14.7.3. Invloed randvoorwaarden; 
pull-pull en push-pull  

Uit zowel experimenteel als numeriek 
onderzoek (Zie o.a. [SER01]) blijkt dat de 
wijze van aanbrengen van belasting 
invloed heeft op de uittreksterkte van het 
ingelijmde draadeind. In eerste instantie is 
verondersteld dat deze invloed, bij proeven 
met een testopstelling als weergegeven in 
figuur 163, minimaal is.  
 
Afstand d is 200 mm en daarom werd 
verondersteld dat de invloed van de 
drukbelasting minimaal zou zijn.  
 
 

 
De trekbelasting in het draadeind is aangebracht op eenzelfde wijze als bij de pull-pull test 
(verplaatsinggestuurd) en de drukbelasting is aangebracht door de verplaatsing ter plaatse van 
de oplegging gelijk aan 0 te stellen.  
 
Uit figuur 162 blijkt dat de invloed van de drukbelasting niet verwaarloosbaar is en dat het 
verschil in uittreksterkte ca. 5% is. Naarmate de drukbelasting verder van het draadeind af 
wordt aangebracht, dus wanneer afstand d toeneemt, zal de uittreksterkte  die gevonden wordt 
bij het hanteren van een push-pull test naderen naar de uittreksterkte die gevonden wordt bij het 
hanteren van een pull-pull test.  
 
Omdat de verschillen niet verwaarloosbaar zijn wordt een parameterstudie uitgevoerd met een 
push-pull model en niet met een pull-pull model.   

figuur 162 Invloed randvoorwaarden; push-pull of pull-pull 

figuur 163 Testopstelling push-pull test 
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14.8. Conclusie  
Met behulp van twee symmetrievlakken is het mogelijk om met een relatief klein model de 
situatie na te bootsen. Het model bestaat daarbij uit drie hoofdonderdelen; hout, staal en lijm. 
De lijmverbinding is gemodelleerd met zogenaamde cohesive elements. Door voor deze 
elementen te kiezen is het mogelijk om de breukmechanische eigenschappen, de sterkte en de 
stijfheid van de lijmverbinding mee te nemen in de berekening. De eigenschappen van de lijm 
zijn geschat op basis van de GIROD-type testen (Hoofdstuk 11) en onderzoek door o.a. 
Serrano [SER01] en Brandon [BRA11].  
 
In eerste instantie is gekozen voor een pull-pull model maar de verschillen met een push-pull 
model zijn niet verwaarloosbaar. De uittreksterkte ligt bij het pull-pull model in dit geval ca. 5% 
hoger dan bij het push-pull model. Naarmate de drukbelasting dichter bij het draadeind wordt 
aangebracht zullen de verschillen toenemen.  
 
In hoofdstuk 15 wordt de parameterstudie behandeld waarmee inzicht wordt verkregen in de 
invloed van bepaalde parameters als de sterkte van de lijmverbinding, stijfheid van de 
lijmverbinding, breukenergie van de lijmverbinding en de stijfheid van het hout op de 
uittreksterkte. 
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figuur 164 Opbouw mesh t.b.v.
parameterstudie 

15. Parameterstudie  

15.1. Introductie  
15.1.1. Push-pull model  

De opbouw van het mesh t.b.v. van de 
parameterstudie is weergegeven in figuur 164. Het is 
een dubbelsymmetrisch mesh wat bij (transversaal) 
isotroop materiaalgedrag een symmetrisch 
spanningsbeeld geeft. Daarnaast is gebleken dat de 
meshfijnheid niet zo zeer invloed heeft op de 
optredende spanningen in de lijm maar wel op de 
radiale en tangentiële spanningen in het hout. Het 
mesh is daarom in longitudinale richting verder 
verfijnd.  

Een overzicht van de invoer in Abaqus (EEM) is 
weergegeven in bijlage 10. 

Bij de parameterstudie wordt uitgegaan van 
transversaal isotroop materiaal; het materiaal gedraagt 
zich isotroop in vlak en orthotroop uit het vlak van de 
constructie. In dit kader betekent dit dat er geen 
onderscheid is gemaakt tussen de radiale (1) en 
tangentiële richting (2) maar dat de 
materiaaleigenschappen in longitudinale richting (3) 
wel degelijk anders zijn dan de 
materiaaleigenschappen in radiale/tangentiële richting. 

Voorwaarde voor het definiëren van transversaal 
isotroop materiaalgedrag is dat men voldoet aan de volgende matrix;  
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	     (16.1) 

Waarbij; 
 Rekken in hoofdrichting 1,2 of 3  
  Schuifrek over een van de drie hoofdvlakken 
  Elasticiteitsmodulus in het vlak (p = plane) of uit het vlak (t = transversaal) 
  Schuifmodulus behorende bij de twee verschillende vlakken 
 Poisson constante behorende bij de verschillende vlakken 
  Schuifspanning, trek/drukspanning in richting ii 

 
Om aan de eisen voor transversaal isotroop gedrag te voldoen moet gelden; 
 

	
	 	 ,

182,5	 / 2	      (16.2) 
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figuur 165 Optredende spanningen double
lap joint [ADA86] 

Om deze reden is, voor de parameterstudie, de 
schuifmodulus G12 of Gp verhoogt naar 182,5 
N/mm2. 

15.2. Optredende spanningen; vergelijking 
van 6 modellen 

Voorafgaande aan de parameterstudie is 
onderzoek gedaan naar de optredende 
spanningen bij een zestal modellen. De 
verschillende modellen zijn weergegeven in figuur 
166. Omdat we hier geïnteresseerd zijn in het 
verloop van de spanningen en niet zo zeer in de 
hoogte van de spanningen is hier een grover mesh 
gehanteerd. 

Het eerste model (aangegeven met Kort) heeft de meeste overeenkomsten met een double lap 
joint. Een voorbeeld van de optredende spanningen in een double lap joint is weergegeven in 
figuur 165.  

Ten gevolge van de excentriciteit in de verbinding ontstaat buiging in de buitenste delen van de 
verbinding. De buiging van deze onderdelen resulteert in transversale trekspanningen 
(loodrecht op verbinding) aan het begin van de verbinding en transversale drukspanningen aan 
het einde van de verbinding. In figuur 165 is een symmetrische verbinding weergegeven, de 
oppervlakte en de stijfheid van het binnenste deel staat in verhouding tot de oppervlakte en de 
stijfheid van de buitenste delen.  

Het verloop van de schuifspanningen (in het hout, net naast lijmlaag) voor de verschillende 
modellen is weergegeven in figuur 168. Het verloop is asymmetrisch omdat de verhouding 
tussen EAstaal en EAhout niet gelijk aan 1,0 is.  

 

figuur 166 Overzicht 6 verschillende modellen
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figuur 168 Verloop schuifspanningen in hout (spanningen in knopen net naast lijmlaag) 
 
De schuifspanningen, bij de modellen waarbij de 
lijmlaag de eerste 60 of 120 mm geen aanhechting 
heeft, naderen niet tot 0 bij x=0 omdat deze 
krachten zich nog kunnen spreiden. (Zie ook figuur 
167). 

De verschillen tussen de optredende 
schuifspanningen zijn minimaal. De piekspanning (figuur 168, links) neemt toe naarmate het 
hout zich stijver gedraagt. Een stijver gedrag treedt op wanneer een push-pull testmethode 
wordt gebruikt in plaats van een pull-pull testmethode en neemt tevens toe als de lengte van het 
deel zonder aanhechting toeneemt (120 i.p.v. 60 mm). 
 
Het verloop van de trekspanningen in het draadeind is weergegeven in figuur 169. Bij het begin 
van de lijmverbinding (x=0) is de trekspanning maximaal en aan het eind van de lijmverbinding 
is de trekspanning gereduceerd tot 0 (x=240 mm).  
 
Het verloop van de trekspanningen in het draadeind komt overeen met het verloop van de 
schuifspanningen. Een relatief sterkte afname van de trekspanningen in het draadeind is het 
gevolg van een relatief hoge schuifspanning. De afgeleide van de curve in figuur 169 heeft dan 
ook eenzelfde vorm als de curve in figuur 168.  

figuur 167 Spreiding krachten 
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figuur 170 Verloop radiale spanningen in hout (spanningen in knopen net naast lijmlaag) 

 
De radiale spanningen zijn weergegeven in figuur 170. In dit verband zijn het geen transversale 
maar radiale spanningen omdat het een verbinding met een rond draadeind betreft en geen 
verbinding met een aantal platte strips.  
 
Het verloop van de radiale spanningen voor model ‘kort’ in figuur 170  is overeenkomstig met 
het verloop van de transversale spanningen in figuur 165. Met dien verstande dat hier sprake is 
van een asymmetrische verbinding waardoor de piekspanningen niet aan elkaar gelijk zijn.  
  

figuur 169 Verloop trekspanning in draadeind 
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figuur 172 Ontstaan tangentiële
trekspanningen ten gevolge van radiale
trekspanningen 
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Daarnaast is er slechts een minimaal verschil tussen 
de optredende radiale spanningen bij de modellen 
exclusief de 60 mm zonder aanhechting.  
 
De verschillen tussen de modellen met en zonder 
extra 60 mm zonder aanhechting zijn echter wel 
relatief groot.  
 
De ontstane radiale trekspanningen resulteren in 
tangentiële trekspanningen (Zie ook figuur 172). In 
figuur 165 was al te zien dat ten gevolge van de 
excentriciteit in de verbinding er momenten ontstaan 
die resulteren in radiale of transversale trek- en 
drukspanningen. 
 
Wanneer er bij een ronde doorsnede radiale 
trekspanningen ontstaan en de diameter dus groter 
wil worden, dan ontstaan er vanzelf ook tangentiële 
trekspanningen. Het verloop van de tangentiële 
spanningen in figuur 171 is dan ook vergelijkbaar 
met het verloop van de radiale spanningen in figuur 
170.  
 
De tangentiële trekspanningen zijn het grootste daar waar de radiale verplaatsing het grootste 
is. In dit geval is dat niet bij het begin van de lijmverbinding maar bij het begin van het gat, op 
het kopse vlak van de verbinding (x=-60 of x=-120).  
 
   

figuur 171 Verloop tangentiële spanningen in hout (spanningen in knopen net naast lijmlaag)
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figuur 173 Invloed terugliggende verankering
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figuur 174 Verloop axiale spanningen in hout (spanningen in knopen net naast lijmlaag) 

Om de verdeling van de spanningen voor de 
modellen met 60 mm extra houtlengte te 
kunnen verklaren is een (schematisch) model 
opgesteld. (Zie figuur 173) 
 
Radiale verplaatsing gaat gepaard met radiale 
en tangentiële spanningen, dit fenomeen is hier 
vertaald naar een verende steunpunt (i.c.m. met 
een moment).   

 
De verende bedding is aangebracht omdat het 
hout, met een lengte van 60 of 120 mm, de 
radiale verplaatsing verhinderd en in het geval 
van een 2D-model de verticale verplaatsing of 
transversale verplaatsing verhinderd.  
 
Door dit verende steunpunt neemt de de radiale verplaatsing ter plaatse van het begin van de 
lijmlaag af. Met het afnemen van de radiale verplaatsing nemen ook de radiale en tangentiële 
spanningen af, dit fenomeen is dan ook terug te zien in figuur 170 en figuur 171. 
 
Het verloop van de axiale spanningen in het hout (net naast lijmlaag) is weergegeven in figuur 
174. Bij de modellen zonder de extra 60 mm aan hout zijn de axiale spanningen op x=0 gelijk 
aan 0. De axiale trekspanningen nemen vervolgens toe van 0 op x=0 tot het maximum op 
x=240.  
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Bij de overige modellen zijn op x=0 de axiale spanningen 
negatief, er treedt een drukbelasting op. Het extra gedeelte 
met een lengte van 60 of 120 mm wil als het ware 
weggedrukt worden. Naarmate de stijfheid van dit deel 
toeneemt, nemen ook de axiale drukspanningen toe.  
 
Het verloop van de axiale spanningen in figuur 174 komt 
overeen met het verloop van de momenten van het systeem 
dat in figuur 173 is geschetst. Dit is in overeenkomst met de 
schematisatie in figuur 175.   

figuur 175 Verband axiale 
spanning en buigend moment 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel VI: Numeriek onderzoek – 3D-model ingelijmde draadeinden 214 

 

15.3. Inleiding parameterstudie 

15.3.1. Overzicht parameters 

De belangrijkste onbekende parameters zijn de eigenschappen van de lijm. Op basis van het 
onderzoek door Brandon [BRA11], onderzoek door Serrano [SER01/011] en een onderzoek 
door Castro San Román [CAS05] is een inschatting gemaakt van de eigenschappen van de 
lijmverbinding. (Zie ook tabel 49) 

tabel 49 Schatting eigenschappen lijmverbinding 
Parameters Schatting eigenschappen 

lijmverbinding 
Basismodel 

tn lijm (sterkte) 3-7 N/mm2 4 N/mm2 
ts lijm 8-12 N/mm2 12 N/mm2 
   
Gn (breukenergie) 400-1500 Nm/m2 800 Nm/m2 
Gs   2000-8000 Nm/m2 4000 Nm/m2 
   
Knn (stijfheid) 300-600 N/mm2 400 N/mm2 
Kss 125-400 N/mm2 125 N/mm2 
 
Om de invloed van deze parameters op de uittreksterkte, gebaseerd op breuk in de 
lijmlaag/interface, te bepalen is een parameterstudie uitgevoerd. De resultaten zijn 
weergegeven in paragraaf 15.4.  

Het is echter ook mogelijk dat niet de lijmverbinding maar juist het hout bezwijkt. Daarom is met 
behulp van een bezwijkcriterium onderzocht of de sterkte van het hout niet maatgevend is. Het 
gehanteerde bezwijkcriterium is weergegeven in paragraaf 15.3.2  

Tot nu toe is uitgegaan van een transversaal isotroop materiaal; het materiaal gedraagt zich 
isotroop in vlak en orthotroop uit het vlak van de constructie. In dit kader betekent dit dat er 
geen onderscheid is gemaakt tussen de radiale en tangentiële richting maar dat de 
materiaaleigenschappen in longitudinale richting wel degelijk anders zijn dan de 
materiaaleigenschappen in radiale/tangentiële richting. 

Om de invloed van de oriëntatie van de jaarringen mee te kunnen nemen is in paragraaf 15.4.5 
onderscheid gemaakt in de radiale en tangentiële richting en is er gevarieerd met de oriëntaties 
van de jaarringen.  
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15.3.2. Bezwijkcriterium 

Abaqus kent geen standaard bezwijkcriterium of vloeicriterium voor een orthotroop materiaal 
waarbij tevens onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende sterktes bij trek en druk. Het 
gehanteerde bezwijkcriterium is het kwadratisch criterium van Norris (1962) [NOR62] voor 
orthotroop materiaalgedrag. De optredende spanningen zijn met behulp van een spreadsheet 
getoetst aan de onderstaande criteria.  

	 , . 1     (15.1a) 

	 , . 1     (15.1b) 

	 , . 1     (15.1c) 

Met; 
   Treksterkte / druksterkte in radiale richting in N/mm2 
 Treksterkte / druksterkte in tangentiële richting in N/mm2 
   Treksterkte / druksterkte in longitudinale richting in N/mm2 
  Rolschuifsterkte in N/mm2 
  Schuifsterkte in N/mm2 
  Schuifsterkte in N/mm2 

 
Voor het bezwijkcriterium zijn de volgende waarden aangehouden; (gebaseerd op tabel 46) 
 
tabel 50 Sterkte-eigenschappen hout 
Eigenschap; Trek Druk Eigenschap; Schuifsterkte 

 59,5 N/mm2 46,5 N/mm2  10 N/mm2 
 3,5 N/mm2 6 N/mm2  10 N/mm2 
 3,5 N/mm2 6 N/mm2  4 N/mm2  

 

Er wordt verondersteld dat de constructie is bezweken wanneer , . , , . , of , .  
een waarde bereikt die groter of gelijk aan 1,0 is.  
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Naast het bovenstaande criterium (15.1) heeft Norris diverse andere 
bezwijkcriteria gepubliceerd. Een veel gebruikt criteria is (15.2). [NOR50] 

/

/
	 	 , . 1     (15.2a) 

/

/
	 , . 1     (15.2b) 

/

/
	 , . 1     (15.2c) 

 
Doordat het wortelteken verdwijnt bij het bereiken van een effectieve spanning van 1,0 en de 
vierde term in (15.2) verwaarsloosbaar is, wordt bij beide formules eenzelfde bezwijkbelasting 
gevonden. Althans, de vierde term is verwaarloosbaar voor de in dit rapport behandelde 
modellen met een ingelijmd draadeind in CLT evenwijdig aan de vezelrichting op uittrekken 
belast.  
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15.4. Resultaten parameterstudie model ‘0 graden’ 

15.4.1. Invloed stijfheid lijmverbinding 

Om de invloed van de stijfheid van de lijmverbinding te kunnen bepalen zijn naast het 
basismodel twee extra modellen geanalyseerd; de eigenschappen van de modellen zijn 
weergegeven in tabel 51. De eigenschappen van het basismodel zijn weergegeven in tabel 49.  
 
tabel 51 Overzicht modellen t.b.v. bepaling invloed stijfheid lijmverbinding, capaciteit o.b.v. 
sterkte lijmverbinding 
Model: Knn Kss en Ktt fu* Fu 
Stijfheid 50% 200 N/mm2 62,5 N/mm2 606 N/mm2 122 kN (102%) 
Stijfheid 100% 400 N/mm2 125,0 N/mm2 594 N/mm2 119 kN (100%) 
Stijfheid 200% 800 N/mm2 250,0 N/mm2 590 N/mm2 119 kN (99%) 
*trekspanning in draadeind 

Bij het verhogen van de stijfheid van de lijm is de breukenergie verlaagd. De helling van de 
dalende tak van het last-verplaatsing diagram of traction-separation diagram, zoals 
weergegeven in figuur 176, is 
constant gehouden.  

De invloed op de uittreksterkte Fu, 
gebaseerd op de sterkte van de 
lijmverbinding, is minimaal. In 
tabel 51 is echter alleen de 
lijmverbinding beschouwd en is 
geen rekening gehouden met het 
eventueel bezwijken van het hout.  
 
Daarom is in figuur 178 de 
uittreksterkte uitgezet tegen de 
effectieve spanning in het hout. Er 
wordt verondersteld dat bij een 
effectieve spanning van 1,0 het 
hout bezwijkt.  
 
De curven in figuur 178 kennen niet het zelfde verloop als het last-verplaatsing diagram (Zie 
o.a. figuur 162 voor een voorbeeld) omdat de krachten zich herverdelen in de lijmlaag naarmate 
een deel van de lijmverbinding de maximale spanning heeft bereikt. In figuur 177 is te zien hoe 
de schuifspanningen in het hout verlopen naar mate de belasting toeneemt.   

figuur 176 Traction-separation diagram [ABQ6.8] 
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figuur 178 Invloed stijfheid lijmverbinding op effectieve spanning in het hout, treksterkte hout
loodrecht op de vezelrichting; 3,5 N/mm2 

figuur 177 Verloop schuifspanningen in hout (net naast lijmlaag) 

Uit figuur 178 volgt dat bij het toenemen van de stijfheid van de lijm de effectieve spanningen 
ook toenemen. Dit geldt echter alleen voor een belasting tot ca. 50 kN. Na een belasting van ca. 
50 kN neemt de invloed van de stijfheid van de lijmverbinding op de effectieve spanningen af 
door de herverdeling van de krachten in de lijmlaag.  
 
In figuur 178 zijn de proefresultaten weergegeven met behulp van twee stippellijnen. De 
proefresultaten liggen binnen een range van 70 – 85 kN. De effectieve spanningen binnen dit 
gebied liggen rond de 80%.  
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figuur 179 Invloed stijfheid lijmverbinding op effectieve spanning in het hout, treksterkte hout 
loodrecht op de vezelrichting; 3,0 N/mm2 

Wanneer we echter de treksterkte loodrecht op de vezelrichting verlagen tot 
3,0 N/mm2 ontstaat figuur 178. Een afname van de treksterkte loodrecht op de vezelrichting 
heeft een relatief grote invloed op het verloop van de curven in figuur 178 en figuur 179. 
 
Na een analyse van de modellen kunnen we concluderen dat de invloed van de stijfheid van de 
lijmlaag minimaal is. De stijfheid van de lijmlaag is met een factor 2 vergroot of verkleind en dit 
resulteerde in een maximaal verschil in effectieve spanningen van ca. 10% bij een trekbelasting 
tussen de 70 en 85 kN.   
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15.4.2. Invloed breukenergie 

Twee extra modellen zijn gemaakt om de invloed van de breukenergie van de lijm te kunnen 
bepalen. De breukenergie is vergroot en verkleind maar daarbij is de sterkte en stijfheid van de 
lijmlaag constant gehouden; de eigenschappen van de modellen zijn weergegeven in tabel 52. 
De eigenschappen van het basismodel zijn weergegeven in tabel 49. 
 
tabel 52 Overzicht modellen t.b.v. bepaling invloed breukenergie, capaciteit o.b.v. sterkte 
lijmverbinding 
Model: Gn Gs en Gt fu Fu 
Breukenergie 50% 
(G50%) 

0,4 2 Nmm/mm2 465 N/mm2 93 kN (78%) 

Breukenergie 100% 
(Basis) 

0,8 Nm/m2 4 Nmm/mm2 594 N/mm2 119 kN (100%) 

Breukenergie 200% 
(G200%) 

1,6 Nm/m2 8 Nmm/mm2 690 N/mm2 139 kN (116%) 

 
Bij tabel 52 is alleen de lijmverbinding beschouwd en is geen rekening gehouden met het 
eventueel bezwijken van het hout. Bij een hogere breukenergie kunnen de krachten in de 
lijmlaag zich meer herverdelen wat resulteert in een hogere uittreksterkte. Een toename van de 
breukenergie met een factor 2 resulteert in een toename van de uittreksterkte met 16%. 
Daarnaast resulteert de afname van de breukenergie met een factor 2 in een afname van de 
uittreksterkte met 22%.  
 
In figuur 180 is de uittreksterkte uitgezet tegen de effectieve spanning in het hout. Zowel de 
resultaten behorende bij een treksterkte loodrecht op de vezelrichting van 3,5 N/mm2 als 3,0 
N/mm2 zijn in één figuur weergegeven.  
 
Doordat de sterkte en stijfheid van de lijmverbinding constant zijn gehouden, zijn de verschillen 
in het eerste (elastische) traject minimaal. De hoogte van de effectieve spanningen zijn 
wederom sterk afhankelijk van gehanteerde treksterke loodrecht op de vezelrichting.  

figuur 180 Invloed breukenergie lijmlaag op effectieve spanning in het hout, treksterkte hout 
loodrecht op de vezelrichting; 3,5 en 3,0 N/mm2 
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15.4.3. Invloed sterkte lijmverbinding 

Twee extra modellen zijn gemaakt om de invloed van de sterkte van de lijmverbinding te 
kunnen bepalen. De sterkte is verlaagd met 23% maar daarbij is de stijfheid van de lijmlaag 
constant gehouden; zowel de helling van de stijgende als van de dalende tak van het traction-
separation diagram in figuur 176 is constant gehouden.  
 
De schuifsterkte van de lijmverbinding is op advies van PURBOND [PUR11] verlaagd van 12 
N/mm2 naar 9,2 N/mm2 (77%). De leverancier geeft echter geen informatie over de treksterkte 
en de breukenergie van de lijm. De treksterkte is eveneens verlaagd met 23%, een verlaging 
van de sterkte met 23% resulteert, bij een gelijkblijvende stijfheid, in een verlaging van de 
breukenergie met 41%. Een overzicht van de modellen is weergegeven in tabel 53. 
 
tabel 53 Overzicht modellen t.b.v. bepaling invloed sterkte lijm, capaciteit o.b.v. sterkte 
lijmverbinding 
Model:  tn ts en tt fu Fu 
Sterkte lijm 100% 
(Basis) 

4  N/mm2 
(Gn 0,8 Nmm/mm2) 

12 N/mm2 
(Gs,t 4 Nmm/mm2) 

594 N/mm2 119 kN 
(100%) 

Sterkte lijm 77% 
(S77%) 

3,1 N/mm2 
(Gn 0,470 Nmm/mm2) 

9,2 N/mm2 
(Gs,t 2,35 Nmm/mm2) 

457 N/mm2 92 kN (77%) 

Sterkte lijm 77% 
Breukenergie 75% 
(S77%, G0,75) 

3,1 N/mm2 
(Gn 0,353 Nmm/mm2) 

9,2 N/mm2 
(Gs,t 1,76 Nmm/mm2) 

416 N/mm2 84 kN (70%) 

 
Een afname van de sterkte van de lijmverbinding met 23% resulteert in een afname van de 
uittreksterkte met 23%. Vervolgens is de breukenergie verlaagd met 25% om een uittreksterkte 
te krijgen die in de buurt ligt van de uittreksterkte op basis van de proefresultaten. De 
uittreksterkte neemt door een afname van de breukenergie met 25% nog eens met 9% af.  
 
  

figuur 181 Invloed sterkte lijmlaag op effectieve spanning in het hout, treksterkte hout loodrecht
op de vezelrichting; 3,5 en 3,0 N/mm2 
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In figuur 181 is de uittreksterkte uitgezet tegen de effectieve spanning in het hout. Zowel de 
resultaten behorende bij een treksterkte loodrecht op de vezelrichting van 3,5 N/mm2 als 3,0 
N/mm2 zijn in één figuur weergegeven.  
 
Doordat de stijfheid van de lijmlaag constant is gehouden zijn de verschillen in het eerste 
(elastische) traject minimaal. Uit figuur 181 blijkt wederom dat het hout niet bezwijkt maar dat 
slechts alleen bezwijken van de lijmlaag optreedt. Strikt genomen staat het bezwijken van de 
lijmlaag/lijmverbinding voor een aantal bezwijkmechanismen op microniveau. In werkelijkheid 
kan een lijmlaag op verschillende manieren bezwijken; bijvoorbeeld ter plaatse van het 
draadeind, ter plaatse van het hout-lijm interface of in de lijmlaag en daarnaast is het mogelijk 
dat er combinaties ontstaan van verschillende bezwijkpatronen. 
 
  



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel VI: Numeriek onderzoek – 3D-model ingelijmde draadeinden 223 

 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

35 55 75 95 115

Ef
fe
ct
ie
ve

 s
p
an

n
in
g

Trekbelasting in kN

Basis (3,5 N/mm2)

Eh 80% (3,5 N/mm2)

Eh_haaks 80% (3,5 N/mm2)

Proefresultaten (range)

Basis (3,0 N/mm2)

Eh 80% (3,0 N/mm2)

Eh_haaks 80% (3,0 N/mm2)

figuur 182 Invloed elasticiteitsmodulus hout, treksterkte hout loodrecht op de vezelrichting; 3,5 en
3,0 N/mm2 

15.4.4. Invloed stijfheid hout  

Om de invloed van de stijfheid van het hout te kunnen bepalen zijn twee extra modellen 
geanalyseerd; de eigenschappen van de modellen zijn weergegeven in tabel 54. De subscripts 
l,r en t staan voor de longitudinale richting, radiale en tangentiële richting. Omdat het model uit 
gaat van transversaal isotroop materiaal is de elasticiteitsmodulus in radiale richting (Er) gelijk 
aan de elasticiteitsmodulus in tangentiële richting (Et). 
 
Met het verlagen van de elasticiteitsmodulus in een bepaalde richting is ook de schuifmodulus 
gewijzigd, de Poisson constanten zijn constant gehouden. De eigenschappen van het 
basismodel zijn weergegeven in tabel 49. 
 
tabel 54 Overzicht modellen t.b.v. bepaling invloed breukenergie, capaciteit o.b.v. sterkte 
lijmverbinding 
Model: El Er en Et fu Fu 
E-moduli 80% 
(Eh80%) 

11000 N/mm2 480 N/mm2 592 N/mm2 119 kN (100%) 

E-moduli 100% 
(Basis) 

13760 N/mm2 600 N/mm2 594 N/mm2 119 kN (100%) 

E-moduli 80%* 
(Eh_haaks80%) 

13760 N/mm2 480 N/mm2 591 N/mm2 119 kN (100%) 

*) afname Er, Et, Gr en Gt met 20% 

Uit tabel 54 volgt dat de invloed op de uittreksterkte, gebaseerd op de sterkte van de 
lijmverbinding, minimaal is. In figuur 182 is de uittreksterkte uitgezet tegen de effectieve 
spanning in het hout.  
 
Bij een afname van de elasticiteitsmodulus (Eh 80%) met 20% nemen de effectieve spanningen 
met ca. 8% toe. Bij een lagere elasticiteitsmodulus neemt de uittreksterkte gebaseerd op de 
sterkte van het hout af.  
 

 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel VI: Numeriek onderzoek – 3D-model ingelijmde draadeinden 224 

 

Deze conclusie lijkt in strijd met de resultaten van de full-scale testen. Een 
vergelijking met de modellen uit paragraaf 15.5 en 15.6 laat echter zien dat krachtverdeling 
wezenlijk anders is bij ingelijmde draadeinden onder een hoek van 0,45 of 90 graden met de 
vezelrichting. Voor verschillende hoeken met de vezelrichting kan een direct verband tussen de 
elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de staafas en de uittreksterkte strikt genomen niet worden 
vastgesteld omdat bij het wijzigen van de hoek met de vezelrichting de krachtverdeling ook 
veranderd. 
 
Uit  figuur 182 volgt ook dat wanneer slechts de stijfheid in radiale en tangentiële richting met 
20% afneemt, de effectieve spanningen nagenoeg gelijk blijven. De invloed van de 
elasticiteitsmodulus haaks op de lengteas van het draadeind lijken hier van ondergeschikt 
belang te zijn ten opzichte van de invloed van de elasticiteitsmodulus in longitudinale richting / 
evenwijdig aan de lengteas van het draadeind.  
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15.4.5. Invloed orientatie jaarringen  / conclusie 

Een vijftal modellen zijn geanalyseerd om de invloed van de oriëntatie van de jaarringen te 
kunnen bepalen; de eigenschappen van de modellen zijn weergegeven in tabel 55. Het 
basismodel wat is gebruikt in paragraaf 15.4.1 tot en met 15.4.4 is hier aangeduid met model A. 
Bij dit model is er sprake van isotroop gedrag in het vlak van de constructie en orthotroop 
gedrag uit het vlak van de constructie. Bij de modellen B t/m F is er sprake van volledig 
orthotroop materiaalgedrag doordat de eigenschappen per richting van elkaar verschillen.   
 
tabel 55 Overzicht modellen t.b.v. bepaling invloed breukenergie, capaciteit o.b.v. sterkte 
lijmverbinding 
Model:  Model A Model B-F D_Serrano 
Elasticiteitsmodulus  Radiaal (1) 500 N/mm2 490 N/mm2 500 N/mm2 
 Tangentiaal (2) 500 N/mm2 910 N/mm2 800 N/mm2 
 Longitudinaal (3) 13760 N/mm2 13760 N/mm2 14000 N/mm2 
     
Schuifmodulus         G12 183 N/mm2 60 N/mm2 60 N/mm2 
 G13 600 N/mm2 510 N/mm2 700 N/mm2 
 G23 600 N/mm2 730 N/mm2 600 N/mm2 
     
Poisson constante v12 0,37 0,37 N/mm2  0,3 N/mm2 
 v13 0,02 0,02 N/mm2 0,02 N/mm2 
 v23 0,02 0,02 N/mm2 0,02 N/mm2 
Oriëntatie:   figuur 183a figuur 183b-f figuur 183d 
 
De orientatie van de jaarringen voor model A t/m 
F zijn weergegeven in figuur 183. Bij de modellen 
D t/m F is het centrum van de oriëntatie  van de 
jaarringen aangegeven met C.  
 
De eigenschappen van de modellen B t/m F zijn 
gebaseerd op het werk van Kollman [KOL68]. (Zie 
ook tabel 44) Voor de rolschuifmodulus is echter 
een waarde 60 N/mm2 aangehouden in plaas van 
30 N/mm2. 
 
Ter vergelijking zijn bij model D de 
eigenschappen gehanteerd uit een onderzoek 
door Serrano [SER01], dit model wordt in het 
vervolg aangeduid met model D_Serrano.  
 
Voor de tussenlagen is een orthogonale orientatie 
gehanteerd. Waarbij richting (2) evenwijdig aan 
het draadeind is. 
 
Om rekentijd te besparen is dit maal geen 
volledige analyse uitgevoerd maar zijn de modellen slechts belast tot ca. 10 kN (50 N/mm2).  
  

figuur 183 Oriëntatie jaarringen 
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Uit een analyse van de modellen uit paragraaf 15.4.1 tot en met 15.4.4 volgt 
dat met name de radiale en tangentiële trekspanningen bepalend zijn voor de uittreksterkte 
gebaseerd op de sterkte van het hout.  
 
Om die reden zijn in tabel 56 de optredende radiale en tangentiële trekspanningen voor de 
verschillende modellen weergegeven. De optredende radiale en tangentiële trekspanningen zijn 
met het basismodel vergeleken door de spanningen uit te drukken in percentage ten opzichte 
van de optredende spanningen bij het basismodel.  

tabel 56 Overzicht modellen t.b.v. oriëntatie jaarringen, capaciteit o.b.v. houtsterkte 
Model: σ 33 

(draadeind) 
maximale σ22  
(tangentiële 
trekspanning) 

 Maximale σ11  
(radiale 
trekspanning) 

 

A (basis) 50 N/mm2 0,366 N/mm2 100% 0,264 N/mm2 100% 
B 50 N/mm2 0,823 N/mm2 225 % 0,279 N/mm2 106 % 
C 50 N/mm2 0,572 N/mm2 156 % 0,354 N/mm2 134 % 
D 50 N/mm2 0,391 N/mm2 107 % 0,321 N/mm2 122 % 
D_Serrano 50 N/mm2 0,410 N/mm2 112 % 0,225 N/mm2 85 %  
E 50 N/mm2 0,515 N/mm2 141 % 0,469 N/mm2 178 % 
F 50 N/mm2 0,547 N/mm2 149 % 0,347 N/mm2 131 % 
 
Uit tabel 56 volgt dat de orientatie van de jaarringen een relatief grote invloed heeft op de 
optredende radiale en tangentiële trekspanningen. Model F is een van de meest realistische 
modellen en wanneer we de optredende tangentiële spanningen als maat nemen voor het 
bezwijken van het hout betekent dit de uittreksterkte maar liefst 33% lager ligt ten opzicht van  
het basismodel.  
 
De verschillen tussen model D en model D_Serrano zijn met name terug te zien in de 
optredende radiale trekspanningen en niet zo zeer in de optredende tangentiële 
trekspanningen.  
 
Een volledige analyse is uitgevoerd voor de modellen D en F. De resultaten zijn weergeven in 
figuur 184. 
 



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel VI: Numeriek onderzoek – 3D-model ingelijmde draadeinden 227 

 

figuur 184 Invloed oriëntatie jaaringen op effectieve spanningen in hout 
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De curven in figuur 184 hebben betrekking op de modellen waarvan de oriëntaties van de 
jaarringen getoond zijn in figuur 183. De gehanteerde treksterkte loodrecht op de vezelrichting 
is tussen de haakjes weergegeven.  
 
In paragraaf 15.3 is in eerste instantie op basis van onderzoek door Eberhardsteiner [EBH02] 
en Hemmer [HEM85] (tabel 46) besloten om een treksterkte loodrecht op de vezelrichting van 
3,5 N/mm2 te hanteren. Eberhardsteiner hanteert een treksterkte loodrecht op de vezelrichting 
van 4,5 N/mm2 terwijl Hemmer een treksterkte loodrecht op de vezelrichting van 3,5 N/mm2 

hanteert.  

Wanneer we uitgaan van een treksterkte loodrecht op de vezelrichting van 4 N/mm2 in 
combinatie met model F (Zie voor oriëntatie jaarringen figuur 183), dan volgt, uit figuur 184, dat 
bezwijken optreedt bij een belasting van 81 kN.  

De proefresultaten van het experimenteel onderzoek zijn in tabel 32 en figuur 184 in 
weergegeven; (83,75 en 70 kN) De uittreksterkte op basis van het numeriek onderzoek ligt 
daarmee relatief dicht in de buurt van de uittreksterkte op basis van het experimenteel 
onderzoek. Bezwijken treedt op door het overschrijden van de tangentiële trekspanningen op 
het kopse vlak van de verbinding, criterium 15.1a of 15.1b bereikt hierbij een waarde die hoger 
is dan 1,0.  

Een ander veelvoorkomend bezwijkmechanisme is het bezwijken door een combinatie van 
afschuiving en radiale trekspanningen, beschreven door criterium (15.1b). Criterium (15.1b) is 
bij het basismodel maatgevend.  
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15.5. Resultaten parameterstudie model ’90 graden’ 
In paragraaf 15.4 is het uittrekken (evenwijdig aan de vezelrichting) van een ingelijmd draadeind 
in CLT gesimuleerd. In paragraaf 15.5 is er sprake van een ingelijmd draadeind haaks op de 
vezelrichting op uittrekken belast. De geometrische eigenschappen van beide modellen zijn 
gelijk en zijn weergegeven in figuur 147.  
 
De invloed van de fysische eigenschappen worden opnieuw onderzocht. Achtereenvolgens 
komen de volgende onderwerpen/eigenschappen aan bod; 
 

- Rolschuifspanningen / rolschuifsterkte 
- Kritieke zones 
- Tangentiële spanningen op kops vlak verbinding  
- Plasticiteit 
- Invloed stijfheid lijm 
- Invloed sterkte lijm 
- Invloed hoek met de vezelrichting op schuifsterkte lijm 
- Invloed breukenergie lijm  

15.5.1. Rolschuifspanningen / rolschuifsterkte  

Door de oriëntatie van de vezels (Zie ook figuur 185) treedt er in de lengte-richting van het 
draadeind niet alleen afschuiving op maar treedt er ook rolafschuiving op. De verhouding tussen 
de optredende rolschuifspanningen en de optredende schuifspanningen is onderzocht door 
middel van vier modellen. (Zie ook tabel 57) 
 
De eigenschappen van model 90A komen overeen met het de eigenschappen van model A in 
paragraaf 15.4. Met dien verstande dat de oriëntatie van de vezelrichting nu anders is. De 
oriëntatie is orthogonaal waarbij richting 2 evenwijdig aan de staafas is. De eigenschappen van 
model 90B komen eveneens overeen met de eigenschappen van model (0)B. Bij model 90C is 
de rolschuifmodulus verder verlaagd en model 90D is een variant op model 90A waarbij een 
hogere stijfheid haaks op de vezelrichting is toegepast. 
 
 
tabel 57 Overzicht modellen t.b.v. onderzoek rolschuifspanningen 
Model:  Model 90A Model 90B Model 90C 

 
Model 90D 
 

Elasticiteits 
modulus  

Radiaal (1) 500 N/mm2 490 N/mm2 490 N/mm2 800N/mm2 
Tangentiaal (2) 500 N/mm2 910 N/mm2 910 N/mm2 800N/mm2 

 Longitudinaal (3) 13760 
N/mm2 

13760 
N/mm2 

13760 
N/mm2 

13760 
N/mm2 

      
Schuif- 
modulus         

G12 (Grol) 183 N/mm2 60 N/mm2 30 N/mm2 292 N/mm2 
G13 600 N/mm2 510 N/mm2 510 N/mm2 800 N/mm2 

 G23 600 N/mm2 730 N/mm2 730 N/mm2 800 N/mm2 
      
Poisson 
constante 

v12 0,37  0,37  0,37  0,37  
v13 0,02 0,02  0,02  0,02  

 v23 0,02  0,02  0,02  0,02  
Oriëntatie:   Orthogonaal Orthogonaal Orthogonaal Orthogonaal 
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In figuur 185 en figuur 186 de situatie nader uitgewerkt. Aan 
de onderzijde en bovenzijde van het gat treden voornamelijk 
schuifspanningen op, terwijl aan de linker en aan de 
rechterzijde van het gat voornamelijk rolschuifspanningen 
optreden.  
 
In figuur 186 is te zien dat de meeste schuifkrachten worden 
overgedragen via afschuiving en niet via rolafschuiving.  
 
Dit is een gunstig verschijnsel omdat de schuifsterkte ca. 10 
N/mm2 is terwijl de rolschuifsterkte maar ca. 4 N/mm2 is. 

Uit een analyse van de modellen 90A t/m 90D blijkt dat de 
verhouding in stijfheid in de verschillende richtingen een 
grote rol speelt in de verhouding tussen de optredende 
schuifspanningen en rolschuifspanningen.  

 
 

In tabel 58 is een overzicht weergegeven van de invloed van de rolschuifmodulus op de 
uittreksterkte gebaseerd op de rolschuifsterkte. Deze tabel houdt alleen rekening met de 
optredende rolschuifspanningen en de uittreksterkte wordt bereikt bij een rolschuifspanning van 
4 N/mm2 of hoger. 
 
Een afname van de rolschuifmodulus (Grol) resulteert in een afname van de rolschuifspanning 
en dit is terug te zien in een toename van de uittreksterkte. Bij een rolschuifmodulus van 30 
N/mm2 neemt de rolschuifspanning dusdanig af dat geen bezwijken meer plaats vindt op basis 
van de optredende rolschuifspanning.  
 
Nadelig van een lage rolschuifmodulus is dat de spanningen loodrecht op de vezelrichting 
toenemen. De volgende analyses worden met model 90C uitgevoerd (tenzij anders 
aangegeven).  

figuur 186  
a) (rol)Schuifspanningen     b) Schuifspanningen         c) rolschuifspanningen 

(radiaal assenstelsel) 

figuur 185 Oriëntatie vezels 
(vezelrichting)  



 
Hoogbouw met Cross Laminated Timber   

 

R.J. Koets  Deel VI: Numeriek onderzoek – 3D-model ingelijmde draadeinden 230 

 

figuur 187 Kritieke zones model '90 graden'

 
tabel 58 Invloed rolschuifmodulus op uittreksterkte gebaseerd op rolschuifsterkte 

15.5.2. Kritieke zones  

Uit de analyse van de modellen A t/m D zijn een aantal kritieke zones naar voren gekomen. De 
drie kritieke zones waar bezwijken op kan treden zijn weergegeven in figuur 187. 
 
Van links naar rechts (zones);  

A) Tangentiële trekspanningen op het kopse 
vlak van de verbinding  

B) Axiale drukspanningen (evenwijdig aan 
lengte-as draadeind)  

C) Axiale trekspanningen (evenwijdig aan 
lengte-as draadeind) 

 
Het verloop van de tangentiële trekspanningen 
ter plaatse van kritieke zone A komt in paragraaf 
15.5.3 aan bod.  
 
Ter plaatse van kritieke zone B is er deels sprake 
van zowel drukspanningen in de z-richting als in 
de x-richting. Zie ook figuur 174 voor een indicatie 
van het verloop van de axiale spanningen in de 
knopen net naast de lijmlaag.  
 
Omdat bij het vloeien herverdeling van krachten plaats kan vinden wordt er voor gekozen om 
plasticiteit in te bouwen in het model. In paragraaf 15.5.4 wordt het gehanteerd vloeicriterium 
behandeld. Er is gekozen voor het vloeicriterium van Hill: het enige beschikbare vloeicriterium 
(3D) voor orthotrope materialen in Abaqus.  
 
Ter plaatse van kritieke zone C is er sprake van het overschrijden van de trekspanningen in de 
z-richting (Zie figuur 187). Voorlopig wordt de overschrijding van deze trekspanningen 
genegeerd omdat in werkelijkheid de krachtswerking anders verloopt dan bij het model het 
geval is. Dit verschil heeft niet zo zeer invloed op de globale krachtswerking maar wel op de 
lokale krachtswerking ter plaatse van kritieke zone C.  
 
 
 
 
  

 Grol G23  Grol / G23 Fmax  
(σrol > 4 N/mm2) 

Model D 291 N/mm2 800 N/mm2 0,36 42 kN 
Model A 183 N/mm2 600 N/mm2 0,31 48 kN 
Model B 60 N/mm2 730 N/mm2 0,08 89 kN 
Model C 30 N/mm2 730 N/mm2 0,04 100 kN* 
*bezwijken van lijm i.p.v. bereiken rolschuifsterkte  
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In figuur 188 (boven) is verder ingezoomd op de situatie binnen kritieke zone 
C. Bij het model is na het draadeind een openingen gehouden van 2 mm maar in werkelijkheid 
wordt deze opening gevuld met lijm.  
 
De lokale spanningsverdeling zal daarom in werkelijkheid anders zijn dan bij het model het 
geval is. De overschrijding van de axiale trekspanning is zeer lokaal (Zie figuur 188, 
rechtsboven) en in werkelijkheid zullen deze krachten zich spreiden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ter verificatie van de veronderstelling dat de axiale spanningen zich in werkelijk zullen spreiden 
is een analyse uitgevoerd met de modellen die zijn weergegeven in figuur 188 (onder). De twee 
varianten zijn in figuur 188 (onder) met model 1, respectievelijk model 2. Bij model 2 kunnen de 
spanningen zich spreiden. Er is hierbij verondersteld dat achterzijde van het draadeind (vlak 
haaks op de aangebrachte belasting) niet bijdraagt aan de krachtoverdracht. Het betreft hier 
een lineair elastische berekening waarbij de breukmechanische eigenschappen van de lijm niet 
zijn meegenomen. De optredende axiale spanningen bij model 2 zijn ca. 65% van de axiale 
spanningen bij model 1.  
 
   

figuur 188 Kritieke zone C, linksboven: opbouw model rechtsboven: axiale 
spanningen (z-richting), onder: modellen ter verificatie veronderstelling
spreiding spanningen 
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Tangentiële spanningen model
'0 graden' blauw = 0, rood = 14 
N/mm2 

Tangentiële spanningen model
'90 graden' blauw = 0, rood =
14 N/mm2 

15.5.3. Tangentiële spanningen op kops vlak verbinding  

Uit paragraaf 15.2 volgt dat door de excentriciteit in een double lap joint er momenten ontstaan. 
Deze momenten resulteren bij een verbinding met een ingelijmd draadeind in radiale 
trekspanningen. De radiale trekspanningen/momenten maken dat de gatdiameter groter wil 
worden, wat weer resulteert in tangentiële trekspanningen.  

Bij een ingelijmd draadeind, evenwijdig aan de vezelrichting op uittrekken belast, kunnen de 
tangentiële spanningen op het kopse vlak van de verbinding maatgevend zijn. Door de opbouw 
van het CLT paneel zijn deze spanningen niet evenredig verdeeld over de omtrek van het gat. 
(figuur 189). In deze situatie treden alle tangentiële spanningen loodrecht op de vezelrichting 
op.  

Dit in tegenstelling tot de tangentiële spanningen die optreden bij een ingelijmd draadeind wat 
haaks op de vezelrichting op uittrekken wordt belast. Bij een belasting van 81 kN kunnen de 
tangentiële spanningen wel oplopen tot 14 N/mm2. (figuur 189)*  Bezwijken van het hout op het 
kopse vlak door de tangentiële spanningen vindt echter niet plaats omdat hier sprake is van 
zowel spanningen loodrecht op de vezelrichting, als evenwijdig aan de vezelrichting.  

*(voor oriëntatie vezels in figuur 189, zie figuur 185, verticaal: evenwijdig met de vezelrichting, 
horizontaal: loodrecht op de vezelrichting) 

 

  

Tangentiële spanningen model
'0 graden'  
blauw = 0, rood = 2,5 N/mm2 

figuur 189 Tangentiële spanningen model '0 graden' en '90 graden' 
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15.5.4. Plasticiteit 

Het vloeicriterium van Hill is geschikt voor orthotrope materialen. Het nadeel van dit 
vloeicriterium is echter dat de druksterkte en treksterkte aan elkaar gelijk zijn.  

Het vloeicriterium van Hill [ABQ6.8];  

	 	2 2 2   (15.3)  

Met , ,	en  zijn de optredende spanningen in de 3 verschillende richtingen, en waarbij 
F, G, H, L, M en N materiaalafhankelijk zijn; 

	 	    (15.4)     

	     (15.5)   

	 ,   (15.6)   

	  , 	  , 	  (15.7-15.9) 

Met  en 	
√

 als (referentie) vloeispanning en  , , , , 	en  zijn de 

vloeispanningen voor de afzonderlijke richtingen.  
 
Voor de vloeispanning  is een waarde van 2,4 N/mm2 aangehouden. De overige parameters 
zijn in tabel 59 weergegeven en zijn deels gebaseerd op het afstudeerrapport van De Leijer 
[LEI11].  

tabel 59 Vloeispanningen t.b.v. vloeicriterium model '90 graden' 
 Vloeispanning  Vloeispanning 

 2,4 N/mm2  10 N/mm2 

	  2,4 N/mm2  10 N/mm2 

 24 N/mm2  4 N/mm2 
 
Door een vloeispanning van 2,4 N/mm2 te hanteren wil dit overigens nog niet betekenen dat de 
optredende spanning niet hoger kan zijn dan 2,4 N/mm2. Uit formule (15.3) volgt dat wanneer de 
optredende spanningen in de drie afzonderlijke richtingen min- of meer even groot zijn, vloeien 
pas optreedt bij een belasting die hoger is dan de vloeispanning.  
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15.5.5. Invloed stijfheid lijm 

In tabel 60 is een overzicht gegeven van de modellen t.b.v. de bepaling van de invloed van de 
stijfheid van de lijm.  
 
tabel 60 Overzicht modellen t.b.v. bepaling invloed stijfheid lijmverbinding, capaciteit o.b.v. 
sterkte lijmverbinding 
Model: Knn Kss en Ktt fu Fu 
Stijfheid 50% 200 N/mm2 62,5 N/mm2 536 N/mm2 108 kN (104%) 
Stijfheid 100% 400 N/mm2 125,0 N/mm2 517 N/mm2 104 kN (100%) 
 
Bij het verhogen van de stijfheid van de lijm is de breukenergie verlaagd. De helling van de 
dalende tak van het last-verplaatsing diagram of traction-separation diagram, zoals 
weergegeven in figuur 176, is constant gehouden.  

Na een analyse van de modellen kunnen we concluderen dat de invloed van de stijfheid van de 
lijmlaag minimaal is. De stijfheid van de lijmlaag is met een factor 2 verkleind en dit resulteerde 
in een maximaal verschil in effectieve spanningen van ca. 10%.  

15.5.6. Invloed sterkte lijmverbinding / breukenergie  

De sterkte is verlaagd met 10% maar daarbij is de stijfheid van de lijmlaag constant gehouden; 
zowel de helling van de stijgende als van de dalende tak van het traction-separation diagram in 
figuur 176 is constant gehouden. Een overzicht van de eigenschappen van de modellen t.b.v. 
de bepaling van de invloed van de sterkte van lijmverbinding is in tabel 61 weergegeven.  
 
tabel 61 Overzicht modellen t.b.v. bepaling invloed sterkte lijmverbinding, capaciteit o.b.v. sterkte 
lijmverbinding 
Model:  tn ts en tt fu Fu 
Sterkte lijm 100% 
 

4  N/mm2 
(Gn 0,8 Nmm/mm2) 

12 N/mm2 
(Gs,t 4 Nmm/mm2) 

517 N/mm2 104 kN (102%) 

Sterkte lijm 90%  
(model 6.1) 

3,6 N/mm2 
(Gn 0,648 Nmm/mm2) 

10,8 N/mm2 
(Gs,t 3,24 Nmm/mm2) 

462 N/mm2 93 kN (90%) 
 

Sterkte lijm 77% 
Breukenergie 200% 
(model 6.2) 

3,07 N/mm2 
(Gn 0,944 Nmm/mm2) 

9,2 N/mm2 
(Gs,t 4,70 Nmm/mm2) 

480 N/mm2 96 kN (93%) 
 

 
Een afname van de sterkte van de lijm met 10% resulteert in een afname van de uittreksterkte 
met 10%. Vervolgens is de sterkte verlaagd van 12 N/mm2 tot 9,2N/mm2 (op basis van rapport 
Purbond) [PUR11] en is de breukenergie verhoogd met 100% om een uittreksterkte te krijgen 
die in de buurt ligt van de uittreksterkte op basis van de proefresultaten.  
 
Een verdubbeling van de breukenergie resulteert in een toename van de uittreksterkte, 
gebaseerd op de sterkte van de lijmverbinding, van 20%.  
 
Uit een vergelijking tussen de modellen in tabel 61 volgt dat een afname van de schuifsterkte 
niet hoeft te resulteren in een afname van de uittreksterkte. De grote van de breukenergie kan 
de afname van de sterkte van de lijmlaag compenseren.  
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Daarnaast blijkt dat bij een afname van de schuifsterkte en een verhoging van 
de breukenergie een gunstiger verloop van de radiale en tangentiële spanningen ontstaat. De 
radiale en tangentiële spanningen zijn bij model 6.2 namelijk ca. 5% lager ten opzicht van model 
6.1 terwijl de uittreksterkte 3% hoger is. (96/93).  

15.5.7. Invloed hoek met de vezelrichting op schuifsterkte lijm / oriëntatie jaarringen 

Bij het veranderen van de hoek met de vezelrichting veranderd de elasticiteitsmodulus en de 
schuifmodulus van het hout t.o.v. de staafas. Daarnaast verandert ook het gedrag van de lijm. 
In tabel 23 zijn de resultaten weergegeven van de GIROD-type testen. Hierin is te zien dat de 
schuifsterkte afneemt naar mate de hoek met de vezelrichting groter wordt. Al is de 
schuifsterkte bij benadering constant voor een hoek van 30 t/m 90 graden met de vezelrichting.  
 
De verschillende schuifsterktes kunnen veroorzaakt zijn door de verschillende ruwheden van de 
oppervlaktes (gatwand) of de zuiverheid van het oppervlak. Maar uit onderzoek van o.a. Follrich 
[FOL07] volgt dat het wijzigen van de hoek met de vezelrichting invloed heeft op de ‘penetration 
depth’, oftwel de indringdiepte van de lijm.  
 
Daarnaast moet men er van bewust zijn dat door de oriëntatie van de vezels niet alleen 
afschuiving optreed maar dat er ook rolafschuiving optreed.  De schuifsterkte die gevonden is 
bij de GIROD-type testen zijn daarom een soort van gemiddelde tussen de schuifsterkte van de 
lijmverbinding bij rolafschuiving en bij afschuiving.  
 
Om een realistische vergelijking te kunnen maken met de proefresultaten wordt in het vervolg 
voor model ’90 graden’ een schuifsterkte voor de lijmverbinding gehanteerd van 8 N/mm2 
(Gebaseerd op de GIROD-type testen).  
 
Een van de mogelijke oriëntatie van de vezels is in figuur 190a weergegeven. De verschillende 
lamellen in het CLT paneel zijn echter niet gemodelleerd en daarom wordt voor een 
pragmatische oplossing gekozen. Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen de tangentiële 
en radiale richting zou voor optie b of c gekozen kunnen worden (figuur 190). Een meer voor de 
hand liggende oplossing is om voor de tangentiële en radiale richting eenzelfde stijfheid aan te 
houden, de situatie als geschetst in figuur 190d komt dan ook het meest overeen met de situatie 
als geschetst in figuur 190a. 
 

 
  

figuur 190 Bovenaanzicht draadeind in CLT (haaks op de vezelrichting) v.l.n.r. a,b,c,d 
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15.5.8. Definitief model t.b.v. vergelijking met testresultaten 

Naar aanleiding van het vooronderzoek in paragraaf 15.5.1 t/m 15.5.6 zijn een aantal 
belangrijke wijzigingen toegepast t.o.v. van het model voor ingelijmde draadeinden evenwijdig 
aan de vezelrichting op uittrekken belast; de eigenschappen zijn tevens weergegeven in tabel 
67.  

- Stijfheid lijm verhoogd met 50% (beperken verplaatsing bij breuk) (heeft minimale 
invloed op verloop spanningen)  

- Breukenergie verhoogd van 4 Nm/m2 naar 15 Nm/m2 op basis van GIROD-type test 
- Schuifsterkte lijm verlaagd van 12 N/mm2 naar 8 N/mm2 op basis van GIROD-type test 
- Vloeicriterium van Hill ingebouwd  

 
Om de invloed van geometrisch niet-lineaire effecten uit te sluiten is een controleberekening 
uitgevoerd. De verschillen in optredende spanningen zijn minimaal (<2%) en zijn daarmee 
verwaarloosbaar. 

Om een zo een realistisch mogelijk model te krijgen is het vloeicriterium van Hill alleen 
ingebouwd ter plaatse van zone A en B en niet ter plaatse van zone C. (Zie figuur 187) 

tabel 62 Eigenschappen definitief model '90 graden' 
Eigenschappen hout  Eigenschappen lijm  
Elasticiteits 
modulus  

Rad. (1) 500 N/mm2 Breukenergie 
 

Gn 4 Nmm/mm2 
Tan. (2) 500 N/mm2 Gs,t 15 Nmm/mm2 

 Long. (3) 13760 N/mm2    
      
Schuif- 
modulus    

G12 (Grol) 60 N/mm2 Sterkte tn 3 N/mm2 
G13 600 N/mm2 ts,t 8 N/mm2 

 G23 600 N/mm2    
      
Poisson 
constante 

v12 0,37  Stijfheid En 600 N/mm2 
v13 0,02 Es,t 187,5 N/mm2 

 v23 0,02     
      
Sterkte f3 59,5 / -46,5 N/mm2   

f1,2 4 / -9 N/mm2    
 τ12 4 N/mm2    
 τ 13,23 10 N/mm2    
 
Er treedt geen bezwijken op ter plaatse van kritieke zone A en B (Zie ook figuur 187). De 
effectieve spanning in de laatste 20 mm van de lijmverbinding wordt echter nog wel 
overschreden (zone C). Maar op basis van de analyse in 15.5.2 veronderstellen we dat hier 
bezwijken van het hout niet optreedt. De uittreksterkte komt hiermee op 100 kN. Daarnaast zal 
het bezwijken van het hout in richting 2, evenwijdig aan lengteas van het draadeind, niet het 
splijten van het hout tot gevolg hebben maar alleen herverdeling van krachten. De kruiselings 
gelaagde opbouw van het hout draagt er daarnaast aan bij dat volledig opensplijten van de 
verbinding niet plaatsvindt.  
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15.6. Resultaten parameterstudie model ’45 graden’ 
De parameterstudie met model ’45 graden’ (Zie ook figuur 191) richt zich vooral op de invloed 
van de verschillen in stijfheid van het hout in de afzonderlijke richtingen (longitudinaal, 
tangentieel en radiaal). Daarnaast richt het onderzoek zich op de invloed van de sterkte en 
stijfheid van de lijm. Om de invloed van de verschillende sterktes en stijfheden te bepalen zijn in 
eerste instantie 12 modellen geanalyseerd; de eigenschappen van de modellen zijn 
weergegeven tabel 63. Bij een aantal modellen is geen volledige maar een gedeeltelijke 
berekening uitgevoerd. De uittreksterkte (Fmax) is hier dan ook niet gebaseerd op het bezwijken 
van de lijmverbinding maar is afhankelijk van het punt waar de berekening is afgebroken.  

 
De belangrijkste punten die volgen uit de analyse m.b.t. de eigenschappen van het hout zijn; 

- Trek/drukspanningen in richting 1 en 3 (figuur 191) niet maatgevend  
- Trek/drukspanningen in richting 2 maatgevend 
- (rol) Schuifspanningen, s12, s23 en s13 doorgaands niet maatgevend 
- Rolschuifspanningen kunnen maatgevend zijn bij relatief hoge rolschuifmodulus  
- Trek/drukspanningen in richting 2 het laagst bij transversaal isotroop materiaal 
- Als de stijfheid in richting 3 afneemt, dan nemen de spanningen in richting 2 toe 

De belangrijkste punten die volgen uit de analyse m.b.t. de eigenschappen van de lijm zijn; 

- Schuifsterkte (ts,t) is van invloed op de optredende spanningen in het hout. Er bestaat 
een, bij benadering, lineair verband tussen de (maximale) optredende spanningen in het 
hout en de schuifsterkte van de lijmlaag 

- De uittreksterkte, gebaseerd op de sterkte van de lijm, is tevens +/- direct afhankelijk van 
de schuifsterkte van de lijm 

- De invloed van de stijfheid van de lijm (Es,t) op de optredende spanningen in het hout is 
van verwaarloosbare invloed 

- De invloed van de sterkte en stijfheid van de lijm in richting n (En,tn) is tevens 
verwaarloosbaar 

figuur 191 Opbouw model '45 graden' 
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tabel 63 Overzicht modellen t.b.v. parameterstudie model '45 graden' 

1)Subscript, foutieve nummering 

De eigenschappen van model 45A zijn gebaseerd op de resultaten van de GIROD-type testen 
uit hoofdstuk 11.  

  

Model 45A 45B 45C 45D 45E 45F 45G 45H 45I 45J 45K1 45J1 
Hout             

El  13760 13760 13760 11000 13760 13760 13760 9000 13760 13760 13760 13760 

Et 500 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Er 500 500 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

             

G12  60 60 60 60 90 182,5 182,5 60 182,5 182,5 182,5 182,5 

G13 600 600 480 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

G23 600 600 480 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

             

v12 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

v13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

v23 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

             

Lijm             

En 600 200 600 600 600 600 600 600 187,5 150 50 150 

Es,t 187,5 62,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 300 (s)         300 

3000 (t) 
300 

             

Gn 2 1,6 2 2 2 2 1,77 2 2 9 9 9 

Gs,t 9 8 9 9 9 9 7,97 9 9 9 9 9 

             

tn 3,5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,29 3,5 3,5 8 8 8 

ts,t 8,5 8 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8 8 8 8 8 

             

Analyse*         

 Voll. Voll. Voll. Deel. Deel. Voll. Voll. Voll. Voll. Voll. Voll. Voll. 

*Voll. (volledig), Deel. (gedeeltelijk)       

Fmax 

(kN) 
102 
(14,3) 
  

96 102 14,0 15,1 103 96,8 96,9 98,4 98,4 98,8 98,7 

S22,max 7,69 
(1,36) 

7,40 7,45 
 

1,36 1,27 6,68 6,28 7,50 6,37 6,35 6,43 6,38 
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figuur 192 Ingeklemde staaf op trek belast , hoek met
de vezelrichting: 45 graden 

figuur 193 Vervorming model '45 graden' 

15.6.1. Krachtswerking  

Het gedrag van een ingeklemde staaf op 
trek belast, onder een hoek van 45 graden 
met de vezelrichting, is in figuur 192 
weergegeven. 

Hout is een orthotroop materiaal en dit 
zorgt er voor dat er buiging ontstaat in de 

ingeklemde staaf.  
 
De hoek met de vezelrichting zorgt 
ervoor dat er bij het model met het 
ingelijmd draadeind onder een hoek van 
45 graden een geheel andere verdeling 
van krachten plaatsvindt dan bij de 
ingelijmde draadeinden onder een hoek 
van 0 of 90 graden.  

In figuur 193 en figuur 197 is de 
vervorming van het model (45 graden) 
weergegeven.  

In figuur 196 zijn de trek- en drukspanningen evenwijdig aan de 
vezelrichting voor model 45F (Zie tabel 63) weergegeven. In 
figuur 195 zijn daarnaast de trek- en drukspanningen haaks op 
de vezelrichting weergegeven. Beide figuren hebben betrekking 
op een belasting van 102 kN, de bijbehorende oriëntaties van 
richting 2 en 3 zijn in figuur 194 weergegeven.  

Aan de bovenzijde van het draadeind ontstaan voornamelijk 
trekspanningen evenwijdig aan de vezelrichting (s33) en 
drukspanningen haaks op de vezelrichting (s22). Omgekeerd 
geldt dat aan de onderzijde voornamelijk drukspanningen 
evenwijdig aan de vezelrichting ontstaan (s33) en 
trekspanningen haaks op de vezelrichting (22) ontstaan.  

 

 

 

 

 

  

figuur 194 Oriëntatie vezels 
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figuur 196 Model 45F: trek/drukspanningen haaks op de
vezelrichting (s22), (Blauw/Rood: -6,7/6,7 N/mm2) 

De maximale druk/trekspanningen 
evenwijdig aan de vezelrichting zijn 
ca. 13 N/mm2 en liggen hiermee 
ver onder de kritische waarde van 
59,5 en -46,5 N/mm2. 

De trekspanningen haaks op de 
vezelrichting zijn ca. 6-8 N/mm2 en 
deze liggen hiermee boven de 
kritische waarden van ca. 4 N/mm2. 
De drukspanningen haaks op de 
vezelrichting zijn ca. 5-6 N/mm2, 
maar dit geeft geen aanleiding tot 
bezwijken.  

In werkelijk zal ten gevolge van de 
drukspanningen haaks op de 
vezelrichting vloeien optreden en 
daardoor nemen de spanningen 
loodrecht op de vezelrichting af 
door herverdeling van krachten. 
 
Omdat bij vloeien herverdeling 
plaats kan vinden dient het 
plastische gedrag van hout onder 
druk gemodelleerd te worden. In 
paragraaf 15.5.4 is het vloeicriterium van Hill behandeld. Dit is het enige beschikbare 
vloeicriterium (3D) voor orthotrope materialen in Abaqus.  
 
Het vloeicriterium van Hill is echter niet geschikt voor dit model omdat voor de trek- en 
druksterkte eenzelfde waarde moet worden aangehouden. Toepassing van dit vloeicriterium is 
niet mogelijk bij dit model omdat er dan vloeien op trek plaats zal vinden.  
 
Een vervolgstudie moet uitwijzen of herverdeling van spanningen echt plaatsvindt, hiervoor zal 
de gebruiker zelf een vloeicriterium moeten modelleren.  
 
Een ander belangrijk verschijnsel wat in het model niet is verwerkt is krachtoverdracht ten 
gevolge van wrijving. Wanneer de lijmlaag wordt samengedrukt zal een deel van de belasting 
via wrijving worden overgedragen.  
 
Bij een wrijvingscoëfficiënt van 0,4; een gatdiameter van 18 mm en een verankeringlengte van 
240 mm; een gemiddelde drukbelasting van 4 N/mm2 over de halve gatomtrek, komt de 
opneembare belasting op basis van wrijving op; 0,4 x π x 18 x 240 x 4 x 0,5 = 11 kN.  
 
 
 
  

figuur 195 Model 45F: trek/drukspanningen evenwijdig aan
de vezelrichting (s33) (Blauw/Rood: -13/13 N/mm2) 
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Het verloop van de trekspanningen en drukspanningen loodrecht op de lengte-as van het 
draadeind zijn vergelijkbaar met de situatie als in figuur 174 (paragraaf 15.2) is geschetst. Er 
ontstaan radiale trekspanningen aan het begin van de verbinding en radiale drukspanningen 
aan het einde van de verbinding. Het verloop van de radiale spanningen is tevens in figuur 197 
weergegeven. Doordat de vezels nu onder een hoek van 45 graden met het draadeind liggen is 
er nu echter sprake van een asymmetrische verhouding tussen het verloop van de radiale 
spanningen aan de bovenzijde en aan de onderzijde van het draadeind.  
 
 

  

figuur 197   links)    vervorming en radiale spanningen model '0 graden' (belasting ca. 50 kN) 
                     rechts) vervorming en radiale spanningen '45 graden'    
  (zwart=onderzijde, grijs=bovenzijde) 
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15.6.2. Conclusies m.b.t. model ’45 graden’ 

Kort samengevat komen de volgende aandachtspunten naar voren bij het model; 
- Geen bruikbaar vloeicriterium / bezwijkcriterium aanwezig binnen Abaqus 
- Treksterkte loodrecht op de vezelrichting wordt al bij een belasting van ca. 40 kN 

overschreden 
- Krachtoverdracht ten gevolge van wrijving wordt niet meegenomen 
- Off-axis stijfheid per hoek met de vezelrichting kan niet worden aangepast.  

Vooral het laatste punt is een belangrijk aandachtspunt.  

De elasticiteitsmodulus (E) onder een hoek α met de vezelrichting wordt gegeven door 
(transformatie) formule (15.10). Waarbij richting 1 en 2 twee haaks op elkaar liggende richtingen 
zijn. 

	 	      (15.10) [YOS12] 

 
De bij model 45A behorende curve voor de elasticiteitsmodulus is weergegeven in figuur 198. 
Het verloop van de curve, gebaseerd op (15.10), is vergelijkbaar met het verloop van de curve 
gebaseerd op de formule van Hankinson (12.11) en daarmee geeft het model een 
waarheidsgetrouw beeld m.b.t. de elasticiteitsmodulus bij een variërende hoek met de 
vezelrichting.  
 

 

Daarnaast is te zien dat wanneer de elasticiteitsmodulus in één van de twee richtingen verlaagd 
wordt, het verloop van de curve slechts gedeeltelijk wijzigt. De eigenschappen van de modellen 
in figuur 198 zijn in tabel 64 weergegeven. De elasticiteitsmodulus onder een hoek van 45 
graden veranderd nauwelijks en daarom is het verschil in uittreksterkte tussen de drie 
verschillende modellen minimaal.  

 

  

figuur 198 Verband elasticiteitsmodulus en hoek met de vezelrichting 
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tabel 64 Eigenschappen modellen t.b.v.
bepaling invloed E-modulus 
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figuur 199 v.l.n.r.: a) schuifmodulus vlak 13 (en 23), 
b) rolschuifmodulus vlak (12), c) elasticiteitsmodulus
vlak (12) 
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De schuifmodulus (G) onder een hoek α met de vezelrichting wordt gegeven door 
(transformatie) formule (15.11). 

	 	      (15.11) [YOS12]  

Formule (15.11) geeft de basis voor de transformatie. Eindige elementen programma’s brengen 
daarnaast nog een bepaalde afschuivingfactor in rekening.  

Het verloop van de schuifmodulus voor de verschillende hoofdvlakken en het verloop van de 
elasticiteitsmodulus voor vlak 12 zijn in figuur 199 weergegeven.  

Yoshihara [YOS12] publiceerde in 2012 een artikel over het bepalen van de off-axis 
elasticiteitsmodulus en de off-axis schuifmodulus. De resultaten van het onderzoek voor 
vurenhout (Spruce) zijn in figuur 199a weergegeven. De werkelijke schuifmodulus (gevonden 
door Yoshihara) ligt tussen de gehanteerde stijfheid voor model 45A (en 45F) en model 45L in.  

Model 45A 45F 45K 45L 

Hout     

El 13760 13760 13760 5000 

Et 500 500 165 500 

Er 500 500 165 500 

     

G12  60 182,5 60 60 

G13 600 600 600 600 

G23 600 600 600 600 

     

v12 0,37 0,37 0,37 0,37 

v13 0,02 0,02 0,02 0,02 

v23 0,02 0,02 0,02 0,02 

     

Lijm     

En 600 200 600 600 

Es,t 187,5 187,5 187,5 187,5 

     

Gn 2 2 2 2 

Gs,t 9 9 9 9 

     

tn 3,5 3,5 3,5 3,5 

ts,t 8,5 8,5 8,5 8,5 

     

Fmax 

(kN) 
102 102 102 102 

     

S22,max 7,7 6,7 3,7 8,2 
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figuur 200 Herverdeling van krachten door vloeien t.g.v.
drukspanningen loodrecht op de vezelrichting en door
overschrijden van trekspanningen loodrecht op de
vezelrichting 

Samenvattend 
Op basis van de proefresultaten van Yoshihara [YOS12] kan worden verondersteld dat het 
elastische gedrag van hout redelijk goed benaderd wordt door het model. Het verloop van de 
schuifmodulus komt in zekere mate overeen met het gevonden verloop door Yoshihara. 
Daarnaast komt het verloop van de elasticiteitsmodulus (figuur 198) overeen met het verloop 
volgens de formule van Hankinson.  
 
De door Abaqus gehanteerde (rol)schuifmodulus voor vlak 12 en de elasticiteitsmodulus zijn 
tevens in figuur 199 weergegeven. Uit een vergelijking tussen de verschillende curven volgt dat 
de invloed van deze stijfheden, lees het verloop van de curven, op de hoogte van de 
trekspanningen loodrecht op de vezelrichting (s22) bijna verwaarloosbaar is. Om er zeker van te 
zijn dat de juiste aannames gedaan zijn m.b.t. de sterkte en stijfheid is het aan te raden om hier 
experimenteel onderzoek naar te verrichten.  
 
De verhouding tussen de elasticiteitsmodulus in richting 2 (Zie figuur 200) en de 
elasticiteitsmodulus in richting 3 heeft, in verhouding tussen de invloed van de andere 
variabelen/parameters, de grootste invloed op de optredende spanningen in richting 2. Wanneer 
het hout dus gaat vloeien t.g.v. drukspanningen loodrecht op de vezelrichting en hierdoor de 
stijfheid afneemt in richting 2, zullen de krachten zich herverdelen zodat de spanningen in 
richting 3 toenemen.  
 
Hetzelfde gebeurt wanneer de 
trekspanningen in richting 2 worden 
overschreden. Wanneer de maximale 
trekspanning is bereikt zullen de 
krachten zich zodanig herverdelen 
dat de spanningen in richting 2 
afnemen en daardoor de spanningen 
in richting 3 toenemen. Herverdeling 
kan ontstaan door scheurtjes die 
ontstaan ter plaatse van de  
onderzijde van het draadeind. (Zie 
figuur 200)  
 
Door het ontstaan van deze 
scheurtjes neemt de stijfheid 
loodrecht op de vezelrichting af en 
zal een groter deel van de belasting 
afgedragen worden evenwijdig aan 
de vezelrichting (richting 3).  
 
Doordat de vezels in richting 3 gewoon doorlopen kunnen de krachten worden afgedragen. De 
kruiselings gelaagde opbouw van het CLT draagt er daarnaast aan bij dat herverdeling op kan 
treden zonder dat de verbinding geheel opensplijt. 
 
Een vervolgstudie moet uitwijzen of herverdeling van spanningen echt plaatsvindt, hiervoor is 
een vloeicriterium / bezwijkcriterium benodigd wat geschikt is om het gedrag van het hout na te 
kunnen bootsten. Daarnaast is het aan te bevelen om de krachtoverdracht ten gevolge van 
wrijving mee nemen. 
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15.7. Vergelijking met proefresultaten 
De resultaten van het experimenteel onderzoek (uittrekken enkele draadeinden onder een hoek 
met vezelrichting) en het numeriek onderzoek zijn in figuur 201 weergegeven.  
 
Model ‘0 graden’ 
Bij het uittrekken van een ingelijmd draadeind onder een hoek van 0 graden met de 
vezelrichting treedt volgens het model bezwijken op t.g.v. tangentiële trekspanningen op kopse 
vlak van de verbinding of door een combinatie van schuifspanningen en radiale spanningen. De 
bezwijkmechanismen komen daarmee overeen met de waargenomen bezwijkmechanismen 
tijdens het uitvoeren van de full-scale testen (zie ook paragraaf 12.5.4). De uittreksterkte 
volgens het model is 81 kN en het geeft daarmee een relatief goede benadering van de 
gemiddelde sterkte op basis van het experimenteel onderzoek (76kN). 
 
Model ’45 graden’ 
Bij het uittrekken van een ingelijmd draadeind onder een hoek van 45 graden met de 
vezelrichting treedt een complex krachtenspel op. Bezwijken op het hout-lijm interface vindt 
plaats bij een belasting van ca. 102 kN indien de trekspanningen loodrecht op de vezelrichting 
(s22) genivelleerd kunnen worden. 
 
Het verlagen van de stijfheid haaks op de vezelrichting heeft een relatief grote positieve invloed 
op de optredende trek- en drukspanningen loodrecht op de vezelrichting. Indien de krachten 
zich dus zodanig kunnen herverdelen dat er een groter deel van de belasting afgedragen wordt 
evenwijdig aan de vezelrichting en er daardoor een kleiner deel van de belasting afgedragen 
wordt loodrecht op vezelrichting, dan zal bezwijken plaatsvinden op het hout-lijm interface bij 
een belasting van ca. 102 kN. Herverdeling kan onder andere plaatsvinden t.g.v. het vloeien 
van het hout loodrecht op de vezelrichting onder druk en/of bezwijken van het hout loodrecht op 
de vezelrichting onder trek.  
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Een goed materiaalmodel, geschikt voor hout, in combinatie met een 
vloeicriterium en/of bezwijkcriterium is echter niet voorhanden in Abaqus zodat uittreksterkte 
alleen voorspeld kan worden op basis van theorie en niet op basis van een model. Daarnaast 
zal waarschijnlijk ca. 10 kN worden overgedragen via wrijving, waarmee de uittreksterkte 
neerkomt op ca. 112 kN. De uittreksterkte op basis van het model ligt daarmee 10% onder de 
gemiddelde sterkte die gevonden is tijdens het experimenteel onderzoek. Bij de modellen met 
draadeinden onder een hoek van 0 en 90 graden met de vezelrichting speelt krachtsoverdracht 
via wrijving naar verwachting een zeer beperkte rol omdat de radiale drukspanningen hier 
relatief laag zijn.   
 
Model ’90 graden’ 
Bij het uittrekken van een ingelijmd draadeind onder een hoek van 90 graden met de 
vezelrichting treedt volgens het model bezwijken t.p.v. het hout-lijm interface op. Voorwaarde is 
dat de trekkrachten loodrecht op de vezelrichting, aan het einde van de staaf, over een lengte 
van 20 mm zich kunnen herverdelen. In werkelijkheid zullen de trekkrachten (evenwijdig aan de 
staafas) niet alleen overgedragen worden via de gatwand maar ook via het gateinde. De 
uittreksterkte volgens het model is 100 kN en het geeft daarmee een goede benadering van de 
gemiddelde sterkte op basis van het experimenteel onderzoek (100kN). 
 

15.8. Conclusie  
Met behulp van een 3D-analyse is de krachtswerking bij ingelijmde draadeinden in CLT 
onderzocht. Het numeriek onderzoek is beperkt tot een drietal varianten.  

De drie verschillende modellen hebben betrekking op de verschillende hoeken met de 
vezelrichting (hoek tussen staafas en vezelrichting); 

- Model 1: α = 0 graden  
- Model 2: α = 45 graden  
- Model 3: α = 90 graden   

De resultaten van het numeriek onderzoek zijn in overeenstemming met de resultaten van het 
experimenteel onderzoek. Bij het uittrekken van draadeinden evenwijdig aan de vezelrichting 
treedt volgens de modellen een ander bezwijkmechanisme op dan bij het uittrekken van 
draadeinden onder een hoek van 45 of 90 graden met de vezelrichting.  
 
Deze verschillen zijn ook te zien bij het experimenteel onderzoek. Bij het uittrekken van een 
ingelijmd draadeind onder een hoek van 0 graden met de vezelrichting treedt bezwijken op t.g.v. 
tangentiële trekspanningen op kopse vlak van de verbinding en/of door een combinatie van 
schuifspanningen en radiale spanningen. Bij het uittrekken van een ingelijmd draadeind onder 
een hoek van 45 of 90 graden vindt echter bezwijken plaats op het hout-lijm interface.  
 
Ondanks dat het model zijn beperkingen heeft omdat er geen geschikt 
vloeicriterium/bezwijkcriterium voor hout voorhanden was, zijn de resultaten op basis van de 
3D-analyse (EEM) in goede overeenstemming zijn met de resultaten op basis van het 
experimenteel onderzoek.   
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16. Conclusies en aanbevelingen  

16.1. Conclusies  

In deze studie is ingegaan op de mogelijkheid om CLT panelen als invulwand ten behoeve van 
de stabiliteit te gebruiken. Vooral de verbinding tussen de ligger-kolom structuur en de CLT 
wand was onderwerp van deze studie. Er is ingegaan op het theoretische en numerieke 
onderzoek naar het stabiliteitssysteem als geheel en de verbinding met ingelijmde draadeinden 
in het bijzonder.  

Hoogbouw met semi-integral CLT infilled frames heeft potentie. De sterkte en stijfheid van het 
systeem wordt voornamelijk bepaald door de verbinding tussen het paneel en het frame en door 
het toegepaste CLT paneel. Met het in het rapport behandelde systeem is het mogelijk om een 
gebouw te realiseren, met een plattegrond (36x19,8m) als bij gebouw ‘De Maas’, met een 
hoogte van 17 verdiepingen (windgebied III).  
 
Het systeem bestaat uit een CLT paneel met een dikte van 216 mm in combinatie met 
kolommen (530x530) en liggers (300x600) van gelamineerd hout. Deze zijn in de hoeken van 
het paneel verbonden met elkaar door middel van stalen hulpmiddelen in combinatie met 
ingelijmde draadeinden met een verankeringlengte van 360 mm (4M24). De stijfheid van het 
systeem is ca. 22% hoger dan de stijfheid van het systeem dat door Van den Berkmortel 
[BER10] ontworpen is. 
 
De relatief sterkte en stijve verbinding met ingelijmde draadeinden in combinatie dubbele 
hoekstalen is daarbij niet alleen geschikt voor de toepassing in combinatie met een houten 
frame maar is ook mogelijk in combinatie met een stalen of betonnen frame. De stijfheid van de 
verbindingen is de beperkende factor, de sterkte is afhankelijk van het aantal en het type 
toegepaste draadeinden en de benodigde stalen hulpstukken. Daarmee is een constructie met 
CLT infill panelen qua constructieve eigenschappen een goed alternatief voor gangbare 
hoogbouwsystemen in staal en/of beton. Wanneer infilled frames als gevelsluitende elementen 
worden toegepast kunnen de kosten worden gedrukt. 
 
De hoek met de vezelrichting (hoek tussen lengte-as draadeind en vezelrichting) is van relatief 
grote invloed op de sterkte van een verbinding met ingelijmde draadeinden. Het groepseffect 
van axiaal belastte ingelijmde draadeinden is daarnaast niet verwaarloosbaar. De spreiding 
tussen bestaande rekenmodellen is relatief groot en de aanpak op basis van de GIROD-type 
testen faalt voor ingelijmde draadeinden onder een hoek met de vezelrichting in CLT.  

Met behulp van een 3D-analyse is de krachtswerking bij ingelijmde draadeinden in CLT 
onderzocht. Het model heeft echter zijn beperkingen omdat geen vloeicriterium/bezwijkcriterium 
voor hout voorhanden was.  

Uit het model is gebleken dat bij ingelijmde draadeinden in CLT, evenwijdig aan de vezelrichting 
op uittrekken belast, bezwijken optreedt door of tangentiële trekspanningen op het kopse vlak 
van de verbinding en/of door een combinatie van schuifspanningen en radiale spanningen.  

Bij draadeinden haaks op de vezelrichting (90 graden), vindt bezwijken plaats op de interface 
tussen het hout en de lijmlaag. Hierbij wordt aangenomen dat de trekkrachten (evenwijdig aan 
de staafas) loodrecht op de vezelrichting, aan het einde van de staaf, zich zullen herverdelen.  
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Bij het uittrekken van een ingelijmd draadeind onder een hoek van 45 graden 
met de vezelrichting treedt een complex krachtenspel op. Bezwijken op het hout-lijm interface 
vindt plaats indien de trekspanningen loodrecht op de vezelrichting genivelleerd kunnen 
worden. Herverdeling kan onder andere plaatsvinden t.g.v. het vloeien van het hout loodrecht 
op de vezelrichting onder druk en/of bezwijken van het hout loodrecht op de vezelrichting op 
trek. 

Een vergelijking met de proefresultaten laat zien dat de resultaten op basis van de 3D-analyse 
(EEM) in goede overeenstemming zijn met elkaar.  
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16.2. Aanbevelingen  

Voor het bepalen van de stijfheid van het infilled frame zijn een aantal aannames gedaan. Zo is 
onder andere het effect van het ontstaan van een drukzone ter plaatse van de kolom-ligger 
verbinding niet meegenomen. (Zie o.a. het werk van Brandon [BRA11]). Om onjuiste aannames 
te voorkomen is aan te bevelen om een full-scale test te doen met semi-integral infilled frame 
van bijvoorbeeld 3000x3000 mm.  

Bij het uitvoeren van de proeven kan vervolgens tegelijkertijd de ovalisatie van de boutgaten 
gemeten worden en kan worden gecontroleerd of er een acceptabel bezwijkmechanisme 
optreedt (ovalisatie van de boutgaten). 

Daarnaast is er in dit onderzoek slechts gevarieerd met een tweetal typen draadeinden met 
eenzelfde slankheid (verankeringlengte/diameter). Vooral over de invloed van de opbouw van 
het CLT paneel op de sterkte en stijfheid van ingelijmde draadeinden is weinig bekend.  

Om voortijdig splijten van het hout te voorkomen is de verankering teruggelegd ten opzichte van 
het kopse vlak van de verbinding. Om er zeker van te zijn dat dit een positief effect heeft op de 
uittreksterkte is het aan te raden om in het vervolg een extra testserie te doen waarbij de 
verankering niet is teruggelegd ten opzichte van het kopse vlak van de verbinding.   

Bij het experimenteel onderzoek zijn de draadeinden in het hart van elke laag geplaatst. Bij de 
toepassing van het bouwsysteem kan het echter voorkomen dat de draadeinden op het 
grensvlak tussen twee lagen geplaatst worden. (Op het grensvlak tussen laag E1 en laag E2 in 
figuur 146). Het is daarom aan te bevelen om het effect op de stijfheid en uittreksterkte in een 
vervolgstudie te onderzoeken.  

Om het probleem goed in kaart te kunnen brengen is er een breed onderzoek benodigd waarbij 
gevarieerd wordt met de paneelopbouw, hoek met de vezelrichting en rand- en 
tussenafstanden. Om onjuiste aannames t.a.v. de sterkte en stijfheid van het hout en de lijm uit 
te sluiten is het aan te raden om onderdelen apart te testen.  

In de literatuur is er daarnaast relatief weinig informatie te vinden over het gedrag van hout in 
een driedimensionale spanningstoestand. Experimenteel onderzoek naar het gedrag van hout 
in een driedimensionale spanningstoestand kan uitkomst bieden.  

Een vervolgstudie (numeriek onderzoek), met een vloeicriterium/bezwijkcriterium voor hout, 
moet uitwijzen of de krachten zich bij ingelijmde draadeinden onder een hoek van 45 graden 
met de vezelrichting zich werkelijk zullen herverdelen zodat bezwijken plaatsvindt op het hout-
lijm interface. Daarnaast kan het zinvol zijn om de krachtsoverdracht ten gevolge van wrijving 
mee te nemen in het model. 
 
De stijfheid van hout dat op druk belast wordt is anders dan de stijfheid van hout dat op trek 
belast wordt. In het eindige elementen model is voor beide situaties eenzelfde stijfheid 
aangehouden, een parameterstudie zou uitkomst bieden om het effect van de verschillende 
stijfheden aan te kunnen tonen.  
 
De invloed van de wisselende belasting op de sterkte van de constructie is hier achterwege 
gelaten. Een vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verloop van de wisselende 
windbelasting en de invloed op de sterkte van de verbinding. Daarnaast zijn de draadeinden 
alleen op trek belast en kan voor de toepassing van bepaalde verbindingen lonend zijn om 
onderzoek te doen naar een combinatie van krachten (dwarskracht, trek, druk en/of moment).  
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Voor het bepalen van de stijfheid van het semi-integral infilled frame voor gebouw ‘De Maas’ is 
uitgegaan van eenzelfde systeem voor elke verdieping. Het kan echter lonend zijn om de 
kolommen te verjongen naarmate de normaalkracht afneemt. Hetzelfde geldt voor de panelen 
en de verbindingen tussen de panelen en het frame. 

Tijdens de studie is de aandacht vooral uitgegaan naar de constructieve eigenschappen van het 
systeem. De bouwfysische aspecten en de brandveiligheid van het systeem kunnen nog verder 
onderzocht worden. Daarnaast is het aan te bevelen om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden voor alternatieve verbindingen tussen het paneel en het frame waarbij zowel de 
sterkte als de stijfheid gegarandeerd wordt als een acceptabel bezwijkmechanisme ontstaat.  
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