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Voorwoord 
Bij het voorbereiden van een afstudeerproject kom je altijd in aanraking met de verschillende 
aspecten van het hele traject. Nog voordat je begint, probeer je het einde te overzien en 
visualiseer je alle activiteiten er tussenin. Zo had ook ik mij een voorstelling gemaakt van het 
laboratoriumonderzoek. Hierbij zou ik populieren balken van bijna drie meter lang laten 
bezwijken met behulp van een zogenaamde vierpuntsbuigproef. Mijn verwachting was dat het 
onderzoek leerzaam en interessant zou zijn, maar bovenal waarschijnlijk erg leuk. Ik kreeg 
ongelijk. 

Het laboratoriumonderzoek was namelijk niet zomaar leuk, maar fantastisch! Ik heb het 
ervaren als een zeer fijne periode. Nooit werd het onderzoek eentonig en ik heb zelfs mensen 
uitgenodigd om met mij het terugkerende effect van het bezwijken van een balk te beleven. Ik 
ging met enorm veel plezier aan het werk en ik heb meermaals aan het einde van de dag als 
laatste het licht uit mogen doen. Daar kreeg ik gelukkig dan ook alle ruimte voor. 

Het uitgevoerde laboratoriumonderzoek is een onderdeel van mijn afstudeerproject waarbij de 
populier centraal staat. Dit verslag is het tweede deel van het totale afstudeerverslag over 
populieren en daarmee een vervolg op het literatuurverslag dat is geschreven in de eerste 
helft van 2007. In het derde en laatste deel zal het ontwerp van een bezoekerscentrum 
volgen, waarbij ten minste de hoofddraagconstructie uitgevoerd zal worden in populierenhout. 
Het laboratoriumonderzoek was in die zin essentieel, omdat nog niet eerder aan proefstukken 
met constructieve afmetingen onderzoek was verricht. Zodoende was het hout nog niet 
eerder geclassificeerd en niet eerder bekend als eventueel constructiemateriaaL Door middel 
van mijn onderzoek is daar in ieder geval een aanzet toe gedaan en zal ik ook mijn 
bezoekerscentrum constructief kunnen uitwerken in populierenhout. 

Uiteraard wil ik heel graag mensen bedanken voor hun medewerking, hun goede adviezen en 
hun nuchter gezond verstand. Hoewel we veel gelachen hebben, denk ik dat de bijdrage toch 
van groot belang is geweest. 
Op de eerste plaats wil ik mijn hoogleraar, de heer Jorissen , bedanken voor de 
mogelijkheden die ik gekregen heb om dit onderzoek uit te voeren en voor zijn goede raad en 
betrokkenheid . Verder wil ik ook zeker de heer Schmid en de heer Geilecum danken voor de 
interesse en verhelderende opmerkingen vanuit de eigen achtergrond . Daarnaast wil ik ook 
mijn vriend en mijn familie bedanken voor hun ondersteuning. Ik bevind mij in de gelukkige 
situatie dat deze ondersteuning niet alleen moreel, maar ook inhoudelijk van grote waarde is. 
Ten slotte wil ik nog de medewerkers van het Pieter van Musschenbroek Laboratorium ook 
heel hartelijk danken voor hun tomeloze energie, hun medewerking en vooral ook hun tijd. 

Het was me een waar genoegen . 

Sigrid Mulders 
april2008 
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Summary 

Introduetion 
Worldwide, the demand for structural timber has increased enormously in the last few years. 
To satisfy the demands, innovative solutions were needed. The usage of poplar wood could 
be one of these solutions. 

To prove the suitability of poplar wood as structural timber, research has been done into the 
physical and mechanica! properties. Therefore 24 test pieces of the Populus Koster and 47 
test pieces of the Populus Robusta, with dimensions 2850x150x45 mm3

, have been tested. 
The investigation consisled of three components. 

Research 

1. Visual assessment 
Visual properties of the test pieces have been determined according to 1\IEN 5461 [8] . The 
assessment of the test pieces was based on insect damage, slope of grain, spacing of the 
annual rings, presence of juvenile wood, knots, fissures, wane and distortions. 

2. Mobile Timber Grader 
The Mobile Timber Grader offers a non-destruclive methad for sorting timber into grading 
classes. When triggered, the instrument sends a wave through the test piece which is 
indicative for the modulus of elasticity. Tagether with the manually added values, the timber 
can be classified. 

3. Four-point bending test 
The four-point bending test is a standardised Iabaratory methad for the delerminatien of the 
modulus of elasticity and the bending strength. The test arrangement is represented 
schematically in Figure a. 

l l 

Figure a: Schematical representation of the four-point bending test 

Based on this information and the earlier determined density of the test pieces, the test 
sample can be classified according to NEN-EN 384 [10]. NEN 5498 [11] and amendment 
NEN 5498/A 1 [12]. 

Conclusions 
The Populus Koster could nat be classified into the strength classes. The Populus Robusta 
could be classified as C20 and is therefore suitable as structural timber. 

Research showed that the Mobile Timber Grader overestimates the modulus of elasticity by 
5% to 13%. When using the proper machine settings, the Mobile Timber Grader does classify 
the test samples into the correct strength classes. 

There is little correlation between visual properties and mechanica! properties, according to 
this investigation. The mechanica! properties can hardly be predieled based on the visual 
properties. 
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Samenvatting 

Inleiding 
De vraag naar constructiehout is de laatste jaren wereldwijd flink toegenomen, waardoor 
inventieve oplossingen zijn bedacht om hieraan te kunnen blijven voldoen. De toepassing van 
populierenhout zou één van deze oplossingen kunnen zijn. 

Om aan te tonen dat populierenhout geschikt is voor constructieve toepassingen, is 
onderzoek gedaan naar de mechanische eigenschappen. Hiervoor zijn 24 proefstukken van 
de Populus Koster en 47 proefstukken van de Populus Robusta gebruikt met de afmetingen 
2850x150x45 mm3

. Het onderzoek naar proefstukken met constructieve afmetingen was 
drieledig. 

Onderzoek 

1. Visueel beoordelen 
De visuele eigenschappen van de proefstukken zijn bepaald aan de hand van NEN 5461 [8] . 
De proefstukken zijn beoordeeld op boordergangen, draadverloop, groeiringbreedte, plaats 
van het hart, kwastkenmerken, scheuren , wan en vervormingen. 

2. Mobile Timber Grader 
De Mobile Timber Grader wordt gebruikt om hout op een niet-destructieve manier in te 
schalen in een sterkteklasse. Met een gestandaardiseerde tik ontstaat een trilling in het hout 
die maatgevend is voor de Elasticiteitsmodulus. Samen met handmatig ingevoerde waardes 
wordt het hout met dit instrument geclassificeerd. 

3. Vierpuntsbuigproef 
De vierpuntsbuigproef is een genormeerde methode, NEN-EN 408 [9], om van een proefstuk 
de Elasticiteitsmodulus en de buigsterkte te bepalen. In Figuur b wordt de opstelling 
schematisch weergegeven. 

Figuur b: Schematische weergave van de vierpuntsbuigproef 

Aan de hand van deze gegevens en de eerder bepaalde dichtheid kan de steekproef met 
behulp van de normenNEN-EN 384 [10], NEN 5498 [11] en het wijzigingsblad NEN 5498/A1 
[12] worden ingeschaald in een sterkteklasse. 

Conclusies 
De Populus Koster kon niet worden ingeschaald in een van de bestaande sterkteklassen . De 
Populus Robusta is echter ingeschaald als C20 en daarmee toepasbaar in constructies. 

Uit het onderzoek bleek dat de Mobile Timber Grader de Elasticiteitsmodulus van de 
proefstukken gemiddeld met 5% tot 13% overschat. Met de correcte instellingen worden de 
partijen wel in de juiste of in een veilige sterkteklasse ingeschaald . 

De visuele eigenschappen lijken weinig relatie met de mechanische eigenschappen te 
hebben. Dat blijkt althans uit dit onderzoek. Op basis van het uiterlijk kunnen nauwelijks de 
dichtheid, de Elasticiteitsmodulus en de buigsterkte worden voorspeld. 
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Inleiding 
Populierenhout staat niet bekend als constructiemateriaaL In tegendeel. Over het algemeen 
wordt er tamelijk spottend over gesproken als 'waaibomenhout' en 'klompenhout'. Misschien 
is dit terecht. Misschien ook niet. In feite is over de constructieve eigenschappen van het hout 
maar weinig bekend. 
In dit hoofdstuk zal het onderzoek naar de constructieve eigenschappen van populieren in zijn 
context worden geplaatst en wordt beschreven waar dit onderzoek zijn oorzaak vindt. 
Vervolgens wordt relevante informatie over reeds gedaan onderzoek naar populierenhout 
besproken en ten slotte wordt de onderzoeksmethodiek behandeld. 

Figuur 1: Zwarte populieren 

Tijdskader 
De laatste jaren is de vraag naar hout wereldwijd behoorlijk toegenomen. De sterk gestegen 
behoefte in grote delen van de wereld, gecombineerd met natuurrampen en veranderingen 
van het klimaat zorgen ervoor dat de houtprijs steeds verder omhoog wordt geduwd. Om aan 
de vraag naar hout te kunnen beantwoorden wordt steeds meer gedacht aan constructief 
gezien hout van mindere kwaliteit, dat eventueel verduurzaamd of gemodificeerd toegepast 
kan worden . Ook wordt gedacht en gewerkt aan de toepassing op grotere schaal van inlands 
hout ['1][2]. 

Aangezien de populier in vele gebieden van de wereld voorkomt is het niet verwonderlijk dat 
er talrijke soorten en hybriden bekend zijn. Slechts enkele kunnen inheems worden genoemd, 
namelijk de zwarte populier (Popu/us nigra), de esp, trilpopulier of ratelpopulier (Popu/us 
tremula) en de witte populier of abeel (Popu/us a/ba) [3][4] . Uiteraard groeien in Nederland 
tegenwoordig ook nieuwe hybriden, waarbij bij populierenhout zeker gesproken kan worden 
van inlands hout. De kwestie is nu of de populier voor een deel antwoord kan geven op de 
groeiende vraag naar hout. 

Aanleiding 
In Noord-Brabant bestaat de populierenwerkgroep die zich bezig houdt met uiteenlopende 
aspecten van populieren . Populieren worden steeds minder aangeplant wegens een flinke 
daling in de vraag, maar worden wel gezien als cultuurhistorisch erfgoed. Toepassing in de 
bouwsector zal een nieuwe markt voor de populieren betekenen en zal dan ook een nieuwe 
impuls geven voor de aanplant. 

Vanuit de populierenwerkgroep is zodoende de wens ontstaan om de constructieve 
eigenschappen van het hout te onderzoeken . Deze vraag is uiteindelijk bij de TU/e terecht 
gekomen. 
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Doelstelling 
De doelstelling van het afstuderen is het op wetenschappelijke wijze bepalen van 
constructieve eigenschappen van populierenhout; met name de klonen 'Robusta' en 'Koster' ; 
die vervolgens gebruikt worden in de uitwerking van een bouwkundig project, namelijk een 
bezoekerscentrum, om de kwaliteit van het materiaal te tonen . 

Voor het laboratoriumonderzoek houdt deze doelstelling in dat het hout geclassificeerd zal 
moeten worden. 

Reflectie literatuurstudie 
In 2007 is voor ditzelfde afstudeerproject een literatuuronderzoek gedaan, waarbij ook 
relevante informatie voor het laboratoriumonderzoek aan bod is gekomen. De belangrijkste 
conclusies van dit onderzoek worden herhaald. 

Diversiteit 
De groep populieren wordt gevormd door vele klonen, die nog ingedeeld worden in vier 
groepen of secties, namelijk de witte populieren, de zwarte populieren, de balsempopulieren 
en de zwarte balsempopulieren. De verschillen tussen de klonen, met name klonen uit 
verschillende secties, kunnen erg groot zijn. De gevonden resultaten van eerder onderzoek 
zijn daarom niet representatief voor populieren in het algemeen, en omgekeerd zullen de 
resultaten van het laboratoriumonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van dit afstuderen 
niet valide zijn voor alle populieren. 

Gewicht 
Hout wordt algemeen beschouwd als een licht materiaal. Populierenhout is met een eigen 
gewicht van 457 kg/m 3 [5] zelfs erg licht van gewicht. Constructief gezien heeft dit zowel voor
als nadelen. De afmetingen van de hoofddraagconstructie worden uiteraard voor een deel 
bepaald door het gewicht van de hoofddraagconstructie zelf. Een lager eigen gewicht zou een 
slankere constructie tot gevolg hebben. Daar staat tegenover dat essentiële inhoudsstaften 
van hout die voor goede constructieve eigenschappen zorgen een zeker gewicht met zich 
meebrengen. Het gewicht is dan ook één van de drie kritische eigenschappen waarop hout 
wordt ingeschaald. Zo kan een verschil van 10 kg/m 3 in sommige gevallen een verschil van 
een hele sterkteklasse betekenen. 

Houtvademecum 
In het houtvademecum worden verschillende eigenschappen van vele houtsoorten vermeld. 
Zo ook van populierenhout. De gegevens van de mechanische eigenschappen zijn bepaald 
aan de hand van onderzoek dat verricht is aan proefstukken van 2x2x2 cm 3

, afkomstig van 
genetisch gezien zeer verschillende klonen [5][6]. Om de volgende redenen zijn deze 
gegevens, zonder verder onderzoek, ongeschikt voor constructieve berekeningen. 

Op de eerste plaats worden de gegevens gepresenteerd als representatief voor populieren in 
het algemeen, terwijl het onderzoek beperkt was tot twee klonen uit verschillende secties, 
namelijk de serotina, een zwarte populier uit de sectie Aigeiros, en de canascens, een witte 
populier uit de sectie Leuce [7]. Aan de hand van deze resultaten kan weinig gezegd worden 
over andere klonen, noch over populieren in het algemeen . 

Verder zijn de experimenten verricht aan proefstukken van 2x2x2 cm 3
. Voor het verkrijgen 

van representatieve gegevens voor constructieve berekeningen moet onderzoek verricht 
worden aan veel grotere proefstukken. In Figuur 2 wordt het effect getoond van het volume 
van het proefstuk op kv01 , een parameter die als rekenwaarde invloed heeft op de sterkte van 
het materiaal. Uit de figuur blijkt dat naarmate het volume van het proefstuk afneemt, de 
waarde voor kvol buitensporig toeneemt. kvoJ is een factor voor het volume, een parameter die 
als rekenwaarde invloed heeft op de sterkte van het materiaal. De oorzaak hiervan wordt 
verklaard door de brosse breuk theorie van Weibull. 
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Figuur 2: Volume-effect van de grootte van het proefstuk 

Onderzoeksmethodiek 
Het onderzoek naar de mechanische eigenschappen van populierenhout in het kader van dit 
afstudeerproject bestaat uit drie onderdelen. 

In het eerste deel is een kort oriënterend onderzoek verricht naar de waarschijnlijke 
Elasticiteitsmodulus van het materiaal door middel van een driepuntsbuigproef. Dit is gedaan 
om de keuze voor de proefopstelling te onderbouwen. 

In het tweede deel is onderzoek verricht aan balken met constructieve afmetingen . Zo is het 
hout visueel beoordeeld met behulp van NEN 5461 [8]. Met deze gegevens is achteraf een 
verband gezocht tussen de visuele kenmerken en de mechanische eigenschappen . 
Vervolgens zijn de balken ingeschaald met behulp van de Mobile Timber Grader, een niet
destructieve methode om hout in te schalen in sterkteklassen, dan wel een methode om een 
indicatie te geven van de vermoedelijke sterkteklasse. Ten slotte zijn de balken door middel 
van een vierpuntsbuigproef volgens de NEN-EN 408 [9] tot bezwijken gebracht. Aanvullend 
zijn de normen NEN-EN 384 [10], NEN 5498 [11] en het wijzigingsblad NEN 5498/A1 [12] 
gebruikt om het hout in te delen in een sterkteklasse. 

In het derde deel zijn stuikproeven uitgevoerd volgens EN 383 [13] om meer inzicht te krijgen 
in het gedrag van het materiaal bij verbindingen. 
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Proefstukken 
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Levering 
De gebruikte proefstukken zijn geleverd door Frans van Boeckel uit Liempde, Noord-Brabant, 
zelf in- en verkoper van stamhout. Het hout is bezorgd in twee leveringen, zie Tabel 1. 

totaal 
Koster leverinÇJ 1 24 balken 24 balken 
Robusta levering 1 26 balken 

levering 2 24 balken 50 balken 
Tabel1: Levering proefstukken 

Het minimaal aantal proefstukken, nodig voor een representatief onderzoek naar de 
mechanische eigenschappen van hout, is vastgelegd in deNEN-EN 384 [10] en bedraagt 40. 
Het verkrijgen van de Koster voor het laboratoriumonderzoek bleek een probleem te zijn, 
omdat er op dit moment vrijwel geen Kosters kaprijp zijn. Uiteindelijk is voor het onderzoek 
slechts één Koster gekapt uit een proefbos dat beschermd wordt door Staatsbosbeheer, die 
maar 24 balken opleverde. De resultaten uit het onderzoek naar de Koster zullen dus slechts 
als indicatie voor de werkelijke waardes gebruikt mogen worden. 
De proefstukken van de Robusta zijn afkomstig uit ten minste vijf verschillende bomen en 
twee verschillende leveringen. De spreiding van afkomst en het aantal proefstukken is 
voldoende om aan de hand van het onderzoek het hout in te schalen in een van de 
sterkteklassen. 

Bewerking 
Voordat het hout verder behandeld werd, zijn de ruwe balken gedroogd bij de houtdrogerij 
Soetekouw in Druten. Vervolgens zijn de proefstukken op maat gezaagd en geschaafd bij 
Raaymakers in Helmond. Ten slotte zijn de proefstukken en de reststukken bezorgd bij de 
Technische Universiteit in Eindhoven, waar het hout verder gedroogd werd in de 
klimaatkamer van het laboratorium. 

Figuur 3: Droging ruwe balken en kops hout na de machinale bewerking 

Bepaling gegevens 
Bij een eerste inventarisatie van de proefstukken bleek dat twee balken van de Robusta 
ongeschikt waren om te gebruiken voor de vierpuntsbuigproef. Deze balken waren opvallend 
veel meer gebogen dan de andere proefstukken. Voor het oriënterende onderzoek waarbij 
een driepuntsbuigproef is gebruikt waren delen van de meegeleverde reststukken zeer 
geschikt en voor de stuikproeven zijn delen van oorspronkelijke proefstukken voor de 
vierpuntsbuigproef gebruikt. 

Afmetingen 
Van alle proefstukken zijn de afmetingen tot 160 mm bepaald met behulp van een schuifmaat 
met een nauwkeurigheid van 0,1 mm en van 160 mm tot 3000 mm met behulp van een 
rolmaat met een nauwkeurigheid van 1 mm. 
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De initiële afmetingen van de proefstukken zijn vermeld in Tabel 2. De exacte afmetingen van 
ieder proefstuk afzonderlijk zijn vastgelegd in bijlage A. Deze waarden zijn bepaald door in de 
lengte tweemaal de afmeting te noteren en in de breedte en dikte driemaal. Het gemiddelde 
wordt beschouwd als de werkelijke waarde. 

type 1 oriënterend onderzoek lengte 800mm 
4 proefstukken breedte 100 mm 

dikte 40mm 
type 2 vierpuntsbuigproef/ lengte 2850 mm 

MTG/visueel breedte 150 mm 
72 proefstukken dikte 45mm 

type 3 stuikproef lengte 280mm 
23 proefstukken breedte 120 mm 

dikte 45mm 
diameter1 20mm 

Tabel 2: Initiële afmetingen proefstukken 

Gewicht 
Het gewicht van ieder proefstuk is bepaald met behulp van een weegschaal die een 
nauwkeurigheid heeft van 0,05 kg . De waardes staan vermeld in bijlage A. 

Vochtgehalte 
De proefstukken zijn bewaard in een klimaatkamer bij 20'C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 65%, in theorie tot het hout een evenwichtsvochtgehalte bereikt. Voor het bepalen van 
het houtvochtgehalte is gebruik gemaakt van een elektrische vochtmeter, zie Figuur 4. 

Figuur 4: Electrische vochtmeter 

De vochtmeter maakt gebruik van de weerstand van het hout tussen de twee meetpennen die 
in het proefstuk zijn geslagen. Aan de hand van deze weerstand en de 
voorgeprogrammeerde gegevens voor de temperatuur en de houtsoort wordt de vochtwaarde 
van het hout bepaald en weergegeven in procenten. Van ieder proefstuk is éénmaal de 
vochtwaarde bepaald, met uitzondering van de proefstukken van type 2. Vanwege de grootte 
is in dat geval is tweemaal de waarde genoteerd en wordt het gevonden gemiddelde 
meegenomen. Ook deze gegevens van de proefstukken zijn toegevoegd aan bijlage A. 

' Deze diameter verwijst naar de diameter van een gat in het proefstuk ter grootte van de diameter van het stiftvormig 
verbindingsmiddel 
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Deel 2: Experimenteel onderzoek 
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1. Inleiding 
Het experimenteel onderzoek heeft plaatsgevonden in het Pieter van Musschenbroek 
laboratorium van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Eindhoven. Hier is 
vooral gebruik gemaakt van de klimaatkamer, een drukbank met een capaciteit van 100 kN, 
een high-speed camera en meetapparatuur, zoals mitutoyo's en software. 

2. Oriënterend onderzoek 

2.1 Aanleiding 
Over populierenhout was voor de start van het laboratoriumonderzoek weinig bekend. Dit feit 
gaf ook problemen voor de opbouw van de proefopstelling van de vierpuntsbuigproef die 
centraal staat in het laboratoriumonderzoek. De beschikbare vijzels in het laboratorium 
hadden een bereik van 100 mm, maar het was onbekend of dit voldoende was om de 
proefstukken van type 2, zie Tabel 2, te laten bezwijken. Om dit vast te stellen is een 
analytisch onderzoek uitgevoerd waarbij de hypothetische maximaal opneembare 
buigspanning en de hypothetische Elasticiteitsmodulus tegen elkaar zijn uitgezet. Hierbij zijn 
ook waardes uit eerder onderzoek meegenomen, namelijk uit het boek Houtsoorten, 
informatie voor de praktijk, van TNO [6]. Het resultaat wordt gegeven in millimeter 
doorbuiging ter plaatse van een aangrijpingspunt van de kracht, zie Tabel 3 en Figuur 5, 
omdat deze doorbuiging maatgevend is voor de capaciteit van de vijzel. De blauwe vlakken 
corresponderen met de vier gevonden waarden uit de genoemde literatuur. 

Tabel 3: Doorbuiging in mm bij verschillende buigspanningen en Elasticiteitsmoduli 

Figuur 5: Schematische weergave van de vierpuntsbuigproef 

Wanneer wordt uitgegaan van ten minste 3 mm stelruimte en 10 mm doorbuiging ten gevolg 
van plastisch gedrag is minder dan 87 mm beschikbaar voor het doorbuigen ten gevolge van 
elastisch gedrag, zie Figuur 6. Het bovenkritische gebied is in Tabel 3 met rood aangegeven. 
De aangenomen 13 mm is zeer krap en optimistisch aangenomen. 

De conclusie uit dit analytisch onderzoek is dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat 
een proefopstelling met de beschikbare vijzels de garantie geeft dat alle proefstukken zullen 
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bezwijken. Om meer inzicht te krijgen in de werkelijke Elasticiteitsmodulus, wordt deze 
geschat met behulp van een driepuntsbuigproef. 

F 87mm 10 mm 

Fbezwijk 

0, 1·Fbezwijk 

w 

Figuur 6: Theoretisch kracht-verplaatsingsdiagram 
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2.2 Uitvoering 
Met behulp van een driepuntsbuigproef wordt de Elasticiteitsmodulus bepaald van vier 
proefstukken van type 1, twee van de Robusta en twee van de Koster. De proefopstelling 
wordt weergegeven in Figuur 7 en Figuur 8. 

750mm 

Figuur 7: Schematische weergave van de driepuntsbuigproef 

\ 
Figuur 8: Driepuntsbuigproef 

De afmetingen van de proefstukken zijn 40x100x800mm3
. De afstand tussen de oplegpunten 

in de proefopstelling is 750 mm. De maximaal opneembare buigspanning (fm) wordt geschat 
op 25 N/mm2 en de Elasticiteitsmodulus (E) op 9400 N/mm2

, wat een gemiddelde is van de 
gevonden waarden uit de literatuur. 

In de proefopstelling zal de balk in de zwakke richting worden belast tot ongeveer 35% van de 
geschatte maximale belasting. De te verwachten doorbuiging wordt met de volgende 
vergelijkingen bepaald. 

w = ..!.bh 2 

6 

I= J_bh 3 

12 

waarbij : 

W = weerstandsmoment [mm3
] 

( 1) 

(2) 

b =dikte (de kleinste, over de omtrek gemeten, afmeting van een doorsnede) [mm] 
h =breedte (de grootste , over de omtrek gemeten, afmeting van een doorsnede) [mm] 
I = axiaal kwadratisch oppervlakte moment [mm4

] 
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W =..:!_bh 2 =..:!_ · 100·402 =267·104 mm 3 

6 6 I 

1=-
1 

bh 3 =-
1 

·100·403 =533·105 mm 4 

12 12 I 

Het maximale moment bij het bereiken van de maximaal opneembare buigspanning wordt 
berekend met: 

f =~ 
m W 

waarbij: 

fm =maximaal opneembare buigspanning [N/mm 2
] 

M =moment [Nmm] 
W = weerstandsmoment [mm3

] 

f =~~ 
m W 

M = fm · W = 25 · 2,67 ·10 4 = 6,68 ·10 5 Nmm 

Bij een driepuntsbuigproef wordt het maximale moment berekend met de formule: 

M =..:!_FL 
4 

waarbij: 

M =moment [Nmm] 
F = oplegreactie [N] 
L = overspanningslengte [mm] 

M=..:!_FL ~ 
4 

F = 4M = 4 · 6,68 · 1 0 
5 

= 3340 N 
L 800 

(3) 

(4) 

Om binnen het elastische gebied te blijven wordt de balk slechts belast tot ±35% van de 
maximaal opneembare belasting, ofwel : 

0,35 · Fmax = 0,35 · 3340 = 1169 N 

De te verwachten doorbuiging in het midden wordt berekend met de volgende vergelijking: 

1 FL3 

W=--
48 El 

(5) 

waarbij: 

w = doorbuiging [mm] 
F = oplegreactie [N] 
L = overspanningslengte [mm] 
E = Elasticiteitsmodulus [N/mm2] 
I = axiaal kwadratisch oppervlakte moment [mm4

] 
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1 Fe 3 1 1169 . 800 3 

w=--=- · =2,49mm. 
48 El 48 9400.533 ·10 5 

Voor het experiment wordt rekening gehouden met een kracht van 1,169 kN en een verticale 
verplaatsing van 2,49 mm. 

2.3 Resultaten 
Met behulp van dit onderzoek is de Elasticiteitsmodulus van de vier proefstukken 
populierenhout berekend. In Tabel 4 staan deze resultaten . 

proefstuk Elasticiteitsmodulus 
K10 11993 N/mm2 

K20 10402 N/mm2 

R10 10747 N/mm2 

R20 8723 N/mm2 

Tabe/4: Oe berekende Elasticiteitsmoduli voor het oriënterende onderzoek 

Gemiddeld zijn de berekende Elasticiteitsmoduli hoger dan verwacht, namelijk 10466 N/mm2
. 

Voorzichtigheid lijkt toch geboden . De waarde van proefstuk R20 ligt wél binnen het kritische 
gebied, zie Tabel 3. Bij de vierpuntsbuigproef zullen 71 proefstukken worden getest en de 
kans bestaat dat één of meerdere proefstukken wel rond de 100 mm zullen doorbuigen 
wanneer deze plastisch vervormen en tot bezwijken zullen worden belast. 

In bijlage 8 staat het volledige overzicht van het oriënterend onderzoek. 

3. Visueel beoordelen 

3.1 Doel 
Voor de vierpuntsbuigproef, de MTG-meting en de visuele beoordeling zijn dezelfde 
proefstukken gebruikt, namelijk type 2, zie Tabel 2. Het doel van het visueel beoordelen is 
verbanden te vinden tussen zichtbare eigenschappen en mechanische eigenschappen. Aan 
de hand van deze verbanden zou het mogelijk moeten zijn een indicatie te kunnen geven van 
de eigenschappen van een balk, zonder deze te beschadigen. 

3.2 Uitvoering 
Voor het onderzoek zijn 24 proefstukken van de Koster en 48 proefstukken van de Robusta 
bestudeerd. Aan de hand van de NEN 5461 [8] zijn de visuele kenmerken van ieder proefstuk 
genoteerd. hierbij zijn de volgende onvolkomenheden meegenomen: 

1. boordergangen (afmetingen en indien van toepassing, kans op uitbreiding) 
2. draadverloop 
3. groeiringbreedte 
4. plaats van het hart 
5. kwasten (afmetingen, locatie , aandeel en conditie) 
6. scheuren (hart- , ring , kop-, langs-, splijt- en eindscheuren) 
7. vervorming (gebogen, krom, scheluw en hol) 
8. wan 
9. overige kenmerken 

Hierbij dienen een aantal dingen opgemerkt te worden . 
2. Het draadverloop dient bepaald te worden met behulp van een kraspen, een 

instrument die in theorie het draadverloop volgt. Nu is populierenhout zo zacht, dat de 
kraspen zonder weerstand ook de jaarringen kruist. Het draadverloop is om deze 
reden visueel bepaald. Het draadverloop wordt bepaald door de afwijking in mmover 
150 mm lengte te meten. 
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3. De groeiringbreedte van populierenhout blijkt zeer te variëren . Vanwege het oneffen 
kopse hout was deze waarde lastig te bepalen. In de praktijk zal dit niet anders zijn . 

5. Van de kwasten is het aandeel per doorsnedeprojectie over 150 mm lengte van het 
proefstuk bepaald en de locatie van de kwasten zelf. Zo is bepaald in welk gedeelte 
van de lengte van de balk de kwast(en) zit en of de kwast zich op de rand van het 
proefstuk bevindt. 

7. De vervormingen zijn bepaald over een lengte van 2000 mm met behulp van een 
aluminium kokerprofieL 

3.3 Resultaten 
Van het onderzoek worden alleen de meest opvallende resultaten vermeld. Het volledige 
overzicht van het visuele onderzoek is te vinden in bijlage C. Voor beide steekproeven kan 
wel de volgende algemene conclusie worden vermeld : 
Op basis van uitsluitend visuele eigenschappen kan verwacht worden dat de proefstukken 
niet van één normale verdeling afkomstig zijn, aangezien ze op bepalende kenmerken 
verschillen. Of de set proefstukken op de verschillende karakteristieke mechanische 
eigenschappen normaal verdeeld zijn, kan bijvoorbeeld door middel van een "goodness of fit 
test" voor normaliteit gecontroleerd worden . In deze test wordt onderzocht of de 
eigenschappen van de proefstukken normaal verdeeld zijn en of ze binnen de 
karakteristieken van een normale verdeling passen . 

Koster 

Van de Koster zijn 24 proefstukken visueel bestudeerd . In het algemeen hebben alle balken, 
op drie na, een aantal kleine kwasten. Acht balken hebben grote kwasten in het de middelste 
helft van het proefstuk waarbij het kwastaandeel meer dan 25% van het doorsnedeoppervlak 
bedraagt. 

Robusta 

Van de Robusta zijn in eerste instantie 48 proefstukken visueel bestudeerd, maar na een 
eerste inspectie is een balk volledig afgekeurd . Proefstuk R40B bevatte in het midden vier 
vreemde zaagsneden loodrecht op de richting van de balk die de resultaten van het 
onderzoek ernstig zouden beïnvloeden. Het proefstuk is niet verder meegenomen in het 
onderzoek. 
De visuele kenmerken van de overige proefstukken waren zeer verdeeld. De balken bevatten 
wisselend veel en weinig kwasten, variërend over de locatie en ook de groeiringbreedte 
verschilde zeer per proefstuk. 

4. Mobile Timber Grader 

4.1 Algemeen 
De Mobile Timber Grader, ofwel MTG, wordt gebruikt om zowel loof- als naaldhout op een 
niet-destructieve manier in te schalen in een sterkteklasse. Het apparaat is ontwikkeld door 
Braakhuis Micro Electranies BV en TNO. De MTG is in 2005 gepresenteerd tijdens de Ligna 
in Hannover en heeft bij de uitreiking van de Houtinnovatieprijs in 2006 de derde plaats in de 
wacht gesleept [14]. 

4.2 Uitvoering 
Het apparaat wordt o.a. geleverd met een meetinstrument (1 ), een kalibratieblok (2), software 
(3), de 'sleutel' voor de software (4), een bluetooth (5) en een instructieboekje (6), zie Figuur 
9. 
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Figuur 9: Mobile Timber Graderen toebehoren. In de figuur: 1. meetinstrument, 2. calibratieblok, 
3. software, 4. 'sleutel' voor de software, 5. bluetooth, 6. instructieboekje 

De gegevens per proefstuk die nodig zijn om het apparaat te laten functioneren zijn: 
• de houtsoort (voornamelijk loofhout of naaldhout) 
• het gewicht 
• de afmetingen 
• de vochtigheid 

Wanneer de gegevens van de balk zijn ingevoerd, worden deze via de bluetooth verstuurd 
naar het meetinstrument. Deze wordt tegen de kopse kant van het hout gehouden, waarna 
met een intern hamertje tegen het hout wordt aangetikt. De tik veroorzaakt een trilling die een 
bepaalde snelheid heeft. 

E = C · p· v 2 (6) 

waarbij: 

E = dynamische Elasticiteitsmodulus (Modulus Of Elasticty ofwel MOE) [N/mm2] 
C = Coëfficient [-] 
p = dichtheid [kg/m3

] 

u =de loopsnelheid van de trilling [m/s] 

Met een sensor wordt de trilling, beïnvloed door het hout, opgevangen. Hiermee berekent het 
apparaat de (dynamische) Elasticiteitsmodulus van het hout, zie vergelijking 6, en schaalt het 
vervolgens in in een sterkteklasse. Dit gebeurt nog binnen de seconde. Het meetinstrument 
geeft zelf de waarde in het display, maar deze wordt ook weergegeven in het programma. De 
gegevens worden automatisch opgeslagen. 

Er bestaan geen richtlijnen om een MTG-meting uit te voeren . Uit het onderzoek van Marcel 
Mosterd naar eigenschappen van "Centra! American Cedar [15] is gebleken dat verschillende 
proefopstellingen geschikt zijn een MTG-meting uit te voeren, namelijk proefopstellingen 
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waarbij de proefstukken gestapeld (opgelat) zijn, op schuimblokken of op panlatten zijn 
geplaatst. De proefopstelling waarbij de proefstukken 'koud op de grond' waren geplaatst, is 
ongeschikt. 

Voor dit onderzoek is gekozen om de proefstukken op panlatten te plaatsen. 

Populierenhout is, zoals eerder vermeld, licht van gewicht. Ook wordt populierenhout vaak 
samen genoemd met naaldhout, ondanks dat populierenhout een loofhoutsoort is. Naar 
aanleiding hiervan is het onderzoek met de MTG tweemaal uitgevoerd . De eerste keer is het 
hout ingeschaald als loofhout en een tweede keer als naaldhout. De reden hiervoor is dat er 
kans bestaat dat de onjuiste instelling, namelijk de instelling 'naaldhout', de proefstukken 
nauwkeuriger inschaalt dan de juiste instelling, namelijk de instelling 'loofhout' . 

4.3 Resultaten 
Van het onderzoek worden alleen de meest opvallende resultaten vermeld. Het volledige 
overzicht van de MTG-meting is te vinden in bijlage D. 

Koster 

De Mobile Timber Grader schat de Koster, zowel als loofhout als als naaldhout, bijzonder 
laag in. Wanneer de instelling 'loofhout' wordt gebruikt, worden zelfs alle proefstukken 
afgekeurd. Met de instelling 'naaldhout' worden twee proefstukken ingeschaald in de klasse 
C18. De overigen worden afgekeurd. Het lijkt aannemelijk dat de mechanische 
eigenschappen van populierenhout eerder te vergelijken zijn met die van naaldhoutsoorten 
dan loofhoutsoorten. 

20 

c 
<J.) 

.::,(, 

.::,(, 

::J 15 u; -<J.) 
0 
"_ 

a. 
ro 10 
ë 
co 
co 

5 

reject C18 C24 C30 

Figuur 10: Resultaten classificatie Populus Koster m.b.v. de MTG 
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Robusta 

De resultaten van de Mobile Timber Grader zijn voor de Robusta meer hoopgevend dan die 
voor de Koster. Met de instelling 'naaldhout' worden alle proefstukken ingeschaald in een 
sterkteklasse, waarvan 85% in klasse C24. Ook met de correcte instelling, namelijk als 
loofhout, wordt 87% van de proefstukken ingeschaald in een sterkteklasse en slechts 13% 
wordt afgekeurd. Ook nu lijkt het zeer waarschijnlijk dat de mechanische eigenschappen van 
populierenhout eerder vergelijkbaar zijn met die van naaldhout. 

c 
~ 30 +---------------------------~ 
~ 
::J 

~ 25 +---------------------------~ 
Q) 
0 

~20 +------------
ro 
~ 15 +-------------
ro 

5 

0 

reject C18 C24 C30 

Figuur 11: Resultaten classificatie Populus Robusta m.b.v. de MTG 

4.4 Conclusies 
Van beide klonen kunnen de partijen worden ingeschat door de gemiddelde 
classificatiewaarde te nemen. Ook kan voor beiden een gemiddelde Elasticiteitsmodulus 
worden bepaald. De resultaten staan vermeld in Tabel 5. 

classificatie classificatie 
'naaldhout' 'loofhout' 

Koster - -
n=24 
Robusta C24 C20 
n=48 

Tabel5: Resultaten partijen m.b.v. de MTG 

5. Vierpuntsbuigproef 

5.1 Doel 

Elasticiteitsmodulus Elasticiteitsmodulus 
'naaldhout' 'loofhout' 

[N/mm"] [N/mm"] 

x 7710,7 x 8389,0 
s 1273,7 s 1167,0 

x 11548,2 x 11960,4 
s 1108,7 s 1044,7 

Tegenwoordig wordt niet gerekend met de eigenschappen van een specifieke houtsoort, 
maar met een systeem van sterkteklassen die gebruikt worden voor alle geclassificeerde 
houtsoorten. Om ingedeeld te worden in een bepaalde sterkteklasse moet gezaagd hout ten 
minste een aantal mechanische eigenschappen bezitten die onder andere bepaald worden 
door middel van een vierpuntsbuigproef. Met deze proef wordt per proefstuk de 
Elasticiteitsmodulus en de buigsterkte vastgesteld. 
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5.2 Voorbereiding 
Naar aanleiding van het oriënterend onderzoek is de proefopstelling van de 
vierpuntsbuigproef opgebouwd in een 1 OOkN drukbank. De proefopstelling is beschreven in 
de NEN-EN 408 [9] en wordt schematisch weergegeven in Figuur 12, waar de gestippelde 
groene lijn de momentenlijn en de blauwe de dwarskrachtenlijn voorstelt. Daar waar het 
moment maximaal en constant is, treedt dus geen dwarskracht op. 

F/2 ! ! F/2 fiC0= --------_ t ............. T:············: '-····-··· - --~ 

F/2 F/2 

L = 18h 

Figuur 12: Schematische weergave van de vierpuntsbuigproef 

Figuur 13 toont de proefopstelling zoals deze opgebouwd is in het laboratorium. In deze 
figuur zijn ook de punten aangegeven waar de verticale verplaatsing van het proefstuk wordt 
gemeten. De belasting wordt gelijk verdeeld door de drukbank en wordt verdeeld met behulp 
van een evenaar, waar een bolscharnier zorgt voor een correcte positie van de evenaar ten 
opzichte van het proefstuk, en grijpt aan op één derde en tweederde van de lengte van het 
proefstuk. Het proefstuk zelf is opgelegd op twee rolscharnieren . De kipsteunen voorkomen 
horizontale verplaatsing van het proefstuk uit het vlak ten gevolge van de belasting. Figuur 14 
geeft de werkelijke opstelling weer. 
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Figuur 13: Proefopstelling vierpuntsbuigproef 
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Figuur 14: Vierpuntsbuigproef 

Voorafgaande aan de uitvoering van de proef worden de vermoedelijke testwaardes, namelijk 
de verticale verplaatsing (doorbuiging), de Elasticiteitsmodulus en de buigsterkte , geschat. 
Voor de Elasticiteitsmodulus wordt 10000 N/mm2 geschat, gebaseerd op het oriënterende 
onderzoek. In ditzelfde onderzoek werd voor de buigsterkte 25 N/mm2 aangenomen, maar 
vermoedelijk ligt deze waarde in werkelijkheid hoger. Er wordt een maximaal opneembare 
totale belasting van 15 kN voor de vierpuntsbuigproef geschat. De buigsterkte wordt dan als 
volgt berekend : 

F 
f =a~ 

m 2W 
(7) 

waarbij: 

fm = maximaal opneembare buigspanning [N/mm 2
] 

a = afstand tussen het oplegpunt en het dichtstbijzijnde krachtsaangrijpingspunt [mm] 
Fmax = maximaal opneembare totale belasting [N] 
W = weerstandsmoment [mm3

] 

F 
f =a~ 

m 2W 

= 900 15000 
1 2) 2 . ( 6 . 45 . 150 

= 40 N/mm 2 

Op basis van de geschatte maximaal opneembare totale belasting van 15 kN en een 
Elasticiteitsmodulus van 10000 N/mm2 wordt de doorbuiging van de balk geschat met behulp 
van het in Figuur 15 weegegeven mechanicamodeL In dit model is slechts de halve 
proefopstelling gegeven en wordt het midden, punt A, als een inklemming gebruikt. 

I *Y2F ------ lwc 
tY2F 

A 8 c 
Y2a a 

Figuur 15: Mechanicamodel 
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De doorbuiging wordt als volgt berekend: 

wc = w b + (/J . a + w c;elgen 

1 Y:zF ·a · (Y:za) 2 Y:zF ·a · Y:za 1 Y:zF · a 3 

=- · + ·a+- ·---
2 El El 3 El 
23 Fa 3 

---
48 El 

=23. 15000·900
3 

= 414 mm 
48 10000. lK2 • 45 ·150 3

) I 

Vanwege het mogelijk plastische gedrag van het proefstuk wordt de te verwachten 
doorbuiging geschat op 45 mm. Aangezien het proefstuk binnen een vastgestelde tijd, 
namelijk 300 seconden± 120 seconden , moet bezwijken, wordt de snelheid van de verticale 
verplaatsing van de drukbank ingesteld op 9 mm/minuut. 

De doorbuiging wordt gemeten met behulp van draadspanopnemers, zie Figuur 16. Omdat in 
de 100 kN drukbank tussen het proefstuk en het stalen profiel weinig ru imte is voor 
meetapparatuur, zie Figuur 14, en omdat meetapparatuur zelf kwetsbaar is , is voor een 
meetsysteem gekozen waarbij de draadspanopnemers niet onder het proefstuk zijn geplaatst, 
zie Figuur 16. Een metalen draad wordt aan de onderzijde van het proefstuk op het meetpunt 
bevestigd. Deze draad loopt over twee katrollen die loodrecht zijn geplaatst naar de 
draadspanopnemer. Hier wordt de doorbuiging van het proefstuk ten slotte gemeten. 

25 



Sigrid Mulders 
Afstudeerverslag deel I I: Laboratoriumonderzoek 
Populieren, een onderzoek naar de constructieve eigenschappen en de mogelijkheden voor de bouw 

1. 

2. 

3. 

4. 

proefstuk 

katrol 

katrol 

draadspanopnemer 

Figuur 16: Meetsysteem voor de draadspanopnemers. In de figuur: 1. bevestiging van de 
draad aan het proefstuk, 2. katrol, 3. katrol, draadspanopnemer, 5. schematische 
weergave van het meetsysteem 

5. 
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5.3 Uitvoering 
In Figuur 17 wordt in de proefopstelling proefstuk R53B getoond ná de test. 

Figuur 17: Proefstuk R538 ná de test 

Hier is te zien dat proefstukken die vrijwel geen fouten bevatten uiteindelijk niet bezwijken op 
het overschrijden van de maximaal opneembare drukkracht maar op het overschrijden van de 
maximaal opneembare trekkracht. Vanwege het homogene karakter van deze balk is de 
onderkant van het proefstuk zogezegd uit elkaar getrokken . 
De stuiklijnen aan de bovenzijde van het hout geven aan dat voor het bezwijken van het 
proefstuk de maximaal opneembare drukkracht is bereikt. Het stuiken heeft wel gevolgen 
voor de spanningsverdeling in de doorsnede van het hout. 
De grootte van de druk zal in deze gevallen aan de bovenzijde niet meer toenemen, maar zal 
resulteren in een grotere trekkracht aan de onderzijde. Vooral bij de proefstukken van de 
Robusta zijn stuiklijnen gevonden. De spanningsdiagrammen voor deze proefstukken wordt 
weergegeven in bijlage F. 

Proefstukken met fouten, met name in de zone van de uiterste vezel, ofwel aan de onderkant, 
bezwijken op deze fout. Dit is te zien in Figuur 18. Deze opnames zijn gemaakt met een high
speed-camera die iedere seconde 4000 frames of foto's produceert. In de figuur worden zes 
frames getoond waarin het proefstuk bezwijkt, wat dus het equivalent is van 0,0015 seconde. 
In het eerste frame is het proefstuk niet bezweken. Het tweede frame, frame 003060, toont 
een zeer kleine scheur die dwars door de kwast loopt. In het volgende frame is deze al 
duidelijker te zien. Wanneer de kracht die opgenomen werd door de uiterste vezel wegvalt, 
bezwijkt het proefstuk vervolgens op de jaarringen. 

27 



Sigrid Mulders 
Afstudeerverslag deel I I: Laboratoriumonderzoek 
Populieren, een onderzoek naar de constructieve eigenschappen en de mogelijkheden voor de bouw 

Figuur 18: Bewijkproces proefstuk R20A (4000 fps) 

5.4 Resultaten 
Met behulp van de vierpuntsbuigproef worden de globale Elasticiteitsmodulus, ofwel de die 
van het hele proefstuk -inclusief de dwarskrachtvervorming en de indrukking bij de oplegging
met gecombineerde belasting, en de buigsterkte van het proefstuk bepaald. 
De globale Elasticiteitsmodulus wordt bepaald met de volgende vergelijking: 

(8) 

waarbij: 

Em.g = de globale Elasticiteitsmodulus [N/mm 2
] 

L =de lengte tussen de twee oplegpunten (2700 mm) [mm] 
F2-F1 =de krachtstoename bij lineaire verplaatsing [N] 
b =dikte (de kleinste, over de omtrek gemeten , afmeting van een doorsnede) [mm] 
h =breedte (de grootste, over de omtrek gemeten, afmeting van een doorsnede) [mm] 
w2-w1 = de totale verticale verplaatsing van het midden [mm] 
a = lengte tussen oplegpunt en dichtstbijzijnde krachtsaangrijpingspunt (900 mm) [mm] 
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ledere waarde voor de Elasticiteitsmodulus moet indien nodig worden gecorrigeerd met 
modificatiefactoren voor de afmetingen , zoals beschreven in EN 384 [10]. Wanneer de 
relatieve vochtigheid niet 12% bedraagt, moet binnen de range van 10% tot 18%, per 
procentpunt de waarde verminderd worden met 2%. 

De buigsterkte wordt bepaald met de volgende vergelijking: 

F 
f =a~ 

m 2W 

waarbij : 

fm = maximaal opneembare buigspanning [N/mm 2
] 

(7) 

a = lengte tussen oplegpunt en dichtstbijzijnde kraGhtsaangrijpingspunt (900 mm) [mm] 
Fmax =maximaal opneembare totale belasting [N] 
W = weerstandsmoment [mm 3

] 

Voor de verwerking van de resultaten moet ook de waarde van de dichtheid worden 
aangepast als gevolg van het vochtgehalte. Als de relatieve vochtigheid afwijkt van de 
waarde van 12%, moet per percentagepunt de dichtheid met 0,5% verlaagd of verhoogd 
worden. 

De onderzoeksresultaten worden weergegeven in Tabel 6 en Tabel 7, waarbij x het 
gemiddelde waarde weergeeft en s de standaarddeviatie. Bijlage E bevat de resultaten van 
de vierpuntsbuigproef van ieder proefstuk afzonderlijk. 

proefstuk dichtheid Elasticiteitsmodulus buigsterkte 
Koster [kg/m 3

] [N/mm"] [N/mm"] 

K1A 354,3 6607,9 37,0 
K2A 328,9 8073,5 42,9 
K3A 324,3 4662,2 16,1 
K4A 329,2 6954,7 18,6 
K5A 312,4 7186,8 42,1 
K6A 367,6 7161,4 35,0 
K7A 350,8 8142,8 23,8 
KSA 303,0 6309,4 15,4 
K9A 347,4 8350,0 18,9 
K10A 343,3 8537,0 34,8 
K11A 327,9 8362,3 40,3 
K12A 323,1 4895,6 27,3 
K13A 359,8 9306,4 30,5 
K14A 325,2 7810,4 20,5 
K15A 327,7 6498,1 32,7 
K16A 360,5 7652,4 36,7 
K17A 358,0 4986,4 25,7 
K18A 385,3 7686,7 13,9 
K19A 323,9 9523,5 49,8 
K20A 350,2 7392,2 18,6 
K21A 326,2 8484,2 46,8 
K22A 349,7 7231 ,8 31 ,2 
K23A 299,9 7908,2 43,0 
K24A 345,9 5858,1 28,8 

\: 338,51 
20,8 

7315,91 
1298,5 

30,4 1 
10,7 

Tabel 6: Onderzoeksresultaten vierpuntsbuigproef Koster 
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proefstuk dichtheid Elasticiteitsmodulus buiQsterkte 
Robusta [kg/m'] [N/mm2] [N/mm2] 

R1A 422,0 11098,3 64,6 
R2A 465,7 11110,7 63,6 
R3A 492,8 12146,5 65,0 
R4A 501,6 11616,8 60,3 
R5A 478,8 12409,1 65,2 
R6A 485,8 12327,1 72,6 
R7A 531,0 11233,9 53,7 
R8A 508,6 11859,7 65,8 
R9A 491,3 10323,6 58,1 
R10A 484,4 11553,2 54,5 
R11A 493,7 10257,6 34,1 
R12A 440,9 10675,2 58,0 
R13A 557,3 11593,6 48,0 
R14A 567,6 10488,8 22,5 
R15A 552,3 10190,6 48,7 
R16A 495,2 11565,4 65,1 
R17A 582,2 10991 ,8 54,7 
R18A 563,9 9815,3 43,8 
R19A 485,1 12514,8 66,7 
R20A 507,9 11360,9 60,1 
R21A 493,9 10462,6 55,9 
R22A 446,0 11762,4 63,9 
R23A 522,5 12043,6 68,9 
R24A 541,7 11951,9 68,2 
R31B 500,2 11329,6 53,5 
R32B 401,8 10354,1 50,9 
R33B 414,7 11545,9 61,8 
R34B 423,7 9956,4 58,9 
R35B 447,2 9859,9 42,4 
R36B 503,1 11536,7 48,3 
R37B 400,8 9912,0 62,6 
R38B 403,2 10127,5 53,6 
R39B 384,4 8551,6 31,0 
R41B 460,8 11480,9 35,6 
R42B 499,7 12343,8 48,7 
R43B 405,3 9959,5 60,7 
R44B 439,1 8858,5 26,9 
R45B 384,9 9416,8 37,5 
R46B 413,5 9723,1 56,9 
R47B 424,6 9863,0 26,5 
R48B 495,3 11645,1 43,7 
R49B 480,0 12221,0 55,1 
R50B 440,6 11333,3 42,2 
R51B 441,1 9363,6 29,3 
R52B 496,7 12345,6 49,7 
R53B 437,1 10638,5 60,7 
R54B 465,9 11974,2 50,3 

1: 474.0 I 
50,9 

10972,21 
1022,4 

52,51 
12,6 

Tabel 7: Onderzoeksresultaten vierpuntsbuigproef Robusta 
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5.5 Classificatie 
Het classificeren van een houtsoort gebeurt op basis van drie mechanische eigenschappen, 
namelijk de dichtheid, de Elasticiteitsmodulus en de buigsterkte. Van een steekproef wordt 
van ieder van deze waardes op een eigen manier de karakteristieke waarde berekend zoals 
beschreven in de EN 384 [10], waarop de classificatie is gebaseerd. De methode wordt 
kritisch onder de loep genomen in deel 4 van dit verslag . 
Omdat per kloon slechts een steekproef is gebruikt, zijn de waardes van één steekproef gelijk 
aan de karakteristieke waardes. 

dichtheid 

Voor de dichtheid wordt het gemiddelde en standaarddeviatie van de steekproef gebruikt om 
de karakteristieke waarde te berekenen. Aangenomen wordt dat de steekproef met 
betrekking tot de dichtheid standaard normaal verdeeld is. Hiermee wordt een 
onderscheidingskans van 5% berekend met de volgende vergelijking: 

pk =Pos = ~ -1,65 · S) (9) 

waarbij: 

Pk = karakteristieke waarde voor de dichtheid [kg/m3
] 

p05 = waarde van de 5% onderscheidingskans van de steekproef [kg/m 3] 

p = gemiddelde dichtheid van de steekproef [kg/m3
] 

s = standaarddeviatie van de steekproef [kg/m3
] 

Koster Robusta 

Pos = (P -1,65 · s) Pos = (P- 1,65 · S) 
Pos = (338,5 -1,65 · 20,8) Pos =(474,0-1,65-50,9) 

Pos = 304,13 kg/m 3 Pos = 390,0 kg/ m3 

Elasticiteitsmodulus 

Voor de karakteristieke Elasticiteitsmodulus wordt het gemiddelde van de steekproef gebruikt. 

EO.mean = E = [lE; In] 

waarbij: 

Eo.mean 
E 
E; 
n 

= karakteristieke waarde voor de Elasticiteitsmodulus [N/mm:l) 
=gemiddelde Elasticiteitsmodulus van de steekproef [N/mm2

] 

= Elasticiteitsmodulus van proefstuk 'i' in de range van 1 tot n [N/mm2
] 

=aantal proefstukken per steekproef[-] 

Dit levert de volgende waardes op: 

Koster Robusta 

E = [lEJn] E = [lE 1 In] 
- 175581,9 - 515693,8 
E= E= 

24 47 
- E = 10972,2 N/mm 2 E = 7315,9 N/mm 2 

buigsterkte 

(1 0) 

De waarde wordt bepaald door de meetwaardes in oplopende volgorde te plaatsen. De 
waarde f05 is die waarde waarbij 5% van de gegevens kleiner àf gelijk zijn . Wanneer dit geen 
bestaande waarde is, moet geïnterpoleerd worden. Dit gebeurt met de volgende vergelijking: 
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f -f fb-fa (50/ ) 
OS - a + . 10 - X a 

xb- x. 
( 11) 

waarbij: 

f05 = de 5% waarde van de buigsterkte van de steekproef [N/mm2) 
fa = de buigsterkte van proefstuk a voor interpolatie [N/mm2

] 

fb = de buigsterkte van proefstuk b voor interpolatie [N/mm2) 
xb =percentage van aantal proefstukken voor proefstuk b voor interpolatie (>5%) [%] 
Xa =percentage van aantal proefstukken voor proefstuk a voor interpolatie (<5%) [%] 

Deze waarde wordt gecorrigeerd op breedte en lengte volgens de volgende vergelijkingen: 

kr = ~ [ J
0.2 

L., 

waarbij : 

(12) 

(13) 

(14) 

f05 = gecorrigeerde waarde voor de 5% waarde van de buigsterkte van de steekproef 
[N/mm2

] 

f05 = de 5% waarde van de buigsterkte van de steekproef [N/mm2) 
kh =correctiefactor voor de breedte[-] 
k1 = correctiefactor voor de lengte [-] 
h = hoogte [mm] 
Les = de effectieve lengte van de balk bij standaard proeven [mm] 
Let = de effectieve lengte van de balk [mm] 

De karakteristieke waarde voor de buigsterkte wordt uiteindelijk bepaald door: 

(16) 

waarbij: 

fk = karakteristieke waarde voor de buigsterkte [N/mm2) 
~5 = gecorrigeerde waarde voor de 5% waarde van de buigsterkte van de steekproef 

[N/mm2) 
k5 = correctiefactor voor het aantal proefstukken per steekproef, zie Figuur 19 [-) 
kv = correctiefactor voor de manier van beproeven [-] 
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Figuur 19: [10] Het effect van het aantal en de grootte van de steekproeven op de factor 
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Dit levert de volgende waardes op: 

Koster (24 proefstukken) Robusta (47 proefstukken) 

f - f fb - f. ( % ) 05 - a + · 5 0- X a 
xb- x. 

fo5 =f. + fb -f. · (5%-x . ) 
xb- x. 

f =139+ 
15

,4-
13

•
9 

· (5%-4167%) 05 
I 8,333%-4,167% I 

f =265+ 
26

·
9

-
26

·
5 

· (5%-4255%) 05 
I 6,383% - 4,255% I 

f05 =14,16 N/mm2 f05 = 26,64 N/mm2 

h=h,+h2-h, ·(5%-x , ) 
X2 - x, 

h=h2+h3-h2 ·(5%-x2) 
x3- x2 

h=1516+ 
151

•
6

-
151

•
8 

· (5%-4167%) 
I 8,333%-4,167% I 

h=1517+ 
151

·
0

-
151

·
7 

·(5%-4255%) 
I 6,383%-4,255% I 

h = 151,56 N/mm2 h = 151,46 N/mm2 

kh =C~or2 kh =C~or2 

k =(~r2 
h 151,56 

k =(~r2 
h 151,46 

kh = 0,998 kh = 0,998 

fo5 = fos . kh . k, f 05 = f 05 . k h . k I 

f05 = 14,16 · 0,998 · 1 f 05 = 26,64 . 0,998 . 1 

f05 = 14,13N/mm2 f05 = 26,59N/mm2 

fk = f osk,kv fk = fo5k,kv 

t. = 14,13. 0,77 ·1 f. = 26,59 . 0,79 ·1 

t. = 10,88 N/mm2 f. = 21,01 N/mm 2 

Inschalen 

De karakteristieke waardes voor de dichtheid, de Elasticiteitsmodulus en de buigsterkte zijn 
voor beide steekproeven bepaald. Deze kunnen nu vergeleken worden met de waardes van 
de sterkteklassen. Tabel 8 bevat een selectie. 

Grootheid Symbool Sterkteklassen Eenheid 

C14 C16 C18 C20 C22 C24 

buigsterkte fm;O;reo 14 16 18 20 22 24 N/mm2 

volumieke massa Preo 290 310 320 330 340 350 kg/m3 

treksterkte (evenwijdig) ft;O;reo 8 10 11 12 13 14 N/mm2 

treksterkte (loodrecht) ft:90:reo 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 N/mm2 

druksterkte (evenwijdig) fc·O·reo 16 17 18 19 20 21 N/mm2 

druksterkte (loodrecht) fc·QQ·reo 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 N/mm2 

schuifsterkte fv·o·reo 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 N/mm2 

Elasticiteitsmodulus in de 
Eo;ser;rep 7 8 9 9.5 10 11 kN/mm2 

bruikbaarheidstoestand 
Elasticiteitsmodulus in de 

Eo;u;rep 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 kN/mm2 

uiterste grenstoestand 
Elasticiteitsmodulus E9o:seneo 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 kN/mm2 

afschuivingsmodulus Gseneo 0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 ki\J/mm2 

TabeiB: [16] Selectie van sterkteklassen met aangegeven de drie karakteristieke eigenschappen 
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In Tabel 9 zijn de karakteristieke mechanische eigenschappen, bepaald met het 
laboratoriumonderzoek, samengevoegd. 

Koster Robusta 
Pos 304,1 kg/m3 Pos 390,0 kg/m3 

E 7315,9 N/mm2 E 10972,2 N/mm2 

fk 10,9 N/mm2 fk 21,0 N/mm2 

Tabel 9: Karakteristieke eigenschappen van de steekproeven 

Wanneer deze waardes vergeleken worden met de waardes van de sterkteklassen kan het 
hout worden ingeschaald. Om ingedeeld te worden in een bepaalde sterkteklasse moeten de 
waarden aan het minimum van die sterkteklasse voldoen. 

Op basis van de dichtheid en de Elasticiteitsmodulus zou de Koster kunnen ingeschaald 
worden in klasse C14. Helaas is de buigsterkte zo laag, dat de Koster niet ingeschaald kan 
worden in een traditionele sterkteklasse. Theoretisch zou het hout ingeschaald kunnen 
worden in een hypothetische klasse C10. 

Ook bij de Robusta is de buigsterkte de kritische waarde. Op basis hiervan wordt de Robusta 
ingeschaald in klasse C20. 

De conclusie is dus dat de Koster wordt afgekeurd en dat de Robusta wordt ingeschaald in 
sterkteklasse C20. 

6. Stuikproef 

6.1 Inleiding 
In het derde deel van het volledige afstudeerverslag wordt een ontwerp besproken waarvan 
de hoofddraagconstructie wordt uitgevoerd in populierenhout. Omdat er geen informatie 
beschikbaar is over het gedrag van populierenhout bij verbindingen, wordt het totale 
laboratoriumonderzoek afgesloten met een klein onderzoek naar het stuikgedrag van 
populierenhout. 

6.2 Uitvoering 
Het experiment wordt uitgevoerd volgens EN 383 [13). In deze norm worden de afmetingen 
van de proefstukken, de boutdiameter, de methode van beproeven en de verwerking van de 
resultaten beschreven . De afmetingen van de gebruikte proefstukken staan beschreven in 
bijlage A. 

De proefopstelling voor de stuikproeven wordt getoond Figuur 20. In deze opstelling wordt 
een proefstuk over een metalen pen gedrukt, waarbij de benodigde kracht en de 
stuikvervorming van het hout aan de drukzijde maatgevend zijn voor de resultaten. 

Figuur 20: Proefopstelling stuikproef en stuikproefstuk 
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Voor het onderzoek zijn 5 proefstukken van de Populus Koster vervaardigd en 18 van de 
Populus Robusta. 

De proefstukken worden eerst belast tot 40% van de geschatte maximale waarde van de 
stuiksterkte. Deze situatie wordt 30 seconden aangehouden, waarna het proefstuk ontlast 
wordt tot 10% van de geschatte maximale waarde van de stuiksterkte. Na ook deze situatie 
30 seconden vast te houden, wordt het proefstuk uiteindelijk tot bezwijken of tot maximaal 5 
mm belast. 

In Figuur 21 wordt het resultaat van de proefstukken na beproeven getoond . Het rechter 
proefstuk, R18S, is na het bereiken van 5 mm vervorming doorbelast tot het proefstuk 
bezweek op splijting. 

Figuur 21: Proefstukken tot 5 mm stuikvervorming en tot splijten belast 

6.3 Resultaten 
Met deze stuikproeven kan de 'embedding strength', ofwel de stuiksterkte worden 
uitgerekend. Hierbij wordt de volgende vergelijking gebruikt: 

f = Fmax 
h d . t 

waarbij: 

fh = stuiksterkte [N/mm 2
] 

Fmax =maximaal opneembare totale belasting [N] 
d = diameter van het boutgat [mm] 
t =dikte van het proefstuk [mm] 

(17) 

Deze waarde is voor ieder proefstuk berekend en is, samen met andere karakteristieken, 
opgenomen in bijlage H. 

Vervolgens is deze waarde vergeleken met de waarde voor fh,n.k· met a is 0' , uit de EN 1995-
1-1 (Eurocode) [17], zowel met de waardes van de bekende dichtheid en diameter, als met de 
dichtheid uit de sterkteklasse (C20) en de theoretische diameter. Ook deze waardes zijn 
opgenomen in bijlage H. Ten slotte zijn de experimentele waardes en theoretische waardes 
uitgezet in Figuur 22. 
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Figuur 22: Resultaten stuikproef met horizontaal uitgezet de waardes uit het experimenteel 
onderzoek en verticaal de theoretische waardes. In de figuur: 1. resultaten Robusta met 
geschatte normale verdeling, 2. resultaten Koster met geschatte normale verdeling, 3. 
spiegellijn (lijn onder 45'), 4. theoretische waarde met de dichtheid van C20 en de 
theoretische boutdiameter. 

Uit deze figuur blijkt dat de theoretische waarde met de juiste dichtheid en boutdiameter de 
stuiksterkte overschat. Echter, wanneer gebruik gemaakt wordt van de waardes uit de 
sterkteklasse, namelijk C20, blijken de experimentele waardes juist veilig te zijn. In dit geval 
kunnen alleen de resultaten van de Robusta beschouwd worden, omdat de Robusta is 
ingeschaald in deze sterkteklasse. 
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Deel 3: Discussie Resultaten 
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Inleiding 
In het onderzoek zijn tot nu toe slechts de verschillende op zichzelf staande onderzoeken op 
de proefstukken van type 2 en de individuele resultaten besproken. In dit hoofdstuk worden 
de resultaten van deze onderzoeken gecombineerd en worden de onderlinge verbanden 
besproken. 

Visuele beoordeling versus de vierpuntsbuigproef 
De proefstukken zijn visueel beoordeeld op basis van vele verschillende visuele 
eigenschappen. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in bijlage C. Het is 
mogelijk dat enkele van deze eigenschappen, eventueel gecombineerd, invloed hebben op 
de dichtheid, de Elasticiteitsmodulus en/of de buigsterkte van de proefstukken die bepaald 
zijn door middel van de vierpuntsbuigsproef. 

Vanwege de steekproefgrootte en de relevantie van het volledige onderzoek is voor de 
vergelijking tussen beide onderzoeken de resultaten van de Populus Robusta meegenomen. 

De drie karakteristieke mechanische eigenschappen zijn vergeleken met de volgende 
eigenschappen die visueel vastgesteld zijn: 

• draadverloop 
• groeiringbreedte 
• aanwezigheid van het hart 
• kwasten (aandeel, locatie etc.) 

De overige eigenschappen, zoals boordergangen, wan, scheuren en vervormingen, kwamen 
maar sporadisch voor of hadden zeer lage waarden, zodat deze niet zijn meegenomen in het 
onderzoek. Dit betekent niet dat er geen verband kan bestaan tussen deze visuele 
eigenschappen en de mechanische eigenschappen. 

Bij de gebruikte methode worden de mechanische eigenschappen behandeld als afhankelijke 
variabelen. Dit betekent dat wordt onderzocht of zij afhankelijk zijn van bepaalde invloeden. 
De visuele eigenschappen worden behandeld als onafhankelijke variabelen . Getoetst wordt of 
de onafhankelijke variabelen significante invloed hebben op de afhankelijke variabelen, ofwel 
of de visuele eigenschappen significante invloed hebben op de mechanische eigenschappen. 

De afhankelijke variabelen kunnen worden toegepast als gewone variabelen. De 
onafhankelijke variabelen moeten worden gecategoriseerd, zodanig dat in iedere categorie 
ongeveer 15 proefstukken ingedeeld kunnen worden. Zie voor de achtergrondinformatie van 
de eigenschappen paragraaf 3.2. Voor de steekproef betekent dit dat er sprake kan zijn van 
twee of drie categorieën per visuele eigenschap. Dit leidt tot de volgende indelingen : 

• draadverloop (0 < 0,1133,0,1133 < 0,1667,0,1667 < 00 ) 

• groeiringbreedte (0 < 9 mm, 9 mm < 12 mm, 12 mm < oo) 
• aanwezigheid van het hart (hart niet aanwezig - hart wel aanwezig) 
• locatie kwasten (geen kwasten - buiten het midden - in het midden) 
• aantal kwasten (geen kwasten - minder dan 5 kwasten - meer dan 5 kwasten) 
• kwastaandeel (0 < 3,3333%, 3,3333% < 10,000%, 10,0000% < 00 ) 

• kwastaandeel aan de onderrand (geen kwasten- niet aan de rand- wel aan de rand) 

Op basis hiervan is onderzocht welke onafhankelijke variabelen invloed hebben op de 
afhankelijke variabelen en op welke manier. 

Het resultaat van het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage I. De significante relaties 
staan vermeld in Tabel10. 
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visuele eigenschap mechanische eiQenscha ppen 
dichtheid Elasticiteits- buigsterkte 

modulus 
draadverloop geen relatie geen relatie _geen relatie 
Qroeiringbreedte relatie geen relatie geen relatie 
aanwezigheid hart geen relatie geen relatie relatie 
kwasten 1. locatie Qeen relatie geen relatie geen relatie 

2. aantal geen relatie geen relatie relatie 
3. aandeel Qeen relatie geen relatie geen relatie 
4. aandeel aan rand geen relatie geen relatie geen relatie 
1+2 relatie i geen relatie geen relatie 
1+3 geen relatie geen relatie relatie 
1+4 geen relatie geen relatie geen relatie 
2+3 geen relatie geen relatie geen relatie 
2+4 geen relatie geen relatie geen relatie 
3+4 Qeen relatie geen relatie geen relatie 
1+2+3 geen relatie relatie relatie 
1+2+4 Qeen relatie Qeen relatie _geen relatie 
1+3+4 geen relatie geen relatie geen relatie 
2+3+4 Qeen relatie Qeen relatie _geen relatie 

Tabel10: Verbanden tussen visuele en mechanische eigenschappen 

Zoals te zien is in deze tabel zijn slechts 7 significante relaties tussen de visuele en de 
mechanische eigenschappen gevonden. Aangezien slechts 47 proefstukken gebruikt zijn bij 
het onderzoek, moet gezegd worden dat de kans op toevallige relaties ook aanwezig is. 
Verder heeft de kleine grootte van de steekproef ook het effect dat significante verbanden 
moeilijk aan te tonen zijn. 
Van de relaties is onderzocht of een verandering van de visuele eigenschap leidt tot een 
stijging of juist een daling van de mechanische eigenschap. Dit is getoond in Tabel 11. 

relaties effect 

groeiringbreedte dichtheid De dichtheid van proefstukken met kleine 
groeiringbreedtes is groter dan deze met 
gemiddelde groeiringbreedtes. Echter, het 
verschil van beide ten opzichte van grotere 
groeiringbreedtes is niet significant. 

aanwezigheid hart buigsterkte De aanwezigheid van het hart heeft een 
significant negatief effect op de 
buigsterkte. 

kwastaantal buigsterkte Het kwastaantal heeft een significant 
negatief effect op de buigsterkte. 

kwastlocatie en -aantal dichtheid De specifieke relatie van de kwastlocatie 
met het kwastaantal en de dichtheid is 
vanwege de kleine steekproef onduidelijk. 

kwastlocatie en -aandeel buigsterkte De specifieke relatie van de kwastlocatie 
met het kwastaandeel en de buigsterkte is 
vanwege de kleine steekproef onduidelijk. 

kwastlocatie, -aantal en -aandeel E-mod De specifieke relatie van de kwastlocatie 
met het kwastaantal en met het 
kwastaandeel en de Elasticiteitsmodulus is 
vanwege de kleine steekproef onduidelijk. 

kwastlocatie, -aantal en -aandeel buigsterkte De specifieke relatie van de kwastlocatie 
met het kwastaantal en met het 
kwastaandeel en de buigsterkte is 
vanwege de kleine steekproef onduidelijk. 

Tabel 11: Effecten van de visuele op de mechanische eigenschappen 
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Op basis van de gevonden relaties kan slechts voor een aantal visuele eigenschappen 
gesteld worden dat deze daadwerkelijk aantoonbaar invloed hebben op een mechanische 
eigenschap. Dit zijn de volgende: 

• De aanwezigheid van het hart in de balk leidt tot een gemiddelde verlaging van de 
buigsterkte van 15,7 N/mm2

. 

• De toename van kwasten leidt tot een daling van de buigsterkte. 

Op basis van deze conclusies kan geen pakket van harde eisen opgesteld worden die de 
classificatie C20 garanderen. In Tabel 12 zijn de visuele gegevens van de steekproef met 47 
proefstukken van de Populus Robusta samengevat. Bij het visueel inschalen van nieuwe 
partijen voor C20 kunnen de aanbevelingen en de harde eisen wel als uitgangspunt gebruikt 
worden . 

visuele eigenschappen partij Robusta (47 aanbeveling harde eisen 
kenmerken balken) 
boordergangen • 3 balken bevatten De balken 

boordergangen mogen geen 
• bij geen van de balken was er boordergangen 

kans op uitbreiding van de bevatten. 
boordergang(en) 

• maximale afmetingen: 
lengte: 200 mm 
inhoud: 46000 mm 3 

draadverloop • verloop over 150 mm lengte De waarde van 
maximum: het draadverloop 
0,36 (=54 mm/150 mm) mag maximaal 
gemiddelde: 0,36 bedragen . 
0,146 (=22 mm/150 mm) 

groeiringbreedte • bereik De gemiddelde 
minimum: 6 mm groeiringbreedte 
maximum: 18 mm van de 
gemiddelde: 10,5 mm steekproef mag 

maximaal 11 mm 
bedragen 

plaats van het • 42 balken bevatten geen hart De balken 
hart • 5 balken bevatten wél het hart mogen geen hart 

bevatten. 
kwasten • 11 balken hebben geen maximale Het aantal 

kwasten waarden kwasten moet 
• locatie: • locatie: beperkt 

14 balken hebben de geen gehouden 
maatgevende kwasten 1 buiten aanbeveling worden . 
de middelste helft van de balk 
22 balken hebben de 
maatgevende kwasten binnen 
de middelste helft van de balk 

• aantal: • aantal: 
28 balken hebben minder dan 5 
5 kwasten maatgevende 
8 balken hebben meer dan 5 kwasten 
kwasten toestaan 

• conditie: • conditie: 
van 35 balken was er sprake alleen vaste 
van vaste kwasten kwasten 
slechts 1 balk bevatte losse toestaan 
kwasten 

1 Maatgevende kwasten zijn kwasten met een diameter groter dan 10 mm. 
2 Mogelijk kritieke kwasten zijn kwasten die geheel of gedeeltelijk aan de onderkant van het proefstuk zitten en 
daarmee de kans op bezwijken van de balk op die locatie aanzienlijk vergroten . 
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• aandeel over 150 mm lengte: • aandeel: 
maximum: 32,2% van het 30% toestaan 
totale balkdoorsnedeoppervlak 
gemiddeld: 11% van het totale 
balkdoorsnedeoppervlak 
(alleen balken met kwasten 
meegenomen) 

• mogelijk kritieke kwasten2 aan • kritieke 
de rand: kwasten: 
12 balken hebben geen geen 
kwasten aan de rand aanbeveling 
24 balken hebben wél mogelijk 
kritieke kwasten aan de rand 

scheuren • er zijn slechts 2 balken met maximale 
geen enkele scheur waarden 

• breedte hartscheuren: • hartscheur: 
maximum: 4 mm niet toestaan 

• project ringscheuren : • ringscheur: 
slechts 1 balk bevat projectie 1 0 
ringscheuren mm 
projectie: 11 mm 

• breedte kopscheuren : • kopscheur: 
maximum: 2 mm 2 mm breed 

• lengte langsscheuren: • langsscheur: 
maximum balk met hart: 2850 160 mm lang 
mm 
maximum balk zonder hart: 
160 mm 

• breedte splijtscheuren : • splijtscheur: 
maximum balk met hart: 5 mm 3 mm breed 
maximum balk zonder hart: 3 
mm 

• lengte splijtscheuren: • 300 mm lang 
maximum balk met hart: 1130 
mm 
maximum balk zonder hart: 
380mm 

• breedte eindscheuren: • eindscheur: 
maximum: 3 mm 3 mm breed 

• lengte eindscheuren: 
maximum: 232 mm 200 mm lang 

vervormingen • gebogen: 
maximum: 12 mm 
gemiddeld: 3,1 mm 

• krom : 
maximum: 12 mm 
gemiddeld: 3,2 mm 

• scheluw: 
maximum: 6 mm 
gemiddeld: 1 ,8 mm 

• hol: 
_geen van de balken is hol 

wan • 6 balken bevatten wan wan toestaan tot 
5% van het totale 
balkdoorsnede-
oppervlak (zie 
'kwasten'). 

Tabel 12: Lijst visuele eigenschappen steekproef Populus Robusta 
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De Mobile Timber Grader versus de vierpuntsbuigproef 
De gegevens van de onderzoeken kunnen op twee manieren met elkaar vergeleken worden, 
namelijk door de classificaties per balk te vergelijken en door de gevonden Elasticiteitsmoduli 
naast elkaar te leggen. 

Classificaties 
Met behulp van de Mobile Timber Grader worden balken individueel ingeschat in 
sterkteklassen. Dit gebeurt op basis van de dichtheid en de berekende Elasticiteitsmodulus. 
In principe is het onjuist om met behulp van de gevonden waarden van de vierpuntsbuigproef 
balken individueel in te schalen. Deze waarden dienen gecombineerd te worden om de 
balken als partij in te schalen. 
Om toch tot een vergelijking per balk te komen, zijn de gevonden classificaties van de MTG 
individueel vergeleken met de classificaties per proefstuk uit de vierpuntsbuigproef. Hierbij is 
handmatig van ieder steekproef afzonderlijk de classificatie vastgesteld op basis van de 
gevonden waarden voor dichtheid, Elasticiteitsmodulus en buigsterkte. Net als bij de MTG 
worden de balken in een beperkt aantal sterkteklassen ingedeeld. De gegevens hiervan staan 
vermeld in bijlage G. In Tabel 13 staan de resultaten samengevoegd. 

Koster Robusta 
loofhout naaldhout loofhout naaldhout 

overschatting 0 1 0 22 
correct 22 21 26 19 
onderschatting 2 1 21 6 

Tabel13: Vergelijking MTG en vierpuntsbuigproef op basis van de classificatie 

Deze tabel toont hoe de gemeten waardes van de MTG in verhouding staan tot de werkelijke 
waardes, verkregen uit de vierpuntsbuigproef. Zo is met de instelling 'loofhout' voor de MTG 
de werkelijke classificatie van zowel de Koster als de Robusta nooit overschat. Met de 
instelling 'naaldhout' is bij de Robusta de werkelijke waarde 22 keer overschat. In de praktijk 
zou dit kunnen leiden tot onveilige situaties. 
Met betrekking tot populierenhout kan op basis van deze gegevens geconcludeerd worden 
dat de classificatie met de correcte instellingen, ofwel de instelling 'loofhout', veilig is . 

Elasticiteitsmod u I i 
Met de Mobile Timber Grader wordt ook een waarde voor de Elasticiteitsmodulus berekend. 
Deze waarde wordt mede gebruikt bij de classificatie van de proefstukken. Deze waardes zijn 
vergeleken met de berekende waardes uit de vierpuntsbuigproef, zie bijlage G. De resultaten 
zijn samengevat in Tabel 14. 

kolom 1 kolom 2 kolom 3 verschil : verschil: verschil : 
kolom 1 kolom 1 kolom 2 

vierpunts- MTG MTG en en en 
buigproef 'hardhout' 'zachthout' kolom 2 kolom 3 kolom 3 

[N/mm"] [N/mm"] [N/mm"] [N/mm"] [N/mm"] [N/mm"l 

Koster x 7315,9 8389,0 7710,7 -1094,6 -364,0 744,8 
s 1298,5 1167,0 1273,7 544,2 599,7 182,9 

Robusta x 10972,2 11960,4 11548,2 -1019,3 -583,8 412,2 
s 1022,4 1044,7 1108,7 494,0 580,0 234,7 

Tabel14: Vergelijking MTG en vierpuntsbuigproef op basis van de Elasticiteitsmodulus 

De gevonden waarden voor de Elasticiteitsmodulus door de MTG liggen voor het overgrote 
deel hoger dan deze van de vierpuntsbuigproef. Hierbij is verschil te maken tussen de 
invoering van de houtkwaliteit De MTG overschat de werkelijke waarde gemiddeld met 10% 
tot 13% met de instelling 'loofhout' en ongeveer 5% met de instelling 'naaldhout' . 
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Wanneer bijvoorbeeld de instelling 'loofhout' wordt beschouwd bij de Robusta, kan ook het 
volgende vastgesteld worden: 

Bij 46 van de 47 balken wordt de Elasticiteitsmodulus met gemiddeld 1019,3 N/mm2 

overschat. Deze gevonden waarden zijn daarmee onveilig onbetrouwbaar. 
De enige balk waarbij de werkelijke Elasticiteitsmodulus licht werd onderschat, balk 50, had 
een relatief lage dichtheid, was gescheurd en bevatte het hart van het hout. Al deze factoren 
kunnen invloed hebben op de lagere, gemeten waarde. 

Het gebruik van de MTG is zeker niet zonder risico. Het apparaat geeft voor de populier 
gevaarlijke overschattingen van de kwaliteit. 

Het houtvademecum en de vierpuntsbuigproef 
Voor de vergelijking met het houtvademecum worden de waardes van de Populus Robusta 
gebruikt. Voor deze kloon zijn de volgende waardes met behulp van het 
laboratoriumonderzoek verkregen: 

E = 1 0972,2 N/mm2 

fm = 20,47 N/mm2 

p05 = 390,0 kg/m3 

Het hout is ingeschaald op C20. 

Zoals beschreven in het hoofdstuk 'Reflectie literatuurstudie' zijn de gegevens in het 
houtvademecum afkomstig van onderzoek verricht aan proefstukken van 2x2x2 cm 3

. Hoewel 
dit vermeld staat in de inleiding van het boek is dit niet onmiddellijk duidelijk bij het gebruik. 
De kans bestaat dan ook dat de waardes in het houtvademecum worden ingezet als 
rekenwaardes voor constructieve toepassingen, met alle mogelijke risico's van dien. In Tabel 
15 worden de waardes van het houtvademecum en de waardes uit dit laboratoriumonderzoek 
vergeleken. De percentages voor de afwijking geven de overschatting van het 
houtvademecum ten opzichte van het laboratoriumonderzoek aan . 

houtvademecum [5] vierpuntsbuigproef afwijking 
vochtgehalte(%) bij proef 12 12 
vol. m (kg/m3

) bij proef 457 390,0 17,2% 
buigsterkte (N/mm2

) 70 20,47 242,0% 
Elasticiteitsmodulus (N/mm2

) 9700 10972,2 -11 ,6% 

Tabe/15: Vergelijking houtvademecum en vierpuntsbuigproef 

Uit deze vergelijking blijkt dat vooral de waarde voor de buigsterkte met 242% enorm wordt 
overschat. Dit kan in de praktijk zeer gevaarlijke situaties opleveren en in berekeningen waar 
de veiligheid wordt getoetst mogen de waardes van het houtvademecum nooit worden 
toegepast. 
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Deel 4: Statistiek 
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Inleiding 
De methodes om de karakteristieke waardes voor de dichtheid, de Elasticiteitsmodulus en de 
buigsterkte te berekenen staan beschreven in EN 384 [1 0]. Op basis van deze gegevens 
wordt de houtsoort ingeschaald in een van de sterkteklasses. Voor alle drie de waardes wordt 
een andere methode gebruikt en uit de norm blijkt niet wat de reden hiervan is. De kans 
bestaat dat onderzoekers weinig gevoel voor de materie ontwikkelen en slechts de norm 
volgen. 

In dit hoofdstuk wordt voor elke karakteristieke waarde afzonderlijk de methode beschreven. 
Waar nodig wordt dit aangevuld met enige relevante achtergrondinformatie. Ten slotte 
worden ook een aantal voorzichtige aanbevelingen gedaan . 

Ter illustratie worden voor dit onderzoek de resultaten van de Robusta gebruikt. 

Dichtheid 

Bewerking 
Voor het berekenen van de karakteristieke waarde van de dichtheid wordt een 5°/o-waarde 
bepaald met behulp van de volgende vergelijking: 

pk = Pos = (P -1,65 · S) (1 0) 

De presentatievorm van de schatter voor de dichtheid, p05, geeft aan dat in EN 384 [10] wordt 
uitgegaan van een normale verdeling van de steekproef. Deze wordt getoond in Figuur 23. 
De statistische berekeningen zijn gebaseerd op het gemiddelde en de standaarddeviatie. 

Pos = p -1,65 · S 

Figuur 23: Normale verdeling 

Aannames 
Bij de uitvoering van deze methode worden enkele aannames gedaan die het gebruik van 
deze methode rechtvaardigt. Twee worden hier besproken . 

Aangenomen wordt dat de steekproef representatief is voor de volledige populatie. Op basis 
van deze aanname kunnen conclusies getrokken worden voor de volledige populatie. Om 
representatief te zijn, moet de steekproef bijvoorbeeld gevormd worden door proefstukken die 
op aselecte wijze in de steekproef zijn beland. Aselect betekent dat alle proefstukken uit de 
volledige populatie evenveel kans moeten hebben om in de steekproef terecht te komen. 
In het geval van de Populus Robusta zouden in het algemeen de proefstukken dus afkomstig 
moeten kunnen zijn uit Nederland, maar ook Duitsland of misschien Japan, uit jonge bomen 
en oudere bomen, bomen gegroeid op natte of droge gronden, in de wind of in de luwte. In de 
praktijk bleek echter dat de proefstukken afkomstig zijn uit hetzelfde bos in Nederland en 
ongeveer dezelfde leeftijd hadden . Bij het gebruik van de gegevens moet dus gerealiseerd 
worden van welke populatie het geteste hout een steekproef van is. 

Van de steekproef zelf wordt aangenomen dat deze normaal verdeeld is . Wanneer gebruik 
gemaakt wordt van proefstukken die qua eigenschappen erg veel op elkaar lijken, zou dit 
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zeer goed mogelijk kunnen zijn . De proefstukken zijn daarentegen van hout. Veel 
eigenschappen, zoals het kwastaandeel, jaarringen, inhoudsstaften door groei en kern- of 
spinthout kunnen invloed hebben op de dichtheid, waardoor normaliteit niet meer helemaal 
vanzelfsprekend is. Ook is het waarschijnlijk dat de standaarddeviatie toeneemt. 

In Figuur 24 en Figuur 25 wordt het resultaat van de verdeling van de dichtheid van de 
Populus Robusta getoond, waarbij in Figuur 25 een visuele weergave wordt gegeven van de 
normaliteit. 
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Figuur 24: Verdeling van de dichtheid van de steekproef van de Pop u lus Rob u sta 
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Figuur 25: Normal Probability Plot van de steekproef van de Populus Robusta 

Met behulp van de Shapiro-Wilk-test kan normaliteit van de steekproef met betrekking tot de 
dichtheid van de Populus Robusta worden onderzocht. Het resultaat wordt weergegeven in 
Tabel16. 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Stalistic df Sig. Stalistic df Sig. 
VAR00001 .092 47 .2oon .969 47 .237 
* Th is is a lower bound of the true significance. 
a Lilliefars SiQnificance Correction 

Tabel16: Shapiro-Wilk-test op normaliteit 
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Normaliteit moet verworpen worden wanneer de significante waarde van de Shapiro-Wilk-test 
kleiner is dan 0,05. Uit de tabel blijkt dat deze waarde 0,237 is. Normaliteit kan dus niet 
verworpen worden. 

Opgemerkt dient te worden dat normaliteit ook niet bewézen is . Normaliteit kan namelijk niet 
bewezen worden. 

Alternatief 
In de norm wordt met 95% zekerheid een kritische ondergrens bepaald voor de dichtheid aan 
de hand van de waardes van de steekproef. Met dezelfde meetgegevens van de steekproef 
kan ook een 95% betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde van de totale populatie 
worden berekend. Omdat het gemiddelde en de variantie vooraf niet bekend is, zou voor de 
bepaling van het betrouwbaarheidsinterval gebruik gemaakt moeten worden van de Student t
verdeling. Opmerkelijk is , dat het resultaat van de methode uit EN 384 [1 0] nauwelijks 
afhankelijk is van de grootte van de steekproef. Bij het genoemde betrouwbaarheidsinterval 
zal het resultaat juist sterk afhankelijk zijn van de grootte van de steekproef. 

Voor de Populus Robusta zou de berekening van het betrouwbaarheidsinterval als volgt tot 
stand komen: 

- s - s 
X- tn-1:a/ 2 · .Jn < J1 < X+ t n-1:a/2 · .Jn (18) 

waarbij : 
x = het gemiddelde van de steekproef 
tn- 1 :a~2 =waarde uit de standaard Student t-verdeling 
s = de standaarddeviatie van de steekproef 
n = aantal proefstukken in de steekproef 
IJ = het gemiddelde van de volledige populatie 

Gekozen wordt voor een betrouwbaarheidsinterval van 90%. 
- s - s 
X- t n-1:a/2 · .Jn < J1 < X+ t n-1;a/2 · .Jn 

474,0-1,678 . 
5~ < J1 < 474,0 + 1,678 . 

5~ 
v47 v47 

461,5 kg/m 3 < J1 < 486,5 kg/m 3 

Met een betrouwbaarheid van 90% zal de gemiddelde waarde voor de dichtheid van de 
volledige populatie tussen 461,5 kg/m 3 en 486,5 kg/m3 liggen. Met een betrouwbaarheid van 
95% zal de gemiddelde waarde voor de dichtheid van de volledige populatie dus groter zijn 
dan 461,5 kg/m3

. 

Elasticiteitsmodulus 

Bewerking 
Voor het berekenen van de karakteristieke waarde van de Elasticiteitsmodulus wordt het 
gemiddelde van de steekproef bepaald. Dit is een zeer gebruikelijke methode en suggereert 
geen statistische achtergrond of aannames. Deze methode suggereert alleen dat het 
gemiddelde van deze steekproef vergelijkbaar is met het gemiddelde van de volledige 
populatie. 

Aanbeveling 
Het gemiddelde van de steekproef zal het werkelijke gemiddelde beter benaderen wanneer 
meer proeven worden uitgevoerd. Ook kan een betrouwbaarheidsinterval worden berekend . 
Gekozen zou kunnen worden om een bepaling toe te voegen dat het interval een maximum 
kent dat bij overschrijding gecorrigeerd kan worden door meer proefstukken toe te voegen . 
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Buigsterkte 

Bewerking 
De gebruikte methode voor het berekenen van de karakteristieke waarde voor de buigsterkte 
is een manier waarbij geen aannames voor de verdeling gedaan hoeven te worden. Het lijkt 
op de methode waarbij de mediaan wordt bepaald. Een dergelijke methode is bijvoorbeeld 
ook bekend bij de economie, waarbij gewerkt wordt met kwartielen, waarbij bijvoorbeeld het 
eerste kwartiel bepaald wordt door de getalswaarde die de laagste 25% scheidt van de hoger 
gelegen waarden. 

Voor het berekenen van de buigsterkte worden de resultaten per proefstuk in oplopende 
volgorde naast elkaar geplaatst: links de laagste waarde en rechts de hoogste. Vervolgens 
wordt (handmatig) een getalswaarde bepaald waarbij 5% van de gegevens kleiner of gelijk 
zijn, het 5de percentiel. Zie Figuur 26 voor een voorbeeld met de waardes van de steekproef 
van de Robusta, terggebracht naar 40 proefstukken. Bij 40 proefstukken is dit dus de 
werkelijke waarde die hoort bij het 2de proefstuk. Wanneer dit geen werkelijke waarde is, moet 
overigens lineair geïnterpoleerd worden. 

2 3 
26,5 26,9 

fm:o;rep = 26,5 N/mm2 

Figuur 26: Verdeling van een onderzoek naar buigsterkte met 40 proefstukken 

Uit deze methode blijkt dat veiligheid een grote rol speelt bij het bepalen van de 
karakteristieke waarde. Enkele uitschieters, ofwel outliers, kunnen de waarde drastisch naar 
beneden trekken. 

Alternatief 
Het is noodzakelijk om voor de buigsterkte een zeer veilige waarde te nemen. Wanneer deze 
waarde als karakteristiek kan worden beschouwd, wordt niet duidelijk uit de analyse van de 
methode. Om deze reden kan geen goed alternatief worden geboden die aansluit bij de 
wensen van EN 384. 

Aanbeveling 
Wanneer gekozen wordt om de genormeerde methode te blijven gebruiken, zouden meer 
proeven moeten worden uitgevoerd om het effect van de outliers te verkleinen. Een kleine 
steekproef kan een nodeloos lage karakteristieke waarde opleveren. 
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Deel 5: Conclusies 
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Visuele eigenschappen 
Van de visuele eigenschappen zijn slechts twee duidelijke significante relaties gevonden die 
invloed hebben op de mechanische eigenschappen van de Populus Robusta. De oorzaak 
hiervan is vooral te zoeken bij het kleine aantal proefstukken. Op basis van de huidige 
gegevens kunnen geen definitieve conclusies getrokken worden met betrekking tot de relatie 
tussen de visuele en de mechanische eigenschappen. 

Mobile Timber Grader 
Uit het onderzoek is gebleken dat de Mobile Timber Grader met de juiste instellingen de 
Populus Koster en de Populus Robusta goed of te laag inschalen in de sterkteklassen. Voor 
het inschalen voor een hele partij kan deze methode als veilig worden beschouwd. Het 
verdient in het algemeen aanbeveling om de Mobile Timber Grader voor deze toepassing te 
perfectioneren. 

De Elasticiteitsmodulus van de onderzochte populierensoorten wordt met de MTG gemiddeld 
met 5% tot 13% overschat. Dit kan ongewenste situaties opleveren. Het wordt aangeraden 
om de Mobile Timber Grader voor dit doel slechts voor indicaties te gebruiken. 

Classificatie 
De Populus Koster is in theorie ingeschaald in de fictieve sterkteklasse C1 0. In de praktijk 
betekent dit dat de Populus Koster is afgekeurd. 

De Populus Robusta is ingeschaald in de sterkteklasse C20 en kan, mits verstandig 
gedetailleerd, ook als zodanig gebruikt worden in de bouw. 

De classificatie van de Populus Robusta is gebaseerd op 4 7 proefstukken. Het verdient 
aanbeveling om het onderzoek uit te breiden me meer proefstukken en eventueel ook 
proefstukken die de representativiteit van de steekproef vergroot. Deze aanbeveling geldt ook 
voor de Populus Koster. 

Houtvademecum 
In het houtvademecum worden de resultaten getoond zoals deze zijn gevonden aan foutvrije 
proefstukken van 2x2x2 cm 3

. Dit suggereert onjuistheden voor de constructieve toepassing in 
de bouw. 
Bij het onderzoek naar de Populus Robusta bleek dat vooral de karakteristieke buigsterkte 
behoorlijk wordt overschat met 242%, namelijk 70 N/mm2 versus 20,47 N/mm2

. Hieruit kan 
slechts een conclusie getrokken worden: 

De waardes uit het houtvademecum zijn niet geschikt voor berekeningen aan hout met 
constructieve afmetingen. 

Stuik 
Het onderzoek naar het stuikgedrag van populierenhout is voorlopig enig in zijn soort. Dit is 
niet eerder uitgevoerd. Op basis van het kleine aantal proefstukken kan geconcludeerd 
worden dat het werkelijke stuikgedrag van de Populus Koster onderschat wordt door de 
theoretische berekeningen. De berekeningen zijn dus veilig. 
Aanbevolen wordt om meer proefstukken te onderzoeken op stuik om meer inzicht in het 
stuikgedrag te verkrijgen. 
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