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"Het loodrecht op druk belosten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balken"' 

Tu J =Unlwrstt11t f e u_, __ ---

"As engineers we are not that interested in how strong the material is; what we must know is how 
weak the material can be" - 'Borg Madsen, University of British Columbia (Vancouver), 2000' 
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"Het loodrecht op druk be Josten von de houtveze/ bij discreet ondersteunde balk en" ---
Samenvatting 

In het construeren met hout zijn de verbindingen meestal maatgevend bij het bepalen van de 
dimensies van de algehele constructie. De druksterkte loodrecht op de houtvezel (fc90) veroorzaakt 
vaak kritische situaties in de bruikbaarheidsgrenstoestand. Dit onderzoek gaat in op verbindingen 
waarbij drukspanningen loodrecht op de houtvezel (ac90) voorkomen bij balken die niet geheel, of 
wei discreet, ondersteund zijn. De spreiding van deze spanningen, welke wordt gebruikt bij de 
toetsing van de verbinding, wordt onderzocht aan de hand van een literatuuronderzoek, eindige 
elementen model en experimenteel onderzoek. 

De ac90 wordt getoetst door deze te vergelijken met de fc90·k90• De kc90-factor neemt het effect mee 
van de belastingsconfiguratie, de splijtmogelijkheid en de mate van drukvervorming. Er is geen 
eenduidige testmethode van de fc90 voor houten proefstukken vastgesteld. Dit blijkt wei uit de vele 
publicaties die over dit onderwerp zijn geschreven. Wei is men het er over eens dat de optredende 
spanning loodrecht op de houtvezel (ac9o) gespreid moet worden over een effectieve lengte (let). E 
is echter geen overeenstemming over de grootte van de let· Riberholt stelt met zijn theorie dat de 
ac90 gespreid mag worden over een hoek 1:3. De balkhoogte en balkbreedte hebben hierbij invloed 
op de spreiding van de spanningen. Madsen maakt echter een stap door de balkhoogte 
onafhankelijk te stellen van de spreiding van de ac90• De Eurocode 5/A1 normtekst stelt namelijk 
dat bij de belastinglengte 30mm aan elke zijde opgeteld moet worden. Van der Put ontwikkeld een 
analytisch model aan de hand van de plasticiteitstheorie, waarbij wordt bewezen dat de ac90 zich 
spreiden over een hoek 1:1.5. De spreiding wordt hierbij dus weer afhankelijk van de balkhoogte. 
Deze theorie is aileen nog bewezen voor continu ondersteunde balken. Het doel van dit onderzoek 
is om in kaart te brengen wat de spreiding is van de ac90 en of deze spreiding overeen komt met de 
opgestelde theorie van Van der Put. 

Na het literatuuronderzoek wordt een eindige elementenmodel (EEM) ontwikkeld met behulp van 
het programma Abaqus. Met dit EEM wordt gekeken naar de invloed van de balkhoogte en 
overspanning van de balk op de spreiding van de ac90• Bij de modellering van de driepuntsbuigproef 
wordt gebruik gemaakt van de symmetrie-as van de gekozen geometrie, zo wordt maar de helft 
van de balk gemodelleerd. Om de dwarscontractie in beeld te brengen wordt het model 3-
dimensionaal ingevoerd. Om een realistisch beeld te krijgen van de spanningen en vervormingen 
wordt het model elastisch-plastisch doorgerekend, gebruikmakende van 3-dimensionale 
elementen met reduceerde integratie. 

In totaal worden 4 verschillende balkhoogten onderzocht, te weten: 145mm(A), 220mm(B), 
400mm(C) en 600mm(D). Binnen deze 4 groepen wordt onderscheid gemaakt tussen 3 
overspanningen: 590mm{02), 880mm{03) en 1190mm{04). Deze balken worden belast totdat de 
buigsterkte is bereikt {24 N/mm2

) of dat het verschil tussen de zakking van de bovenzijde en de 
onderzijde 10% is van de balkhoogte. 

De resultaten van de verscheidene modellen wijzen op een tweesplitsing in de modellenreeks: zo 
bezwijken de A- en de B-modellen op buiging, terwijl de C- en D-modellen tot 10% rek belast 
worden (en dan nog niet bezweken zijn). Aangezien er bij de experimentele proeven aileen maar 
vervormingen gemeten kunnen worden, wordt bij er in de numerieke fase ook aileen gekeken naar 
de vervorming van de balk. Vanuit deze vervorming kan het gedrag van de ac9o voorspelt worden. 

De vervormingen die ontstaan bij de modellen kunnen onderverdeeld worden in de doorbuiging en 
de indrukking van de balk. In kader van dit onderzoek is het vooral interessant om te kijken naar de 
zone direct rond de belastinginleiding, ook wei de indrukkingszone genoemd. Deze 
indrukkingszone bestaat uit ingedrukte vezels en uit vezels die in een 5-vorm gebogen zijn door de 
dwarskracht. Om in kaart te brengen hoe groot het effect hiervan is over de balkhoogte wordt 
gebruik gemaakt van horizontale en verticale vervormingspaden. Deze paden, welke de 
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vervormingen beschouwen over de gena men horizontale of verticale doorsneden, Iaten zien waar 
het effect van de indrukking van de balk overgaat in de doorbuiging van de balk. Via deze manier 
kunnen de afmetingen van de indrukkingszone bepaald worden. 

Uit de analyse blijkt dat de afmetingen van de indrukkingszone (let en het) afhankelijk zijn van de 
balkhoogte en de overspanning. Hoe grater de balkhoogte en de overspanning, des te grater de 
afmetingen van de indrukkingszone. Echter worden er wei grenswaarden gevonden voor de 
afmetingen; zo blijkt let maximaal 560mm te bedragen en de het 140mm. De gevonden spreiding die 
bij deze afmetingen hoort ligt rand de geschatte 1:1.5 volgens de theorie van Vander Put. 

Aan de hand van de resultaten van het EEM wordt een rekenmodel opgesteld, welke kan dienen als 
basis voor de Eurocode 5 normtekst. Aangezien de theorie van Van der Put als basis dient voor dit 
model wordt het vernieuwde model het Van der Put-De Leijer model genoemd. De spreiding van 
de ac9o is in dit model afhankelijk van de balkhoogte, maar moet begrensd worden met de 
maximale let en het waarden: let=l+2·1,5·h s 520mm met het=0,35h 

Om de resultaten van de EEM-en te controleren worden er diverse proeven uitgevoerd in het Van 
Musschenbroeck laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven. De werkelijke spreiding 
van de ac90 wordt onderzocht door het uitvoeren van driepunts-buigproeven. Met behulp van 
verplaatsingsmeters en het meetsysteem ESPI worden de krachten en vervormingen in kaart 
gebracht. Uit de analyse van de kracht-verplaatsingdiagrammen (F/u) blijkt dat de optredende 
vervormingen veel grater zijn dan in de EEM-en. Dit komt mede doordat in het EEM gebruik 
gemaakt is van een materiaalmodel waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen druk en trek. 
Tevens zijn er in dit model geen mogelijkheden tot scheuren. Vooral dit laatste gegeven 
veroorzaakt een groat verschil tussen de werkelijke vervormingen en de gemodelleerde 
vervormingen. 

Met behulp van het ESPI-meetsysteem worden horizontale en verticale vervormingspaden 
geproduceerd en geanalyseerd. Uit deze analyses blijkt dat de het overeenkomt met de voorspelde 
het uit de Abaqus-modellen. De bepaling van de let blijkt erg lastig via de vervormingspaden. De Flu
diagram men dienen dan oak verder te worden geanalyseerd. Uitgaande van de standaard 
drukproefsituatie (bijv. voor de fc90) wordt er vanuit het Flu-diagram teruggerekend naar een 
bezwijklast waarbij de fc90 bereikt wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaard fc90-

proefresultaten waarbij ft9o=2,90N/mm2
• Door een 10% offsetlijn te trekken in het F/u-diagram kan 

de bezwijklast Foffset berekend worden. 

Met behulp van de let en het waarden uit het ontwikkelde model wordt de voorspelde bezwijklast 
Fmodel berekend. Dit wordt gedaan voor de bestaande Eurocode 5/A1 en voor het Van der Put-De 
Leijer model. Het Van der Put-De Leijer-model blijkt statistisch gezien de beste voorspelling te 
geven van de werkelijke spanningsspreiding. Oak wordt er een hypothese opgesteld voor continu 
ondersteunde balken en dubbelzijdig belaste balken. Er wordt tot slot een voorstel gedaan om het 
model op te nemen in de Eurocode 5 paragraaf 6.1.5. 
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Eindrapportage afstudeerondenoek: 

"Het loodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balken" 

Voorwoord 
Voor u ligt de eindrapportage van mijn afstudeeronderzoek genaamd "Het loodrecht op druk 

belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balken". In deze rapportage wordt aandacht 

besteed aan het literatuur- , numeriek- en experimenteel onderzoek dat is uitgevoerd gedurende 

dit project. Het onderzoek gaat in op de bepaling van de spreiding van de drukspanningen 

loodrecht op de houtvezel bij balken die niet continu (ofwel, discreet) ondersteund worden. 

In februari 2009 begon ik vol goede moed aan dit interessante afstudeerproject. lnmiddels een jaar 

verder ben ik expert geworden op het gebied van druksterkte loodrecht op de vezelrichting. Het 

onderzoek had zijn 'ups' and 'downs', maar over het algemeen ging het in een rap tempo richting 

de eindstreep. Dit is onder andere te wijten aan mijn afstudeercommissie, te weten: Andre 

Jorissen, Ad leijten en Dennis Schoenmakers. Heren, van harte bedankt voor jullie kennis en steun 

gedurende dit project. 

Tevens wil ik ook graag het personeel van het Van Musschenbroeck laboratorium bedanken voor 

de gezelligheid en hulp bij het uitvoeren van de vele proeven: Eric Wijen, Hans Lamers, Theo van de 

loo, Cor Nanick, Johan van den Oever, Rien Canters, Martien Ceelen en Rajko Pavic. Ten slotte wil 

ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en bemoedigende koppen koffie! 

Eindhoven, 16 maart 2010 

Bas de leijer 
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1 lntroductie 
1.1 Probleemomschrijving 

Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

*Het loodrecht op druk be/as ten von de houtvezel bij discreet ondersteunde balkenu 

Bij veel verbindingen in bijvoorbeeld de houtskeletbouw treedt een drukkracht op die loodrecht op 

de vezelrichting van de houtvezels werken. Deze drukkracht zorgt voor spanningen loodrecht op de 

vezelrichting, die vervormingen van de vezels veroorzaken. Deze vervormingen kunnen leiden tot 

excessieve grote lokale vervormingen. Een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 1-1. De 

drukspanningen loodrecht op de vezelrichting zijn dan ook niet zozeer interessant in de uiterste 

grenstoestand, maar zeker wei in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

Figuur 1-1: links: ac90 bij discreet ondersteunde balken rechts: Excessieve vervarmingen daar de ac90 [57] 

Over de toetsing van de optredende drukspanning loodrecht op de vezelrichting (ac9o) met de 

capaciteit van het hout, de druksterkte loodrecht op de vezelrichting (fc90) , zijn in de laatste 

decennia diverse theorieen ontwikkeld. Sommige theorieen leiden tot een bruikbare normtekst, 

zoals houtconstructeurs deze toepassen bij het ontwerpen van houtconstructies. Bij deze toetsing 

wordt rekening gehouden met het feit dat de drukspanningen zich spreiden over een grotere 

lengte dan de oorspronkelijke belastinglengte. Deze effectieve lengte (let) is in veel theorieen 

afhankelijk van de balkhoogte van het te toetsen onderdeel. 

In de praktijk worden de verbindingen dan ook 'overgedimensioneerd' om excessieve 

vervormingen en scheuren in het hout te voorkomen. Met het toepassen van de huidige 

rekenregels in de Eurocode 5 Annex 1(54] worden er echter vaste waarden genomen voor de 

spreidingen van de ac90• Ook gelden voor bepaalde situaties deze rekenregels niet, zodat de 

aanname erg conservatief wordt. 

T.A.C.M. van der Put ontwikkelde in 2006 een theorie over deze spreiding van de ac90• Hij definieert 

aan de hand van eindige elementen modellen en analytische modellen een formule voor de 

bepaling van de let waaronder de Oc9o zich spreiden. De let is mede afhankelijk van de balkhoogte en 

de belastinglengte. De ontwikkelde rekenregel is echter aileen toepasbaar voor geheel 

ondersteunde balken. In de praktijk komen juist veel situaties voor waarin de drukspanningen 

gecontroleerd moet worden bij balken die niet geheel ondersteund zijn. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn te zien in onderstaand Figuur 1-2. Met dit onderzoek moet aangetoond worden of de 

ontwikkelde theorie van Van der Put ook geldt voor niet geheel ondersteunde balken. 

12 Hoofdstuk llntroductie 
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Figuur 1-2: Toepassing drukkracht /oodrecht op de vezelrichting {47}{9} 

1.2 Probleemstelling 
De theorie van Van der Put geeft uiterst betrouwbare waarden voor de spreiding van de ac9o voor 

continu-ondersteunde balken. Geldt de theorie van Van der Put ook voor discreet ondersteunde 

balken? Hoe groot is de spreidingshoek van de ac90 bij deze balken? 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

"Meer inzicht verschaffen in het gedrag van hout, belast door een drukkracht werkend loodrecht op 

de vezelrichting veroorzaokt door een dwarskracht ,bij een ligger met discrete ondersteuningen 

wisse/end in balkhoogte en overspanning". 

1.4 Werkwijze 
Dit afstudeeronderzoek begint met een kort literatuuronderzoek, waardoor het inzicht in het 

fenomeen druksterkte loodrecht op de houtvezel vergroot wordt. Tevens wordt er een vergelijking 

gemaakt van de huidige ontwikkelde theorieen. Dit zorgt voor een plaatsing van de verscheidene 

theorieen in de toetsing van de ac90• Bijvoorbeeld welke theorie een conservatieve waarde geeft en 

welke niet. 

Het tweede deel van dit afstudeeronderzoek bestaat uit het ontwikkelen van een eindige 

elementen model. Dit model moet een voorspelling geven van de spreiding van de ac90• Aan de 

hand van deze conclusies wordt een model opgesteld voor de bepaling van de let· 

Het derde deel bestaat uit het uitvoeren van diverse experimentele proeven in het laboratorium. 

Vervolgens worden de proefresultaten vergeleken met de resultaten uit het eindige elementen 

model. Uiteindelijk zorgt dit voor meer inzicht in de spreiding van de ac90 en de validiteit van het 

model van Van der Put voor discreet ondersteunde balken. 

1.5 Structuur van deze rapportage 
In hoofdstuk 2 zal kort worden ingegaan op het materiaal hout. Hierbij ligt de nadruk op de 

mechanische eigenschappen van het materiaal. In hoofdstuk 3 wordt de bepaling van de 

druksterkte loodrecht op de vezelrichting uitgelegd als mede een korte samenvatting gegeven van 

de ontwikkeling in het inzicht en theorieen over dit fenomeen. 

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling van het numerieke model uiteengezet. Zo wordt onder 

andere de geometrie en het materiaalmodel toegelicht. Hierna worden de resultaten besproken 

parograaf 1.2 Probleemstelling 13 
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van de ingevoerde eindige elementen modellen. Tevens wordt de ontwikkeling van het Van der 

Put-De Leijer model uiteengezet. Hoofdstuk 5 Iicht het experimentele onderzoek toe. Allereerst 

wordt de proefopstelling doorgenomen, vervolgens worden de resultaten besproken. Een 

vergelijking tussen het numerieke en experimentele onderzoek wordt gemaakt in hoofdstuk 6. Het 

ontwikkelde model tijdens het numerieke onderzoek wordt hierin vergeleken met de 

experimentele data en de bestaande theorieen. 

Hoofdstuk 7 laat de conclusies en aanbevelingen zien van het gehele onderzoek. Tevens wordt er 

een voorstel gedaan voor een normtekst betreffende de druksterkte loodrecht op de houtvezel. 
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2 Het materiaal hout 
2.1 Structuur 

Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

•Het loodrecht op druk belosten von de houtvezel bij discreet ondersteunde balk en* 

Hout komt regelrecht uit de natuur en bevat een vezelstructuur. Constructiehout is gezaagd uit de 

stam van een boom, welke de mechanische eigenschappen bevat om de kroon van de boom 

omhoog te houden. De kroon van de boom, bestaande uit takken en bladeren, zorgen voor het 

oppervlak om de chemische reacties te Iaten plaatsvinden die zorgen voor het groeien van de 

boom. In Figuur 2-1 is een doorsnede te zien van een boomstam. 

Figuur 2-1: Doorsnede boom met verschillende richtingen in het hout {24] 

De bast van een boom bestaat uit een droge kurkachtige laag en beschermt de boom tegen 

invloeden van buitenaf. Het cambium is de achterliggende laag en bevat het groeicentrum van de 

boom. Nieuwe cellen worden hier gevormd aan de buitenzijde van de laag; zodat de boom in 

diameter groeit. De groei van een boom is afhankelijk van het seizoen. Dit weerspiegelt zich in de 

aanwezigheid van jaarringen ofwel groeiringen. De leeftijd van een boom kan dan ook geschat 

worden aan de hand van deze ringen. Soms is in een stamdoorsnede voorjaarshout te 

onderscheiden. Het spinthout bevindt zich tussen het cambium en het kernhout. Deze laag zorgt 

voor de opslag en distributie van de voedingsstoffen. Dit gedeelte bestaat uit afgestorven en 

levende cellen. Het kernhout is het oudste gedeelte van de stam en dient primair als drager van de 

kroon. De cellen in dit kernhout zijn afgestorven. 

Hout bestaat grotendeels uit langgerekte kokervormige cellen. De cellen zijn gemaakt van cellulose 

en worden gestructureerd door lignine. De binding tussen de cellen wordt verzorgd door 

hemicellulosen. De orientatie van de cellen verdeelt het hout in drie richtingen: de radiale richting; 

de axiale richting en de tangentiale richting (zie Figuur 2-1). De cellulose zorgt voor treksterkte van 

het hout; de druksterkte wordt verzorgd door de lignine. 

De structuur van het hout kan aangetast worden door lokale vergroeiingen, natuurlijke groei en 

verwondingen door bijvoorbeeld brand. De aantastingen kunnen ingedeeld worden in natuurlijke 

aantastingen en seizoensaantastingen. Aangezien het hout uit de natuur komt is er altijd wei een 

aantasting aanwezig in het hout; het materiaal is dan ook inhomogeen te noemen. 

2.2 Mechanische eigenschappen 
Hout heeft gecompliceerde anisotrope eigenschappen welke leiden tot vele verschillende 

bezwijkmechanismen. Een doorsnede van hout moet op deze verschillende bezwijkmechanismen 

gecontroleerd worden. Er zijn 5 mechanische sterkte-eigenschappen van het hout te beschrijven: 

A) trek parallel op de vezelrichting D) druk loodrecht op de vezelrichting 

B) buiging E) trek loodrecht op de vezelrichting 

C) druk parallel op de vezelrichting 

16 Hoofdstuk 2 Het materiaa/ hout 
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Elke mechanische eigenschap heeft zijn eigen bezwijkmechanisme of een combinatie van 

verschillende bezwijkmechanismen. Dit rapport concentreert zich op de oc90, het 

bezwijkmechanisme optredend bij dit hout belast loodrecht op de vezel verschilt van die bij trek of 

druk evenwijdig met de vezel. De druksterkte loodrecht op de vezelrichting is afhankelijk van het 

vochtgehalte van het hout, echter heeft dit niet een dergelijk grate invloed op de sterkte als bij trek 

parallel aan de vezelrichting het geval is. Dit is te zien in Figuur 2-2. 
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D.Druk loodrecht op de vezelrichling E.lrekloodrecht op de vezelrichtlng 

Figuur 2-2: Relotie tussen vochtgeholte en de verschillende mechonische eigenschoppen [24] 

In Tabel 2-1 en Tabel 2-2 zijn overzichten te zien van de representatieve mechanische 

eigenschappen van gezaagd hout en gelamineerd hout. De ontwerpsterkte en elasticiteitsmodulus 

van het hout wordt met de volgende formules berekend [42]: 

J. = fc ;90;rep • k . k 
c;90;d Ym mod h 

(2-1) 

E = E c;90;rep • k . 1 
c;90;d Ym mod 1 + ljllcrp 

(2-2) 

waarin: Vm = materiaalfactor (1,0< Vm <1,3 volgens NEN 6760) 

kmod =factor die invloed van belastingsduur en vochtgehalte meeneemt (0,8<kmod<1,0) 

kh = hoogtefactor(voor dimensies houtafmetingen) (1,0<kh<1,30) 

ll.Jkrp =factor voor invloed belastingsduur; ofwel kruip (0< ll.Jkrp<S,4) 

De hoek van de belasting heeft grate invloed op de sterkte en stijfheid van het hout. Wordt er 
parallel aan de vezel belast; dan is er een veel grotere weerstand aanwezig dan hout dat loodrecht 
op de vezel wordt belast; hout is dus richtingsgevoelig. Dit is goed te zien in Figuur 2-3. Een 
trekbelasting leidt tot een brosse breuk, terwijl een drukbelasting leidt tot een taaie breuk; wat te 
vergelijken is met het vloeien van staal. 

porogroof 2.2 Mechonische eigenschoppen 17 
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Tabe/2-1 : Overzicht mechanische eigenschappen van verschiflende houtsoorten [12] 

Sterkteklassen met materiaaleigenschappen voor gezaagd populieren en 
naaldhout ( NEN 6760} 

Eigenschap C14 C16 C18 uo Cu C24 C%1 C]O C3S Eenheid 

fm;o;•p 14 16 18 20 22 24 XJ JO 35 N/mm2 

Eo~;•p 7000 8ooo 9000 9500 10000 11000 11500 12000 1JOOO N/mm2 

P.p 290 310 po 330 340 350 370 380 400 kg/ml 

ft;o;Np 8 10 11 12 13 14 16 18 21 N/mm2 

flifOi!Wp 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 o,6 o,6 0,6 N/mm2 

fc;o;.wp 16 17 18 19 20 21 22 23 25 N/mm2 

fCOfOir.t' 2,0 2,2 2,2 2.3 lr4 2,5 2,6 2,7 :r,8 N/mm:~. 

*v;o;.., 1,7 1,8 2,0 l,2 lr4 2,5 2,8 j,O ],4 N/mm2 

Eo;u;•p 4700 5400 6ooo 6400 6700 7400 7]00 Booo B]oo N/mm2 

EfO;&er;Np; nuldhout 230 270 300 320 330 JIO 380 400 430 N/mm2 

Gar;n~p 440 500 s6o 590 630 6CJO 720 750 810 N/mm2 

Tabe/2-2: Overzicht mechanische eigenschappen van verschil/ende ge/amineerde houtsoorten [12] 

Sterkteklassen met materiaaleigenschappen voor 
.a.. ineerd hout met ho "" . 

Elgenschap GL24h GL 28h GL 32h GL)6h Eenheid 

fgl; r~~;o;r.p 24 28 32 36 N/mm" 

Eg.;o;•r;twp 116o0 12600 13700 14700 N/mm" 

Pgt;•p ]80 410 430 450 lcg/m' 

f<Jij1;o;rep 16,5 19,5 2l.S 26 N/mm" 

f!Jf;I;'JO;•p 0,4 0,45 o,s o,6 N/mm" 

fgt;c;o;r.p 24 26,5 29 31 N/mm" 

f gl;<;'JO;•p l,J ~() ~l ],6 N/mm" 

f CJI;v;o;•p l.7 3-2 3-8 4-3 N/mm" 

~;o;u;ntp 9400 10200 11100 11900 N/mm" 

~;9o;111:r;rep 390 420 460 490 N/mm" 

Gg~;..,,.p JlO 780 Bso 910 N/mm~ 
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a 

Figuur 2-3: Spanning-rek diagram van hout; richtingsgevoeligheid van het hout 

In Figuur 2-4 is te zien wat de relatie is tussen de spanning en de rek wanneer de belasting 
loodrecht op de vezel aangrijpt. Er is niet echt een duidelijke bezwijkspanning te formuleren aan de 
hand van deze relatie, aangezien er bij de groei van de spanning onbruikbare grote niet-lineaire 
vervormingen ontstaan. Vandaar dat er bij de bepaling van de fc90 wordt gewerkt met het aflezen 
van de druksterkte bij een bepaalde rek of vervorming. Naar deze bepaling is de afgelopen 
decennia veel onderzoek gedaan. Moet de fc90 nu bepaald worden aan de hand van een plastische 
vervorming of via een vastgestelde rek? 

De methode die wordt gebruikt in EN 408 [43] is te zien in Figuur 2-4. Allereerst wordt de 
elasticiteitsmodulus bepaald door een lijn te trekken tussen a=0,1 fc90 en a=0,4 fc90• Er wordt dus 
gewerkt met een geschatte waarde van de fc90. De richtingscoefficient van deze lijn is gelijk aan de 
elasticiteitsmodulus. Deze lijn wordt vervolgens getransleerd totdat er 1% rek optreedt (ook wei 
1% offset lijn genoemd). Het punt waar deze getransleerde lijn de a/r.-curve kruist is gelijk aan ·de 
fc90. Dit is een eerste stap in een iteratief proces, aangezien er wordt gewerkt met een geschatte 
eerste waarde van de fc90• De iteraties gaan door totdat de geschatte waarde van de fc90 gelijk is aan 
de 'experimenteel bepaalde' fc90. 

a 
1 2 

0.1 fc,to 

0 0.01 

Figuur 2-4: Definitie van de sterkte en de elasticiteitsmodulus /oodrecht op de houtvezel volgens EN408 {55] 
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2.3 Bezwijkmechanismen 
In deze paragraaf worden de verschillende bezwijkmechanismen besproken van hout onderhevig 

aan een drukkracht werkend loodrecht op de vezelrichting. Allereerst wordt het knikken van de 

celwand beschreven; ten tweede het afschuiven van de jaarringen. 

2.3.1 Knikken van een celwand 

De houtstructuur kan met een simpel rietjesmodel gevisualiseerd worden zoals in Figuur 2-5 te zien 

is. De cellen kunnen gezien worden als lange slanke 'rietjes', die bij elkaar gehouden worden door 

middel van lijm. Deze lijm representeert de lignine aanwezig in het hout. Als de cellen belast 

worden door een drukkracht parallel aan de vezel gedragen de cellen zich als kolommen en knikken 

ze uit bij een bepaalde belasting, waarbij de cellen elkaar zijdelings steun geven. Druk parallel aan 

de vezelrichting geeft een taai bezwijkmechanisme. 

Bij druk loodrecht op de vezelrichting moeten de aangrijpende krachten door de celwanden 

worden opgenomen. De cilindrische celwanden werken als een soort van boog. Bij een bepaalde 

belasting bezwijkt er een aantal bogen in de dezelfde rij cellen, welke een kettingreactie 

veroorzaakt in de zone waarin de boog zich bevindt (zie Figuur 2-5). Hierdoor ontstaat een 

bezwijkzone in de doorsnede van het hout; het hout wordt hierdoor ingedrukt, zodat de totale 

hoogte van de doorsnede afneemt. Na het bezwijken van een rij cellen biedt het hout weer 

weerstand tegen de belasting. De spanning neemt weer toe, de rektoename neemt af totdat het 

hout bezwijkt. Voorafgaand aan dit proces vervormen de cellen zich elastisch. Dit taaie 

bezwijkproces is weergegeven in Figuur 2-5. Het knikken van een celwand is tevens te zien in Figuur 

2-6. Soms bezwijken er al bogen in de houtdoorsnede bij lage spanningen. Deze zorgen voor 

afname van de totale stijfheid van het materiaal, met als gevolg een afname in het spanning-rek 

diagram. Het elastische deel van de curve zal dan deels verdwijnen. 

De aanwezigheid van oneffenheden zoals kwasten zorgt voor een gecompliceerder 

bezwijkmechanisme, aangezien er dan lokale stijfheidsverschillen ontstaan binnen het materiaal. 

BEFORE LOADING AFTER LOADING 

Figuur 2-5: Links: Bezwijkmechanisme van hout onder druk 
loodrecht op de vezelrichting {39} 

IT 

strain hardening 

Tube collapse 

Initial elastic deformation + tube collapse 

Rechts: Spanning rek re/atie van het knikken van de 
ce/wanden {26} 
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Er is ook een verschil aanwezig tussen het radiaal, tangentiaal of axiaal belast hout. De axiale 
richting geeft een grotere weerstand tegen het knikken van de celwanden, dan de tangentiale en 
radiale richting geven. Dit is goed te zien in Figuur 2-7. 

+ + + + 

+ + + + + 
Figuur 2-6:Het knikken van een vat bij een drukkracht /oodrecht op de vezel {25] 
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Figuur 2-7: Niet /ineair gedrag van het hout onder een drukkracht /oodrecht op de vezelrichting in de axia/e,radia/e en 
tangentia/e richting {18} 
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2.3.2 Afschuiving van de jaarringen 

Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

uHet loodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balkenH 

Een tweede bezwijkmechanisme onder een drukkracht loodrecht op de vezel ontstaat bij de 
oplegging van een (lange) balk op een plaat. De actiekrachten die op de balk werken worden door 
de plaat opgenomen als reactiekrachten. Deze reactiekrachten zorgen voor een drukkracht 
loodrecht op de vezel. Tevens wordt er gedrukt aan de bovenkant van de balk (zie Figuur 2-8). Als 
dit gebeurt wanneer de jaarringen onder 45° staan, zal afschuiving ontstaan. Dit 
bezwijkmechanisme treedt meestal op als er geen goede hechting is tussen de jaarringen als gevolg 
van bijvoorbeeld een wan. Voorbeelden zijn te zien in Figuur 2-9. 

Failure Mode 

Top Cordj 
of Truss Plate 

High Loads 

Ffguur 2-B:Afschufvfng van de jaarringen {40} 

Figuur 2-9: Voorbee/den van het bezwijken van hout t.g.v. druk /oodrecht op de vezelrichting [4] 
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3 Druksterkte loodrecht op de houtvezel 
In dit hoofdstuk wordt kart ingegaan op de bepalingsmethoden van de druksterkte loodrecht op de 

houtvezel. Hierna wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de verschillende theorieen over deze 

fc90 en CJc9o· 

3.1 Bepaling van de druksterkte 
Er zijn verscheidene methoden om de fc90 experimenteel te bepalen. In deze paragraaf worden de 

twee procedures besproken die gebruikt kunnen worden: de ASTM-methode en de volledig belaste 

methode. 

3.1.1 ASTM-methode 

De druksterkte van het hout loodrecht op de vezel wordt bepaald door een standaard test. Deze 

test is ontwikkeld door het Amerikaanse instituut ASTM (American society for testing and 

materials) en wordt sinds 1926 gebruikt voor verificatie van de druksterkte loodrecht op de 

vezel[1]. Volgens ASTM D-143 kunnen de mechanische eigenschappen van een foutvrij (kwastvrij) 

houten proefstuk bepaald worden met de afmetingen bxhxd=51x51x152mm (Figuur 3-1). 

In het figuur is te zien hoe de f90 van het hout bepaald wordt. Deze druksterkte wordt gemeten 

door een proefstuk van hout loodrecht te belasten, waarbij de belasting gelijkmatig wordt verdeeld 

over 1
/ 3 deel van het bovenoppervlak door middel van een stalen plaat. Deze stalen plaat zorgt 

tevens voor een gelijkmatige inleiding van de spanningen in het hout over de doorsneden. Echter 

worden er in deze testsituatie tevens schuifspanningen (-r) ge"introduceerd in de doorsnede, 

doordat de belasting maar op 1
/ 3 deel van het bovenoppervlak aangrijpt. 

Figuur 3-1: Opstelling voor bepaling !c90 volgens ASTM-D-143 

stalen plaat 
SOxSOmm 
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3.1.2 Volledig belaste methode 

De tweede methode om een proefstuk te toetsen op de drukcapaciteit loodrecht op de 
vezelrichting is volgens Figuur 3-2. In deze proefopstelling wordt het houten proefstuk over het 
gehele bovenoppervlak belast met een drukkracht. In deze proefsituatie wordt er puur gekeken 
naar de spanningen die het hout aankan loodrecht op de vezel. Er zijn geen andere spanningen in 
het hout dan de Oc90• Het nadeel van deze methode is dat het in een praktijksituatie erg weinig 
voorkomt dat de krachten aileen via oc90 worden afgedragen naar de onderconstructie. Deze 
testmethode wordt in Europa toegepast en is daarom te vinden in de EN408 [43]. 

Een vergelijking tussen de ASTM-methode en de volledig belaste methode is te zien in Figuur 3-3. 
Met de ASTM-methode wordt een hogere waarde gevonden van de fc90 dan met de volledig belaste 
methode. Dit verschil kan zelfs oplopen tot een factor 2. 

stalen plaat 
45x70mm 

Figuur 3-2: Een proefstuk vol/edig be last voor de bepaling van de !<SO 

8~----------------------------· -. 
Q. 7 
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! 5 
• J 4 

J 3 
g,2 

! 1 
0~~~----~----r---~----~--~ 

0 2 4 6 

Strain (%J 

8 10 12 

Figuur 3-3: Spanning-rekdiagram van de ASTM-methode en de volledig be/aste doorsnede [48} 
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3.2 Ontwikkeling druksterkte loodrecht op de houtvezel 
Zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn er twee testmethoden om de fc90 te bepalen. Echter is 

hier geen eenduidigheid over in de houtwereld. Bij de ASTM-methode worden er veel hogere 

waarden verkregen uit de testresultaten. In deze paragraaf wordt toegelicht aan de hand van de 

normteksten hoe deze ontwikkeling van het inzicht in de druksterkte loodrecht op de houtvezel is 

gegaan. Een uitgebreider overzicht hiervan is te vinden in het literatuuronderzoek van dit 

afstudeerproject [32]. 

3.2.1 Eurocode 5 

De NEN-EN 1995-1-1[53] besteedt aandacht aan het fenomeen 'druk loodrecht op de vezelrichting' 
in paragraaf 6.1.5. Deze regels zijn gebaseerd op onderzoek van Riberholt uit 2000[48). Riberholt 
voerde proeven uit om te kijken wat het effect is van het uniform belasten van het bovenvlak of 
·het niet-volledig belasten van het bovenvlak (ASTM-methode). De fc90 wordt hierbij bepaald 
volgens de 10%-rek methode, aangezien er bij 1% rek een grote overcapaciteit van het hout 
onbenut wordt. 

Conclusies van dit onderzoek zijn onder andere te zien in Figuur 3-3. Riberholt toont aan dat bij de 
ASTM-methode een grotere waarde van de fc90 wordt verkregen in vergelijking met de uniform 
belaste methode. De stijfheid bij de uniforme methode blijkt ook nog eens lager te zitten, de 
rekken nemen dus sneller toe. Tevens legt Riberholt een verband tussen de balkhoogte en de 
spreiding van de oc90• 

Riberholt komt tot de volgende rekenregels, welke worden opgenomen in de Eurocode 5 
normtekst [53]: 

(3-1) 
waarin: 
Oc;90 = de rekenwaarde van de drukspanning loodrecht op de vezelrichting in de contactzone 
kc;90 = is een factor die rekening houdt met de belastingsconfiguratie, de splijtmogelijkheid en 

de mate van drukvervorming. Deze waarde ligt tussen de 1,0 en 4,0. 
fc;9o = de rekenwaarde van de drukspanning loodrecht op de vezelrichting 

De normtekst geeft voor diverse belastingsituaties regels voor de bepaling van de kc90 en de let· Een 

voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 3-4. 

a 'i 

iUU aaJ :r :0 2.5b I I : 1:3 ~ h 

J c:~ b 
• 

:! 912 

Figuur 3-4: Bepaling van de meewerkende verde/ingslengte bij een element met h/b s 2, (NEN-EN 1995-1-1, §6.1.5)[53} 

De kc90 factor wordt hier bijvoorbeeld als volgt berekend: 

( l )(lq )o.s 
kdJO = 2.38-- -

. 250 l 
(3-2) 
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3.2.2 Eurocode 5 annex 1 

---
(3-3) 

De annex 1 van de Eurocode 5[54] bevat onder andere een wijziging voor de normtekst van de 

druksterkte loodrecht op de vezelrichting. De voorgestelde en goedgekeurde rekenregels van 

annex A1 zijn gebaseerd op het werk van oa. Madsen [40] en Blass [6]. 

Madsen voert in 1982 onderzoek uit naar de ASTM-methode[39]. Hij komt tot de conclusie dater 3 

mechanismen in werking treden als het hout wordt belast door een dwarskracht: 

A) Het hout onder de plaat moet worden ingedrukt (in mm). 

Het hout gedraagt zich als een verenmodel. Het aandeel van dit mechanisme aan de totale 

druksterkte is gelijk aan de som van de belastingen van de veren als functie van het oppervlak [in 

N/mm2
] . 

B) De houtvezels rond de kanten evenwijdig met de vezelrichting worden veranderd in een nieuwe 

configuratie door middel van afschuiving. 

Het aandeel van dit mechanisme in de totale druksterkte zal gelijk zijn aan de effectieve lengte 

parallel aan de vezelrichting [in N/mm]. 

C) De houtvezels rond de kanten loodrecht met de vezelrichting worden in een S-vorm gebogen. 

Het aandeel van dit mechanisme is gelijk aan de som van de effectieve lengtes loodrecht op de 

vezelrichting [in N/mm]. 

Figuur 3-5: Visualisatie van mechanisme A,B en C {39] 

De ASTM-methode meet aileen de waarde van mechanisme A en is dus onrealistisch voor de 

bepaling van de f,90• Samenvattend geeft Madsen de volgende formule voor de samenstelling van 

de f,90: 

/c;90 = A·opperv/ak + B·leff;parallet+ C·leff;loodrecht (3-4) 

Door middel van proeven (n=720) wordt er aangetoond dat mechanisme B een verwaarloosbaar 

aandeel heeft hierin. De resultaten van de proeven Iaten zien dat de ASTM-methode erg 

conservatief is voor kleine belastingoppervlakken, maar juist onconservatief voor grate 

belastingoppervlakken. 

Blass en Gorlacher borduren voort op het onderzoek van 

diverse belastingconfiguraties. Zij stellen uiteindelijk 

F = A · b ·I+ C · b ==> F = A· b · (z + C) ult ult A 

Madsen en voeren proeven uit met 

de volgende ontwerpregel op: 

(3-5) 

De factor C/A kan ge'interpreteerd worden als de toename van de contactlengte loodrecht op de 

vezel aan beide zijden van het contactoppervlak. De gemiddelde C/A waarde ligt op 30mm en is 
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volgens Blass en Gorlacher onafhankelijk van de balkhoogte. Er moet dus 30mm aan elke zijde van 

de belastinglengte worden opgeteld om de effectieve lengte te bepa len. 

Dit resulteert in de volgende Eurocode 5/A1 normtekst: 

O"c;90 ::;; k c;90fc;90 ,d met {3-6} 

{3-7} 

Het effectieve oppervlak wordt berekend door aan beide zijden 30mm toe te voegen aan de lengte 

en dat te vermenigvuldigen met de breedte. Ook de kc;90 berekening wordt vereenvoudigd 

gegeven, en wei: ~;90 heeft minstens een waarde van 1 en maximale waarde van 1,75 {i.p.v. 4,0 in 

de eerdere Eurocode 5}. 

Voor continue opleggingen met I > 2h: 

kc;9o = 1,25 voor zachthout 

kc;9o = 1,50 voor gelamineerd zacht- hout 

Voor niet-continue/discrete opleggingen met I > 2h: 

kc;90 = 1,50 voor zachthout 

kc;90 = 1,75 voor gelamineerd zachthout met I s 400 mm 

I 
'f 1 

,, i( 

Figuur 3-6: A/bee/ding uit Eurocode 5 annex 1 {54} 

3.2.3 Van der Put theorie 

1 1 

uuu 

>" I , 

T.A.C.M. Van der Put, verbonden aan de Technische Universiteit Delft, geeft een theoretische 

verklaring voor de druksterkte loodrecht op de vezel en het effect van de drukkracht voor de rest 

van de doorsnede [45]. Met behulp van analytische functies kan een numerieke constructie van 

afschuiflijnen worden gecreeerd, zodat er een spanningspreidingsmodel ontstaat die het verloop 

van de hoofdspanningen laat zien in een doorsnede ten gevolge van een drukkracht {zie Figuur 

3-7}. Van der Put ontwikkelde dit model aangezien er grote aandacht was voor de drukkracht 

loodrecht op de vezel in verband met de ontwerpregels voor de Eurocode. Er wordt gebruik 

gemaakt van de plasticiteitstheorie. 
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a) Cl 

Figuur 3-7: Druk /oodrecht op de vezel a)actuele situatie b)aangenomen spanningsveld c)spanningsspreiding 1:1 en 1:1.5 

{28} 

De lengte van een proefstuk is mede bepalend voor de grootte van de Fc;90 . Hoe breder het 

proefstuk, hoe groter de maximale druksterkte loodrecht op vezel. 

Volgens Vander Put is deze relatie sa mente vatten in de volgende formule : 

f c 90 = C · f c9o .jL/'; ::::::: f c90 .jL/'; = f c90·d · k c90 , ' . ' . ' 
(3-8) 

Hierbij is L de effectieve lengte waar de drukkracht invloed heeft op het geprojecteerde vlak ens is 
de oplegbreedte van de reactie (meestal ingebracht door een stalen plaat volgens de ASTM
methode), ook te zien in Figuur 3-7. 'a' is de afstand van de oplegbreedte tot het einde van de balk. 
De hoek waaronder de spanningen ingeleid worden in de doorsnede verschilt per lengte van het 
proefstuk. 

De volgende ontwerptekst wordt aangedragen door Van der Put: 

(}'c;90 :::; k c;90fc;90;d 

Voor constructiedelen met die pte hs5b geldt het volgende: 

(3-9) 

(3-10) 

met Aet = effectieve contact oppervlak waar de drukkracht invloed heeft (met lengte let) 

A = het belastingoppervlak (met lengte I) 

met let = 1+2·1,5h met de voorwaarden: let< l+a; letS I+ 2 · 0,511 ; let S 3h (3-11) 

Voor dubbelzijdige belaste oppervlakken geldt het volgende: 

0 5+ 3h+[s 
' 2l 

(3-12) 

Enkele verschenen artikelen die de theorie van Van der Put analyseren Iaten zien dat de theorie 

een betere voorspelling doet van de werkelijkheid dan de Eurocode 5. Dit is onder andere te zien in 

Figuur 3-8 en Figuur 3-9. 
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Figuur 3-8: Overzicht van het geschatte gemiddelde van de /,;90 versus de gemiddelde test resultaten [34} 
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Figuur 3-9: Statistische analyse: Normaalkromme van 

1) Methode Vander Put 

2) Eurocode annex 1 methode voor 1% offsetlijn en 10% offsetlijn {28} 
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4 Numeriek onderzoek 
4.1 lnleiding 

Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

"Het loodrecht op druk belosten von de houtvezel bij discreet ondersteunde balkenN 

Om het spreidingsgedrag van balken met discrete ondersteuningen te onderzoeken, worden er 

diverse proeven uitgevoerd in het laboratorium. Het gedrag van deze balken wordt vooraf 

gesimuleerd door het maken van een eindige elementen model. Dit numerieke model en de 

proeven moeten zorgen voor een duidelijker beeld van de spreiding van de spanningen loodrecht 

op de vezelrichting bij de aanwezigheid van een dwarskracht, zoals vermeldt in de doelstelling van 

dit onderzoek (zie hiervoor paragraaf 1.3). 

De invoer van deze balken in een eindige elementen programma is gebaseerd op de 

daadwerkelijke afmetingen van de balken die beproefd gaan worden in het laboratorium. Er is 

gekozen om 3 verschillende modellen te simuleren per balk. Zo wordt er gekeken naar de invloed 

van de balkhoogte en de overspanning op de spreidingen van de oc90. Een overzicht van de te 

beproeven en te modelleren balken is te vinden in Tabel4-1 en Figuur 4-1. Hierin zijn de volgende 

variabelen te zien: 

h= hoogte balk [mm] 

b= breedte balk [mm] 

s= opleglengte [mm] 

a= afstand tussen de oplegging en het belastingoppervlak [mm] 

I= belastinglengte [mm] 

Ltot= totale balklengte [mm] 

Tabe/4-1: Overzicht van de ingevoerde ba/ken in het numerieke onderzoek, uit te voeren in het experimentele onderzoek 

Model hoogte h breedte b Opleglengte s 8elastinglengte I overspanning a LJ:ot soort 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

A A02 145 40 100 100 145 590 gezaagd 
A03 145 40 100 100 290 880 gezaagd 
A04 145 40 100 100 435 1170 gezaagd 

8 802 220 40 100 100 145 590 gezaagd 
803 220 40 100 100 290 880 gezaagd 
804 220 40 100 100 435 1170 gezaagd 

c C02 400 80 100 100 145 590 gelamineerd 
C03 400 80 100 100 290 880 gelamineerd 
C04 400 80 100 100 435 1170 gelamineerd 

D 002 600 80 100 100 145 590 gelamineerd 
003 600 80 100 100 290 880 gelamineerd 
004 600 80 100 100 435 1170 gelamineerd 

u'u 
D~ I I 

ttttt ttttt l b l 
L s ~ a L I ~ a J s ~ 

)\ Jl 

;. ... " " " " " , 
Ltot 

, 

Figuur 4-1: Geometrie balken met discrete ondersteuningen met de verschillende varia belen 
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De overspanning 'a' van de balk is gebaseerd op de balkhoogte van de A-modellen (h=145mm). Zo 

wordt de overspanning gevarieerd van lx hoogte(a=145mm) tot 3x hoogte(a=435mm). 

4.2 Abaqus 
Het simulatie programma Abaqus is ontwikkeld door het bedrijf 'Simulia', wat onderdeel is van het 

Franse bedrijf 'Dassault Systemes'. Abaqus is gebaseerd op de eindige elementen methode en 

werkt met modules die stapsgewijs het model opbouwen. Het voordeel van Abaqus ten opzichte 

van andere programmatuur is de handige en overzichtelijke interface. Zo kunnen de resultaten 

relatief gemakkelijk geanalyseerd worden en zijn er talloze opties om de geometrie aan te passen. 

Het programma bevat een preprocessor en een post-processor. De datataal Python wordt gebruikt 

om de ingevoerde data als script te verwerken en door te rekenen (te solven). Abaqus wordt vooral 

gebruikt in de automobiel-, vliegtuig- en industriEHe productiesector. 

De handige interface en het veelvuldig gebruik van Abaqus door J.C.M.(Dennis) Schoenmakers [SO] 

is mede de onderbouwing geweest om Abaqus te verkiezen boven het eindige elementen 

programma Ansys van Ansys Inc. Tevens is er een grotere uitdaging aanwezig om de nieuwe 

programmatuur onder de knie te krijgen. Er wordt gedurende dit afstudeeronderzoek gewerkt met 

Abaqus versie 6.8 [52]. 

4.3 Opbouw numeriek model 

4.3.1 Geometrie 

De balken worden driedimensionaal ingevoerd in het programma. Er wordt namelijk verwacht dat 

de balk onder de drukbelasting zijdelings kan gaan vervormen. Deze zijdelingse vervorming kan 

invloed hebben op de ontwikkeling van de Oc90• Vanwege de aanwezigheid van spiegelsymmetrie is 

gekozen om de helft van de balk te modelleren (zie Figuur 4-2). Dit scheelt aanzienlijk veel 

rekentijd. Het programma kan de balk toch als een geheel Iaten zien; dit gebeurd aan de hand van 

het spiegelen van de resultaten. 

a 
}I " 

Figuur 4-2: Opzet van het eindige elementen made/ 
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Figuur 4-3: Interface van Abaqus, met de ingevoerde geometrie (m.b. v. symmetrie) 

Er wordt gebruik gemaakt van een verplaatsingsgestuurde belasting gebaseerd op de kleine 

verplaatsingen-theorie. Er wordt gekozen voor een maximale vervorming van 10% ten opzichte van 

de hoogte van de balk; oak wei gedefinieerd als 10% 'rek'. Bij een dusdanige vervorming is de 

ontwikkeling van het spanningspatroon goed waarneembaar. Als de buigsterkte eerder bereikt 

wordt, dan wordt er niet verder belast. De modellen worden op basis van dit gegeven met elkaar 

vergeleken. Oak dit geeft waarden die makkelijker te meten zijn gedurende de experimentele fase 

van dit afstudeeronderzoek. Meer hierover wordt beschreven in paragraaf 5.2. 

Het model is opgebouwd uit twee delen: 

-de houten balk 

-de stalen oplegplaat 

Om de oplegcondities zo te modelleren, dat de trekspanningen die ontstaan tussen de onderrand 

en bovenrand zoveel mogelijk worden gereduceerd, wordt er gekozen om de houten balk op een 

stalen oplegplaat te modelleren (zie Figuur 4-4 links). Deze oplegplaat is langs een lijn rollend 

verbonden met de ondergrond (zie Figuur 4-2 en Figuur 4-4 rechts). De gehele oplegplaat beweegt 

dus met de vervorming en doorbuiging van de balk mee. Oak tijdens de experimentele proeven 

wordt de balk op een stalen oplegplaat gelegd, welke op een stalen rol ligt. Meer over de 

proefopstelling in paragraaf 5.2. 
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Figuur 4-4: links: Geometrie van het model met symmetrie en belastingvlak rechts: Oplegging van het model 

De oplegplaat krijgt de materiaaleigenschappen van staal toegekend (E5=2·105N/mm2
; v=0,3). Ten 

opzichte van het hout is de oplegplaat dus erg stijf gemodelleerd. Dit moet ervoor zorgen dat 

aileen het hout ingedrukt wordt ter plekke van het contactvlak met de stalen plaat, en niet de 

oplegplaat zelf. Er wordt zo een zuiver beeld gegeven van de vervormingen en spanningen in de 

houten balk. Het vlak tussen de balk en de oplegplaat wordt gemodelleerd door middel van een 

'tie-constraint'. Deze 'tie-constraint' (letterlijk: verbonden vrijheidsgraden) zorgt ervoor dat de 

overlappende knopen van de balk en de oplegplaat dezelfde vervormingen en rotaties krijgen. De 

twee delen van het model blijven dan ten aller tijden aan elkaar vast door de modellering van deze 

constraint. De oplegplaat is hier de 'master', de balk is hier het 'slave'-onderdeel. 

De rollende oplegging onder de oplegplaat wordt gemodelleerd door middel van een 'coupling 

constraint'. Er wordt een masterknoop benoemd in het midden van het oplegvlak (U2=0 en UR3=0). 

De knopen die in de lijn liggen met deze masterknoop volgen met behulp van de 'coupling

constraint' -functie de masterknoop (zie Figuur 4-4). Dit wil zeggen dat de opgelegde 

vrijheidsgraden gelijk zijn aan die van de masterknoop (als ontwikkeld door J.C.M. 

Schoenmakers[SO]). Dit neemt tevens als grote voordeel mee dat de reactiekracht gemeten kan 

worden in de masterknoop. Zo hoeven de reactiekrachten van de knopen van de scharnierende 

oplegging niet opgeteld te worden. 

De verplaatsing van het belastingvlak wordt opgegeven door aile knoop in het belastingvlak een 

verplaatsing op te leggen (bv. U2=10mm). Deze verplaatsing wordt zo gekozen dat er een 'rek' 

bereikt wordt van 10%, of dat de optredende spanning reikt tot de buigsterkte. Zoals al eerder 

aangegeven wordt de balk gemodelleerd met een symmetrievlak. Er is aileen gekozen voor een 

symmetrievlak in de breedte van de balk, zodat er dwarscontractie in de balk kan optreden. He 

symmetrievlak op de x-as (2/3-vlak, zie Figuur 4-4) zorgt ervoor dat de balk wordt gespiegeld in het 

x-vlak. De verplaatsingen/rotaties in de UJUR2 en UR3 richting zijn dan gelijk in de knopen van het 

vlak. 

Rigid body motion houdt in dat het gehele model zich in een bepaalde richting gaat bewegen, 

zonder dat hier spanning mee gepaard gaan. Om te zorgen dat er geen rigid body motion 

plaatsvindt, wordt de balk in de zijlingse richting vastgehouden door middel van het middenvlak 

vast te zetten in deze richting (U3=0). 
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4.3.2 Elementkeuze 

De keuze van het type element moet nauwkeurig gedaan worden, aangezien dit een grote invloed 

heeft op het resultaat van de simulatie. Abaqus heeft diverse soorten elementen. Een overzicht is 

te zien in Figuur 4-5. 
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Figuur 4-5: Overzicht elementenbibliotheek Abaqus {52] 
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De elementen in een eindige elementen-programma kunnen in het algemeen getypeerd worden 

aan de hand van vijf aspecten [3]: 

1) de mechanica waarop het element gebaseerd is. 

2) de vorm van het element. 

3) de interpolatiefunctie die het element gebruikt 

4) de manier waarop de integraties, benodigd voor het berekenen van de stijfheidsmatrices en 

equivalente knoopbelastingen, worden uitgevoerd. 

5) de manier waarop de spanningen in het element berekend worden. 

In de onderstaande tekst wordt deze aspecten puntsgewijs behandeld. Waar dient op gelet te 

worden bij het opstellen van het numerieke model? 

1) Er dient een element gekozen te worden, dat volgens de elasticiteitsleer werkt. Deze elementen 

werken met kinematische en constitutieve vergelijkingen. Aangezien er een balk wordt 

gemodelleerd, wordt er gebruik gemaakt van volume-elementen die een continu 3-dimensionaal 

spanningsveld kunnen beschrijven en in 3 richtingen kunnen vervormen en roteren (continuum 

elements) . 

2) Er wordt gewerkt met volume-elementen (3-dimensionaal) in een vierhoekige vorm, aangezien 

deze vorm het makkelijkste in de geometrie past. 

3) Een verplaatsingspolynoom kan gekarakteriseerd worden aan de hand van een aantal aspecten: 

- het aantal en type knopen (hoek-,tussen- en inwendige knopen) 

-het aantal en type vrijheidsgraden per knoop (verplaatsingen, verplaatsingsafgeleiden en rotaties) 

-de interpolatiefunctie (Lagrange, Serendipity, Hermite,vormfuncties) 
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Na een korte analyse blijkt een 8-knoopselement de beste keuze om te gebruiken bij de 

modellering. De korte rekentijd is maatgevend in deze keuze boven een 20-knoopselement, wat 

buiging kan beschrijven. Per knoop moeten er 6 vrijheidsgraden zijn: de verplaatsingen en rotaties 

in de drie asrichtingen. Het programma maakt in bepaalde situaties gebruik van de Lagrange

multiplicator; de hulpvariabele die bij deze methode wordt ge'introduceerd maakt de gehele 

berekening minder gecompliceerd. 

4-5) Stijfheidsmatrices kunnen op drie manieren ge'integreerd worden: volledig,selectief of 

gereduceerd. Er wordt in dit geval gebruikt gemaakt van gereduceerde integratie om parasitaire 

spanningen te voorkomen en om de rekentijd te verkorten. Meer hierover is te lezen in de 

onderstaande tekst. 

Na de korte bovenstaande analyse naar het elementtype is gekozen voor het element C3D8R. In de 

analyse is onder andere gekeken naar de rekentijd en de nauwkeurigheid van de oplossing. Hoe 

groter het aantal knopen in een element, des te nauwkeuriger de oplossing zal worden (in deze 

situatie). Echter zal de rekentijd erg oplopen; er moet dus een keuze worden gemaakt tussen deze 

twee maatstaven. Element C3D8R geeft resultaten die in de buurt liggen van de nauwkeurigere 

resultaten bij 20-knoops-elementen, zonder veel rekentijd in beslag te nemen. De letters en cijfers 

in de elementnaam staan voor het volgende: 

C = continue spanning/verplaatsing 

3D =3 dimensionaal 

8 = aantal knopen in het element 

r = gereduceerde integratie 

Het gekozen 8-knoops element maakt gebruik van gereduceerde integratie. Hierdoor wordt de 

invloed van de parasitaire spanningen op de stijfheid verminderd; deze parasitaire spanningen 

zorgen voor een te stijf gedrag van de constructie. Daarbij zorgt de gereduceerde integratie voor 

een duidelijk kortere rekentijd van het model. De spanning en rekken worden namelijk aileen 

berekend in de integratiepunten van de elementen (1 per element; zie Figuur 4-6). 

Tevens houdt Abaqus de valse 'zero energy' of 'rigid body' modes in de hand door de 'hourglass 

control'-functie aan te vinken. 

Figuur 4-6: Valse zero-energy mode 

Een valse 'zero-energy'mode als ge'illustreerd in Figuur 4-6 verwijst naar een 

knoopverplaatsingsvector die niet overeenkomt met een starre lichaamsverplaatsing, maar 

desalnietemin resulteert in een inwendige potentiele energie van nul. Bij gereduceerde integratie 

worden de spanningen en rekken vanuit het integratiepunt geextrapoleerd naar de knopen van het 
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element. Als de rekken in deze integratiepunten gelijk zijn aan nul, maar de waarde nul niet geldt 

voor de andere knopen in de rest van het model; dan zal de stijfheidsmatrix [K] een nul matrix zijn. 

De berekende inwendige potentiele energie zal voor dat element dan gelijk zijn aan nul. Mocht dit 

probleem vaak voorkomen dat kan er een instabiel net ontstaan. Het resultaat is een singuliere 

constructie stijfheidsmatrix. Kortom: het model kan niet worden doorgerekend. 

De valse 'modes' verdwijnen als een hogere orde Gauss integratie wordt toegepast. Abaqus geeft 

het element een kleine additionele kunstmatige stijfheid, zodat de inwendige potentiele energie 

nooit gelijk aan nul kan zijn. Bij de gereduceerde integratie wordt er juist een lagere orde Gauss 

integratie toegepast. Daarom moet er ook gecontroleerd worden op het optreden van valse zero 

energy modes. 

Na een korte analyse blijkt dat bij een elementbreedte, -lengte en -hoogte van Smm, bij de A- en B

modellen, een spannings- en vervormingsbeeld ontstaan dat dichtbij de exactere oplossing ligt bij 

toepassing van kleinere elementafmetingen. Door de grotere balkhoogte wordt bij de C- en D

modellen gekozen voor een elementbreedte van lOmm. Deze keuze hangt nauw samen met de 

totale rekentijd benodigd voor de analyse, er geldt immers dat: hoe kleiner de elementen, des te 

meer elementen er aanwezig zijn, des te groter de rekentijd. 

4.3.3 Materiaalmodel 

In Abaqus kunnen diverse soorten materialen worden ingevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt er 

gebruik gemaakt van het elastisch-plastisch gedrag van hout. Dit betekent dat de elastische 

eigenschappen en plastische eigenschappen moeten worden ingevoerd in Abaqus. 

Aangezien de constructie driedimensionaal wordt ingevoerd en er wordt gewerkt met een 

anisotroop materiaalmodel, moeten de eigenschappen in drie richtingen worden opgegeven. In 

Tabel 4-2 is een overzicht te zien van de elastische materiaal- eigenschappen die worden 

ingevoerd; de materiaalassen zijn ge"illustreerd in Figuur 4-7. 

Wordt er gekeken naar de elasticiteitsmoduli en glijdingsmoduli in de NEN 6760, dan is het 

volgende verband te ontdekken: 

E 90,ser,rep = 270 = _1_ 
E 11000 30 O,ser,rep 

G ser,rep 690 1 _ ___.:......::.....---= -
E 11000 16 O,ser,rep 

(4-1) 

(4-2) 

Ook dit verband is weergegeven in Tabel 4-2. Er zijn verder iets andere waarden aangenomen voor 

de verschillende materiaaleigenschappen dan beschreven in de NEN 6760. Deze waarden vloeien 

onder andere voort uit werk en ervaring van J.C.M. Schoenmakers[SO]. Het gaat bij het elastische 

gedeelte van het spanning-rekdiagram vooral om het verband tussen de elasticiteitsmoduli. Het 

plastische gedrag van het hout is echter interessanter in dit onderzoek. Er wordt in het programma 

gebruik gemaakt van een bi-lineaire a/E-relatie met plastische isotrope verstijvingseigenschappen 

(plastic isotropic hardening). 

38 Hoofdstuk 4 Numeriek onderzoek 



Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

NHet /oodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balken" 

Tabe/4-2: Materiaa/eigenschappen uit {50} 

Materiaale ige nschap Verband waarde 

Elasticiteitsmodulus 

E1 12000 N/mm2 

E2 1/30 X E1 400 N/mm2 

E3 1/30 X E1 400 N/mm2 

Dwarscontractiecoeffient 
V12 0.41 
V23 0.41 
Vl3 0.41 

Glijdingscoefficient 

G23 1/160 X E1 75 N/mm2 

G12 1/16 X E1 750 N/mm2 

G13 1/16x E1 750 N/mm2 

a 

0 

E 

bi-lineair ale-diagram 

Figuur 4-7: Materiaa/assenste/se/ weergegeven in de (spiegel)geometrie 

Figuur 4-8: Spanning-rekdiagram 

Het helling van het elastische gedeelte van het spanningrekdiagram is nu gedefinieerd (Figuur 4-8). 

In dit gebied van het diagram geldt de wet van Hooke (o=E·E). Vanaf de vloeigrens zijn de 

vervormingen niet Ianger elastisch maar plastisch, ofwel blijvend. Hiermee wordt rekening 

gehouden in het numerieke model. 

Ten eerste wordt er een vloeispanning opgegeven waarbij het materiaal plastisch begint te 

vervormen. Bij houtsoort C24 is deze vloeispanning ingevoerd als de waarde van fc90=ft9o = 2,4 

N/mm2 (5% onderschrijdingskans). Ten tweede moet er worden aangegeven wat de 

verhouding(ratio) is tussen het vloeigedrag in de diverse richtingen van het hout. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het vloeicriterium van Hill (voor anisotroop materiaalgedrag). Hill's functie is 

een uitbreiding op de vloeifunctie van Von Mises [19]. 

Bij het vloeicriterium van Hill wordt er geen verschil gemaakt tussen de druk- en trek

eigenschappen van het materiaal, aangezien het oorspronkelijk bedoeld is voor het isotrope 

materiaal staal. Dit betekent voor het model dater meer capacititeit wordt gemodelleerd, dan er in 
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werkelijkheid aanwezig is in het hout. In Figuur 4-9 en Figuur 4-11 is deze overcapaciteit van het 

materiaalmodel te zien. De onderbroken lijn vertegenwoordigd het hout, klasse C24. In dit 

houtcriterium wordt er onderscheid gemaakt tussen druk- en trekeigenschappen van het hout. Het 

gebruikte materiaalmodel maakt geen onderscheid tussen de materiaaleigenschappen in druk- en 

trekrichting. Er is voor dit materiaalmodel gekozen aangezien er geen beter alternatief model 

aanwezig is in de materiaalbibliotheek van het programma om hout te modelleren. Het 

ontwikkelen van een eigen materiaalmodel in Abaqus zou teveel tijd in beslag nemen in dit 

afstudeeronderzoek. 

Het gebruikte vloeicriterium van Hill ziet er als volgt uit: (4-3) 

Nii =~( ~ J
2 

=_2_(i*j=1,2,3} 
2 (J' jj 2R;j 

(4-5) 

Hierin zijn de ratio's vertegenwoordigd door de letter R in de formule. Een ratio wordt als volgt 

bepaald (met de waarden uit NEN 6760): 

R . . = f richting R = _ln_ = 24 = 1 O· R = 2, 4 = 1 O· R 2, 4 1 0 
nchtmg :::::> 11 2 4 ' 22 ' ' 33 = 2, 4 = ' 

(J'vloei (J' vloei • 2, 4 

Bij de schuifratio's moet er gedeeld worden door t 0
• 

'io = (J'vloei = 2, 4 = 1, 3 8 
J3 J3 

- frichling - ft2 - 5,5 - . - 5,5 - . - 1,5 -Rschui/ richting - ~ :::::> R12 - _o - ---3, 99, R13 - -- - 3, 99, ~3 - -- -1,09 
T L38 L38 L38 

(4-6) 

(4-7) 

(4-8) 

Deze ratio's gaan er vanuit dat er bij de richting evenwijdig aan de vezel (R11) een 10 maal grotere 

spanning nodig is om het materiaal te doen vloeien in vergelijking met de richting loodrecht(R22) 

en de diepterichting(R33). De ratio gaat uit van de opgegeven vloeispanning; in dit geval dus 2,4 

N/mm2
• De ratio's worden dus als volgt ingevoerd in het materiaalmodel(zieTabel 4-3 en Figuur 

4-10): 

Tabe/4-3: Ratio's gebruikt voor de p/asticiteitsanalyse 

ratio Rll R22 R33 R12 R13 R23 

coefficient 10 1 1 3,99 3,99 1,09 
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Spanningscriterium C24 

Figuur 4-9: Spanningscriterium van Hill versus de werke/ijke sterkten van het hout. 

U31 
~ 

Figuur 4-10: De verschi/lende richtingen in het hout 

U21 
~ 

---

De keuze van de grootte van de overspanning (a) en de balkhoogte (h) hebben invloed op de 

ontwikkeling van het plastisch gebied in de spanningsfiguren van Figuur 4-11. Volgens Vander Put 

(46] is de ontwikkeling van een grote schuifkracht mede verantwoordelijk voor de reductie van de 

plastische zone. De rotatie en de buigsterkte worden gereduceerd door de aanwezige schuifkracht. 

Dit zou betekenen dat in Figuur 4-llc het aandeel van de schuifkracht groter wordt. De plastische 

takken van de druk- en trekspanning worden dan kleiner. Vooral bij gedrongen balken met een a/h

waarde kleiner dan 3, treedt deze reductie op. De variabele 'a', die Vander Put gebruikt, is de 

afstand van het midden van de belasting tot het midden van de oplegging. 

paragraaf 4.3 Opbouw numeriek model 41 



Tu / =Unlftrlltelt 

1e Uflf¥trsllrDITed•f'ICikiD Eindrapportage afstudeeronderzoek: --- NHet loodrecht op druk belosten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balkenN 

+ + 

M "[ "[ 

a b c 
Ffguur 4-11 : a. Elastisch materiaal b. Plasticiteit in de drukzone (hout) c. Plasticiteit in de druk- en trekzone (stool) 

In de onderstaande tabel zijn de a/h-waarden te zien van de modellen in dit numerieke onderzoek. 

In bijna aile modellen gaat de schuifkracht een grote rol spelen bij de plasticiteit van het model. 

Aileen bij model A04 gaat volgens de theorie van Van der Put [46] de balk bezwijken op buiging; 

Oc=fc en Ot=ft. De schuifkracht is onder controle te houden door onder andere te kijken naar de 

opleglengte van de balk. Van der Put geeft aan dat de oplegging maximaal 64% van de hoogte 

moet bedragen om ervoor te zorgen dat de afschuiving niet maatgevend wordt. 

Tabe/4-4: a/h-waarden en 64%·h-waarden van de model/en (met apleglengte=belastinglengte=100mm) 

Model no. A02 A03 A04 B02 B03 B04 C02 C03 C04 002 003 004 

a [mm] 245 390 535 245 390 535 245 390 535 245 390 535 
a/h 1.7 2.7 3.7 1.1 1.8 2.4 0.6 1 1.3 0.4 0.7 0.9 

64%·h [mm] 92.8 92.8 92.8 141 141 141 256 256 256 384 384 384 
N.B. 'a' is hier de afstand van het midden van de belasting tot het midden van de.oplegging! 

Aangezien de theorie van Van der Put een bovengrens geeft voor de opleglengte, moeten de 

waarden (0,64·h) gegeven in Tabel 4-4 lager zijn dan de toegepaste opleglengte van 100mm. Bij de 

modellen A02,A03 en A04 zal er dus een erg grote kans bestaan dat de balken bezwijken op 

afschuiving. Bij de resterende modellen zal volgens de theorie van Van der Put geen bezwijking op 

afschuiving plaatsvinden. 

4.3.4 Validiteit model 

Om te kijken of het model enigszins een realistisch beeld geeft van de spanningen en 
vervormingen, wordt het gemaakte model vergeleken met een eindige elementen analyse uit het 
verleden. Er wordt gekozen voor een onderzoek uit 1994 van C. Lum en E. Karacabeyli, beide 
verbonden aan het Canadese houtonderzoeksinstituut Forintek. Lum en Karacabeyli vergelijken 
numerieke en experimentele resultaten als beschreven in [38]. 

Lum en Karacabeyli analyseren in hun eindige elementen onderzoek een aantal belastingsituaties: 
1) de belasting grijpt aan boven de oplegging 
2) de belasting grijpt aan in het midden van de balk 
3) de belasting grijpt aan nabij de oplegging 

Voor de tweede belastingsituatie kan model A02 gebruikt worden. Voor de eerste en derde 
belastingsituatie van Lum en Karacabeyli, wordt de belasting van model A02 verplaatst naar boven 
de oplegging (model A01) en naar nabij de oplegging van de balk(model AOS). In de onderstaande 
figuren (Figuur 4-12, Figuur 4-13 en Figuur 4-14) is de vergelijking te zien van de oc90-resultaten van 
de gemaakte Abaqus modellen en de modellen van Lum en Karacabeyli. Te zien is dat het 
spanningsverloop globaal overeen komt met de door Lum en Karacabeyli gemaakte modellen. Bij 
de 'balk als kolom' (Figuur 4-12) is te zien dat de spanning rechtstreeks wordt afgedragen naar de 
oplegging. Bij de balk met een middenbelasting (Figuur 4-13) is duidelijk de diagonale contourplot 
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te herkennen van het belastingvlak naar de oplegging. Bij de belasting nabij de oplegging vindt er 
een tussenvorm plaats van de eerste twee spanningspaden. In aile drie de gevallen komt het 
spanningspad overeen met het vergeleken Lum en Karacabeyli model. Concluderend kan gezegd 
worden dat het Abaqus model overeenkomt met een vergeleken model, de validiteit van het 
gemaakte Abaqus-model is hiermee globaal getoetst. 

Druksponning loodrecht op de vezelrichting model A01 

-·-... --
Abaqus resultaten Resultaten Lum en Karacabeyli {38] 

Figuur 4-12: Vergelijking model A01: een balk als een kolom 

Drukspanning loodrecht op de vezelrichting model A02 

::. . .. _ ~ ~1~?i:1i~ ~~i~:n:::::::::::::;gg~;;;::::: 
:i.!=:::.;:~ · .... __ ... ·: : .• ~:::E;AiPit :::::::::::::::;u~=::n!!!it~~;~ ! 
czoo.••••••••••····•••••l""'"c~""':f,, ••••••••••••• ~jSio.,• ··••oo•••• 

1im!~!~mt!!!~m~~iii!mmm~ ;m~~mm~~~pi!i:==:·:·· · , 
., 

Abaqus resultaten 

--

Figuur 4-13: Vergelijking model A02: De balk met een middenbelasting 

Resultaten Lum en Karacabeyli {38] 
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Drukspanning loodrecht op de vezelrichting model A05 

--..... -, ...... 
Abaqus resultaten Resultaten Lum en Karacabeyli {38} 

Figuur 4-14: Vergelijking model ADS: een balk belast nabij de oplegging 

4.4 Resultaten 

4.4.1 lnleiding 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de numerieke modellen. Als voorbeeld 

worden de resultaten van model A02 geanalyseerd. Hierna wordt de relatie tussen de kracht en de 

vervorming van de balk beschouwd. Door middel van verticale en horizontale vervormingspaden 

wordt de spreiding van de drukspanningen beschouwd. 

4.4.2 Algemeen constructief gedrag 

In Tabel 4-5 worden de geometrie eigenschappen van model A02 nogmaals opgesomd. 

Tabel4-5: Geometrie-eigenschappen van model A02 [in mm] 

h b a 
[mm) [mm) [mm) [mm) [mm) [mm) 

A02 145 40 145 100 100 590 

In bijlage A(paragraaf 9.1) zijn de figuren te vinden die de ontwikkeling van diverse spanningen en 
vervormingen Iaten zien. De volgende spanningen en vervormingen zijn in de bijlage te vinden en 
worden hierna tekstueel toegelicht (er wordt verwezen naar figuren in bijlage A): 
- Hoofdspanningen a1 en a2 (Smax principal en Smin principal) 
- Spanningen loodrecht op de vezelrichting (522) 
- Spanning parallel aan de vezelrichting (511) 
- Schuifspanningen (512) 
- Verticale vervorming (U22) 
- Lokale drukspanningen op de vezelrichting - oplegging (522) 
- Lokale drukspanningen op de vezelrichting - belastingvlak (522) 
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Uit de minimale hoofdspanningen (Smin principal) is duidelijk de hoek waar te nemen die de 
spanningen maken met het belastingvlak. Er is een rechte lijn te trekken van de rand van het 
belastingvlak tot de rand van de oplegging. Ook ontstaat er een duidelijke boog tussen de twee 
opleggingen en het belastingvlak. Er bevinden zich spanningsconcentraties aan de randen van het 
be lastingvlak in de vorm van ellipsen. Naarmate de belasting wordt opgevoerd, ontwikkelen de 
ellipsen zich naar de zijkanten en de onderkant van de balk. 

Bij de maximale hoofdspanning (Smax principal) is het aandeel van de buiging in de balk goed te 
zien. De trekspanningen onderin de balk worden groter, naarmate de kracht op de balk wordt 
opgevoerd. Aangezien de balk wordt ingedrukt in het midden van de balk door de belasting, 
ontstaat er een trekband aan de bovenzijde van de balk. De vezels worden door de indrukking op 
trek belast, paralle l aan de veze lrichting. De trekspanning mag maximaal 24,0 N/mm2 worden, 
aangezien dit de maximale buigspanning is van het materiaal. Dit is ook aangenomen als vloeigrens 
van het model. 

Deze buigspanning is waar te nemen door de spanningen parallel aan de vezelrichting in kaart te 
brengen (ac;o of 511). Naar mate de kracht op de balk wordt opgevoerd, verandert de drukspanning 
onderin de balk in een trekspanning. Bovenin de balk is juist de ontwikkeling van de 
drukspanningen te zien. Ook de op trek be laste vezels zijn waar te nemen in de ontwikkeling van de 
spanningen parallel aan de vezelrichting. Door de indrukking van het hout, worden de vezels 
rondom deze zone in een S-vorm gebogen. Dit is de zone waarin de spanningen parallel aan de 
vezelrichting het hoogste zijn (zie Figuur 4-15). 

Het figuur dat de ac90 beschrijft (522) laat zien dat er drukspanningen ontstaan vanuit de randen 

van het belastingvlak en de opleggingen. De spreiding die hierbij plaatsvindt is waarneembaar in de 

figuren. De ellipsvormige lijnen van gelijke spanningen strekken zich uit naar de uiteinden van de 

balk, naarmate de belasting wordt opgevoerd. Ook is te zien welke vezels in het hout het zwaarste 

worden belast. Tevens is te zien dat de vezels lokaal worden ingedrukt en in een 5-vorm gaan 

staan. 

r 
f 

0 

Figuur 4-15: lndrukking van het hout; de veze/s vervormen in een 5-vorm {40} 

Oat de belasting rechtstreeks wordt geleid naar de opleggingen is goed te zien aan de 
schuifspanningen (512). Er ontstaan twee duidelijke spanningenpatronen in de richting van de 
opleggingen; spanning kiest immers altijd de kortste weg bij de afdracht van krachten. In de regel 
geldt dan ook, hoe groter de overspanning; des te meer spanningen worden afgedragen via de 
schuifspanningen in plaats van via de ac90• Naarmate de belasting wordt opgevoerd ontstaan twee 
ui-vormige spanningspatronen. Tevens is een spanningsconcentratie te zien nabij het belastingvlak. 
De vezels schuiven hier het meeste over elkaar heen, aangezien ze hier lokaal het meeste tegen 
elkaar worden ingedrukt. De 5-vorm, waarin de vezels gedrukt worden, zorgt voor een grote 
schuifspanning. 
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Als laatste wordt de vervorming in verticale richting beschouwd. De verticale vervormingen kunnen 

ingedeeld worden in twee delen : Allereerst buigt de gehele balk door, veroorzaakt door de 

bovenbelasting. Ten tweede wordt het hout lokaal ingedrukt, zodat de vezels van het hout in een 

andere configuratie komen te staan. Deze configuratie wordt besproken in het onderzoek van 

Madsen, leijten, Jorissen ea. [40] . Hierin wordt beschreven dat de vezels in een S-vorm gaan staan, 

waardoor tevens schuifspanningen ontstaan. Het indrukken van het hout krijgt een steeds grotere 

invloed op de gehele doorsnede naarmate de kracht toeneemt. Dit is zichtbaar in de ontwikkeling 

van de verticale vervormingen door het toenemen van de hoogte van de spanningstrajectoren. 

Deze trajectoren Iaten zien waar de overgang zit tussen de verschillende gebieden met gelijke 

vervormingen.Ook de organische vormen van de spanningszone benadrukken nogmaals dat het 

hout wordt ingedrukt. Door de indrukking wordt het hout naar 'buiten geperst'. Dit resulteert in 

een zijdelingse vervorming van +/- Smm in de eindsituatie. 

Rondom het gebied waar de belasting aangrijpt op de balk, ontstaat een interessant 

spanningsgebied. Er bevinden zich hier grote spanningsconcentraties in de vorm van 

spanningspieken. In het kader van dit afstudeeronderzoek wordt er vooral gekeken naar het 

algemene beeld van de ac90 en niet zozeer naar deze spanningspieken. Echter is het wei interessant 

om hier kort bij stil te staan. In bijlage A is stapsgewijs de ontwikkeling van de lokale 

drukspanningen loodrecht op de vezelrichting bij het belastingvlak te zien. Per stap is de belasting 

groter op de balk en nemen de drukspanningen toe. 

AI vroeg in dit proces is te zien dat er spanningspieken ontstaan bij de randen van het 

belastingvlak. Doordat het hout wordt ingedrukt en de gehele balk doorbuigt, ontstaan er kleine 

zones met trekspanningen aan de bovenzijde van de balk. Deze trekzones worden groter naarmate 

de kracht en de spanningen toenemen. Ook de spanningspieken, die zich precies op de randen van 

het belastingveld concentreren, worden steeds groter. De vezels hebben hier het meeste materiaal 

om zich heen en geven dus een grotere weerstand dan de vezels die zich meer aan de buitenzijde 

van de balk bevinden. 

In de zone rondom de oplegging ontwikkelt de spanning zich wat gelijkmatiger, vergeleken met de 

zone rondom het belastingvlak. Dit wordt veroorzaakt door de tie-constraint die aangebracht is bij 

de oplegging. Doordat de gehele balk vervormt, maar plaatselijk bij de oplegging enigszins wordt 

tegengehouden door de staten oplegplaat, ontstaat er een spanningsconcentratie op deze plaats. 

Deze spanningsconcentratie zorgt ervoor dat het materiaal plaatselijk gaat vloeien. Tevens gaat de 

balk vloeien aan het uiteinde van de balk, zoals te zien is in Figuur 4-16. Doordat de staten 

oplegplaat rondom de rollende oplegging draait, drukt de plaat op de uiteinden in het hout. Deze 

indrukking zorgt ervoor dat er elementen gaan vloeien. Zou de plaat niet scharnieren, dan zou er 

een grote trekspanning ontstaan die zich verticaal ontwikkelt tangs de zijde van de balk. 
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Figuur 4-16: Overzicht van de elementen die vloeien net nadat de buigsterkte in de balk bereikt is 

4.4.3 Belastingen en vervormingen 

Om de resultaten van de modellen goed te kunnen vergelijken, wordt in deze paragraaf aandacht 

besteed aan de invloed van de geometrie van het proefstuk op de spreiding van de O'c90• Per model 

is er kwalitatief gekeken naar de totale kracht op de balk en de vervormingen. Er wordt verder niet 

naar het verloop van de spanningen gekeken, aangezien de spanningen ook niet gemeten kunnen 

worden tijdens de experimentele proeven. Er wordt dus puur gekeken naar de vervormingen, die 

het gedrag van de balken beschrijven. Een analyse tussen het numerieke en experimentele 

onderzoek zal dus o.a. gebaseerd zijn op de vervormingen. 

Deze vervormingen worden op twee plaatsen in het model gemeten. In onderstaand Figuur 4-17 is 

te zien waar deze punten zich bevinden in het model. De kracht RF2, welke gelijk is aan de helft van 

de bovenbelasting op de balk, wordt gemeten in het oplegpunt. Dit oplegpunt is met behulp van 

master/slave knopen gemodelleerd, zoals beschreven in paragraaf 4.3.1. 

De balk vervormt totdat de buigsterkte van de balk bereikt is (=24 N/mm2
) of totdat het verschil 

tussen de gemeten vervorming onderin de balk (punt 2) en bovenin de balk (punt 1) 10% van de 

totale balkhoogte bedraagt, ook wei gedefinieerd als 10% 'rek'. Dit is ge"illustreerd in Figuur 4-18. 

Figuur 4-17: Plaatsen in het model waar de resultaten gemeten zijn (Abaqus uitvoer) 
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De balk vervormt op twee manieren: 

A) door de bovenbelasting wordt het hout (lokaal) ingedrukt 

B) door de bovenbelasting buigt de balk in zijn geheel door. 

Er wordt gezocht naar de relatieve vervorming die aileen de indrukking van de hout 

vertegenwoordigd. Daarom wordt in punt U22•1 de vervorming t.g.v. A gemeten en in punt U22•2 de 

vervormingen t.g.v. B. Door de waarden van elkaar af te trekken ontstaat de relatieve vervorming 

t.U22.12, welke omgezet kan worden in een 'rek' (En) door te delen door de hoogte van de balk. 

Aangezien de doorbuiging van de balk niet uniform is over de doorsnede van de balk, wordt er 

gekozen om met behulp van vervormingspaden, genomen over verticale en horizontale sneden van 

de balk, het invloedsgebied te bepalen waarin de lokale indrukking van het hout het grootste 

aandeel heeft. Als het invloedsgebied bekend is, waarin de indrukking van het hout plaatsvindt, 

dan kan er een uitspraak worden gedaan over de spreiding van deze drukspanningen loodrecht op 

de houtvezel. 

geometrie voor be/osten geometrie no be/osten 

Figuur 4-18: Vervorming versus rek (school: vervormingen 2x vergroot) 

Allereerst wordt er een vergelijking gemaakt tussen de kracht en de t.U22 (indrukking) van aile 

modellen (zie Figuur 4-19) . Op de volgende pagina zijn de modellen verdeeld te zien per 

balkhoogte (Figuur 4-20). 
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In Figuur 4-19 zijn duidelijk twee groepen te onderscheiden: 

-de modellen A en B (onderste lijnen) 

-de modellen C en D (bovenste lijnen) 

Bij de onderste groep bezwijken aile modellen op buigbreuk (bereiken van oc0=24N/mm2
) . Bij de 

bovenste lijnen wordt er doorbelast totdat de 10% 'rek' is bereikt. De drukspanning parallel aan de 

vezelrichting bereikt daar niet de buigsterkte, wat wordt veroorzaakt door de dubbele breedte en 

de grotere balkhoogte van de balk. Dit zorgt samen met de toename van de balkhoogte voor een 

grate hoogte/lengte-verhouding (h/1-ratio). 

Bij de A-modellen (h=145mm) in Figuur 4-20 is te zien dat bij toenemende lengte van de 

overspanning de doorbuiging van de balk grater wordt. Dit is logisch te verklaren aan de hand van 

het volgende vergeetmenietje, wat geldt voor een ligger met een puntlast: 

Fl3 

u=--
48EI (4-9) 

Wordt de overspanning 'I' grater, dan neemt de doorbuiging 'u' toe. 

De indrukking van het hout neemt toe, naarmate de lengte van de balk afneemt (doordat er 

minder doorbuiging optreedt en de vijzel tach naar beneden beweegt). Dit is te verklaren aan de 

hand van het spanningscriterium, welke te zien is in Figuur 4-21. Punt a representeert hier het 

bezwijkpunt van model A04; de buigsterkte van 24 N/mm2 is hier bereikt. Hier hoort een indrukking 

van het hout bij van 1mm (zie Figuur 4-19) en een kracht van 12kN. Bij model A03 is er een grotere 

kracht nodig om een indrukking van 1mm te veroorzaken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 

model A03 een kleinere overspanning heeft dan model A04: de buigsterkte wordt dus bij een 

grotere kracht bereikt. Een grotere kracht betekent een grotere drukspanning loodrecht op de 

vezel. Punt a beweegt dan met de klok mee richting b. Deze beweging langs het spanningscriterium 

betekent dat er capaciteit vrijkomt in het hout. Kortom, de balk kan nog enige opvoering van de 

kracht aan, voordat de buigsterkte wordt bereikt. 

Aanname spanningscriterium 
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Figuur 4-21: Spanningscriterium in het Abaqus-model 
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Dit fenomeen is ook te verklaren middels de buigspanningsformule: 

M 114Fl 3Fl 
U= - = =--

W 116bh2 2bh2 
(4-10) 

Neemt de overspanning 'I' af (en blijft de kracht F gelijk), dan neemt de spanning ook af. Er blijft 

dus nog capaciteit over in het hout voordat de buigsterkte bereikt wordt. 

Het kracht-verplaatsingsdiagram van model B laat zien dat de doorbuiging en de indrukking kleiner 

worden bij een toenemende lengte van de balk. Bij de balken met een grotere overspanning zijn 

de indrukking en de doorbuiging beiden kleiner. De grens van 10% 'rek' wordt dus eerder bereikt 

dan bij modellen met een grotere overspanning. In de experimentele fase van dit 

afstudeeronderzoek moet er extra aandacht aan deze relatie worden besteed, zodat er een 

uitgebreide verklaring kan worden gegeven. 

Bij model C is te zien dat de doorbuiging groter wordt bij een toenemende lengte van de balk. De 

indrukking van het hout blijft hetzelfde bij de 3 modellen. Dit betekent dat de hoogte van de balk 

niet meer van invloed is op de lokale indrukking van het hout. Zolang er tot 10% 'rek' wordt belast 

of totdat de buigsterkte is bereikt, zal het hout dus niet meer indrukken bij het toenemen van de 

hoogte. 

In het kracht-verplaatsingsdiagram van model D is te zien dat ook bij model D de indrukking 

ongeveer gelijk blijft bij toenemende lengte van de balk. De doorbuiging van de balk wordt groter 

naarmate de lengte van de balk toeneemt. 

Een overzicht van aile F/u-diagrammen is te vinden in bijlage B (paragraaf 9.2). 

4.4.4 Verticale vervormingspaden 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de vervormingen zich verticaal ontwikkelen over de 

doorsnede van de balk. Deze verticale ontwikkeling van de vervormingen geven een indirect beeld 

weer van het verloop van de ac90. 

In Figuur 4-22 zijn de verticale vervormingspaden van model A02 te zien. De onderste lijn 

vertegenwoordigt de verticale doorsnede genomen op de symmetrielijn. Deze lijn laat zien dat de 

indrukking van het hout erg groot is aan de bovenrand. Deze vervorming is een combinatie van 

doorbuiging en lokale indrukking van het hout door de dwarskracht. 

De indrukking van het hout loopt terug als de lijn in de richting van de onderrand wordt gevolgd. 

De indrukking loopt tevens terug als de genomen doorsnede zich beweegt in de richting van de 

opleggingen. Bij model A02 is de indrukking te verwaarlozen rond 120mm vanaf de symmetrielijn 

van de balk. Vanaf 120mm is er aileen nog maar doorbuiging in de balk en is het effect van de 

indrukking niet meer te zien. De spanning verdeelt zich dus over een lengte van 120mm door de 

ac9o en kan hierna verwaarloosd worden. De zone waarin de indrukking effect heeft op de 

vervorming noemen we voor het gemak de indrukkingszone. 

Ook is in Figuur 4-22 al te zien dat de indrukking verwaarloosbaar is ten opzichte van de 

doorbuiging vanaf SOmm van de bovenrand. In Figuur 4-23 wordt ingezoomd op de doorsnede 

genomen op de symmetrielijn van de balk van de drie A-modellen. De vergelijking van de 

vervormingspaden van aile modellen is te zien in bijlage C( paragraaf 9.3). De resultaten hiervan 

zijn te zien in Tabel 4-6. 
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In het figuur is te zien dat er een duidelijke knik zit in de vervorminglijn van de balk. De knik ligt 

rond de SOmm vanaf de bovenrand. Deze hoogte komt ook terug bij de horizontale 

vervormingspaden in paragraaf 4.4.5. De indrukking van het hout heeft dus aileen effect tot SOmm 

van de bovenrand bij model A02. De spanning verdeelt zich dus over een hoogte van SOmm. 

In Figuur 4-24 is de vergelijking te zien van aile modellen in een figuur. Hierin is te zien dat de 

hoogte van indrukkingszone steeds groter wordt. De hoogte van de zone neemt niet meer toe 

vanaf een balkhoogte van 400mm. De maximale hoogte van de indrukkingszone bedraagt dus 

140mm. 

hoogte indrukkingszone 

r~------~~~-------~ 
afstand vanaf de t.ov. nrand( mm) 

balkhoogte 

Figuur 4-22: Verticaal vervarmingspad van model A02 
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Figuur 4-23: Verticaal vervormingspad A-model/en (90" gedraaid ten opzichte van Figuur 4-22) 
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Figuur 4-24: Vertica/e vervormingspaden van de model/en A, B, C en D {90" gedraaid ten opzichte van Figuur 4-22) 
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4.4.5 Horizontale vervormingspaden 

Een dergelijke analyse zoals in de vorige paragraaf is beschreven kan ook gedaan worden voor de 

vervormingen van horizontale doorsneden. In Figuur 4-25 zijn de horizontale vervormingspaden te 

zien van model A02. Deze vervormingspaden Iaten zien hoe de vervorming zich ontwikkelt over de 

lengte van model A02. De bovenste lijn representeert de bovenrand van de balk. Wordt het 

lijnpatroon gevolgd naar onderen, dan verplaatst de genomen doorsnede mee in de richting van de 

onderkant. De vervormingspaden van andere modellen zijn te vinden in bijlage C. 

Zo is te zien dat het bovenste deel van het figuur de indrukking van het hout representeert en het 

onderste deel de doorbuiging van het hout. Tevens is de (helft van de) lengte van de 

indrukkingszone terug te zien, zoals bepaald bij de analyse van het verticale spanningspad van 

model A02. 
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Figuur 4-25: Horizontaal vervormingspad A02 
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Om een beter beeld te geven van de grens tussen de indrukking en de doorbuiging, wordt er 

ingezoomd op een deel van de figuur. Deze uitvergroting is te zien in Figuur 4-26. De indrukking 

heeft maar effect in een gedeelte van de doorsnede van de balk, zoals beschreven in de vorige 

paragraaf. Het f iguur laat zien dat bij een afstand van 50mm vanaf de bovenrand de indrukking van 

de balk geen effect meer heeft op de totale vervorming van de balk. Deze afstand geldt voor de 

situatie waarin de buigsterkte van de balk bereikt is. 

Deze analyse is gedaan voor aile modellen. Dit is te zien in bijlage C. Een samenvatting hiervan is te 

zien in Figuur 4-27. Hierin is aileen de doorsnede weergeven, welke genomen is aan de bovenrand 

van de balken. De indrukking wordt groter naarmate de balkhoogte toeneemt, dit komt onder 

andere door de toename van de belasting tot het aangenomen 'bezwijkcriterium' wordt bereikt. 

De lengte van de indrukkingszone !let) neemt dus ook toe, naarmate de balkhoogte toeneemt. 

Echter er is een maximale lengte te definieren aan de hand van Figuur 4-27. De modellen C en D 

hebben allebei een maximale lengte van de indrukkingszone van 280mm(=0,5xle1) . De lengte van de 

indrukkingszone neemt dus niet meer toe vanaf een balkhoogte van 400mm. In het figuur is tevens 
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aangegeven waar de maximale lengten liggen van de A- en B-modellen. De maximale let bedraagt 

dus 2·280=560mm. 
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Figuur 4-26: /ngezoomd horizontaa/ vervormingspad model A02 
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Figuur 4-27: Horizontale vervormingspaden model/en A,B,C en D met maximale lengten van de indrukkingszones {=1/2xle1) 
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4.5 Modelvorming numeriek onderzoek 
Een overzicht van de uit Abaqus bepaalde let en het van de verschillende mode lien is te zien in Tabel 

4-6. Nu de afmetingen van de indrukkingszone bekend zijn, kan de hoek van de spreiding berekend 

worden. Bij model A02 zou dit betekenen dat de hoek als volgt wordt bepaald (Figuur 4-28): 

lef -0.5 ·1 240 -0,5·100 
tan (a) = 2 = 2 = 1.4 

hef 50 (4-11) 

De gemiddelde spreidingshoek van de modellen ligt rand de 1.5 volgt uit Tabel4-6. 

tV'f 
I UlU I 

7·1 :s;: 
lm/2 lm/2 -.l. ______________ _j_ 

Figuur 4-28: Afmetingen van de indrukkingszone bij het bepa/en van de spreidingshoek a 

Met de let wordt de kc90 factor berekend. Deze kc9o factor houdt rekening met de de mate van 

drukvervorming. De factor wordt vermenigvuldigd met de fc90 van het hout en wordt hie rna 

vergeleken met de optredende spanning oc90• De kc90 wordt berekend middels de onderstaande 

formule, ontwikkeld door van der Put [45]: 

k =fi=!ff=J¥ c90 A b·l [ (4-12) 

Tabe/4-6: Overzicht afmetingen indrukkingszone 

model balkhoogte 1/2xlef lef hef lef/hef spreiding lef/h kc90 

[mm] [mm] [mm] [mm] tan( a) 

A02 14S 120 240 so 4.80 1.40 1.7 1.S 
A03 14S 120 240 so 4.80 1.40 1.7 1.S 
A04 14S 120 240 40 6.00 1.7S 1.7 1.S 
B02 220 200 400 100 4.00 1.SO 1.8 2.0 
B03 220 160 320 90 3.S6 1.22 1.S 1.8 
B04 220 160 320 80 4.00 1.38 1.S 1.8 
C02 400 240 480 140 3.43 1.36 1.2 2.2 
C03 400 280 S60 140 4.00 1.64 1.4 2.4 
(04 400 280 S60 140 4.00 1.64 1.4 2.4 
D02 600 240 480 140 3.43 1.36 0.8 2.2 
D03 600 270 S40 140 3.86 1.S7 0.9 2.3 
D04 600 280 S60 140 4.00 1.64 0.9 2.4 

gem. 4.16 1.49 
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Zo is er in de tabel te zien dat de lengte en de hoogte van de indrukkingszone begrensd zijn met 

het;max=140mm en let;max=2·280=560mm. Dit is ge"illustreerd in Figuur 4-29. De kc9o factor kan dus 

maximaal bedragen: 

k = {A;= 
c~ VA 40·560 =2 4 

40·100 ' 

" I ., 
1 1 
UlU 

hrt,_::l40mt ~' _ .. -: ________ ___ ':.. ... ~' 01 
tfftf / let,max=S60mm / tfftf l b l 
l s l l s l '"" 

A A A h 

Figuur 4-29: Maximale afmetingen spreiding vo/gens de Abaqus-modellen 

Nu de maximale afmetingen van de indrukkingszone bekend zijn, kan er gekeken worden of er een 

rekenmodel ontwikkeld kan worden voor modelontwikkeling. Bij het opstellen van een model moet 

er rekening worden gehouden met eventuele afwijkingen van het werkelijke gedrag. Echter deze 

afwijkingen moeten wei minimaal of veilig zijn. Allereerst wordt er daarom gekeken naar het 

verband tussen het en h. Dit verband is te zien in Figuur 4-30. Hierbij is gebruik gemaakt van de her 

waarden uit Tabel 4-6. Het verband kan beschreven worden door de formule: 

het = 0,35·h S 140mm (4-13) 

De spanningen spreiden zich onder een hoek van 1:1.5. Aangezien de hoogte van deze spreiding 

begrensd wordt door de het, kan het verband tussen let en het als volgt gedefinieerd worden: 

let= I+ 2·1,5·het S 520mm (4-14) 

De maximale waarde van let volgt uit: let,max = 100 + 2·1,5·140 = 520mm. 

Aangezien het model is gebaseerd is op de methode van Van der Put wordt de methode in de 

verdere voortgang van deze rap portage het 'Van der Put- De Leijer-model' genoemd. Dit model 

geldt voor plaatselijke steunen of belastingspunten en niet voor eindopleggingen. 
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Figuur 4-30: Verband tussen h en he/ 
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De vereenvoudigde rekenregel houdt in dat de het en let niet altijd precies overeenkomen met de 

waarde volgens Abaqus. In Tabel 4-7 is te zien hoeveel deze afwijkingen bedragen. De afwijkingen 

blijven gemiddeld onder de 5%. De invloed van deze afwijking is beperkt omdat de wortel uit het 

quotient let I I wordt genom en. 

De formulering van de kc90 kan middels bovenstaande informatie omgeschreven worden naar: 

k,., =If= (l + 2· ~-5 . h.,) (4-15) 

met let S 520mm en h = 0,35·hS140mm 

Concluderend kan gezegd worden dat de rekenregel,,let = 1+2·1,5·het s 520mm" het verloop van de 

spreiding van de <Jc9o volgens de Abaqus-modellen op een betrouwbare manier beschrijft. De 

rekenregel dient nu vergeleken te worden met de praktijk door het uitvoeren van experimentele 

proeven in het laboratorium. Dit onderzoek wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 

Tabe/4-7: Verschil tussen de h.1en t.rwoarden uit de Abaqus-resultaten en de opgestelde rekenregel vo/gens 4-16 

Qj J VI ~ VI 
:I :I 
C" Iii j c: 
n:l 

~ .0 ~ <( <( 

h het het ll let let ll 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

A02 145 50 51 1 2% 240 245 5 2% 
A03 145 50 51 1 2% 240 245 5 2% 
A04 145 40 51 11 28"16 240 245 5 2% 
802 220 100 77 -23 -23% 400 320 -80 -20% 
803 220 90 77 -13 -14% 320 320 0 0% 
804 220 80 77 -3 -4% 320 320 0 0% 
C02 400 140 140 0 0% 480 500 20 4% 
C03 400 140 140 0 0016 560 500 -60 -11% 
C04 400 140 140 0 0016 560 500 -60 -11% 
002 600 140 140 0 0% 480 520 40 8% 
003 600 140 140 0 0% 540 520 -20 -4% 
004 600 140 140 0 0016 560 520 -40 -7% 
gemiddeld -1% -3% 
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5 Experimenteel onderzoek 
5.1. lnleiding 

Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

"Het loodrecht op druk be/as ten von de houtvezel bij discreet ondersteunde bolken" 

Om de validiteit van het numerieke model te toetsen worden er diverse proeven uitgevoerd in het 

Van Musschenbroeck laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van gezaagde en gelamineerde balken De houten balken worden gezaagd volgens 

de geometrie van de ingevoerde modellen tijdens het numerieke onderzoek. Het zaagplan is te zien 

in Figuur S-2. Aile balken hebben een lengte van 3000mm. Na visuele beoordeling van de balken 

blijkt het om vurenhout te gaan, zie Figuur 5-1. 

·~ 

tlfiLslit:hlt.l 

• 
• 

Figuur 5-1: Vurenhout vo/gens het houtvademecum ter verge/ijking met een foto van een proefstuk {11] 
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Figuur 5-2: P/aats van de proefstukken uit de diverse balk en V145N220N400 en V600 
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Aangezien de gezaagde balken zijn gekeurd en de sterkteklasse stempel C24 hebben meekregen, 

zijn verdere proeven ter bepaling van de sterkteklasse niet nodig. Bij de gelamineerde balken moet 

de sterkteklasse nog wei bepaald worden. Tevens wordt per balk het gewicht en de 

elasticiteitsmodulus bepaald en wordt gekeken of het vochtgehalte in het hout rond de 11% ligt. 

Dit vochtgehalte blijkt door de goede conservering van het hout in de klimaatkamer of in de ·plastic 

verpakking voor aile proefstukken rond de beoogde 11% te liggen (volgens EN408). 

De elasticiteitsmodulus wordt bepaald aan de hand van een 'timber grader'. Dit apparaat wat is 

ontwikkeld door Brookhuis Electronics, meet op handzame manier de sterkteklasse of 

elasticiteitsmodulus van een proefstuk. Het meetapparaat dient tegen het houtoppervlak 

gehouden te worden. Na het indrukken van de triggerknop wordt er een geluidsgolf door de balk 

heen gestuurd, welke wordt teruggekaatst en weer ontvangen wordt door het apparaat. De 

software vertaalt de ontvangen geluidsgolf in een sterkte- of stijfheideigenschap van het hout. De 

timber grader wordt vooral toegepast bij kwaliteitsinspecties en certificaatcontroles, het Ievert 

namelijk een erg snelle indicatie van de sterkteklasse van het hout. Tijdens dit afstudeerproject 

wordt de timber grader gebruikt voor de bepaling van de elasticiteitsmodulus. Dit bespaart 

tijdrovende buigproeven zoals beschreven in EN408[55]. De gemeten elasticiteitsmodulus en 

gewicht van de diverse proefstukken zijn opgesomd in TabeiS-1 tot en met TabeiS-4. 

Figuur 5-3: De Timber grader {10) 

Wordt vanuit de gemeten elasticiteitsmoduli een gemiddelde en een standaarddeviatie berekend, 

dan kan de 5% onderschrijdingsgrens berekend worden van de volumieke massa en de 

elasticiteitsmodulus. De balken kunnen aan de hand van deze ondergrens vergeleken worden met 

de voorgeschreven waarde in de norm (NEN 6760, tabel J1 en K1). De gelamineerde balken kunnen 

dan ingedeeld worden in klasse GL24h (p~430 kg/m3
; E~11600 N/mm2

). Aangezien in het eindige 

elementenmodel is aangenomen dat er geen verschillen zijn tussen de spreiding van de Oc90 bij 

gezaagde en gelamineerde balken, wordt er verder gerekend met sterkteklasse C24 voor aile 

balken. Aangezien de verschillende waarden voor de elasticiteitsmoduli en volumieke massa's niet 

ver uit elkaar is dit een verantwoorde aanname. 

Uit Tabel 5-1 valt op te maken dat de gemiddelde elasticiteitsmodulus bij de A-balken lager ligt dan 

voorgeschreven waarde in de NEN 6760. Aangezien de balken vanuit de fabriek het label C24 

hebben meegekregen en de volumieke massa wei voldoet aan de gestelde eis, wordt er verder 

gerekend met sterkteklasse C24. De standaarddeviatie wordt berekend voor een enkel proefstuk 

(sample). 
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Tabef 5-1: geometrie- en stijfheidseigenschappen bafken V145 (A-modeffen): gezaagd hout 

G~brulkmak•nd~ van .en fractf~/Dctor van 1.92 

Balk No. Hoogte Breedte Lengte Gewicht Vol.massa E-modulus 

&em.(mm] &em.(mm] (mm] lk&l (ka/m3] N/mm2 

V145-TEST 143.5 39.0 3005 6.95 413 9617 

V145-1 144 39.5 3006 7.20 421 10330 

V145-2 143.5 40.0 3005 7.70 446 10330 

V145-3 144.5 40.0 3005 9.45 544 10479 

V145-4 144 40.0 3005 7.60 439 8491 

V145-5 144 39.0 3005 6.50 385 9986 

V145-6 144 39.0 3007 7.75 459 9865 

V145-7 144 40.0 3005 7.05 407 10231 

V145-8 144.5 39.5 3006 7.15 417 10338 
V145-9 144.5 39.0 3006 6.75 398 11222 

V145-10 143.5 40.0 3004 7.60 441 13151 

Gemiddelde 434 10367 

Standaarddeviatie 43 1140 

5% onderschriJdin§skans 352 8179 

Tabef 5-2: geometrie- en stijfheidseigenschappen balken V220 {8-modeffen): gezaagd hout 

G.&rulkmakende van Hn frocti~/Dctor van 1.92 

Balk No. Hoogte Breedte Lengte Gewicht Vol.massa E-modulus 

&em.(mm] &em.(mm] (mm] (k&J (kl/m3] N/mm2 

V220-TEST 220 40 3000 11.20 424 11019 

V220-1 219.5 40.0 3000 11.85 450 10923 

V220-2 219.5 39.5 3000 11.20 431 10924 

V220-3 219.5 39.5 3000 11.20 431 9188 

V220-4 220 39.0 3000 11.75 456 11938 

V220-5 220 40.0 3000 11.75 445 10599 
V220-6 220 39.0 3000 12.65 491 11276 

V220-10 220 40.0 3000 11.95 453 11500 

V220-11 220 39.5 3000 11.00 422 11673 

V220-15 220 40.0 3000 12.10 458 11692 

Gemiddelde 446 11073 

Standaarddeviatie 21 785 

5% onderschrijdingskans 406 9567 

Tabel 5-3: geometrie- en stijfheidseigenschappen balken V400 (C-modeffen): gefamineerd hout 

G.&ruikmokende van ftn frocti~/Dctor van 2.01 

Balkno. Hoogte Breedte Lengte Gewicht Vol.massa E-modulus 
&em.(mm] &em.(mm] (mm] (k&J [klfm3] (N/mm2] 

V400-1 400 80 3000 39.33 410 11389 

V400-2 400 80 3000 42.22 440 12206 
V400-3 400 80 3000 42.48 443 11739 

V400-4 400 80 3000 42.08 438 14038 
V400-5 400 80 3000 40.14 418 11308 

V400-6 400 80 3000 43.40 452 12651 
V400-7 400 80 3000 42.42 442 12199 
V400-8 400 80 3000 42.80 446 12231 

Gemiddelde 436 12220 

Standaarddev iatie 14 866 
5% onderschrijdin§skans 408 10558 
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Tabe/5-4: geometrie- en stijfheidseigenschappen balken V600 (D-modellen): ge/amineerd hout 

Gebru/kmakende van eenfractlelfoctor van 2.34 

Balkno. Hoogte Breedte Lengte gewicht Vol.massa E-modulus 

sem.[mm] sem.[mm] [mm] lksl [kg/m3] [N/mm2] 

V6D0-1 600 80 3000 65.80 457 11312 

V6D0-2 600 80 3000 75.15 522 12634 

V6D0-5 600 80 3000 62.85 436 11690 

V6D0-7 600 80 3000 63.50 441 12299 

Gemiddelde 464 11984 

Standaarddeviatie 40 594 

5% onderschrijdinsskans 388 10843 

Nu de materiaaleigenschappen bekend zijn kan er gekeken worden naar de proefopstelling. Deze 
opstelling wordt beschreven in de volgende paragraaf. 
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5.2 Proefopstelling 
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Om de balken te beproeven wordt gebruik gemaakt van de onderstaande proefopstelling (Figuur 

S-4). In deze opstelling wordt een driepuntsbuigproef uitgevoerd bij de diverse balken. De 

proefstukken worden belast met een puntvormige dwarskracht, die aangrijpt in het midden van 

het proefstuk. De puntlast wordt verdeeld over een lengte van 100mm door middel van een stalen 

blokje. 

Aangezien de overspanning en de balkhoogte varieren gedurende de proefreeksen wordt de 

opstelling tussendoor aangepast. Deze aanpassing blijft bij het toevoegen of verschuiven van de 

hulpstukken, als aangegeven in Figuur S-4. 
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Figuur 5-4: Gebruikte proefopstel/ing met balk A03 ingetekend. 

Met behulp van een functiegenerator wordt de oliegestuurde vijzel aangestuurd, die zorgt voor de 

kracht op de houten balk. Een detail en een aanzicht van de proefopstelling is te zien in Figuur S-5. 

De krachtmeetdoos, welke is geplaatst direct onder de vijzel, meet de drukkracht. Met behulp van 

een meetframe achter de proefopstelling worden de verplaatsingsmeters (Mitutoyo 1 en Mitutoyo 

2) op de balk gezet. Het meetframe moet ervoor zorgen dat eventuele trillingen door de oliedruk 

66 Hoofdstuk 5 Experimenteel onderzoek 



Eindrapporta1e afstudeeronderzoek: T U J TtchniKhe Uft......._tl 

1 e = ofTtchnolotr 

NHet /oodrecht op druk belosten van de houtvezel bij discreet ondersteunde ba/ken" ---
aangestuurde vijzel of het scheuren van het hout niet meegenomen worden in meetgegevens. Aan 

de onderzijde wordt ook een verplaatsingsmeter geplaatst {LVDT). Deze moet de doorbuiging van 

het proefstuk meten. De rollende opleggingen van de balk, zorgen ervoor dat de balk in zijn geheel 

kan mee vervormen met de doorbuiging. Grote trekkrachten wordt hiermee deels opgenomen. 

Figuur 5-5: Detail van de krachtsin/eiding en het zijaanzicht van de opste/ling 

Om nauwkeurig de lokale zakkingen en vervormingen nabij de krachtsinleiding te meten wordt bij 

de helft van de proeven gebruik gemaakt van het ESPI-systeem. De 'Electronic Speckle Pattern 

Interferometer', kortweg ESPI, meet de vervormingen (en de rekken) op het proefoppervlak. De 

afmetingen van dit vlak hangen nauw samen met de afstand tussen het ESPI-systeem en het 

proefstuk. Hoe verder het systeem van het proefstuk afstaat, hoe grater het beschouwde 

oppervlak. Echter de nauwkeurigheid van de meting wordt dan wei be"invloedt. Factoren als Iicht 

en trillingen hebben dan een grotere invloed op de meetresultaten. 

Het principe van ESPI is gebaseerd op het verschijnende korrelachtige effect van een ruw oppervlak 

door het beschijnen van coherent laserlicht. Dit laserlicht wordt uitgezonden vanaf het ESPI

systeem (zie Figuur S-6). Het verschijnen van het korrelachtige effect wordt veroorzaakt door de 

interferentie kenmerken van de elektromagnetische golven en wordt speckle genoemd, waarbij de 

individuele korrels de speckles vormen. Het weerspiegelde Iicht wordt ontvangen door een ceo
camera, welke de individuele gemeten punten tot een speckle patroon vormt. Door de speckle 

patronen van diverse belastingstappen van elkaar af te trekken ontstaan zogenaamde fringes. Deze 

fringes representeren de interferentieranden van de verplaatsingen, en functioneren net als 

isolijnen in een hoogtekaart. Het aantal randen en de lengte/breedte van deze randen zijn een 

maat voor de grote van de vervormingen. Hoe dichter de randen bij elkaar gesitueerd zijn, des te 

grater de optredende verplaatsings- en rekverschillen. In het gebruikte programma kunnen deze 

fringes gemakkelijk omgezet worden naar grafische resultaten, zoals verplaatsingsfiguren en 

vervormingspaden. [59] 

paragraaf S.Z Proefopstelling 67 



Tu / =Unlw1111eft 

f e u.-.. r- Eindrapportage afstudeeronderzoek: --- "Het loodrecht op druk belosten von de houtveiel bij discreet ondersteunde bolken• 

Materia l 

.--
~-- ... --

Laser ll1ht 
- -··- ....... __ 

~ Illumina ted 
--~--~------------------------~--- area 

Figuur S-6: Principe van het ESP/ met toepassing in de proefopstelling {59} 

5.3 Resultoten 
In deze paragraaf worden de proefresultaten besproken van de reeks proeven die zijn uitgevoerd. 
Allereerst wordt ingegaan op de krachten en de vervormingen. Hoe zijn de proeven verlopen en 
wat zijn de voorlopige conclusies hiervan? Hierna wordt er kort ingegaan op de diverse relaties 
tussen de indrukking en bijv. de volumieke massa, elasticiteitsmodulus en balkhoogte. Tot slot 
worden de resultaten van de ESPI metingen besproken. 

5.3.1 Belastingen en vervormingen 

De belasting wordt met een dusdanige snelheid ingesteld dat de bezwijkbelasting (om=24N/mm2
) 

bij de modellen A02-modellen volgens het Abaqus-model binnen 5 a 6 minuten bereikt is (volgens 

de EN408 §15.2). Om met ESPI nauwkeurige metingen uit te voeren, wordt de snelheid tijdelijk 

vertraagd. Dit zal uiteindelijk leiden tot enige lokale verstoringen in het kracht

verplaatsingsdiagram van de proefstukken. Deze verstoringen zijn te verwaarlozen ten opzichte van 

het uiteindelijke verloop van het diagram. 

Een voorbeeld van een kracht-verplaatsingsdiagram is te zien in Figuur 5-7. Het diagram van 

proefstuk A02-5 laat een elastisch-plastisch verloop zien van de kracht en de zakkingen. De 

zakkingen worden op drie punten van de balk weergegeven: 

1) aan de bovenzijde van de balk, voorzijde 

2) aan de bovenzijde van de balk, achterzijde 

3) aan de onderzijde van de balk 

Zoals het figuur laat zien roteert de balk nagenoeg niet, de Mitutoyo-lijnen lopen immers nagenoeg 

gelijk aan elkaar. Vanaf een belasting van +/- lSkN treedt er plastische vervorming op in de balk, de 

vervormingen worden dan niet-lineair. Ook is deze trend waar te nemen in de doorbuigingslijn 

(LVDT-onder) . Bij een belasting van 30kN bezwijkt de balk op buiging. Er ontstaat dan een 

diagonale scheur in het proefstuk, zoals te zien is in Figuur 5-7. 

Net als bij het numerieke onderzoek ligt de nadruk van het model bij de zone nabij de 

krachtsinleiding, ofwel de indrukkingszone. De indrukking van het hout wordt bepaald door de 

gemeten zakking aan de onderzijde af te halen van de gemeten zakking aan de bovenzijde van de 
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balk. Dit resulteert in de 6U22-Iijn in het diagram. De vorm van de indrukkingslijn loopt parallel aan 

de lijnen die zakking aan de bovenzijde representeren. De plastische vervorming die hierbij 

optreedt is duidelijk te zien aan de achterat genomen toto's van de proetstukken. 

Figuur 5-7: Kracht- verplaatsingsdiagram proefstuk A02-5, metfoto's van de voor- en achterkant 

De toto's Iaten zien dat het stalen blokje door de belasting in het hout gedrukt wordt. De 

indrukking zorgt ervoor dat de vezels direct onder het belastingvlak op elkaar gedrukt worden. De 

omringende vezels worden in een S-vorm gebogen, zodanig dat er lokale scheurtjes ontstaan. Deze 

scheurtjes worden veroorzaakt door trekkrachten loodrecht op de vezelrichting. Dit is ge"illustreerd 

in Figuur S-8. 

De vezels aan de onderzijde worden naar beneden getrokken, door de weerstand van de 

onderliggende vezels. De vezels aan de bovenzijde van de scheur worden naar boven getrokken 

door het vervormen van de vezels in een S-vorm. Ook treden er vaak scheuren op aan de 

bovenzijde van de balk, zoals in de rechterfiguur te zien is. Het stalen blokje is daar dusdanig in het 

hout gedrongen, dat bij de overgang tussen het belastingvlak en het onbelaste vlak de binding met 

de onderliggende lagen bezwijkt metals gevolg dater een grote scheur ontstaat. 

Figuur 5-8: Ontstaan van scheurvorming door trek Joodrecht op de vezelrichting (met foto van proefstuk A02-4} 
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Niet aile modellen bezwijken op buigbreuk. In het overzicht in Tabel 5-5 is te zien bij welke 

belasting het model bezweken is en welk bezwijkmechanisme hierbij hoorde. Onder een 

bezwijkmechanisme wordt een situatie verstaan waarbij de sterkte van het hout dusdanig 

be"invloedt is door de spanningen, dat dit zichtbaar is in het Flu-diagram. Bij het bezwijken op 

buigbreuk zal dit erg duidelijk zijn door de grote terugval van de optredende kra~ht op de balk. Bij 

een 'trek loodrecht op de vezel'-mechanisme is deze terugval ook aanwezig, echter in een kleinere 

mate. Tijdens het uitvoeren van de proeven is ervoor gekozen om in een dergelijke situatie de 

proef te stoppen. 

Uit de tabellen is te concluderen dat bij de A-modellen geen duidelijk verband zit tussen de 

overspanning en het bereiken van de buigsterkte. De bezwijkbelastingen, bij de optredende 

buigbreuk, liggen rond dezelfde waarden bij de A-modellen. Wei geldt er: hoe groter de 

balkhoogte, des te kleiner de kans op buigbreuk; de trek loodrecht op de houtvezel wordt dan vaak 

maatgevend. In sommige gevallen is er gekozen om voortijdig te stoppen in verband met 

instabiliteit van de balk door scheefstand of door het trillen van de gehele proefopstelling. 

Uit de Tabel is dus te concluderen dat de balken met een relatief lage verhouding tussen de 
balkhoogte en de overspanning (h/1) bezwijken op buiging. Het lokaal 'bezwijken' van het hout op 
trek loodrecht op de vezelrichting is niet afhankelijk van deze verhouding. Vooral bij de 
proefstukken met een balkhoogte groter dan 220mm is dit bezwijkmechanisme maatgevend. In 
sommige gevallen bezwijkt de balk echter niet; dit heeft te maken met de instellingen van de vijzel 
en het roteren van het hout. 

Allereerst wordt de vijzel in de proefopstelling instabiel bij erg grote krachten, mede door de 

instelling van de felheid van de vijzel. Was de vijzelinstelling bijgesteld, dan werd het moeilijker om 

de ESPI-metingen te doen in verband met het trillen van de vijzelkop. Ten tweede werd het hout 

van de proefstukken ter plaatse van de belastinginleiding naar buiten gedrukt (zie Figuur 5-9). Deze 

zijlingse schuifvervorming was in sommige gevallen verschillend bij de voorkant en de achterkant 

van de balk; er werd dan een verschil gemeten in verticale zakking van de balk (gemeten met 

Mitutoyo 1 en Mitutoyo 2). Dit resulteerde dan ook in de zijdelings schuifvervorming, mede door 

tweede orde effecten van de lokale excentriciteit. Een voorbeeld hiervan is ge"illustreerd in Figuur 

S-9. 

Een uitgebreid grafisch overzicht van de F/u-diagrammen van aile proefstukken is te zien in bijlage 
D. 
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Tabel 5-S:Resultaten experimentee/ onderzoek 

A03 ~NI 

AIB-1 32.9 
A0~2 33.8 
AIB-3 33.9 
AD~ 26.6 
AIB-5 25.9 
AIB-6 28.2 
AI.B-7 22 
AIB-8 22.4 

Abaqus 15.3 

803 ~·I 

80~1 36.8 
80~2 35.2 
80H 34.5 
~5 34.7 
80~6 36.6 

80H 42.7 
~8 40.3 
~9 35.9 

803-ltST 36.2 

Abaqus 25.5 

CIS ~I 

C03-1 69.7 
CIB-2 68.8 
COH 76 
co~ 90.1 

co~s 88.8 
CIB-6 84.2 
CIB-7 82.3 
C03-I 99.5 

Abaqus 73.3 

003 

DOH 
D0~2 

DOH 
003-4 

~•I 

n.2 
85.1 
90.9 

62 

U22-1 U22-2 IIU22 Vol.massa E-modulus Bezwtjk 
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A04 ~NI 

A04-1 28.4 
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A04-5 23.5 
A04-6 28.6 
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Figuur 5-9: Schematisatie rotatie proefstuk + foto rotatie proefstuk D03-4 
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Tabel 5-5 laat ook zien dat in veel gevallen Abaqus een lagere bezwijklast voorspelt. Ook de 

berekende verplaatsingen komen in veel gevallen niet overeen met de werkelijkheid. De 

vervormingen van de balk zijn veel groter tijdens de experimenten, dan voorspeld tijdens het 

numerieke onderzoek. Dit komt onder andere door de karakteristieke waarde van de vloeigrens die 

gebruikt is in de Abaqus-modellen (zie paragraaf 4.3.3}. Deze karakteristieke waarde bedraagt 24 

N/mm2 voor de buigsterkte fm,rep van het hout. Ter vergelijking wordt deze waarde van de 

buigsterkte verhoogd tot de gemiddelde waarde in de Abaqus-modellen met een hoogte van 

l45mm (A-modellen). Hierbij wordt rekening gehouden met een variatiecoefficient van 20%[58]. 

De berekening van de gemiddelde waarden uit de karakteristieke waarden geschiedt met behulp 

van onderstaande formules: 

c = ~ =0 2=>s =O 2x 
\1 - ' ' X 

frep,m = X -1, 645 · s = X - 1, 645 · 0, 2x = X ( 1- 1, 645 · 0, 2) 

frep ,m x=--_.:...;.. __ 
1-1, 645 ·0,2 

72 

24 
=35, 7N / mm2 

1-1,645 ·0,2 
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waarin: c, = variatiecoefficient 

s= steekproef sta ndaarddeviatie 

x = rekenkundige gemiddelde I gemiddelde waarde buigsterkte [N/mm 2
] 

frep,m= karakteristieke waarde van de buigsterkte [N/mm2
] 

In Figuur 5-10 is het resultaat te zien van deze exercitie bij Abaqus-model A02 in vergelijking met 

proefstuk A02-5. Als de karakteristieke waarde gebruikt wordt in het Abaqus-model, voorspelt deze 

een veel lagere bezwijkbelasting dan de werkelijke bezwijkbelasting bij proefstuk A02-5. Wordt 

echter de gemiddelde buigsterkte genomen, dan ligt de bezwijkbelasting ongeveer gelijk aan die 

van het beschouwde proefstuk. De vervormingen in het Abaqus-model blijven echter aan de lage 

kant in vergelijking met de experimentele waarden. Dit kan verklaart wordt door het feit dater een 

elastisch-plastisch materiaalmodel in Abaqus gebruikt is waarbij het materiaal niet kan gaan 

scheuren, er is er geen verschil gemaakt tussen de druk- en trekeigenschappen. In werkelijkheid 

zijn de trekeigenschappen van het hout maatgevend bij de grootte van de vervormingen. Dit blijkt 

uit de scheurvorming rondom de belastingzone; welke worden veroorzaakt door trek en 

afschuiving. 
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Figuur 5-10: Kracht-verplaatsing diagrammen van proefstuk A02-5 vs. Abaqus model A02 met: 

-karokteristieke waarde van de vloeigrenzen (fm=24 N/mm2
) 

-gemiddelde waarden van de vloeigrenzen (fm=35,71 N/mm2
) 

-25 

Een dergelijke analyse, als boven beschreven, is uitgevoerd voor aile A-modellen {h=145mm). In 

Tabel 5-6 is te zien of het opvoeren van de plasti5che vloeigrens een positief of negatief effect 

heeft op deze vergelijking. Concluderend kan gezegd worden dat het bijstellen van de plastische 

vloeigrens naar de gemiddelde waarde van 35,7 N/mm2 een positief effect heeft op de vergelijking 

tussen de Abaqus-resultaten en de proefresultaten. Dit gegeven kan meegenomen worden in 

vervolgonderzoek over dit onderwerp. 
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Tabe/5-6: Effect verhoging p/astische vloeigrens bij de A-model/en (h=145) 

003 A02 A03 A04 

TEST + += positief effect 

-1 -I+ -I+ - = negatief effect 

-z + + -/+ = wisseld effect 
-3 + + + 
-4 + + + 
-s -I+ -I+ -I+ 
-6 + -I+ + 
-7 + 
-8 + + 
-9 

5.3.2 lndrukking vs. volumieke massa 

In Figuur 5-11 is de relatie weergeven tussen de volumieke massa van het proefstuk en de 

indrukking ~U22 (als geformuleerd in Figuur 4-18}. De trendlijn laat zien dat bij toenemende 

volumieke massa, de indrukking kleiner wordt. Dit zwakke verband kan verklaard worden door de 

toenemende weerstand van de balk tegen het indrukken van het hout bij toenemende volumieke 

massa. 
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Figuur 5-11: Re/atie tussen de vo/umieke mass a en de indrukking !JU22 

5.3.3 lndrukking vs. elasticiteitsmodulus 

In Figuur 5-12 is de relatie te zien tussen de elasticiteitsmodulus van het proefstuk en de 

indrukking van de balk. Er is een stijgende relatie te ontdekken; bij toenemende 

elasticiteitsmodulus neemt de indrukking van de balk toe. Bij een toenemende elasticiteitsmodulus 

geeft de balk meer weerstand tegen het doorbuigen van de balk. De doorbuiging zal in deze 

gevallen dan ook relatief kleiner zijn. Aangezien de vijzelkop toch naar beneden zakt, veroorzaakt 

deze zakking indrukking van de balk. Uit Figuur 5-12 is te concluderen dater geen significant relatie 

tussen de indrukking en de elasticiteitsmodulus. 
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Figuur 5-12: Re/atie tussen de elasticitei tsmodu/us en de indrukking IJU22 

5.3.4 lndrukking vs. balkhoogte/balklengte 

---

Er is een geen significante relatie te herkennen tussen de verhouding balkhoogte/balklengte (h/1) 

en de indrukking van het hout. Concluderend uit figuur 5.13 kan opgemaakt worden dat bij een 

toenemende h/1-verhouding de indrukking lichtelijk toeneemt. 
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Figuur 5-13: Relatie tussen de ba/khoogte/ba/klengte-verhouding en de indrukking IJU22 
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5.3.5 lndrukking vs. balkhoogte 

In Figuur 5-14 is de relatie weergegeven tussen de balkhoogte van het proefstuk en de indrukking 

van het hout. Hoe groter de balkhoogte, des te groter de indrukking. Dit zwakke verband is te 

verklaren door het feit dat bij toenemende balkhoogte de weerstand tegen het doorbuigen van de 

balk toeneemt. Er zal dus minder doorbuiging in de balk optreden, wat resulteert in een grotere 

indrukking van de balk. 

45 

40 +-~~;-~~4-~-+4-+-r+~+-r+~,_~-+4-~-+~+-~ I 

35 

e 3o ~~--~~~-+1-~~~-r+-~~~--~~--~~+-r 
E i 25 

~ 20 t:~-r~~-~~~:~~~~~~~~~~~~~~~if~ 
~ 15 

10 ~-+--~--~-+1-r+~~~+-r+1-~-r~-+--~~~ 

5 

0 

0 100 200 300 400 
Balkhoogte[mm] 

Figuur 5-14: Relatie tussen de balkhoogte en de indrukking !JU22 

5.3.6 ESPI resultaten 
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Nu in kaart is gebracht wat de relatie is tussen de verscheidende parameters, kan er gekeken 

worden naar de lokale vervormingen in het hout met behulp van de ESPI- resultaten. Het ESPI 

meetsysteem wordt gebruikt bij de helft van de proevenreeks en kan slechts over bepaalde 

gedeelten van het kracht-verplaatsingsdiagram gemeten worden. Daar komt bij dat ten tijde van 

scheurvorming de verplaatsingen lokaal zo groot worden, in verhouding met de ongescheurde 

delen, dat ESPI niet Ianger in staat is om betrouwbare resultaten te genereren. Grote lokale 

verschillen in rekken op een klein oppervlak kan ESPI tevens niet duidelijk beschrijven. Deze 

verschillen treden in grote mate op in het gebied direct onder de belastinginleiding. Daarom wordt 

per meting een gedeelte van dit gebied uit de resultaten gefilterd. Dit resulteert bijvoorbeeld in 

een verplaatsingsfiguur van Figuur 5-15. Per proefstuk zijn twee ESPI metingen uitgevoerd; een 

meting in het elastische deel van het kracht-verplaatsingsdiagram en een meting in de plastische 

tak. 

In het figuur is te zien dat de verplaatsingen worden uitgedrukt vanaf een oorsprong in het figuur. 

Dit punt is genomen op de symmetrielijn van de balk aan de onderzijde van het meetoppervlak. In 

het Abaqus-model wordt de verplaatsing uitgedrukt vanaf de bovenzijde van de balk. In de ESPI

meting valt dit punt echter in het gefilterde deel, daarom komen de waarden van de verplaatsingen 

niet direct overeen met de Abaqus-resultaten. Het gaat echter om de verhoudingen tussen de 

verplaatsingen. Deze verhoudingen Iaten bijvoorbeeld zien waar de houtvezels worden ingedrukt 

en waar de houtvezels doorbuigen. 
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Figuur 5-15: Vertica/e verplaatsingen van model A02-5: F=16.800 -16.950 kN 
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In Figuur 5-15 is te zien dat onder het belastingvlak de zakkingen het grootste zijn. De houtvezels 

worden daar in elkaar gedrukt. De aangrenzende vezels worden in een S-vorm gebogen, wat 

resulteert in de ovaal-vormige isolijnen in Figuur 5-15. Doordat de gehele balk willen doorbuigen, 

maar de balk hier weerstand tegen biedt, ontstaan er trekkrachten tussen de bovenzijde en 

onderzijde van de balk. Deze trekkrachten zorgen voor het opwippen van de hoeken bovenin de 

balk. 

Om een goed beeld te krijgen van het aandeel indrukking en het aandeel doorbuiging worden net 

als in het numerieke onderzoek horizontale en verticale vervormingspaden geproduceerd en 

geanalyseerd. Allereerst wordt er gekeken naar de verticale vervormingspaden, zoals 

weergegeven van proefstuk A02-5 in Figuur 5-16. De horizontale en verticale vervormingspaden 

van aile andere proefstukken zijn te vinden in bijlage D. In Figuur 5-16 is de overgang te zien tussen 

het aandeel indrukking en het aandeel doorbuiging van de totale zakking van de balk. De lijn tussen 

deze overgang correspondeert bij de ESPI-meting met de genomen doorsnede op 115mm vanaf de 

symmetrielijn. De totale effectieve lengte (let) waarover de spanningen zich spreiden wordt dan 

230mm. Bij de Abaqus-analyse was deze let gelijk aan 240mm. De spreiding van de drukspanningen 

loodrecht op de vezelrichting volgens de ESPI-meting komt dus nagenoeg overeen met het Abaqus

model. 

Er wordt bij deze vergelijking gebruik gemaakt van de let en herwaarden uit de Abaqus-modellen. 

Dit wordt gedaan zodat de eindige elementenmodellen in Abaqus rechtstreeks getoetst kunnen 

worden met de werkelijke spanningsspreiding. Verderop in de rapportage worden deze resultaten 

vergeleken met de het en let volgens het opgestelde rekenmodel in paragraaf 4.5. 
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Figuur 5-16: Verticaal vervormingspad A02-5 

Dezelfde analyse wordt gedaan voor horizontaal genomen vervormingspaden (zie Figuur 5-17). Bij 

proefstuk A02-S ligt deze grens volgens de ESPI-meting op 57mm vanaf de bovenrand. In het 

Abaqus-model was de overgang tussen de doorbuiging en de indrukking al op SOmm vanaf de 

bovenrand waarneembaar. De ESPI-meting komt dus bijna exact overeen met de numerieke 

voorspelling volgens Abaqus. In Bijlage D zijn aile horizontale en verticale vervormingspaden te zien 

van de ESPI-metingen. 

,Noll .............. IIPidMHI ..... ·IUIIINI 

Figuur 5-17: Horizon tao/ vervormingspad A02-5 
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In Tabel 5-7 t/m Tabel 5-10 is een overzicht te zien van de resultaten van aile beschouwde ESPI

metingen. De effectieve hoogte (het)blijkt volgens de ESPI-metingen bij aile modellen overeen te 

komen met het volgens de Abaqus-modellen. Bij de bepaling van de let blijkt het in veel gevallen erg 

moeilijk om aan de hand van de horizontale en verticale vervormingspaden te beoordelen waar de 

doorbuiging overgaat in de indrukking van de balk. Dit is vooral het geval bij balken waarbij de 

doorbuiging dusdanig klein is, dat er aileen indrukking plaatsvindt bij het belasten van de balk. Een 

duidelijke overgang tussen de doorbuiging en de indrukking van de balk is dus niet te zien in de 

verticale vervormingspaden. Een let kan in een dusdanig geval dus niet bepaald worden aan de 

hand van de ESPI-resultaten. 

Tabel5-7: Resultaten ESPI/Abaqus model A (h=145mm) 

Experimenteel Abaqus 

Model no. Krach ten het let Krach ten het let het let 
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] 

A02-3 15.600-15.750 so - so 240 
A02-4 10.740-11.325 50 - so 240 
A02-5 16.800-16.950 57 230 so 240 
A02-6 7.215-8.385 53 236 17.700-18.300 70 153 so 240 
A03-1 6.480-6.555 so 240 17.850-18.000 68 240 so 240 
A03-2 15.600-16.500 98 154 so 240 
A03-3 15.600-15.900 68 240 so 240 
A03-4 7.215-7.290 so - 16.05 68 210 so 240 
A04-1 23.55 so 160 40 240 
A04-2 6.630-6.855 40 200 18.4 kN 59 240 40 240 
A04-3 6.12-6.27 so 240 17.4 40 240 40 240 
A04-4 6.27-6.405 - - 40 240 

Tabel5-8: Resultaten ESPI/Abaqus model B (h=220mm) 

Experimenteel Abaqus 

Model no. Krach ten het let Krachten het let het let ' 

[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] 

802-1 17.70-17.85 100 - 23.55-23.70 100 260 100 400 

802-2 23.25-23.40 100 - 100 400 

802-3 13.005-13.290 100 - 20.55-20.70 100 - 100 400 

802-4 20.10-20.25 100 - 100 400 

803-TEST 7. 725-8.025 90 - 24.60-24.75 90 320? 90 320 
803-1 24 170 250? 90 320 
803-2 22.50-22.65 90 - 90 320 
803-3 22.95 125 - 90 320 
803-5 14.40-14.61 90 - 90 320 
804-1 7.140-7.725 90 320 80 320 
804-2 19.20-19.65 90 320? 20.85-21.30 90 320 80 320 
804-7 15.9-16.2 80 320 80 320 
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mm) To bel 5-9: Resultaten ESPI/Abaqus model C (h=400 

Experime nteel Abaqus 
Model no. Krachten het let Krachten het let het let 

[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] 

C02-1 17.1-19.5 140 - 44.1-45 140 450 140 480 
C02-2 23.40-24.75 140 390? 140 480 
C02-3 14.85-18.15 140 480? 3 8.85-40.20 140 140 480 

C02-4 19.8-21.9 140 480? 140 480 
C03-1 9.93-10.52 - - 37 .05-40.20kN 140 560? 140 560 
C03-2 14.85-17.40 100 560? 140 560 
C03-3 25.05-26.25 140 560? 140 560 
C03-4 46.65-47.40 140 560 140 560 
C04-1 23.85-24.75 120 560? 140 560 
C04-2 28.65-29.85 140 560? 140 560 
C04-3 19.05-20.25 100 560? 140 560 
C04-4 24.6-27.3 140 560? 3 6.3G-37.35 140? 560? 140 560 

Tabel5-10: Resultaten ESPI/Abaqus model D (h=6 OOmm) 

Experime nteel Abaqus 

Model no. Krach ten het let Krach ten het let het let 
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] 

D02-1 19.65-21.45 140 480? 49.8-50.4 140 480? 140 480 

D02-2 18.90-20.25 140? - 140 480 

D02-3 43.8-44.1 120 480 140 480 

D02-4 17.25-18.45 140 400? 140 480 

D03-1 17.40-18.75 110 540? 42.75-43.50 120 540 140 540 

D03-2 38.25-38.70 140 540? 140 540 

D03-3 21.0G-22.35 140 540 47.1G-47.55 140 540 140 540 

D03-4 24.75-25.95 140 540? 39.9-40.2 140 540 

D04-1 17.85-19.05 140 560 140 560 

D04-2 51.90-52.34 140 560 140 560 

D04-3 43.65-44.85 140 560? 140 560 

D04-4 23.85-25.35 140 - 49.5Q-50.25 140 300 140 560 

Aan de hand van bovenstaande tabellen kan opgemaakt worden dat de het bepaald met het 
Abaqus-model een goede voorspelling doet van de werkelijke het· De werkelijke optredende let, 
bepaald bij de A-modellen, komt overeen met de lerwaarden uit het Abaqus-modellen. De bepaling 
van de werkelijk optredende let blijkt niet te kunnen aan de hand van de ESPI-resultaten bij de B-,C
en D-proefstukken. Er wordt echter aangenomen dat de werkelijke let bij de B-,C- en D-balken 
overeenkomt met de let bepaald met Abaqus. Om deze aanname te toetsen wordt de data verder 
geanalyseerd. 
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6 Analyse model 
6.l Bepaling experimentele bezwijk/ast 
Met behulp van Abaqus is een regenregel/model ontwikkeld, het Van der Put-De Leijer model (zie 

paragraaf 4.5). De het en let van de indrukkingszone worden in dit model begrensd. Om dit 'Van der 

Put-De Leijer- model' te toetsen met het bestaande Eurocode 5/Al-model [54] en met de 

experimentele resultaten van de proeven (beschreven in hoofdstuk 5), wordt er vanuit de spreiding 

teruggerekend naar een bezwijklast F. Bij deze last wordt de fc90 bereikt die geldt als 

(ontwerp)grenswaarde in de norm; de balk heeft dus nog restcapaciteit en zal in werkelijkheid nog 

niet bezweken zijn. In kader van deze analyse wordt dit punt op het F/u-diagram als bezwijkpunt 

gedefinieerd. 

De proeven, die zijn uitgevoerd, kunnen vergeleken worden met een traditionele drukproef, zoals 

beschreven in EN408. Bij deze methode wordt gebruikt gemaakt van de 10% offset-lijn. Bij deze 

methode wordt een lijn parallel aan het elastische deel van het F/u-diagram bepaald en 

getransleerd over 10% van de het. In onderzoek van Frank Hansen (Aalborg Universitet) is 

aangetoond dat deze methode een goede voorspelling doet van de fc90-waarden [20]. 

Er wordt gebruik gemaakt van de het, aangezien de afmetingen van de indrukkingszone begrensd 

zijn volgens de Abaqus- en proefresultaten (Zie Figuur 6-1). In principe wordt dus aileen gekeken 

naar de vervormingen van de balk in de indrukkingszone. De balk met de discrete opleggingen kan 

dus beschouwd worden als een balk met continue oplegging, echter wei met afmetingen van de 

indrukkingszone. Dit is ge"illustreerd in Figuur 6-3. Er wordt gebruik gemaakt van de herwaarden uit 

het 'Van der Put - de Leijer -model'. 

Als deze 10% offset-methode wordt toegepast in de kracht-verplaatsingdiagrammen van de 

proeven kan de experimentele bezwijklast berekend worden waar de fc90 van het materiaal bereikt 

wordt. Als voorbeeld wordt proefstuk A02-5 gebruikt, zoals weergegeven in Figuur 6-2. De afstand 

waarover de linea ire lijn verschoven moet worden bedraagt: 

10%x het = 10% x 51= 0,5mm (7-1) 

Dit resulteert bij proefstuk A02-5 in een 'bezwijklast' Fottset van 15 kN. Een overzicht van de 

bezwijklasten van aile proefstukken is te zien in bijlage E. 

82 Hoofdstuk 6 Analyse model 



Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

"Het loodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balken" 

F 
Foffset 

I 
I 

u 

Figuur 6-1: 10% offset-methode bij de bepa/ing van de experimentele bezwijklast 
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Figuur 6-2: 10% offset-lijn toegepast bij de F/u-lijn van proefstuk A02-5 
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Figuur 6-3: De balk met discrete oplegging beschouwd als balk met een continue oplegging 

paragraaf 6.1 Bepaling experimentele bezwijk/ast 

-25 

-------

-- -------

83 



Tu J =Unlwl'lihllt 

I e UntnnltJ of Technolotr Eindrapportage afstudeeronderzoek: --- "Het loodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balkenN 

6.2 Bepaling bezwijklast Van der Put-De Leijer model 
Bij de bepaling van de bezwijklast van het opgestelde model wordt er gebruik gemaakt van het Van 

der Put-de Leijer model (zoals Figuur 6-3 laat zien). Uitgaande dat de maximale optredende Oc9o 

gelijk is aan fc9o kan er terug gerekend worden naar de bezwijklast F die hierbij hoort. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de volgende relaties: 

(7-2) 

Voor de fc90-waarden wordt gebruik gemaakt van proefresultaten van Hoffmeyer, Damkilde en 

Pedersen [21]. Deze hebben 74 (vurenhouten)proefstukken getest volgens de volledig belaste 

methode (EN408). Hier kwam een gemiddelde waarde van fc9o=2,9 N/mm2 uit. Voor de let in 

vergelijking 7-2 wordt de waarde ingevuld welke is gevonden met het numerieke/experimentele 

onderzoek. Een overzicht hiervan is te zien in Tabel5-7. Voor model A02 zou de bezwijklast dan als 

volgt berekend worden: 

(240 ·40) 
Fc90 = Fmodel = 2, 90 {100 ·40) = 11, 91kN 

100 ·40 
(7-3) 

In Figuur 6-2 is dit punt gemarkeerd als Fmodel· Deze bezwijklast, opgesteld aan de hand van het Van 

der Put-De Leijer-model, komt dus in de buurt van de gedefinieerde bezwijklast van 15kN. Een 

overzicht van aile bezwijklasten is te vinden in bijlage E. 

6.3 Vergelijking met Eurocode 5/Al 
De beproefde balken worden getoetst met behulp van de regels uit de Eurocode 5/A1. Aangezien 

de Eurocode 5/A1 vaste waarden heeft voor het meewerkend oppervlak, blijft de let gelijk voor aile 

balken.: 

let= 1+2*30 = 100+2*30 = 160mm 

kc90=1,50 voor gezaagde balken 

kc90=1,75 voor gelamineerde houten balken 

Voor de balken met hoogte 145mm en 220mm, wordt de bezwijklast dan: 

Fc90 = Fmodel = kc90 ·lef · fc90 ·b = 1, 50 ·1 60 · 2, 90 · 40 = 27 ,84kN 

Voor de balken met hoogte 400mm en 600mm wordt de bezwijklast: 

Fc90 = Fmodel = kc90 ·lef • fc90 ·b = 1, 75 ·160 · 2, 90 · 80 = 64, 96kN 

(7-4) 

(7-5) 

(7-6) 

In Figuur 6-4 is de vergelijking te zien tussen experimentele waarden (Fottseb als beschreven in 

paragraaf 6.1) en de modelwaarden Fmode1, als berekend bij de Van der Put-De Leijer methode (zie 

paragraaf 6.2) en als beschreven in de bovenstaande methode volgens de Eurocode 5/A1. Er is 

gerekend met het rekenkundige gemiddelde van de 'bezwijklast' van de proefresultaten volgens: 

L Foffset,i 
F. - ...:.i-:::.1 _ _ _ 

bezwijlc,gem - n 
(7-7) 

met n=aantal uitgevoerde proeven per balkhoogte en overspanning 
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Er is duidelijk te zien in het figuur dat de Van der Put-De Leijer methode een betere voorspelling 

geeft van de experimentele bezwijklast dan de Eurocode 5/Al doet. In bijlage E is de analyse te 

zien in tabelvorm. 
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Figuur 6-4: Verge/ijking tussen voorspelde modelbelasting en de experimentele offset-waarde 

Wordt er gekeken naar de invloed van de hoogte/lengte-verhouding {h/1-ratio) op de voorspelling 

van de bezwijklast dan ontstaat Figuur 6-5. Op de verticale as is het ratio uitgezet van de 

voorspelde waarden gedeeld door de voorspelde modelwaarden: FottseJFmodel· Als het ratio tussen 

Fottset!Fmodel 1,0 bedraagt, dan wil dit zeggen dat de experimentele bezwijklast F,90 precies wordt 

voorspeld door het model. Het figuur laat zien dater bij de Eurocode 5/Al een grote spreiding in 

de resultaten zit. Het model kan bij een lage h/1-ratio een te grote bezwijklast voorspellen, terwijl 

bij een groot ratio h/1 een veel te lage waarde van de bezwijklast wordt voorspelt. Concluderend 

laat Figuur 6-5 zien dat het Van der Put-De Leijer model een veel betere voorspelling doet van de 

bezwijklast en dus de spreiding van de a,90 beter voorspelt. 
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Figuur 6-5: Vergelijking model/en met waarden experimentele waarden naar ratio Fo/fsftl Fmod•l en h/1-ratio 
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Ten slotte wordt er nog gekeken naar het verschil tussen de Eurocode 5/A1, de Van der Put

methode zonder begrenzing (geldig voor continu ondersteunde balken) en de Van der Put-De leijer 

methode; dit is ge"illustreerd in Figuur 6-6. De onbegrensde Van der Put methode [45]is niet 

toepasbaar voor de B-modellen; want h=220mm > 5xb = 5x40=200mm. Tevens geldt de Van der 

Put-methode niet voor de D-modellen;want h=600mm>5xb = 5x80=400mm. Een uitgebreid 

overzicht in tabelvorm is te vinden in bijlage E. 

De Vander Put-De leijer methode geeft wederom een betere voorspelling dan de Eurocode 5/A1. 

Tevens is uit het figuur goed te zien wat er gebeurt met de voorspelde bezwijklast als de let niet 

begrensd wordt: de voorspelde modelwaarde ligt hoger dan de werkelijke bezwijklast. 
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Figuur 6-6: Vergelijking model/en met gemidde/de woorden experimentele woorden noor ratio Fo/!Ntl Fmodel en h/1-rotio 

Tot slot zijn in de onderstaande Tabel 6-1 en Tabel 6-2 nog enige statistische gegevens te vinden 

van de 3 geanalyseerde modellen. Met een gemiddelde voorspelling van 100% van de 

experimentele waarde van de bezwijklast is het Van der Put-De leijer model het betrouwbaarste 

model voor balken die niet geheel ondersteund worden. Dit is tevens te zien in de verdeling in 

Figuur 6-7. Deze normaalverdeling is gebaseerd op de ln-waarden van de bezwijklasten in 

vergelijking met de werkelijk optredende bezwijklasten (aantal=n=86). 

Tobe/6-1: Stotistische gegevens model/en op basis von Fo~IFmodel 

Foffset/Fmodel 

Proefdata vdPut-de leijer Eurocode Onbegrensde 
methode 5/Al vdPut methode 

gemiddelde 100% 100% 74% 72% 
stand .dev 0% 14% 11% 14% 

n 86 86 86 86 
minimum 0"16 80"16 52% 51% 

maximum 0"16 149% 99% 114% 
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Tabe/6-2: Statistische gegevens model/en op basis van ft..zwUk 

Bezwijklasten in [kN] 

Proefdata vdPut-de Leijer Eurocode Onbegrensde 

methode 5/A1 vdPut methode 

gemiddelde 33 33 43 45 
stand.dev 17 16 18 19 

n 86 86 86 86 
minimum 15 18 28 27 
maximum 64 53 65 80 
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Figuur 6-7: Verde ling van de LN-waarden van de bezwijk/asten in verge/ijking met de proefdata 

6.4 Hypothese continu ondersteunende en dubbelzijdig belaste ba/ken 
Nu er een model ontwikkeld is voor balken met discrete ondersteuningen, kan er gekeken worden 

naar de bestaande Van der Put regels voor continu ondersteunde balken en balken die dubbelzijdig 

belast worden. In Figuur 6-8 zijn beide situaties weergegeven. 

De Van der Put-De Leijer methode is uitgegaan van een continue ondersteuning ter hoogte van ler 

lijn in de balk. Hierdoor wordt in eerste instantie niet gerekend met de balkhoogte h maar met de 

het· Er wordt verwacht dat de opgestelde rekenregels dus ook gelden voor continu ondersteunde 

balken. Dit betekent dat de voorgestelde rekenregels van Van der Put, Leijten en Larsen [28] van 

kracht zijn, mits de waarden van de let begrensd worden. De maximale let kan dus 520mm worden. 

Dit zou betekenen dat voor belastingen die aangrijpen op een continu ondersteunde balk (links 

afgebeeld in Figuur 6-8) de totale let berekend kan worden uit de formule: 

let= I+ 2·1,5h ~a ; SO,S·h; ~3h; ~ 520mm (7-8) 
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Figuur 6-8: Geheel ondersteunde balk en een balk met dubbelzijdige belasting {28} 

Bij de dubbelzijdig belaste balken zijn er drie situaties te onderscheiden waarin de spanningen zich 
kunnen spreiden (zie Figuur 6-9): 
1) de spanningen spreiden zich maximaal, de spreidingsvlakken raken elkaar niet 
2) de spanningen spreiden zich maximaal, de spreidingsvlakken raken elkaar. 
3) de spanningen spreiden zich maximaal, de spreidingsvlakken vloeien in elkaar over 

h>2xh.,,. 
;As 
smm.v 
•. t.. ,. >' 1 .. 

Figuur 6-9: 3 situaties waarin de spanningen zich kunnen spreiden 

Aangezien is aangenomen in het model van Van der Put-De leijer dat de het een functie is van h, 

kan uitgerekend worden welke situaties zich er voor kunnen doen en welke niet. Situatie 1 treedt 

op wanneer de balkhoogte grater is dan 2 maal de het. De spreidingsvlakken raken elkaar dan niet 

en er ontstaat een middenzone waaronder de spanningen verticaal worden afgedragen. 

Aannemende dat de het onafhankelijk is van de balklengte, geldt dat: 

het=0,35h met het,max=140mm -+ h >2xhet = 2x 0,35h=0,7h -+ h>0,7h {7.9) 

Bovenstaande formule toont aan dat situatie 1 (als in Figuur 6-9) zich altijd voordoet, de 

spanningsvlakken raken elkaar nooit. Dit gelden zelfs voor de situaties waarin geldt dat I ~ 15• De het 

is immers niet afhankelijk van de belastinglengte. Er gelden dus dezelfde regels voor dubbelzijdig 

belaste balken, als bij enkelzijdig belaste balken. Wei moet er gecontroleerd worden of de 

belastinglengte I of de opleglengte 15 maatgevend is voor de bepaling van let· De lengte die voor de 

laagste kc90-factor zorgt, wordt gebruikt voor de controle met de optredende ac90• Dit zorgt immers 

voor de veiligste situatie. Dit zou als volgt verdisconteerd kunnen worden in de rekenregels: 

met: let :S 520mm en h= 0,35·h :S 140mm 

Bovenstaande hypotheses moeten nog geverifieerd worden. 

88 Hoofdstuk 6 Analyse made/ 



Eindrapportage afstudeeronderzoek: 

NHet /oodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balkenN 

T U / ~==Unlversttell 
I e Unhterstty ofTechnolou .................... 

7 
Conclusies en aanbevelingen 

' ' ' 
4 - - - - - - - - - - _, 

7 ; < 
ttttt 



Tu / =Unlwtl"'ltelt 

I e Unlnnltr Df TKhnoloaY Eindrapportage afstudeeronderzoek: --- HHet /oodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet ondersteunde balkenN 

7 Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Uit dit afstudeeronderzoek volgen diverse conclusies, welke worden besproken in dit hoofdstuk. 

Deze conclusies zijn al reeds vermeldt in de voorafgaande hoofdstuk in deze rapportage. Daarnaast 

worden nog een voorstel gedaan voor de normtekst in de Eurocode 5 en aanbevelingen gedaan 

voor vervolgonderzoek. 

7.1 Conclusies 
• Onderstaande conclusies gelden voor balken met discrete opleggingen. 

7 .1.1 Abaqus-resultaten 

• Met behulp van een eindige elementen model kan een beeld worden gegenereerd over de 
verwachte spanningsspreiding. Deze spanningsspreiding kan o.a. bepaald worden door de 
verticale en horizontale vervormingspaden te definieren en te analyseren. 

• In het eindige elementenmodel dient met de gemiddelde waarde van de plastische vloeigrens 
gemodelleerd te worden om realistische krachten en vervormingen te krijgen. 

• Het elastisch-plastisch materiaalmodel met gelijke druk- en trek geeft een redelijke 
voorspelling van het verloop van het kracht-verplaatsingsdiagram. In werkelijkheid zijn de 
vervormingen groter door lokale scheurvorming. 

• Het beeld van de vervormingen en spanningen in het Abaqus-model komen goed overeen met 
het werkelijke gedrag van de balk. 

• De spreiding van de drukspanningen loodrecht op de houtvezels vindt plaats volgens de 
theorie van Vander Put, met de volgende voorwaarden: 

o De hoogte van de indrukkingszone begrensd wordt met een effectieve hoogte het 
o De let begrensd wordt om een realistisch beeld te krijgen van de spreiding van de 

spanningen. 
o De het en let zijn ge'illustreerd in Figuur 7-1 . 

., I ., 
1 1 
u'u 

Figuur 7-1: Balk met een discrete andersteuning 

7.1.2 Vander Put-De Leijer-model 

• Dit resulteert in het volgende rekenmodel, ook wei het Vander Put-De Leijer-model genoemd: 

lef = l + 2 ·1, 5 ·he! ~ 520mm 

met letS 520mm 
het= 0,35·h s 140mm 

• De kc9o factor kan dan als volgt berekend worden: 

k = fi; = ( l + 2 ·1, 5 . hef ) 
c~ ~~ [ 
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7.1.3 Experimentele resultaten 

• Met behulp van ESPI kan gemakkelijk de het van een balk bepaald worden. Deze waarde blijkt 
in bijna aile gevallen overeen te komen de voorspelde waarde volgens het eindige elementen 
model. 

• Het bepalen van de let met behulp van ESPI is bij veel proefstukken erg moeilijk. Bij balken met 
een grote balkhoogte treedt relatief weinig doorbuiging op ten opzichte van balken met kleine 
balkhoogten. Er is dan geen duidelijk onderscheid te maken tussen de invloed van de 
doorbuiging en de indrukking. Tevens heeft het systeem zijn beperkingen doordat het maar 
een beperkt oppervlak van het proefstuk kan beschijnen. Het gedrag van de balk kan dus niet 
in zijn geheel in kaart worden gebracht. 

• Het meten van de spanningsspreiding d.m.v. ESPI geeft in het algemeen een goede indicatie 
voor de werkelijke optredende spanningsspreiding. Echter het systeem heeft wei zijn 
beperkingen. Verdere analyse van de resultaten m.b.v. F/u-diagrammen is dan ook aan te 
raden. 

• Door de uitgevoerde proeven te analyseren als ASTM-drukproeven (ter bepaling van de f,90) 

kan een goede vergelijking worden gemaakt tussen de bestaande berekeningsmodellen en het 
ontwikkelde model betreffende de spreiding van de a,90• Met behulp van de F/u-diagrammen 
en de verwachte let en het volgens de eindige elementen modellen kan dan een experimentele 
bezwijklast bepaald worden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de 10%-offset methode en 
fc90-meetresultaten van Hoffmeyer, Damkilde en Pedersen [21]. 

7 .1.4 Eindconclusies 

• Het Van der Put-De Leijer model geeft een betere voorspelling van de spanningsspreiding van 
de drukspanningen loodrecht op de vezelrichting dan de huidige Eurocode 5/A1 en de niet
begrensde Van der Put methode voorspelt. 

• Er wordt voorgesteld om het verbeterde model betreffende de spreidingen van de 
drukspanning loodrecht op de houtvezel op te nemen in de vernieuwde Eurocode 5 
normtekst. De voorgestelde normtekst wordt beschreven in paragraaf 7.2 van deze 
rap portage. 
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7.2 Voorstel normtekst Eurocode 5 
Er wordt voorgesteld om de onderstaande tekst op te nemen als normtekst ter vervanging van de 

rekenregels in de huidige Eurocode 5 (NEN 1995-1-1) betreffende §6.1.5 'Druk loodrecht op de 

vezelrichting'. Het eerste dee I van deze voorgestelde normtekst is gebaseerd het voorstel van 

Larsen, Leijten en Van der Put [28]. Het betreft de beschrijving van de toetsing van druk loodrecht 

op de vezelrichting voor continu ondersteunde balken. 

met: 

ac9od optredende ontwerpdrukspanning loodrecht op de vezelrichting in het contactoppervlak 

waar de be lasting aangrijpt 

fc90 Ontwerp druksterkte loodrecht op de vezelrichting 

kc90 factor die rekening houdt met de belastingsconfiguratie, de splijtmogelijkheid en 

de mate van drukvervorming. 

Voor balken met continue ondersteuningen waarvoor geldt dat hs5b, geldt dat de kc90-factor 

berekend kan worden uit: 

k,., ;J¥$5 
met: 

Aet het effectieve contactoppervlak 

A het contact oppervlak waar een drukkracht loodrecht op de vezelrichting optreedt 

Het effectieve contactoppervlak dient te worden berekend met een effectieve lengte parallel aan 

de vezelrichting, let. en een breedte b. 

De effectieve lengte let wordt bepaald door de belastinglengte I, te verhogen met 1.5h a an iedere 

zijde maar niet meer dan a of 0,5h of 3h of 520mm, zie figuur EC5.1 

.,a ., I v 1, f I f 
1 1 1 

u•u u•u ~ 

< l.r , ; < 

Figuur ECS.l.Balk met een continue ondersteuning Figuur EC5.2: dubbe/zijdige belasting 

Voor dubbelzijdig belaste situaties, zie figuur EC5.2, waar de breedte b gelijk is van beide 

belastingoppervlakken, geldt dat kc90 berekend kan worden uit: 

k = =mm · 
. [ l+2 ·1,5·hq l.+2·1,5·h.f] 

c90 l ' l 

met: lets 520mm en h s 0,35·h 
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Voor balken met discrete ondersteuningen,zie figuur ECS.3 geldt dat: 

k = fl:; = l + 2 ·1, 5 · hef 
c\KJ vi z 

---

De effectieve lengte let wordt bepaald door de belastinglengte I, te verhogen met l.Shet aan iedere 

zijde, zie figuur ECS.3. Hierbij geldt dat: 

het de effectieve hoogte van de indrukkingszone; het =0,3Sh s 140mm 

let de effectieve lengte van de indrukkingszone; let S S20mm 

... I "' 
I 1 

ht ~I _~ ,_ .. _ .. ___ __ __ ___ .._... ~I D~ 
ttttt , 1, ttttt L b k 
l s L' "l s L" ~ ,. " ,. " 

UlU 

Figuur EC5.3.Balk met discrete ondersteuning 

7.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Het model Van der Put-De leijer wat voortvloeit uit deze rapportage zorgt voor enkele vragen 

betreffende andere invloedsfactoren op de spreiding van de Oc90• In deze paragraaf worden dan 

ook aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek naar deze invloedsfactoren. 

• Zo is het erg nuttig om in kaart te brengen wat de opleglengte s voor invloed heeft op de 

spreiding van de Oc90. Deze lengte is namelijk niet gevarieerd in het beschreven en 

uitgevoerde onderzoek. Bij deze analyse van de opleglengte zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt 

kunnen worden van het ontwikkelde Abaqus-model. Gebruikmakende van de gemiddelde 

buigsterkte geeft resultaten die nog betrouwbaarder zullen zijn. Met toevoeging van 

experimentele data aan de hand van F/u-diagrammen en ESPI-metingen kan dan een 

mogelijke bevestiging worden gevonden voor de toepassing van de Van der Put-De leijer

methode voor balken met verscheidene opleglengten. Bovenstaande geldt tevens voor de 

belastinglengte I. In dit rapport is aangenomen dat deze variabele geen grote invloed zal 

hebben op het ontw~kkelde model. Het zou dus erg nuttig zijn om deze aanname te bevestigen 

of te ontkrachten, zodat het ontwikkelde model betrouwbaar is in vergelijking met de 

werkelijk optredende spreidingen. 

• In dit onderzoek is gebruik gemaakt van vurenhout. Een soortgelijk onderzoek kan uitgevoerd 

worden met variatie in houtsoorten. Geldt de spanningsspreiding volgens de Van der Put-De 

leijer-methode voor balken van aile houtsoorten? 

• Er zou gekeken kunnen worden naar de situatie waarin een balk aan beide zijden belast wordt. 

Hoe vindt hier de spanningsspreiding plaats en wat is het effect van verschillende 

opleglengten? 
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9.3 Bijlage C: Vertica/e en horizon tale vervormingspaden Abaqus-modellen 
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Horizonta/e vervormingspaden C en D model/en 
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"Het loodrecht op druk belosten von de houtvezel bij discreet ondersteunde bolken" ---
9.4 Experimentele resultaten 
Op de volgende pagina's zijn de proefresultaten te vinden van aile uitgevoerde experimenten in het 

Van Musschenbroeck laboratorium. Per proefstuk wordt minimaal het volgende getoond: 

• F/u-diagram 

• Foto van voor- en achterkant van het proefstuk na het belasten 

• Tabel met informatie over de kracht en vervormingen 

Bij de helft van de proeven is gebruik gemaakt van het ESPI-meetsysteem. Bij deze proefstukken is 

een extra tabel toegevoegd, waarin is aangegeven wanneer in het belastingproces toto's zijn 

genomen door de ESPI-camera. Bij sommige proefstukken heeft ESPI 2 maal gemeten per 

proefstuk; dit is aangegeven door een (1) of (2) onderaan de pagina. Tevens wordt het 

verplaatsingsfiguur getoond dat wordt gebruikt voor de horizontale en verticale 

vervormingspaden. 

De resultaten zijn gesorteerd op balkhoogte (A,B,C of D) en op overspanning (02,03 of 04): 

A (h=145mm) : pagina 114 - 138 

B (h=220mm): pagina 139- 161 

C (h=400mm): pagina 162 -183 

D (h=600mm): pagina 184 - 200 

poragroof 9. 4 Experimentele result at en 113 
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Modo<"' .... ... Kfacht~n .... ... .... , . 
-35 

, .. , .... 1 .... ! ., .. 15.6(10. 15.7§0 50 50 240 

AO:Z· 4 10.74G-ll.Jl5 .. .. 240 ..,., 1UOG·1USO " 230 .. 240 

-3C .. ,.. 7.215·1.11§ " 17.JOO.l&.JOO "' 50 240 

AOH 6.410·6.555 50 240 240 50 240 

AOJ.2 J5.6Q0.16.SOO .. , .. 50 240 
AOl·l J5.6Q0.1S.to0 .. 240 50 240 

-25 AOH 7.21§..7190 50 .. 210 50 140 .... , 2U5 50 160 .. 240 

A04-2 6.5)0.6.155 .. 100 11.4kN " 
,.. .. , .. 

-20 
AOC·l Ul-6.21 50 , .. 17.4 .. 240 .. , .. ..... 6.27·6.405 .. 240 

i --L\IDT0'14•r 

'ir ·15 
--ua.toyobo\lt'nl 

--IAI .. •yotl04*n2 --. 
-1() __ ..,., ·• 

~Ab•qusondotr ... U22·1 U12·2 OU22 
-5 ,., ,_, ~ .. = _,.,tl...,..slloYcn 

__ , 
lU 15.1 5.7 lU 

. 
-

-Atlequ•MJ.U --2 ]0.4 11.5 1.5 11 

0 ..... ,. IU 10.2 5.1 _ .. ,,. 1U 
·~· 

.. - . 0 -5 -10 -15 -20 ·2! ..... .. , ... u 11.1 

UZZ(mmJ ..... JU 15.4 7.7 7.7 .. ,., >0.1 22.1 " lU ..... ,,. 111 7A >.7 ..... UA 24.9 5.1 19.1 ~ 
...... 20 u 1.7 6.7 

Ill 



111 

-35 ----,---
1 

-33 - - 1 

z 
~ 

-zo 

.... -15 

-13 

-5 

0 

0 ·S -10 ·15 

--WDTONhf 

__ .... .,.~"' .. 1 

_ ... aq..s .... _ .............. .. 

·ZO ·25 -30 ·.35 

UZZ(mm) 

Exp«~mentMI 

Modo!~ Knlcht~r~~ "" ,., 
AOZ-3 15.600-15.750 so 
AOZ-4 10.740-lUZS 50 
AOZ-5 16.100-16.950 57 

6.4110-6.555 "' A03-2 15.600-16.500 .. 
AOJ-l 15.600-lS.IOO .. 

7.21!>-7.290 50 ,..._, 23.55 "' ,.._, 6.00-6.155 .. 
6.12-6.27 50 

.. , U22·1 

'" ·-· .... , 28.7 25.1 
ADZ·Z 90.4 21.5 ..,_, 

" lS.J ..... ... lU ..... .. '" ..... 35.9 15.4 
--7 JO.l U .l ..,_, ... lJ.l ..... 32.4 Z4.t - .. ·-· 

Ab~qus .. Krac~ ""' " "" ,. 
"""' 

, ... 
50 ... 
50 "" "" 50 "" ... 

"" 17.150-11.000 5D , .. 
"' 5D "" "" 50 "" 16.05 .. 1111 so , .. 
'"' .. ... ... 11.4kH .. ... .. ... . .. 11.4 .. ... .. . .. .. ... 

.. .. ~ 
UlH ''"' .. • I•:J ~-· 

-----c:! -5.7 1!.4 
6.5 " 10.2 ,_, 
10.4 .. •.. "·' 7.7 7.7 .. 5J 11.1 
7A 5.7 
5.1 lt.l 

1.7 

, ............... . ..................... , 

TU~-



[Jc~nment~ Abaqus 
U,.F-7215 · 11~ 

Model no. Krachten ""' '" Knw:hterl ""' '" ""' '" 
-40 "" ..., 

A02-3 15.6()()-15.750 50 50 240 
10.7-40-11.325 50 "" A02-5 16.100.16.950 " "" "" -35 7.215-1.315 .. "' 17.700-11.300 153 240 

50 17.150-11.000 50 ,.. 
A03-2 15.600-16.500 .. ... .. "" -30 15.600-15.900 

7.215-7.290 50 16.05 " 210 50 240 
AOH 23.55 50 160 40 240 

-25 6.630-6.855 40 200 11.4kN " "" .. 240 
6.11-6.17 50 240 17.4 .. 240 .. 240 

"" 
i-20 
to" 

--LVDT Omltr 

-15 t 
--Mlutooto bo .. en 1 

i --a.ta...o,o boo~•n a 
W> 

I 
-10 ' --avu 

"~· 1 ,._. 
I 

_.,__ AbtqUJ omhr Alii U22·1 U22·2 IW22 I -~:: i"k£!, 
-5 ; ,., ,.., - ':1 

' I -Abacp.ubo.,•n ..... 28.7 25.1 5.7 19.4 
I ..... 30.4 21.5 6.5 22 
l _.,_ AbaoiJ,IS 6.U.U 

0 
..... .. 15.J 10.2 5.1 ..... n., 1U 10.4 .. 

0 -5 -10 ·15 -20 ..... .. 21.6 ... 22.2 ..... 35.9 15.4 7.7 7,7 
U22(mmJ .... , 30.1 22.1 ., 16.9 

A02·1 31.1 13.1 7.4 5.7 ..... 32.4 24.9 5.1 19.8 ...... 20 •.. 1.7 6.7 

! .......... ..... tM14;11-r.2te.u.tcNI 

Ill Proefrftubt:en+ESPiar~llywA02·6(1) 



hl*'lme"teel AbOiq!JS 

Mod•l no. K1'11Cni:etl ... "' KrKht~ ... "' ... 
-40 

,.., 
''""" A02·3 IS.600-15.7SO "' "' "" A02·• 1G.740-11.US 50 50 , .. 

A01·S J6.1QG.1USO " '"' 50 , .. 
-35 A02·6 721S.I.315 .. "' 17.700-li.JOO .. ... .. "" AOH 6411G-6.SSS 50 "" 171S(HI.OOO "" .. , .. ..,._, 1S.600-16.SGO .. 154 .. , .. 
-30 AOH 1S.60CHS.9011 .. , .. "' , .. ..... 7,21S.7.290 "' .. HO .. , .. 

A04-I l3.SS 50 160 .. "" -25 - ----r-- ..... , 6.610-6.15! .. ""' ....... .. , .. .. , .. ..... 6.U ·I .21 50 , .. 17.4 .. , .. .. , .. 
627·6tt1S .. , .. 

i-20 
--L\IDTQndtr 

to:' 

-15 
--Mlkltoyo bo..,•n 1 

--MitUIIoyo bCW"•n.J ... 
-10 --ou;u 

~· .. 
~Ab...,..on!lt-r ... Ull-1 U22-2 ..,, 7 ¥b 

-5 I= ·- t::• ·--~bo ... ..-. 
-~ 21.7 15.1 5.7 19 .• 

-Ab~~l 
..... .... li.S •.. " 0 ADz.J " 15.3 10.2 5.1 ..... ,. 19.2 10.4 .. 

0 -5 -10 -15 -20 ..... .. .... u 22.2 ..... ... 15 .• 7.7 '·' U22(mml .... , 30.1 2J.1 52 16.9 ..... lU U .l 1A 5.7 ..... 32.4 24.9 5.1 19.1 ..... •.. 1.7 1.7 

10 

1-·· _,.I 

-JJJ 

.... 

"' 
_.., 

... 



-35 

-30 

-25 

-20 

! -15 
--LVDTOnder 

--Mitutoyabavenl 

--Mitutoyoboten2 · 

-10 
--6U22 

~Abaqusonder 

-5 
-Abllqusboten 

~Abaqus6U22 

0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 

.... U22-1 ... ,_, ...... 21.7 Z5.1 ...... .... ZI.S ...... .. 15.J ...... 32.9 19.2 ...... JO ,.,, ..... 35.9 15.4 
--7 .... 22.1 ..... Jl.l lJ.l ...... 32 .• 24.51 

-~ 20 

120 

-35 

-30 

-25 

-20 

~ -15 

-10 

-5 

0 

U22-2 Al/22 ,_, ,_, 
5.7 .. .. 
6.5 22 
102 5.1 
10.4 ... ... 2l.2 
7,7 7,7 
5.2 lU 
7.4 5.7 
5.1 19.1 
17 

0 -2 -4 -6 -8 

UZZ(mm) 

-10 -12 

LVDT Onder 

MltufDVobownl 

MltutDto bot en 2 

6U22 

.....,._ Abaqua baven 

-Abaqua6W:2 

-14 -16 



-35 

-30 

--
·25 

-20 

~ -15 

-10 

-5 -c-- ·- . 

0 

0 -5 

121 

, ... , ..... · \"•--' -- .......... 
~ 

.... _ .. _ ......... _~ _ ... ;-..-. ... 1 

. --- .... 

----

-10 

-

-15 

U22[mm) 

• 

-20 

LVDTOnder 

Mttutovotxw•nl I 
Mltutovo bowen 2 ! 
6UU I 

~Abaqusonder ~~ 
-Abaqus bowen 

~A!Mqu~ 

-25 -30 

... 
-· ..... ..... ..... 
..... 
AOZ-7 ..... 
MO-ll -.. 

1'"1 
28.7 .... 
" 32.9 
30 

35.9 

30.1 
31.11 
J2.4 

20 

U22·1 U22-2 6U22 

I:"' I""" ) .... 
25.1 5.7 19A 
211.5 6.5 22 
15.3 10.2 •.. 
19.2 .... . .• 
211.6 •.. 22.2 
15.4 7.7 7.7 
U.l 5.2 16.9 
U.l 7.4 5.7 
2U •.. .... •.. 1.7 6.7 



-35 

-30 

-25 

-20 

i LYDTO'*' 
.... -15 

1--10 6lQ2 -----5 ---
---~6Ul2 

0 --
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

U22[mm) 

1U 

AOl·l 1S.KW>lS.1SO M1 
A02-4 10.140-U.JU SO 
A02-S lt.IOI>li.tSO S1 
A02· 6 1.llS.I.JIS 53 

AOH 'AJ0.6.SSS SO 
AOJ.l 15.10HUOO M 
AOJ.l lS.IOHS.tOO 61 
A0l·4 1.l1S.1.290 SO 

A04· 1 uss so 
A04-2 • •• »1.&55 «< 
A04·l , .u-t.Z1 so 
A04-4 6 27·6 . .05 

.. 
,.~ 

llO 

'" "" ... , .. 
100 
100 ,.., 

UlH U22-l ... .... ..... _, 
........ ..... .... , ..... 

.... w 

.. .. 
IU ... ... 
zu 
lU , 
22.4 

IU 

~·~~ACB·1Ill 

'""' -A.l IU 
!.5.1 11 
ZU U .l 
Zl.l U 
U .J ... 
"'·' .,, 
• 

... 
lA 

•• 
15.6 ... 

11.101).11.JOO 
U .JSO.IIOOO 

""' 
11.4kN 

17.4 

AU22 ,_, 
aU . ... 
IU .. . ... 
U.l 
25.1 

" 

...... 
50 , .. 

50 "" 50 , .. ,., 
50 "" 50 , .. 
50 ,.., 
50 , .. .. , .. 

5! 140 240 

"" "" , .. 



-35 llll)•- EM~imentftl Abaqus 
Model no Kracht•n .... "' KrKtlten h• ,. ... .... , 

A02-3 15.600-15750 50 50 140 
A02-4 10.740-11.325 50 50 1<0 

lfi.JI00-16.950 57 130 50 1<0 

-30 A02-6 7.215-8.385 " "' 17.700-11.300 70 "' 50 140 
A03-1 6.4S0.6.555 so 140 17.150-11.000 .. 140 so 140 
AOl-2 15.600-16.500 " 154 50 ,.. 
A03-3 15.600-15.900 .. 1<0 50 1<0 

-25 A03-4 7.215-7.290 so 110 so 1<0 
23.55 so 160 140 

A04-2 6.630-6.155 .. 100 18.4kN " 140 1<0 

-20 
1--

A04-3 UZ-6.27 50 ... 17.4 140 1<0 
A04·-4 6.27-6.405 140 

i LVDTOndet" 
""' ~15 

MltUID';'obaven 1 

-10 4UZ2 
1-

.-....Abaqus onder 

-5 -Abaqus bav•n 
UZ2-1 U22-2 6U21 ... '"" ~ .. ,_, -· .... .... Ul 17.1 

.-....Abllqus 6Ul2 ..... 33.8 35.1 16 1!.1 

0 ..... ... 29.2 1U lU ..... 26.6 22.11 ... " 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 ..... ... 2C.3 0.1 15.2 

U22(mm) 
..... 21.2 ... ... 1.1 ,..._, 

" .... 7.4 u.z ..... 22.4 ... , 156 ZS1 ....... 15.3 1.6 1.4 

l2J Proefresultltllft+lSPianalptAOl-1(2) 



Ex~imentHI Ab.l_qul - .... .... ... ICrac:~n .... ... .... ... 
-40 

,., >-I 
A02· l 15.600-15750 50 50 140 
A02·4 10.740-U.US .. 50 , .. 
AOH 16.100-16.950 51 ... 50 ... 

-35 A02·6 7.2 15·8 .1115 "' 17.700-l&.JOO "' 50 ... 
AOJ.l 6.41G-6.555 50 , .. 17.8SO.li.OOO . .. 50 , .. 
AOl·2 15.601).16.500 .. ... .. ... 

·30 .. ~. 15.6(10.1S.IOO , .. .. ... 
AOJ-4 7.ltS-7 290 50 16.05 .. 210 50 ... ..... U .S5 50 101 .. , .. 

·25 
.... , UlG-6.155 lOO lUkN , .. .. , .. ..... 6.U-6.21 , .. 17.4 , .. .. , .. ..... 627.6 . .05 .. , .. 

! •20 LVOTOnder 

·15 
Mlb*'¥o bcwen 1 

MitutDyobcwenl 

·10 b.U22 

.....,_ Abalqut onder U:Zl-1 U:Z2· 2 6U21 ... , ... .... - -.....,_ At.qws bcwen -· JU 29.3 12.2 17.1 
·5 

~At.qusb.U:U 
..... JU 15.1 .. lJ.l ..... ... .... 12.1 . ... ...... :ru nA .. .. 0 

0 ·5 -10 ·15 ·20 ·25 -30 ·35 -40 ..... ... IU t .l 15.2 -- 212 ... ... 12 
UU(mm) .... , n .... '·' 13.2 -- lU 40.7 15.6 251 ...... 153 u u 



- Experlm~nteel Abaqus 
Model no. Kn.chten ... ~ Krxht~n ~ "" ,. 

'"' '""" A02-3 15.6(10.-15.750 50 50 240 
-40 

10.740-11.325 50 50 240 
A02-5 16.800-16.950 " 230 .. 240 

7.215-8.385 " 236 17700-1&.300 " 153 50 
-35 

6.480-6.555 50 240 .. 240 50 240 
A03-2 15.600-16.500 .. 154 50 240 

-30 15.601)..15.900 .. 240 50 240 
7.215-7.290 50 16.05 .. 210 50 240 

A04-1 23.55 50 160 40 240 
-25 A04-2 6.630.6.855 40 200 li.CtN 59 240 40 240 

A04·3 6.12-5.27 50 2411 l7.C 40 240 40 2411 
6.27-6.405 

~-20 
LVDTOnder 

-15 Mltutaofobowen 1 

Mltutaofobowenl: 

-10 6U22 

--. Abaqus onder 
Ull-1 U22-2 6U22 

-5 
~Abliqusboven ... ... - 1.-! -· ,. "·' 12.2 17.1 
-....- Al:aqus 6lQ2 -· ... 15.1 16 l!f.l 

0 -- ..... 33.1 29.2 12.1 16 .• 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 
A0>-4 26.6 22.1 u " ..... 25.t 24.3 1.1 15.2 

UZZ(mm) ..... 21.2 ... 1.4 u 
..,_7 22 20.6 7.4 1!.2 ..,_, 22.4 411.7 15.6 25.1 ....... 15.1 2.6 2.4 

125 



.-... _ .... __ ;..._--;..,:r;r-... - ...... .,._. 
.. - •• .:._ J 

Elr~mM~MI Ab1qus llpFR7215·1.2!iO<H 
M-M Kracht en ""' " Krachten ""' I• ""' " 1~1 1-1 

-30 A02-l 15.600-15.750 50 50 "" A02-4 10.740-11.325 50 50 "" A02-S 16.800-16.950 57 230 50 "" A02-6 7.215-8.385 " 236 17.700-18.300 70 "' 50 "" -25 ..OH 6.410-6.555 50 240 17.1150-111.000 .. 240 50 240 
15.600-16.500 .. 50 "" AOl-3 15.60CI-15.900 .. "" 50 "" ...03-4 7.215-7.210 50 16.05 .. 210 50 240 

-20 A04-l 23.55 50 160 40 240 

-2 6.630-6.155 "' 200 11.4tN " 240 40 2<0 

- ,,.., 6.11-6.27 50 2<0 17.4 40 240 40 2<0 ,,... 6.27-6.405 40 240 

~ -15 LVOTOnder 

MilutcJ¥abaven1 

-10 

6U22 

··--
-5 ~Abllqusonder U22-1 U22-2 4U22 

__._ Abllqus bo¥en 
... I" - 1-

-1 ,. 29.3 12.2 17.1 -· ... 35.1 16 19.1 

0 
..... JU 29.2 12.1 16.4 
~ 2U 22.1 9.1 .. 

0 -5 -10 -15 -20 -25 AOJ-5 2U 24.3 1.1 15.2 .... 2U '·' •.. u 
UZZ(mm) .... , 22 .... , . 13.1 ..... 22.4 40.7 "' 25.1 ...... 15.3 5 2.6 2.4 

126 PI'Dl'frl!lult .. en+ESPianalyseAOJ-4(11 



-30 -~ 
Ex~rlmentNI Abilqus 

MOO.I no KnlthtH ... " Kraehtt'n ... ,. ... "' '"' 
,,, 

'""' AOZ-3 15.600-15.750 50 50 "" A02-4 10.740-11.:125 50 50 ,.. 
AOZ-5 16.100-16.950 " ,. 50 , .. 
AOZ-6 "' 17.JOG.l8.100 1<l 153 50 

-25 AO~l 6.4110-6.555 50 ""' 17.15().11.000 .. "" 50 "" A0~2 15.600-li.SOO .. 154 50 , .. 
AOH 15.600-l!li.toO ,.. 50 ,.. 
AOl-< 7.21~7.290 50 1U5 .. no 50 "" -20 
....... , 13.55 50 100 "" 

,.., 
....... , 6.610-6.855 .. 200 11.4kH " 240 .. , .. --· 5.U-6.27 , .. 17.4 .. , .. .. , .. 

6.27-6.405 

~ -15 lVllTOI'Ider 

Mltutotobolfen1 

-10 Mltl.ltOVobrJifen2 

6U22 • 
-5 ~rt- - r- -- f- 1- r-- ,__ 

-.-Abaqi.K onder Ull-1 U22· 2 
..,, -~ . ... "' 

,.., - ,_, 
..-.At...-borrten --· .,. "·' n.z 17.1 

~Aba..-6U22 

0 

--2 33.8 JS.l ll 11.1 --· :33.9 :Zt.Z ll.l 1U .... ,.. 22.1 u " 0 -5 -10 -15 -20 -25 --· 25.t 24.3 '-' 1!5.2 .... 21.2 '-' ... 1.2 
U22(mm) " lO.Ii 7A 1U --· 22.• 40.7 15.6 25.1 ..... 15.J '-' '·' 

"' 



~-- -;--~·--.-·~ 
...: T '~~ .. ~ ~ .. 0 oO 0 0 .. 

-30 -30 

-- f---+--- , __ 

~5 ~5 

-20 
- -- - f- It- !.-" -- -20 

--'-------- ~ -15 lVDTOnder 

-10 -10 --Mftutootob:wen2 

- f- . ,__ _ f-- f---t-- 1- f--1--- 6Ul2 --6U22 

-5 ---Abllqu~ ondar 
-5 ~Abllqusondl>r 

--- ····f--f-- -Abllqu~ boven ----- Abllqus b:wen 

~Abllqus6U22 

0 0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 0 -2 -8 -10 -12 

UZZ(mm) 

U22· 1 UU-2 ""'' ... ... ,.., ·-· ..... 32.9 ,_, 12.2 17.1 ..... JU 35.1 16 19.1 
\ ..... 3U ,_, 12.8 16.4 ..... 26.6 Z2.1 9.8 " ..... 2U 24.3 0.1 15.Z ..... Z8.2 ... •.. 1.2 .... , 22 20.6 7.4 13.2 ...... 22.4 40.7 15.6 25.1 

.... ~ 15.3 

~-..-
~----·~-

I 

Ill 



-25 

-20 ~ 

~ 

-15 .. 7 

~ I I 
-10 

-5 

0 

0 -5 -10 -15 

UZZ(mm] 

VM&-s . 

• 

,,. 

- - ·f--

lVDTOnder 

Mttutoyobcwent 

Mttutoyobcwenl 

6U22 

~Abillqwonder 

-20 -25 

... ..... ..,_, ..... .... ..... ..... .... , .... 
.t.b:q\111 

' Ull· l ... -J2.9 ... 
JJ.I J5 .1 

"·' ... 
zu 2U 
25.9 24.3 
21.1 ... 
22 lO.i 

22.4 40.7 

15.3 

-25 

-20 

-15 

~ LVDTOnder 

-10 M--·· M"'-• bcwen2 

6U22 

-5 _.,_ At.q.a ..... , 
~Ablq.a -· ~Ablq.a6lQ2 

0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 

UZZ(mm] 

UU·2 ..,, - ,_, 
U .l 11.1 .. . ... .,. 15.4 ... .. ... lS.l ... .., 
'·' JJ.l 
JU 25.1 

" ... 



!IIWI ·- Ex~iml'nt~ Ab;aqus .. -~ kr.lthttm "" "' "" " ""' 
,. 

-30 
,_, ,_, 

A02·3 15.600-15.750 50 50 240 

10.740-lUlS "' "' 240 

A02· 5 16.100-16.950 57 "" "' 240 

7215-8.385 17.700-18.300 70 "' 240 

-25 6480-6.555 5() 240 17.150-18.000 .. 240 50 240 
A03-2 15.6()0-16.500 .. "' "' 240 

lS.fiCI0-15.900 68 240 "' 240 

7.215-7.290 5() 16.05 68 210 5() 240 

-20 A04-l 2S.55 50 , .. 240 
6.630-6.855 .. 11.4ldl .. 240 240 

6.12-4.27 "' 240 17.4 240 .. 240 

" 2<0 

~-15 LVDTOnder 

Mltutoyobcwenl 

-10 M ltuta¥o bcwen 2 

4U22 

-5 --- Abaqus onder U22·1 U22-2 6U22 ... ,., -~AbaqusbcwM'i _, 
21A 1U ... 7 J.7 

~Ablqus4U22 
A0&-2 26.1 32.4 11.3 14.1 ..... 2U 11.4 17.1 ,.., 

0 ..... 22.4 10.6 u 2.4 

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
A0&-5 :z:J.S ... 1.5 OA ..... 21.5 17.1 16.6 11.3 

UZZ[mm) 2U 40.2 24.5 15.7 -- 10.7 10 7.7 2.J 

-= 10.3 24.7 13.9 - 12.26 ... ... 

I 

-30 1~ 1 .J. -J_+ ~ t 1+ i ~ ~! j t 
. -~- :· 

~- -• Lc 
-10 

I ·--'-

0 

: •• _ PF i =-
I ; 

- 10 •. 1::.::= I • . , 
. 1. 5 .. 

20 . . . . 

--+ t ' 

"' . ~-
·-, F ... -"'----

,. i ;_ + l~ 1111 ' .. 
r-i .. t' -+ ..... 

"" 
TU/e==-



Expenm•ntHI Abaqus 

knocht•n .... ~ .... , . .... "' 
-30 A02-3 15.600-15.750 so 50 240 

""'-' 10.740-11.125 50 50 240 
A02-5 16..100-16.950 51 ,. 50 240 
A02-6 "' 17 700-18.300 70 "' 50 240 

-25 A03-1 6.430-6.555 50 240 17.850-18.000 .. 140 50 140 
AO:J-2 15.600-16.500 .. 154 50 140 

15.600-15.900 240 50 240 
7.215-7.290 50 .. 210 50 240 

-20 
A<M-1 23.55 50 160 40 240 

6.630-6.855 40 200 18.4kN " 240 "' 240 
ti.U-'.27 50 240 17.4 "' 240 "' 240 

6.27-6.405 .. ,. . 
i-15 --LVDT Onder 
ii:' 

--Mttutoo;'o bowen 1 

-10 --Mttutoo;'obcwen:Z 

--6U22 

---. An.rp;ondet- U22-1 U22-2 6U22 
-5 - 110101 

-.-An.rp; boten ..... 21.4 14.4 10.7 3.7 .... , 26.8 32.4 11.] 14.1 
-.-At».qw6UZ:Z ..... 23.2 Jl.4 17.1 1~3 

0 ..... 22.4 10.6 1.2 2.4 ..... 23.5 ... ... •.. 
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 ..... 28.6 27.9 16.6 11.] 

UZZ(mm) 
.... , 23.1 40.1 24.5 15.7 ..... 11.7 10 1.1 2.3 .... ,.., 20.] 24.7 13.9 10.1 

Abaqu1 12.26 ... ... I 

, ................. u!ti+ji •OUi ·tM 1111! 

Prwfrwull:aten + £5PIInllytl ACM-2(1) 



U~rlmeflt~ Abaqus 
Kr.~~ctrtPn .... ,. Krac~ll .... ,. lw 

-30 
,., .. , ,_, .... , 

A02-3 15.600-15.750 50 50 140 
A02-4 10.741}.)1.125 50 50 140 
A02-5 16..100-16.950 " '"' !0 140 
A02-6 17.700-l!.JOO 70 153 so 140 

-25 A03-1 6.480-6.555 50 '"' 17.850-18.000 140 50 '"' A03-2 15.600-16.500 .. "' 50 '"' AOl-3 15.600-15.900 .. 240 50 240 
7.215-7.290 50 t6.0S " 210 50 240 

-20 AIM-1 23.55 50 160 "' 140 
AIM-2 6.630-6.1155 "' "" lUkN " 240 "' 240 
AIM-3 6.121.27 50 240 17.4 "' 140 40 240 

40 '"' 
i-15 
II:' 

--LVDTOnder 

--Mttutovobowenl 

-10 --Mttutovobowenl 

--6Ul2 

-5 ---Abliqus onder Ull-1 U22-2 DUll - [ .... ! [!a::! ,_, 
-Abliqusbowen -· 28.4 14.4 10.7 3.7 -· 2U 32.4 .... 14.1 
~~qusAU.U ..... 23> 31.4 17.1 14.3 

0 ..... 22.4 10.6 8.2 2.< ..... 23.5 ... ... "·' 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 ..... 21.6 27.9 16.6 11.3 
A04-7 23.8 40.2 24.5 15.7 ..... 11.7 10 7.7 2.3 

A04-TtST 20.3 24.7 13.9 10.11 

All.,ul 12.26 ... 1 

I ... c.r :,j; ·'* =r~~ ~ -

-25 

-I q -20 

'" - 7 .T 
... :.·_ =u _,. 

I 
_,. I::::;:: 

!' .. :r :f:t= 
t. . f. '. ; .. -; . 

0 

I 
, ... rc;r 

• 
.. , ~ r 

·-+ . =t-+- ' l 
'" 

. , -+ + -+- +-+ " 
~+- =t=r ,. ·:; : ±i; 

132 PI'Oifrnultlten+ESPI1nllystA04--2(2) 



Exp«iment~ Abaqus 
MocRI no. Kr.~chten "" .. Kr~eMen "" .. "" ,., ·--25 15.600-15.750 50 50 

AOH 10.740-11.125 .. .. 
..... A02-5 16.100-16.950 " 2!0 .. 

A02-6 7.21§-8.385 51 "' 11.7oo-tl.300 70 ... 50 
AOH 6.480-6.555 50 240 17.15Q-11.000 .. 240 50 

-20 15.600-16.500 .. ... .. 
A03-3 15.600-lS.iOO .. 240 .. 
A03-4 7.215-7.290 .. 16.05 .. 210 .. 

~ -15 

~ LVOTOnder 

23.55 so ... .. 
.4.04-2 6.630-6.155 .. 200 11.4tN 59 240 .. 
A0<-1 6.U.fi.27 .. 240 17.4 .. 240 .. 
A04-4 6.27-6.405 .. 

-10 Mltutar;'obiJIIenl 

IIJ Mltub:Jt;'oblwen2 

~ 4U22 

-5 --.-Abaqus onder U22-1 U22-2 4U22 ... ,., ,_, 
~-· 

,..., 
-.-At.qus blwen -· 21.4 14.4 10.7 1.7 -· 26.1 :JZ.4 lU 14.1 
~Abacp; 4Ul2 -· 23.2 :U.4 17.1 14.:J 

0 -· 22.4 10.6 1.2 2A 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -· 23.5 ... 9.5 •.. -· 21.6 27.9 16.6 11.1 

UZZ[mm] 
_, 

23.11 40.2 24.5 1S.7 -· 11.7 •• 7,7 2.1 _,.., 20.3 24.7 13.9 10.1 ...... 12.26 ... ... 1 

,......, ..... ?MH: .... ,._.,...., 

... 



-25 - bpt'llm~nt~ Abaqus 

MOO.! no. Kracht~ .... K'achten .... .... 
A02-3 1!1.600-15.750 50 50 

10.740-11.325 .. 50 
A02-5 16.101).16.150 " , .. .. 

L,.. 7.215·1.385 53 "' 17.J00.11.300 10 153 .. 
AOl-1 6 .48().6.555 50 '" 11.151).11.000 , .. .. 

-20 ""~' 15.601).16.500 " "' .. 
A03·3 U.IOI).l!J.tOO .. , .. .. 

7.l1S- 7.290 50 16.05 "' 50 

A04·1 23.55 50 160 .. 
6.6)0.6.&SS .. ""' lJ.4tN " , .. .. 

-15 t.U-6.l7 .. , .. 11.4 .. , .. .. 
I LVDTOnd.f' 

-10 
r, Mllutaltobc:Jwo.nl 

Mlluta¥obowen:Z 

6U22 

-5 ~Aha~ onder U2z.l U22·2 4U22 

___.Abll~botten - ,.., ,_. ,_, ..... 21.4 lU 10.7 1.7 

,--.. Aba~ 6U22 
.... , 26.1 U .4 lU 14.1 -· 2J.2 U .4 17.1 loU 

0 ..... ,. 10.6 '·' 2A 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -· ... t .t . .. •.. -.. 21.6 27.1 11.1 11.3 

UZZ[mm) -· ... .... 24.5 15.7 

~ U .7 "' 1.1 ,. 
-TtST 20.3 24.7 tl.t 10 .1 - 12.26 ... u 

Pram-.ltMIIII + ESPI •81yM .1.04-)(2) 



bperlll'ltntl!el Ab01qus 

M~no. Kracht.n ... " Krachtt n ... " ... " '"' , .... 
-25 AON 15.~15_750 50 50 240 

AOH 10.740-11.125 50 " 240 

MJl·S 16.1QG.tUSO 57 200 .. 240 

/ '-"' A02·6 7.215·1.31§ " 236 11.100-11.300 " 1Sl " All>! 6.410-6.555 50 240 11.&SO.li.OOO .. 240 50 240 
-20 Alll-2 1S.6Q0.16.SOO " ... .. 240 

AQ3-3 15.600-15.900 .. 240 " 240 

v AOJ-4 7.2 1S.7.290 l i .OS .. 210 50 '" -· 2U5 50 '"' .. 240 .,._, 6.6JG.6.155 40 200 ....... .. 240 40 240 

-15 c.-: 
I...: -· 6.U ... l7 so 240 17.4 .. 240 40 240 ..,._. U7 ... .405 

! / lVDTOnder 

-10 MRutDto bowen 1 

[/, .r MltutD'f'Dbovl!n2 

6U22 

-5 
(I' I.;' 

-.- Abliqu~ onder U22-1 U22·2 OU22 ... "/ 
-.-At.~ baven 

~ - ,_, -· 2U 14.4 10.7 ,_, 
--4-- Abliq.a 6U22 

0 -· 2U :12.4 1L3 14.1 -· lU :U.4 17.1 14.3 -· 11.4 10.6 u 2A 

0 -2 
""" 

~ -8 -10 -1 2 -· lU u .. QA __. 2U n .t 16.6 11.3 
U2Z(mm) 

_, 
... "'' 24.5 "'' -· 1J.7 "' 7.7 u 

-TUT 103 ll., 10.1 ...... 12.26 ·-· u 

J 

... 



-25 

-20 

-15 

! 
-10 

-5 

0 

0 

i=>--
:r~ 

- - f--- 1-·- . ·- .i' _. .. ...,... 
~ 

I .... 

"" 

~ 
. f-- LVOTOnder 

~~ Mltutoyoboienl ., Mltutoyoboienl 

6U22 

/ 
--Abacp.acnder 

";I 
.____ Abacp.a bcwen 

---Ablicp.a6U22 

-2 -4 -6 -8 -10 -12 

UU(mm) 

Ull· l -Mll-1 211.4 . 1104·2 26.11 -~-------~ ~ .. 
;_...,...:-" ......,_,.___. ~~ 

A04-J 23.2 

14.4 
32.4 .,. 

22.4 10.6 
AM-5 21.5 1.9 
MW 21.6 27.1 
1104·7 21.1 40.2 
MW 11.7 10 

Ml-ltST 20.3 24.7 

AbaqUI 12.26 4.1 

U22·2 

10.7 
liU 
17.1 .., ... 
16.6 
24.5 
7.7 

13.9 ... 

-30 

-25 

-20 

! -15 

.,, 
3.7 
14.1 
14.3 
2.4 
0.4 
11.3 
15.7 

'-' 10.1 

-10 

-5 

0 

1-- f 

0 -5 

-
-,"'--- f--- 1- ·- f-

-c~ ---+-

I 
LVOTOncler 

Mltutoyo boien 1 

Mltutotob:wenl 

6U22 

--Ablicps onder 

~Ablicp.aboven 

---Ablicp.a6U22 

-10 -15 -20 -25 -30 

UZZ(mm) 



-30 -20 

-18 

-25 
-16 

-14 
-20 

-12 

! -15 --LVOTOnder ! •10 --LVDTOndilr 

--Mltutoyo boven 1 -8 --MtutDtabov•nl 

-10 --Mltutoyo boven 2 --MituiDyabov•n2 
-6 

--4U22 --6U22 

-4 
-5 

._. At.qus onder 

- Abllq~a boven -2 -At.qus boven 

-At:aqus6U22 
0 0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 0 -2 -6 -8 -10 -12 

Ull· l Ull·l 6Ull - ... , ... ·--· 21.4 lU 10.7 '·' -· 26.1 !2 .4 li.J 14.1 --· n .1 JIA 17.1 14.3 -.. 22.4 10.6 1.1 '·' -.. 2U ... ... . .. 
-.. .... 27.1 lU 11.3 _, 

2J.I 40.2 24.5 15.7 _, 11.7 10 1.1 ... 
-liST 20.J 24.7 lU 10.11 

ARqu1 12.26 ... I 

"' 



-25 

-20 

-15 

~ --LVOTOnder 

-10 --Mttuto;oobavenl 

--Mitutavobaven2 

--4Ull 

-5 -.-Ablqus, onder 

0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

U22-1 U2N 6U22 ... \~\ '"'"'' , ..... 1 ,_, -· 28.4 14 .4 10.7 3.7 ..... 26.1 32.4 li.J 14.1 -· .... 31.4 17.1 14.3 ..... 22.4 ... ... 2.4 -· .... ... ... . .. .... 28.6 27.9 16.6 11.3 

-7 .... 40.2 24.5 15.7 .... 18.7 10 7.7 , -- 20.1 24.7 UJ lOA ·-· 12.26 3.1 

111 



-35 

-30 

-25 

-20 

~ -15 

-10 

-5 

0 

0 -5 

... 

-

-10 -15 

UZZ[mm] 

-20 

MttutDrobown1 

MttutDrotxw.n2 

r-- 6U22 

-.Ab.qut AU22 

-25 -30 

Model ftCI. K"r1d'ltm ,., 
IIOH 17.l~H7.a5 

1102-2 2UHJ.40 
1102-J u.oos-u.ao 
801• lO.ZU- 10.740 

IOJ-TEST 7.tzs.I.025 
IIOJ-1 ,. 
.... 1 u.-.zus ..... 2US ..... 14.40-14.61 .... , 7.140-7.725 
.... 1 19.»15.65 .... , lS.t-16 .1 

F .., 
"" .. • .... Jl.l .... .... 

00l4 " .... "·' .... , M.2 .... .... 
102·1Uf 21.3 ...... 

~~~tee! AblqUi 
u,t.17~··-

h• ,. KI'Kttten .. "' ,., ,_ ,_, .., U55-2l.70 160 "" 100 "" "" l0..5S-21UO 100 "" '"' 100 .. Z4.60-24.7S "'" ., . ,,. 
""' .. .. .. '"' w .. '"' .. ,,. ,. .. ,,. 
""' 1CI.IS-2UO .. .,. .. ,,. .. 

U22-1 UU-2 '"" '"'"' - '""' II. I u .. ,. 4.7 IU 

"'' 4.7 11.1 .... '·' "·' , ... u ..., .... ... 17.1 
2L1 u !U 
UJ ,... 
27.4 4.1 U.J 

j 



- hpBimenteel ~1qus 

Model no. Kr1dltftl h• .. ~rachten .... "' 
-35 '~' ~~ 

17.7G-17.15 100 21.55-D.M 100 ,., r- r- f=r-= 2J.lS-23.CI 100 
1l.IXI!o-1l.290 100 :ZO.S5-l0.1D 100 100 

-30 10.215-10.740 100 
901-TEST 90 320 

" "" 250? " !20 
1101-2 22.50-22.65 00 320 

-25 1103-3 22.9!> 125 
14.40-14.61 90 
7.140-7.725 90 80 320 

~+-- "' 320? 20.15-21.30 ., !20 10 '" -20 15.9-16.2 10 

~ LVDTOnder 
-15 

MllutDyoboven 1 

Mlbltoyoboten2 
-10 

auu 

.-. Ab.lqus onder OU22 

-5 "" .... , 
'""'" .-.Ablqusboven .... .. ... , u lA 

11.1 " '·' lU 
.._....Ablqus6Ul2 11.1 20.1 '·' 15.6 

0 14.5 2!U '·' 21.2 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 !2 24.1 '·' 20.1 
35.5 20.9 ... 17> 

UZZ[mm] 14.2 21.1 ... 16.5 ... ~ .... .,._ .... 27.1 4.1 2U - 29.5 19.4 

"' 



-35 

-30 

-25 

-20 

-10 

-5 

0 

"' 

0 -5 -10 -15 

UZZ[mm) 

r--· 

Modollno. 

1!102·2 
ISOH 
802-4 

IIOJ.T£ST 
tol·l 
OOH ..... 
&Ol-5 
004-1 ..... .... , 

lYDTOnder 

Mltutofobootenl 

4U22 

OJ04 ..... ... ~ 
-20 -25 -30 ... ~ 

.... , ..... 
001-TUf -

Kradlten .. .. -17.7().17.1§ 11111 
:U.U-2l.40 ""' U.OOS.lJ.DO 11111 

10.215-10.740 IIIII 
7.12W.OU .. .. "" U .JO.U.65 .. 

lU! us 
14.41).14.61 .. 
7.141).7.72§ .. 
lt.ZO..lJ.lS .. 

15.9-UU 

U22·1 .. , ""i .. 16.1 
11.1 .. 
J1.1 
M.! 
Jl .... 
M~ ZL1 .... zu 
Z7.J 27.4 .... 

ExperimMtHI ........ ,. Kr.dltm "' .. "' ,., ,_, 
21.55-21.70 11111 , .. 11111 ""' ""' N .SHO. JO 11111 ""' 11111 ,., .. 

""' .. .. ... .. ... .. .. . .,. .. .,., 20.lS-lUO .. ,. .. .. 

un-z '"" ,...., ,_, 
l.1 .. 
4.7 1U .... ,, 
'·' liU ... ., . 
u 1U 

• 1U 
zu 



-35 

-30 

-25 

-20 

! 
u. -15 

-10 -A 

-s 

0 

0 -5 

"' 

-

-10 

f--

-15 

UZZ(mm) 

-20 

1-

·--f---

LYDTOnder 

MttutDwobawen 1 ! 
I M_o,__, ,l 

6Ull 

~Abliqutonder 

_ ......, ...... ,II 

~Abliqus6U22 --' 

-25 -30 

Krilchten 
liNI 

17.70-17.85 100 
802-2 2U5-1J.40 100 

U.OOS-U.290 100 
10.215-10.740 
7.725-1.025 

24 110 250? 
2U0•2.Z.65 

22..!f5 us 

804-1 7.140-7.725 90 '" '''" 804--2 19.»19.65 90 

-
..... 
... ~ ........ -

... .. 
U.l 
11.1 

" 
"·' .... 

U22-1 U22-2 

11.7 2.7 
24 4.7 

20.! 
29.9 , .. 
20.0 
2Ll •.. 
"·' 27.4 

23.55-23.10 260 100 -400 .., 
20.55-20.10 100 400 

'" !20 
320 

iO 320 
20.15-ZUO iiO JlO 10 320 

.. , , _ 
" 1!U .... 
"·' 20.1 
17.1 

"·' lU 



-35 

-30 

-25 

-20 

! 
"" ·15 

-10 
hf 

-5 

0 

0 

143 

--- --

-5 -10 -15 

UZZ[mm] 

·- --

-20 

lVDT Onder 

AU22 

-At.qusbowen 

....,._ Abaqus6U22 

-25 

Model no. Kru:hten 
(ON( 

802-1 17.70-17.15 

802-2 23.25-U.40 
!02-3 1J..oo5-1U90 .,,.. 10.21H0.740 

803-2 22.50-22.65 
803-3 22.8S 
803-S 14.40-14.61 

- 19.20-19.55 
1104-7 

... --· "' ... ~ Jl.l 
31.1 .... 

-30 " 35.5 
IIOt-7 M> .., .. 

ID2-TUT 27.3 ..... ,.., 

Proeh ... bten + 6PI 111IIfyle 8112-.J(:Z) 

(llpe'flmentHI Abiqul 

h• "' Knoc:htoen .. "' ... ..... '"' 
,_, ,_, 

100 100 4llll 

1llll 
1llll 10.55-20.70 100 100 

100 
24.60-24.75 3207 90 320 

1?0 "" "' 320 

"' "' 125 "' 90 
90 320 

"' 3207 20.15-21.10 

U:Z:Z-1 U22-2 '"" .. ~ ·-· (10101] 

16.7 2.7 14 

" 4.7 l!U , ... ~7 15.0 ,.., u ,._, 
24.1 4.7 lll1 
20.0 .. 1U 
ILl u IU 

27.4 u 2!.1 
26.4 19.4 

TU~ 



-40 

-35 

-30 

-25 

-15 

-10 

-5 

0 

0 -5 -10 

1 .. 

-

-15 -20 

UZZ[mm) 

-25 

LVOTOnder 

Mltutoyo boven 1 

MltutcJ¥oboven2 

4U:Z2 

.-.-. Abilqus 6Ul2 

-30 -35 -40 

h~rimenteel 

Model r\0 . l.r KrKhltll 

'" 102-1 17 .~17.85 100 23.55·21.70 
802·2 2J.25-2UO 100 
102-l U.OOS·U.290 100 20.55·20.70 
802·4 lO.lb-20.25 100 

BOl·TEST 7.125·1.025 90 24.fi0.24.75 

803-1 2.4 170 ""' &ol·2 u so-n e 90 
lOl-l 12.95 us 
103-S 14 40-tUl 90 
I(M.l 7 .t40-7.7;z<i 90 l20 
IKM-2 lt.»l9.65 90 1207 20.15-:U.JO 
804·1 15.9-110.2 

U22·1 U22·2 """ C"' 1111 
1111-1 

·1·1 
•u-a .., .. 
•u-s. 
1111 .. 
IGl-7 ..... 

IOHtSl ..... 

... , 
"' Jl.l 

11.1 
>U 

" '"" .. ., .... 
27.1 ,._, 

1&.7 

" 20.> ,.., 
14.1 
103 
11.1 
lJ.l 
21.4 , ... 

2.7 
4.7 
4.7 
6.7 
4.7 

'·' u 

14 
lJ.l 
lU ,, 
20.1 
11.1 
U i.S 

lU 
2U 

19.4 

1'1101 Ill 

IMMI lMMI 

100 260 100 400 

lOll "" 
lCII 100 400 

10!1 ""' 
90 1201 90 l20 

"' 320 

"' 320 
"' llO 
"' 320 

"' 320 
90 :no 10 no 

"' 

-



-35 ~0 

-30 -35 

-30 
-25 

-25 

-20 

~ -15 
--LYDT~r 

! -20 
--LYDTOnder 

--Miba~JD bairen 1 -15 --M~obovenl 

--M!b*IJOa.w.n 2 --M~obcwen 2 

-10 
--6Ull -10 --AU22 

-.-Abaqut onder 
-5 

-.-Abaqulbaw ... 
-5 ----

0 
-e-Abaqut 6U22 

0 
-e- Abaq.Js AWl 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

UU -1 U:U·l .., 1:! -· .. 16.7 '·' .. 
.,l·l n.l .... .. ~. ILl ... ..... .... '·' ,.., 

lU 4.7 "'' - IH .... lU 
IGt-7 .... "' ... 1U ... .... ..., 

27.4 ... lU ..... 

"' 



-40 --35 

-30 

-Z5 

!-ZO 

-15 

-10 

-5 

0 

0 -5 -10 -15 -zo 

. u~z(n~ml 

, .. 

1---+-~ 

LVDTOndet 

MftuitDro bow• 1 

MttutD,o bowen 2 

6UU 

._ Ablqut onder 

-Z5 -30 

--· ... ~ 
IOZ·S 

.... 7 .... .... ..., -
' = .. 

ILl 
ILl .... 
" u.s .... .... 

27.3 .... 

-40 

-35 

-30 

-z5 

!-ZO 

-15 
--Mituluitobi:Het~l 

-10 --4U22 

-5 

--AMclu1 au12 
0 

0 -5 -10 -15 -ZO -Z5 -30 

UJl-1 U.U-2 ''"' - -1 
16.7 u " ,. 4.7 1U 
lO.I <7 lUi .... 6.7 "·' .... 4.7 ,.., 
"'' 1.5 17.1 
ZLl ... lU 
2J.I lt.l 
l7.4 u ZJ.J .... 7 19.4 



-40 

-35 

-30 

-25 

-15 

-10 

-5 

0 

0 -10 

147 

-

-20 

1--

-30 

UZZ(mm) 

1--1--

-40 

lVDTOnder 

MtlnJyo bown 1 

6U22 

_._ Ablqus onder 

---- AbMp baw.n 

_,.._ Ablqus 6U22 
--

-50 -60 

Experlmentftl 
Knd>ten ho~ l<f Knu::hten 

"" "'""I l""" 
17.70-17.15 
l3.25-Z3.40 

13.005-13.290 

801-TEST 7.725-3.025 
803-1 M 170 250? 

803-2 12.50-22.65 go 

803-3 22.95 12S 
803-5 14.40-14.61 S10 

7.140-7.725 90 
l!it.:Z0...19.65 90 "' 320? 

1104-7 15.9--16.2 

.... 
lOW .... ... ~ 

-
.... 
15 • .1 .. .. 
"·' J6.6 

"·' "'·' .... 
36 . .1 
zs.s 

17.7 iii 
16.6 12.5 
40.1 u.s 
lU 7.1 
JJ.l u 
JU 15.1 
44 16.1 

11.7 !1.1 

32.7 12.1 
17.7 

20.55-20.70 

24.60-24.75 

20.15-21.30 

6U22 

u.s 
lU 
27.1 ... ... 
lU 
27.9 

21.1 
20.6 

1!1.7 

Abaqll, 

100 260 100 

100 '" 100 100 400 
100 

320 

" ..... 
" no 10 

320 

--- --

. -. 



- . 
-JO ~~ :Er.: ~ _,. 

-15 

-· ~-- -· :. m "' m - ... - u 
-10 ... ,_, ::; . 

1U .. . .. ...... 



-40 

1--f--1- f -
-35 

-30 

-25 

-15 

-10 

-5 

0 

0 -10 

,., 

-
-

-20 

'--- 1- f·-

---

-30 

UZ2[mml 

LVDTOnder 

Mlbllo¥'obow•nl 

.U22 

-At.qa.ander 

-50 -60 

E~~p«lnvntHI 

W Knd!tm 

ION 17.71).17.15 100 
101.-2. n.n.n.«J 100 
102·1 U.CI05-U.2!JO 100 
IOH Ml.lo.20.2S 100 

tol-l 110 !SO} 

803-2 22.~22.65 90 
BOJ-3 U.15 m 
IIOJ-5 14. .. 14.61 90 
1104-t Utl).t.ns to 
1104·2 1J.»tU5 10 "'" to<t -7 ts.t-.16.2 

-

...... 

... .. , .. _. 
"-' .... 
"-' .... 
.... 

U22-1 U:U-2 

J7.7 15.2 
JU U.S 
40.) u.s 

11.1 .. 
)1.6 lS.J 
.. 16.1 

11.7 ,_, 

U .7 U . l 
17.1 

'"' 23.55-U70 

24.60-24.75 

20.15-:U..JO 

•un -,,_. 
24.1 ,. 
''-' ,._. ,. 
2U .... 
U .7 

...... 
100 260 100 

1110 
100 1110 

100 
320? 90 :uo 

'" 

.. .. .. .. 



Experi,_,ti!'f'l .... ~ 
UyF .. M*lo- 16.e1kN 

Model no Kr1dlten .. "' Kr1dlten ... ------ y 

-40 
l••J -· 17.70-17.15 100 2J.SS..23.70 

,_ 
1102-2 Z3.2S.1J...O 100 
!102-3 u.~1J.290 100 20.SS.Z0.70 100 

-35 BOH 20.10.20.25 100 400 

24.110-24.75 ., 
"'" ,. ,,. .. 170 ., ,,. 

-30 22.50-22.65 .. .. ,,. 
22.95 .,. .. "' 14.40-14.51 .. " '" -25 804-1 7.1-40-7.725 " 804·1 19.20-HI.55 .. "" 20.15-:U.JO ,,. 

'" 
~-20 

LVDTOnder 

-15 

-10 AU22 

~Ab.quaander UZl-1 U22-2 6UU 

-5 
~ Abaqus boven 

,_, ..... 
.... 1 ,.., ,, 

JS.Z u.s 24.1 

0 
~ Ab.qus6U22 ..... .... .. .. 125 27.1 ..... "·' ,._, 7.1 lU 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 
.... .. .. .. 2 ... 2 

"·' .... 15.J 24.3 

U22(mm) .... 16.1 27.1 .... JL7 ,.._,... 11.1 20.6 - 25.5 17.7 13.7 

150 TU/d!i 



-40 -45 

-35 -40 

-35 
-30 

-30 
-25 

-25 

~-20 --LVOTOnder ~-20 LVDTOnder 

-15 
--Mitutoyobonnl Mltutovobovenl 

-15 

-10 --6.Ul2 6U22 
-10 

~Abaqusonder 

-5 -5 
·-· -·-· -·-

---Abllqus bonn 

~Abllqus6.U22 ~Abaqu16.Ull 

0 0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 

UZZ(mm) UZZ(mm) 

U22-1 
.,_, ..,, ... , .. ,_, ..., ..... 36.1 37.7 U.2 22.5 .. .., 35.2 .... 11.5 24.1 ..... .... .... 11.5 27.1 ..... "·' lUi ,_, :n.s .... .... U.l ... 24.2 .... , "·' .... 15.3 24.3 ..... .... .. 16.1 27.9 ..... 35.9 31.7 ... ll.l .... ..., 36.2 32.7 12.1 20.6 -· 25.5 11 .7 13.7 

151 



... s 

-35 

-30 

-15 

-10 

-5 

0 

0 -10 -20 -30 ... o -SO 

UU[mm) 

-

152 

t- !-

t-

LVDTOndtr 

Mltulufobower~1 

Mltutufobcwen2 

6U22 

......... Ab.qus onder 

---Abliqu~bcwen 

-.-Abliqus6Ull 

-60 -70 

... ..... ..... ..... ..,_, 
lOW .. ~, 
IOH ..... 

IOH1ST ....... 

liJ2-1 ... , ... .. .• J1,7 ,, .... .... 403 

"·' "·' .... SS.l 
42 .7 .... .... .. 
l§.t JU 

"·' )2 .7 

25.5 17.7 

-40 

-35 

-30 

-25 

~-20 --LVDTOnder 

-15 

-10 

--Mitutc¥obaltM1 1 

--M-ob<wen2 1 
--AU22 

I 

-s 
-.-Abii<JJS onder 

I ........... AtMqu•baw•n 

0 
......,A ... 6Ull I 

..J 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 

UU-2 ..,, 
'""' -15.2 "·' lU lU 
JU 27.1 
7.1 21.5 ... 24.2 
lS.J 2U 
IU l7.1 ... 21.1 
12 .1 20.6 

13.7 

• • 



E~teel Ab1qus 

Model no. h• Kndlt•n h• ,. 
·~· 

,., ,_, ,_, ,_, 
!102-1 17.7(}.17.15 23.55-13.70 100 260 100 400 -40 

23.21-2!.40 ... 
801-3 13.005-13.290 10.55-211.70 100 ... 

-35 !102 ... 20.10-20.25 100 100 
1103-TCST ,_,..,. .. 320? .. .., .. 110 ""' 90 "" -30 22.50-U.6S .. .. 320 

22:.95 us .. 320 
803-5 14.40-14.61 90 ,. .. 320 

19.20-19.65 ""' .. , . .. 320 
-25 

1104-7 15.9-16.2 

--LVDTOnder 
j"-20 
~ 

-15 --MibltDfObavBil 

--MlbdDyo bav11n 2 

-10 --OU22 

._. AbMius onder U22-1 U22-2 6U22 .. ... ...... ,_, 
- Abaqus baven oos-1 ... 37.7 1S.2 ,., -5 

35.2 .... u.s 2<1 
._. Abaqu1 6U22 M.S «>.3 u.s ,. 

"·' 21.0 7.1 21.S 0 

-40 -50 .... U.1 24.2 .... , "·' .... 1S.3 2U 
0 -10 -20 -30 ... ~ 40.3 .. 16.1 n.!f ... ~ :U.9 IL7 '·' 2U -- •• J2.7 12.1 .... ..... 25.5 17.7 U.7 

, ............. • . ........ ,., ......... , 

15J PrOI'Irnuttlib!ft+ESPIM-'YUIMB-TEST(l) TU~ 



--· ---.,'Tit"' ~Y- ~ .. • .. ... EqJeflmenteel Abilqt.IS 

Model no h• "' 
-40 -- -'--- "-• ~- - ---- lkN) 

·~· 
,_, ,_, ,_, ,_, 

802-1 17.7tH7.85 '"" 23.55-23.70 '"" 260 '"" '"" -- ·::- - r--- 802-2 a~n.40 100 '"" ""' 802-3 l)JJOS.ll.290 100 20.5S.:ZO.lll '"" ""' -35 BOH 
7.725-1.025 24.60-24.75 .. '"" " 170 ,., .. "" -- -- r----30 22.50-22.65 .. .. "" "' .. "" 90 

-25 
,.._, 7.140--7.725 90 320 
804-2 11.»19.65 .. .,., 20.15-21.30 '" 

,,. 
15.9-16.2 ,. 

---
LYDTOnder I 

-- ==:: . .,, -15 

-10 

---Ab.qus onder Ull-1 U22-2 6U22 

---·· I V+--
---Ablqus6U22 

-5 

0 

... .., 
--· JU 37.7 15.2 2>5 

JS.l .... 12.5 241 .... .... 12.5 "~ 14.7 ,._, u lU 

0 -10 -20 -30 -40 -50 ... .... .. ..... "·' .... 15.3 lU 

UU(mm) .... , .... 16.1 27.9 ... ~ 35.9 3L7 .. , .. _..., ..... .,_, 12.1 .... - 25.5 

... l"roftrnulblwn+!SPI.,..!y!ieii03·TEST(ll 



-35 

-30 

-25 

-20 

~ -15 

-10 

-5 

0 

155 

0 -5 -10 -15 

UZ21mml 

Mod~l no. 

802-1 
802-2 
802-J 
802-4 

1104-1 ,,._, 

LYDTOnder 

MllutDyobowenl 

Mltutuvobovenl 

-.... 
---AMQYS6U22 

-20 -25 -30 

-.TUT -

Ktilchtftl .... 
1-NJ 

17.70-17.15 11111 
2!.25-ZUO 100 

1J.OOS..1J.NO 100 
20.10-20.25 11111 

90 ,. 
"" 22.50-ll.M .. 

22.95 us 
14.«).14.61 .. 
7.140-7.725 .. 
1tl.l0-1J.65 .. 

.. .. IU ... 2L4 

26 • .... 11 
37A .... 
12.26 

ExpetimentHI ..... 
"' KI'Oldlten ... .. ... "' .~. ,..., 

USS-23.70 
100 

ZO.ss-20.70 100 100 
11111 

320? ,.., .. .. ,,. .. ,,. 
... .. J20 

""' lO.Is-ll.JO .. ,,. .. ,,. 

. 
-· ,_, 

7 11A 
14.5 

5.7 u 
7.1 10. ..... --11.1 27.3 
1U .... t· 116 21.7 • ... 

,..,......, -.-.---1 



~ 
EJ~Perifl'ltf'ltffl Abaqu1 

Model no. I(I'¥J'itl!'n .. .... .. .. "' [ON[ '"' ''"'" ~-· 802-1 17.70-17.85 23.55-21.70 , .. 100 ..., -40 
802-2 23.25-23.40 100 ... 
802-3 13.005-13.290 20.55-20.70 100 ..., 

-35 
'"~ 20.10-20.25 100 ..., 

7.725-1.025 90 24.60-24.75 90 320 
110 2!0? 90 '" -30 22.§0.22.65 "' 90 '" 803-3 "" "' "' '" 803-5 14.4G-14.61 

-25 90 "' .. '" 19.20-19.55 "' '"" 20.1S-2UO "' '" 10 320 
90<-7 15.9-16.2 320 

~-20 LVDTOnder 

-15 

-10 6U22 

-5 - U22-1 ... ,_, ,_, , .. ,._. 7 11.4 

0 
~At.qus6U22 ... 2L4 l•U 

" • 5.7 u 
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 11 7.1 10.9 

07A "'' U.1 27.J 
UZZ[mm) !7.5 .._, 1U ... 

iS ... 3U 1U 2L7 
)0.7 , ... 10.7 16.1 ..... 12.26 ... 

156 ProefreQtaten+ESI'IIIII..,.ll04-2(1) 



-40 --35 

-30 

-25 

Z' -20 

~ lVDTOnder 

-15 
MltUtDifoboven2 

-10 6U22 

-5 -AbMiusbann 

~Abilqas6U22 

0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

UZZ[mmJ 

157 

ExperiiT!ftlleel 

Model no. Kadlten hof 

'"" "" .. 1 
802-1 17.70-17.15 100 
802-2 2J.25-2UO 100 

13.005-U.290 100 
802-4 20.10-20.25 

7.725-1.025 90 

24 ua 2501 
21.~2l.li5 

22.95 

804-1 7.1-40-7.725 go no ,,., 804-2 l!U0-19.65 90 

"·' ... 
" ... 

37.4 ,,. 
35.4 
30.7 

Ablqut 12.26 

Ull·l 

··~ , ... 
zu li.J 

I 5.7 
11 7.1 

«1.4 lJ.l 
46.5 14.7 
33.3 11.6 
26.1 10.7 

20.55-20.7'0 100 

n<l1 

11111 41111 
1111 
1111 41111 

11111 ""' 

oo no .. ,,. .. ,,. 
ao 

20.15-ZUO 9D UO 80 320 

6U2l ·-llA 
14.5 

•• ,., 
2U • 



-30 

-25 

-20 

i-15 .... --LVDTOnder 

--MitutiJvobovenl 

-10 --M1tut1Jvoboven2 

--6U22 

-5 

~Abaqus boven 

~~qus6U22 

0 

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 

Ull-1 - , .. ,..., 
-1 ,._, .... 
1114-2 .... 21.4 -. " ..... .... 11 ..... 37.4 .... 
.... 7 37.6 46.5 
1114-1 35.4 '" 1114-TDT 30.7 ,.. 

....... 12.26 

151 

-40 

-35 

-30 

-25 

!•20 

-15 

-10 

-5 

0 

0 

U22·2 """ ..., 
7 11.4 ... 14.5 

5.7 " 7.1 10.9 
13.1 27.:1 
14.7 31.1 
lUi 21.7 
10.7 16.1 ,, 1 

-5 -10 -15 -20 

--LVDTO...ter 

--Mttutovobo\lenl 

--Mtluto¥oboven2 

--6U22 

-25 -30 

• 
f/1 .... . . 

• 
-· ,: 

TU/e &-



-40 

-35 

-30 

-25 

! -20 

-15 

-10 

-5 

0 

"' 

0 -10 

-

-20 -30 

UZZ[mm) 

LVDTOnder 

Mltub:Jttoboftnl 

6Ull 

---Abli~J86U22 

-40 -50 -60 

--· 
.... , 

....... , ...... 

U22·1 U22-2 6U2l 

'"' ~-· ,._, 11.4 11.4 
36.11 21.4 ... 14.5 

" • 5.7 ,_, .... .. .1 10.9 
37.4 .... lU 27.3 
37.6 46.5 14.7 31.1 
35.4 33.3 11.6 21.7 

"'·' 26.8 10.7 16.1 

12.26 ... 1 

Proehsubten 1104-6 TUl!!!..-



-45 - Experiment~ "'"""' Model no. h• ~ Kn~dlt~n .. ,. h• ,. 
"" 

,., 
802-1 17.70-17.15 23.5S..2l.70 260 100 

23.25-2UO 100 

-40 13.005-U.Z!JO 20.SS.20.70 100 100 
400 

803-TEST 7.72S4.02S 320 

-35 " 
, .. , 

" J:l.50-U.65 .. 
"" us .. 320 

-30 90 

!104-1 7.1-40-7.725 90 320 " 320 

!104-2 19.20-19.65 .. 320? l0.15-2UO .. "' 10 120 
-25 ........ , Ill 1211 

i' LVDTOnder 
~-20 

Mlblti:J¥'obovenl 

-15 Mlblti:J¥'oboven2 

-10 
4U22 

___ ......... onder 

I 
-5 _.,... Abaqla bov.n 

_._AMqus4U22 
0 

U22·1 U22-2 6U22 ... l1010j 
,_ 

-1 
,._, 1U 
1U ... 14.5 

" 5.7 u 
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 ... 11 7.1 10.11 .... J7A ..... .... 27.:1 

UZZ!mml -7 ,,_, .... 14.7 ,. ... ~ 35.4 U.J 1U 2L7 

-TUT l0.7 26.1 10.7 16.1 -.. 12.26 ... .. 

0 ~ 

110 Pr•"-..lbten+ESPiilnllyd 804-7 



-<10 - -35 

-35 -30 

-30 
-25 

-25 
-20 

z -2o 
~ LV[JTOnder ~ -15 

--LVOTOndlr 

-15 --M-..,obclwenl 

MituD(o bowen 2 
-10 

--Mitutoy'ot.Min:Z 

-10 6UlJ --6Ul2 

-5 
-5 

0 
_._At.Q~n6U22 

·-- 0 

0 -s -10 -15 -20 -25 -30 -35 -<10 -<IS -so 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -<10 

UZZ[mm) 

U22-1 U:ZH AUU , .... 
1U - ; ... 111M! --1 .... 1U 
1U 

'·' u 

_, .... zu 

• ... ,. • • 
• -· .... ,. u lU .... J1A ..... 1).1 l'J.J; _, 

"·' .... 14.7 Jt.l " .... .... "·' 1U JU -- "'' 1U ...... 1 

...., ... 
• • • 

11.1 



-80 - bp«iml!nlnl 

·-~ 
.... ,. (-M ,. 

~ -
"" 

,_, 
'"" tm-1 11.1-lt.S lAD 

0)2-2 11.40·24..75 '"" em-• 14.1$.11.15 ..,, 3&.15-«l.20 
-70 "''~ 1!1 •• 21.9 ..,, 

9.91·10.52 )7.~.201tN 

1~17.«) ... ... , 
-60 lS.OS-16.25 ... , 

46.6S47.40 ... 
2US.24.75 .... 

-so U.6S.29.8S ... ''" 1t~Z0.2:5 100 ''" 24.6-27.3 , .. '''" 
~-40 lVDTOndH 

-30 Mtl:t.Mroboven 1 

MiM:oro bowen 1 

-20 ·= 
---Abaqla onder ' U2.2·1 UU·Z 6UU 

-10 "" 
,., ..... __ ....._......, _ ... 
u.s ... Ll , _, ,,_, ,,_, ,. JU 

0 
_..,._ Aba(IUI6U22 .. ,_, u IU 

""~ "-' IL7 ,. .... 
0 ·5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

... ~ n .o 10 J 

" " u 11.1 

UZZ[mm) 11.7 , ... ,_, , ... 
Cill-O .... u au - 57.7 , ... U.l .., 

"' 



-80 

-70 

-60 

-50 

!-40 

-30 

-20 

-10 

0 

0 -5 -10 

163 

...... ~ ·.-;:·~::, ... __ ....... ] 
~ ~ •- ~-

-15 -20 -25 

UZZ(mm) 

LYDTOnder I 
M~bovenl 

M itumto boven 21 

__ ::~ ..... , II. 

-AMqusbov•n 

-.- Abliqus 4U22 _j 
-30 -35 

MoMI no. Krachtftl .. , 
COl-1 17.1-19.5 
C02-2 2U0-24.75 
COl-3 14.1S-11.15 
COH 

C03-2 14.15-17.40 
C03-3 25.05-26.25 
COH 46.65-47.40 
COH 2US..24.75 

21.65-29.15 
19.05-20.25 

COH 24.6-27.3 

01.7 
72.1 

=~ " 012-7 11.7 ... ... - "·' 

Pnlefn!...._.+Df'I .,..,_C02 ... 1(2) 

hpo!l'lmentHI Abaqus 

h• ,. "" 
,. h• ,. 

~~ ,...., ,...., , .. ... , ... ... ... , .. 
140 "'' 140 , .. ""' i8.15-«<.:W ... 

'''" l7.05-40.2C*N , .. 140 ... 
"" 

..., 140 , .. ... , ... 
120 ... , 140 
140 5001 ... ... 
100 , .. , ... , .. , 560? 

,_, ''-' 
10 7 

" 
,_, 1&.7 ,._, ,_, ,._, .... ..• 32.6 

26.1 "' 4.? 



-80 

-70 

-60 

-SO 

1-40 

-30 

-20 

-10 

0 

0 -5 

1 .. 

-10 

-

-15 

m 

-20 

UZZ(mm] 

-25 

LYDTOnder 

Mltutot;'obovenl 

Mltutot;'ot.wen2 

6U22 

~ Ablqus onder 

-30 -35 -40 

Model no ... 
17.1-19.5 

:Z:U0-14.75 
l4.1S.:U.15 

C03-1 !1.93-10.52 
14.15-17.40 
2.5.05-26.25 

004-1 23.15-2 •. 75 
004-2 21.65-29.1S 

19.05-lO.lS 

"" ... 
CIIZ-1 61.5 
<IN 71.7 .. 

... 7 

n• 
" CIIZ-7 11.7 

"' .. .... - 67.7 

l'rllefrnubten+ ESPI1n..,..CD2-2 

Experlmrnteel 

h• "' K~ten - ,., 
uo 44.1-<tS 

'''" ..,, 31.15-40.10 

""' 
'''" '''" 

12<l '''" 1 .. ""' 100 '''" '''" 36.30-37.35 

U22-1 U22-2 6U22 ,_, .... 2.1 22.7 

11.1 2.0 "·' ,. 
3L7 ,. 21.1 
10 I 7 

u 11.7 

'·' 25.9 .... .. 32.6 
2U 221 



-so 

-70 

-60 

-so 

~-40 

-30 

-20 

-10 

0 

0 -s 

105 

...... =;;.....a.;.'" ........ :::JII 
' .-, . 

- - ~ ~ --- -- ~ .4 

-10 

-~- 1-l-

-r--

-15 

U2Z(mm) 

-- 1-c-
··-r-~---.. 

-20 

1-

- --· -f---1-1-

-~ - --H--1-

LVDTOndl!r 

MI:IJID¥'obuvenl 

4U22 

~Abaqusonder I 
- Abllqus bav•n ! 
~Ablqus6Ul~ 

-25 -30 

17.1-19.5 
C02-2 23.40•24.75 

14.115-lLlS 

9.93-10.52 

COJ-3 25.05-26.15 
COH 46.65-47.40 

COH 23.85-24.75 
28.65-29.15 
19.05-20.25 

24.6-27.3 

"" ,~, 

0124 61.5 
7L7 

"'~ .. 
COl~ 01.7 

n.1 
COl. 12 , . .., 11.7 

cm• ... - 67.7 

Pro.fnllllt1ten + ESPI1nll.,.. C02-J(l) 

h.r lof Kr1chtrn 

lnuo.J 1""1 

...,, ..,, 

""' 
""' 140 S607 

""' ""' ""' 

U22-l 

'"'"') ,_, 
24.1 2.1 
Jl.l ... 
22.1 ., 
JL7 '·' 10 

" ... 
28.1 '·' .... . .. 
2U 22.1 

11.15-40.20 

AU22 

U.7 
292 
17. ,.. 

7 
11.7 
25.9 
!11.6 
4,7 



hf)ffifl'lll'ntffl 

Modi!! no. Kr1chtfll'l .... , . 
,.., 

-80 44.1_..5 
23.40-M-75 '''" 14.&5-1&.15 4811? JI.IS..0.20 

-70 ""' 9.93-10.52 
C03-2 14.15-17.«1 ''" -60 C03-3 25.(5.26.25 5601 

2US-24.75 "'' 
-SO 

C04-1 21.65-l9.15 1411 ... , 
u.os-20.2s 1<11 ""' "'' 36.:.)-J7.35 

~-40 --LVDTOndl!r 

-30 
--MtcutrPtobovent 

--Mitutowoboven2 

-20 --6.Ull 

UU-1 4U22 

"" .. , ,_, 
'""' -10 QQ4 61.5 14.1 2.1 U.7 

QQ4 71.7 31.1 2.6 2U 
22.1 4.2 17.1 

0 31.7 21.1 
10 ' 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 " ... 1L7 

QQ-7 11.7 211 ,.. 
<11M ... .... .. :12.6 - 67.7 26.1 221 4.7 

106 



- hp~:~lmentft'l ...... Uyl" .. -.&.otttkN 
Model no. Knocntrn ... .... "' ~ 

-80 
... . .... ·- ,_ 

C112-1 17.l·19.S 140 44.1 .. 5 140 450 140 

C02-2 zuo-zus 140 ...,, 140 

CDH 14.1~JA.U 140 ... , ,._...,_,. 140 140 

-70 ""~ 
,.,.,,_. ... ... , 
!UHO.Sl 17.0S..0.20kH ! 40 ... , !40 ... 

CDH 14.&17.40 100 ... , 140 

-60 CDH 15.05-H.U 140 ... , ... 
co•~ 4US41.40 140 ... 
<04-1 lU$-24.15 120 560? 

-50 C00-2 lUS.2US 140 ,.., 140 ... 
coo-• 1'.SJCI.l5 100 ... , 140 ... 

24.6-21.] 140 ,.., )6.)().J1, )S 140? ... , 140 

!-40 lVDTOnc!Rr 

-30 --· MMubfo twwen 2 

-20 AU22 

-A'*~Usondeor 

·10 ~ Abtqu& boten 

-•-.,sall22 
0 COl~ JL? ?U 

0 -5 ·10 -15 ·20 ·25 -30 -35 -40 <014 nA 10 I ? 
<014 12 u u ,._, 

UZ2(mm) COI-7 11.7 21.1 2.1 ,. . 
<014 ·-· .. _, ... - .... 22.1 .., 

10 

-10 

... 
_ ... . 
~ 
!i ... 

... .. 

107 



-80 -90 

-70 -80 

-60 
-70 

-60 
-SO 

-SO 

!-40 --LYDTOnder !-40 --LYDT Onder 

-30 --Mltutoyo bowen 1 --MltUiolfo bowen 1 

--M ltUiolfO bowen 2 
·30 --MltUiolfo bowen 2 

-20 --•ta> -20 
--.O.U22 

-10 
-At.qusbowen 

-10 

0 
-Abaqus.!!.U22 0 

0 -S -10 -1S -20 -2S -30 0 -5 -10 -1S -20 -2S -30 

UU-1 UU-1 6U22. 

"" '"' 1:::1 
,_, !"' .. 1 

lm•l 61.5 l•U 1.1 "·' '"'~ 71.7 Jl.l u 2!1.1 
CD<I-.1 .. 1U u 17., 

'"' .. 01.7 11.7 ... .. .. 
em-s n.o 10 • , 
'"'~ 11 " ... 1L7 

"""' 11.7 .... ... .... 
"" . ... .... ... !l.6 - 17.7 ,.. "·' '·' 

... ProdrnultltltnC02·5tnC02..fi 



-90 -100 

-80 -90 

-70 
-80 

-70 
-60 

-60 
-50 

~-40 
j-50 
~ --LVDTOnder --LVDTOndel 

--Mitutorobawenl -40 --Mitutorobawenl 

-30 --Mitutorobawen2 -30 --Mkutow'obaven2 

-20 -20 
--6U22 

.-. Abalqus onder 

--4U22 

.-.A.balqusondlllr 

-10 -10 _._ Abalqus bowen 

0 0 
-.-Abalqus.4U22 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 0 -10 -20 -30 -40 -50 

Ull-1 U22-2 6U2.2 

"" 
,_, ,_, ..... 2•U 2.1 227 

71.7 31.1 .. 29.2 
2>1 u 17.9 

61.7 :n.7 .. .... 
n~ ID . 7 

" n ... 11.7 
cm-7 11.7 21.1 2.0 .... ... ... ... .. .... 
-~ 26.1 ll.1 

169 



--80 

ExperimentHI o\blqtl$ 

Model no. h• ,. Kf11dllen ,., 
"' 

,., 
"' - .... , ,_, , .... ,_, ,_, 

C02 ·1 17.1-19.5 ... ... '"' . .. ,.,., u...,_u..n '''" '"' 
.., ,.,., ..,, JUS-4UO '"' '"' 
.., 

-70 COJ• U .&-21.9 ... 
CIIJ.l .... .,_., 37 .0~.2011N ... , ... ,., l&.M-! 7.«1 ... , '"' ... 

-60 COJ.J U..OS..l6.H ""' ... 
co•• 46.iS-47.40 '"' ... 
<04-1 21.15-24..75 no ,.. ... 

-so , . .., !US. IUS "' ... , "" ""·' lt.M-:IIUS ... , '"' coo• ,._.!1) )fi.J0-)1.)5 '"'' ... , ... 
~-40 LVDTOnd.r '"' U22·1 UZ2·2 .. ~~ ...., ,..., 

-30 
... .., .... .. ,... 
""~ .... u .. .. 

M"'*'tobown2 CIIS4 " 32.6 '·' .... 
cos• .... 2<2 .. .. .. 

-20 6U22 CIIU ... , ... '·' "·' cos. .... .... , . .... , .... 14.51 

-10 "' 4§ ... ... U .1 

...... ~ ... "' " 22.5 

---~cp.6U22 
0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

UZZJmmJ 

,,. 



-80 

-70 

-so 

1-40 LVDTOncMr 

-30 MltuiDyobownl 

-20 4U22 

- Ataqusonct.r 

-10 

0 
___. AtMqus 6U22 

0 ·S -10 -15 ·20 ·25 -30 -35 

UZZ[mm) 

171 

Mockl 1'10. lof Knchtm 

[""' (ill) 

C02-1 17.1-lU l«l .W.l .. S 
CON ZJ.IIG-Z4.7S 1-40 JtO? 
COH 14.~li.U 140 _,? 
COZ-4 140 410? 

COH 100 W? 
COJ·l zs~~zs t«t wo1 
COl... 46.6s-4HO 140 560 
C04-l ll.IH·US llO 
C:CW-2 li.U-21.15 JiG? 

.. ... .... ,. .... •.. 
"·' 73.3 

""' 
Ull·l Ull.J: -· .... ... 
31.1.6 5.7 
14.1 

"·' .... .... 

IU 
24.2 ... .... 
23.9 
22.5 
14.9 

ao •so ttO 480 ... ... 
"" ... "" ....... ... "" ... 

1-40? 560? l«l 



1.- -..:.. .. -. ~::'T. -- --,.....;,...~ 

- --- -
-80 

-70 

-60 

-SO 

~-40 
-30 

-20 

-10 

0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 

UZZ(mm) 

m 

LVDTO-• I 
MltuiD(obcwenl 

Mttu1Dt'obowen2 

·= ! ._ At.qus onder 

-Aiaqusbowen 

._Abaqus 6U22 

-30 -35 

Model no. Kndrtm 

"' C02-1 17.1-19.5 

C02-2 lU0-24.75 
C02-I 14.15-ll.lS 
C02-< 

9.93-10.52 

2S.OS..26..2S 
46.6S--47.40 
23.85-2-4.75 

C0<-2 21.65-29.85 

19.05-20.ZS 

CB 

,_. 01.7 
cow ... 
cow ,. 
CDJ-4 OQ.1 
cow .... 
coa• .... 
CDI-7 02.1 

!'ruehN!t.lt.n+!SPIInllyMCOJ-2 

Experirnenteel A.b1qus 
.... .. ICI3dlten .... "' '~' 

44.1--45 <SO ... '''" ..,, JLI5-4J.20 ... ...,, 
140 140 500 

'''" 140 500 

"'' 50l 

500 

560? 500 

140 '''" 140 500 

'''" 140 ... 
560? 140? 560? 

U22-1 U22-2 6U22 

•.. ,._, •.. 
32.6 5.7 26.9 
24.2 5.1 

"'·' 5.7 23.9 

"'·' 22.6 
lU 1U 



fllperimrnteet Ab•quJ 

.... "' ·-~ "" ,. h• "' -ao ~-· OWl , ..... ,_, _, 
11.1·1!t.S ... 44.1 .. 5 . .. ... ... ... 

:U .. «Ut.lS ... "'" ... ... 
14.15-ll.lS ... ... l&..IS.C . .JO ... . .. .. , 

-70 ... "' .. , 
9.9)...10 .51 J1.CS...O.lOkN ... "' 14.1S-1J.«< '''" ... "' -60 Z5.1JS-K.ZS ... "'' ... 

46.65-41.40 ... "' 23.8S-lt.75 120 ... ... 
-50 CD<-2 ZUS-Z!US ... ... , ... 

li.OS-20.l5 ,.. ... , ... 
24.6-21.3 ... ... , 16.-.nJS .. , ''" 

~-40 LVOTOnder 
.. U:ZH uu~ 6UU ... = - ,_ 

Mitu1oyobovenl 
.,.., "·' "·' u lU 

-30 cow .... .... ... .... 
Mltll1oyoboven2 cow ,. ll.l 5.7 

CDH 00.1 14.1 .. 
-20 6U>2 COJ-5 U.l .... 5.7 "·' .... .... .... U.l 

- Ataqus onder 
.... , IU lU 14.1 

-10 
-Abaqulboven 

0 
~ Ablqus 4Ul:Z 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 

UZZ(mm) 

~+ESPIM\IIyMCOJ-J 



Expenmmteel Ab1qut 

Model no. Knodltl!'n ... 
-100 

Jkf<J '"'"' 17.1-19.5 450 40> 
23.40-24.15 140 ""' 140 .., 

-90 14.11S-1&.15 140 uo> il.l~lO 140 ,., ..,, ,., 
COl-1 9.93-10.52 560? 560 

-80 140 500 
25.05-:lfi.lS 140 5''" 140 500 

-70 
... ~ ... lAO ... 560 
23.SS-2-'.7S 560? 560 

C04·2 211.65-lUS 140 560? 1«i "" -60 COH 19.05-2CI.2S 100 ""' 140 "" ""' 140? 560? 

!-so LVDTONII!r "" Ull-1 UlH 6U22 ... ,_, 
-40 Mitut~Jfobowenl 

CD0-1 "·' ... , u 1U ... 242 
5.7 .... 

-30 91U 5.1 11.4 

6U22 .... 5.7 .. .. 
-20 

_,._ Ablqus onder 
.... n.o 

CIB-7 11.3 4A 14.1 

-10 Abaqus 22.5 

---Abln:p:6U22 
0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

UZZ[mml 

174 



----= =~ ~ 
. ----=-- __ ..... ~ ·-~ 

-100 

-90 

-80 

-70 

-60 

~-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 

17S 

LVDTOnder 

Mltub:Jrtobovenl 

M!tu1Df0boven2 

aU22 

---Ablw:Ja61J21 

-30 -35 

COI-l 

'"'"' cow 
CD>4 .... .... 
CDI-7 

Ahqu• 

U22·1 .. !-! 

09.7 23.2 .... 21.6 ,. J2.6 
90.1 2U 

•• 29.6 
IU 00.6 

"·' .... 
"·' 45.4 

U.l 

-90 

-80 

-70 

-60 

-50 

i-40 
--LVDTOnder 

--MttuDro bowen 1 

-30 --MitutDy'o bowen l 

--6U22 
-20 

-10 ---~bowen 

--- Ablqus 6Ul2 
0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 

U22·2 tr.U22 ,_, 
u 1.1.9 .. 2U ., ,._, ... 1.1.4 ., "·' '" . .. 14.9 

TU~ 



-~-- =~·-· ~·· 
: A ~ ~ 

-90 

-80 

-70 

-60 

-30 

-20 

-10 

-5 -10 -15 -20 -25 

... 

LYDTOndrr 

Mttu~uttobowenl 

Mltut:Dyobowen2 

·= 

---Abaqus 6U22 

-30 -35 

OS 

-· ""~ 

"""' CJIW ... , .... _ .. 

UlH 

"·' 
12.6 
2A.2 .... . .., .... 

"·' .... .... ... 
31 .1 

-120 

-100 

-80 

~-60 lYDTOndtr 

Mttumyobawen 1 

-40 MttuqobawM'I2 

6U22 

-20 

1-1- --- Abequs bowen 

0 
~Aiaqusaun 

0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 

UU-l "'" ·= -... .... 
14.2 

'·' ... 
'·' 22.6 ... ., JL7 •.. 22.S 



-80 - hperimentHI ...... 
M~lno. KrKht~m .... "' l(~t~ ... .... .. 

I ,.., 
""'" '""'" 

_, 
C02·1 17.1-19.5 44.1 .. 5 140 ... 140 ,., 
C02·l lUIH4.J5 ..,, 
C02·l 14.&11..15 ... , 140 1«1 

-70 CO>~ t9a.l1.9 1<0 ... 
COl-1 t.tJ.tO.U l7.0S-40.20kN 140 , .. , 1<0 , .. 
COl·l 1411-U.«< ... , ... 

-60 COl ·l lS.M-M.lS ... , 1«1 

COl~ .... ,S-47.40 1<0 ... 140 

C0<·1 ,....,..,. llO ..., 1<0 ... 
""·' 2l.U·:2!1.AS ... , ... 

-50 CO<·l ltM-~.n ... , 1«1 ... 
""~ 2U·l'.i §61)? ... , ..., 

i-40 
LVDTOndl:r 

li:' 

-30 M-o ....... ' auu 

""' - ""' , ... .... IU 2U • .... 
17.4 ... 21.1 

M-o ... _, ""~ IJ.S 2'-' u "'·' ~ 11.1 " •• 16.1 

-20 6U22 ~ 10.1 17.1 ... 223 .,... 6 .1 ... 1 w .• "·' -.-Ablqan """'' ..... .... J5.1 7 11.1 

-10 ---..... 
---Abi~61Jll 

0 

0 -s -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

UZZ[mm) 

17J 



-80 
llill iii 

Eltperlmenteel ....... 
K racht~n h• ,.. 

'"""'" .. ... .. "' ,_"I '~' 
,_, ,_, 

17.1-19.5 140 44.1-45 450 ... 
z:uo-Z"-75 140 ... 7 
14.15-11.15 140 4107 31.115-«l.lO 140 

-70 ru-21.!1 140 4807 
37.05-40.20kN "" 560 

C03-Z 14.15-17.40 1lll "'7 140 "" -60 Z5.05-Z6.l5 140 ''" 140 "' 46.65-47.40 560 140 560 
23.85-24.75 uo 5<07 140 560 

-50 
C04-2 ZL65-2US 140 "'7 "" 1i.05-10.2S 1lll "'7 140 "' "'' 1407 5607 560 

!-40 LYDTOnder 
UZZ-1 U22-2 '"" ... 

-30 MltufDrobotenl COI-l .... .. .. .,. ... 4 ... H.1 

Mlt111D1fobowen2 u.s 26.9 ... .... ,... .. •.. "·' -20 6U22 .... 21.2 4.7 "·' .,... "·' ""' 1JI.O .... 
-.- Ablqus onder <04-7 .... . .. .... 

-10 -.-At.qus bav•n 

~ At.qus 6U22 I 0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

UZZ[mm) 

171 Proe.-...llen+ESPI •~CIM-2 



: "'• '_,• -F ..,-· • • • '.r ,_ Elcpll!rimenttlll Abiiqus 

. . - Model no Kr;~chtlln ... "' KrKhtln .... "' "" "' .- - .. ~ 1~1 
,_, 

l"'"'l "I <-I 
-90 002-1 17.1-19.5 140 4U-45 140 450 140 .., 

C02·2 21.40-24.75 140 "'" 140 .., 
-80 

C02·3 14.15-1&.15 140 ''"' 111.85-40.20 140 140 .., 
C02·4 19.&-21.9 140 4801 140 480 
C03·1 9.93-10.52 37.05-40.20kN 140 5601 140 S60 

-70 C03·2 14.15-17.40 100 ... 1 140 S60 
25.a5-26.25 140 5001 140 560 

"''" 46.65-47.40 140 500 140 560 

-60 (04.1 23.85·24.75 120 5001 140 560 
(04.2 28.65-29.15 140 ... 1 140 ... 
C04·3 19.a5-20.25 100 5001 140 500 

-50 24.6-27.3 5001 36.30-37.35 1401 5601 140 560 

~-40 LVDTOnder - U22·1 U22·2 6U22 

""' , ... , ... .. ., 
Mltumyobotenl --· .. , 21.1 4 24.1 

aM-2 67.4 30.4 u 16.1 
-30 Mltumyobovenl CD4-J '" 26.1 ... 2!1.6 

""" 73.9 " 5.9 26.1 

-20 
4U22 aM-5 80.2 27.2 4.7 22.5 , .... , 85.1 lU 10.6 23.5 

~Abaqus onder aM-7 14.5 15.1 

-10 -.-Abaqus boten 
CIJ4.1 15 '" 27.5 ...... 34.3 11.4 22.9 

0 
~Abaqus6U2l 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

UZZ[mm] 

~ .......... -.... JdC~·Ie.atllNI 

.,. TU/ee-



.._. ......... ... ... 
·-~ ::. .. .. , ,_, ,_, -· -80 CON 17.HU ... 4SO ... ... 

"''"' 1UO.JUJ ... - ... ... 
"''"' 14.U.li.U ... ..., .........,. ... ... 

-70 COH 19..21 .9 ... .... ... ... 
9.91-10.52 J7.0§.40.2011H , .. , ... ... 

O>H 1 ..... 11.40 ... ,.., . .. ... 
-60 COJ-J lS.OS.a.lS ... ,.., ... 

COl• ... 6s.a7.10 ... ... ... ... 
CIN-1 ZUS.2C.7S "" 

,.., ... ... 
-so 0041 :ta.6~2US ... ""' ... ... 

COO-> 'lt.OS.ZO.:tS ""' ""' ... ... 
M .• Z7.1 ... - 16.JO-J7.JS , .. , ,.., ... , .. 

J-40 --LVDTOMtr 
Ull-1 UU·l 6Uil 

!:! - -· --Mit.no,o boQn l 
..... ILl ILJ . ... 

-30 ...... 61A .... u 
--M~obootwl 

_, a .• . ... u .... ..... ,,. 
" .. H . I 

-20 --AU22 ...... .. , 21.2 ~· '" 0044 15.1 .... 1U D~ 

._Abl.,..oncMf """' .... ... J '" -10 
..... 1S '" ... 27.5 

-Abl.-boren ._ 74.5 

..._.,._ Abl qus 6 Ull 
0 ·--·---- · -

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 



_.., 
~ -80 

Experlment~el Ab1qus 

Mock!l no KnchtM .... .. ,_ 
, .. 

23.40-24.15 3911? "' 14.15-lA.l.S ... , 31.15-«).20 , .. , .. 
-70 

COH ,.93-10.52 37.0S-40.20kN "" , .. 
COl-2 14.15-17.40 '"' -60 COl-3 25.05-26.25 ""' "" 
C04-1 23.15-24.75 120 560 

-so ll.li!.-29.85 , .. 5''" , .. 560 
l!t.OS-211.25 ""' , .. 560 

24.6-27.3 , .. JUO·J7.JS ""' ""' 
~-40 LVDTOnder 

U22·1 6U22 

'"' '""' 
,_, ,..., 

-30 Mttutoyobovenl --· .... .... . .14.] .... 
Mitwtootoboven:Z .... .. .. 

n .o " ... 2.6.1 

-20 6U22 I 
----Ablqll5 onder I 

ClM-5 .... 27.2 4.7 22.5 
CllW 15.1 .... 10.6 .... 
CIM-7 .... 35.1 .... 

-10 
----Ablqll5 bowen 

I ----Ablqus6U22 
0 ---

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

UZZ(mm) 

,., 



-90 - -90 

-80 -80 

-70 -70 

-60 -60 

-50 -so 

1-40 LYDTOrdH 
1-40 

-30 -30 

-20 -20 

-10 -10 

0 0 

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 0 -10 -20 -30 -40 -50 

UZZ[mm) 

"" Ull·2 , .... 
lU 4 24.J ... u , ... , ... u , ... 
n u lU -· ,, ., u.s 

"·' , .. "·' CM-7 ... 7 
<004 " U.7 u 27.5 

Aa:,lll 1u '" 12.9 

112 



,....,"'" r -::.---.T ~.: 

-· - .._ - - -
-90 -30 

-30 -70 

-70 
-{iO 

-{;0 
-50 

-50 

1-40 --LVOT Onder ~-40 LVOTOndllr 

--M~~Ma¥abowent -30 
-30 

-20 
-20 ·= 

-10 -10 

0 0 
......-AbeQus6UU 

0 -s ·10 -15 ·20 -25 -30 -35 -45 0 -5 ·10 ·15 · 20 ·25 ·30 -35 -40 

' UU · l 6Ull ... - ·- I= --· ... ,.., . lU 
17~ .... u 11.1 
IU lU .,_, 
7U " ... .,... 172 ..... ...... .... llU lU --· .... n• ' .... .... " IJ.7 ., "·' ...... 74.5 .... 22,, 



-70 

-60 

-50 

~-40 --

-JO 

-20 

-10 

0 

0 -5 

... 

-10 -15 

UZZ[mm) 

·20 

LVOTDnder 

61122 ------
---At»qus 6Ul2 

-25 -30 

002-2 li.JD-Z0.25 lAm 
002-l Q.l-44.1 
002-.4 17.25-11.4§ ""' 110 S40? 
00].2 11-lS-K.'JO 140 S40? 

2LOO.U.l5 1«1 S40 
DOl ... 2•t75-2S.95 140 S«<? 
004-1 17.15-19.05 140 S60 
DOot-2 5UO-SU4 140 S60 

... 
OON 

.., .. ...... 

4:1.65-44.15 1«) 5601 , .. 

71.1 
"-' 

" 

Ull· l UU-2 

, .... , t '"' 
.... 1.l .... .... 
2J.2 

27.2 

lA ... 
l .t 
1.1 

4 2.1S-4l.SO 

49.50-50.25 

UA 
lU 
1U 

"'·' 24.5 



II • ~·- .. -... 
Experimenteel 

Mode-l no. .... .. '""""" - --~ ·~-• ""' ..... , .. 
-ao 19.6S-H .4S "" ......... 

lLtD-lll.lS "'" o ....... t 1lO 
-70 17.15-11.45 ... , 

003·1 17.-41).11.75 ""' 42.75-4UO 
oon J.l.lS-11.70 "" ... , 

-60 003-3 lUID·:U.JS '" ... 47.10-41.SS 
001~ 24.75-25.95 140 ... , 39.J..ta.l 
004-1 11.15-li.OS "" 

,., 
-50 !&L!O--Sl.M "' ... 

U.6s..M.IS "' ''" ll.IHUS 49.'W).S0,2S 

t-- :::...., 
- M~tut~Jrabovenl 

~-40 

-30 

-- I ·= -20 

- ~·bequs ondu UlH ..,, ... .. , - -· ·--~boven .... 7U .... u 11A 
-10 

7U ~· lA 14.1 
.__.,. ~qus GU22 " , ... ... 

Ul ,.., 0 

0 -5 ·10 -15 -20 -25 -30 - H .l 2.1 

UZ2(mm) 

115 ProefNiubt.n +ESP I an~ DOl·l (2) 



..ao 

-70 

-60 

-50 

·30 

-20 

-10 

O yt- C-- f-

0 -5 

... 

-

·10 

i --

-15 

UZZ[mm) 

·20 

LVOTOnde< 

A1122 

·25 -30 

f•perinoantnl 

19.55-21.45 140 410? 
lLIQ.lO.!S 14111 

"" ... 
17.2S-11.4S 140 .00? 

001-1 11.4CHI.1S 110 !140? 
003-2 J&.lS.Jii.Ja 140 5«1? 
001-J lUIHUS 140 S.O 
Ol:ll-<' 24.75-2S.9S 140 540? 
004-1 17.U -19.05 140 560 

-~ -

SL.,.Sl.M 140 se 
4UI-4t.IS 140 51101 
Z:US-lS.JS 140 

, _, 
1U 
52 

"-' 
"·' 

Ull-1 Ull·l -· -U .l 1.2 
11.5 1.4 
1S.t 1.6 
lU U 
17.1 1.7 

4Z.1S-4l.SO 

47.10-47.55 

t.UU 

11.4 

14.1 .... 
14.5 



-80 

-70 

-60 

-SO 

~-40 
-30 

-20 

-10 

0 

0 -5 

,., 

-

-10 -15 

U2Z(mm) 

-20 

LVDTO'*t 

awz 

-25 -30 

OOl-l lJ.iS-21.45 1«1 .m? 
002-2 1.&.90-10.2$ 1401' 
002-3 4.1 ....... 1 Ull 
001:..- 17.2S-11.4S 140 400? 
003-1 17.611.75 110 S40? 
003-2 JI.2S-3&.Jll 140 MD? 
DOH .ill.tD-U.JS 140 S40 
DOJ-4 24.75-25.95 140 
004-1 17.1§..19.05 140 SfiO 

51.to-52..M 140 SiD 
004-3 n .6-44.1S t• wn 
004-4 U..IS.2US 

n .1 
7U 

" .... 
"·' 

P~+ESI'I WIIIYMDO'l·l 

Ul>-1 

IU .... ... 
ZJ.Z 
17.1 

u 
u 
'-' ,_, 

"' .... "' 
"' ... ...... ...... 

.U.7S..J.SO UO i40 ...... 
47. 10...7.~ 140 wo 140 5«) 

)99-40.2 140 S40 

4950-SO.ZS 

'"" ,..., 

140 560 ...... 
140 ... ... 



-80 

-70 

-60 

-50 

~-40 

-30 

-20 

-10 

0 

0 -5 

J 

,. 

-

-10 -15 

UU[mml 

-20 

LVDTOnder I 
Mitutoo(obovenl 

Mitutoo(oboven2 j 

6U2l ! 
----~ondltr 

---- AMqus bowen 

---- ... !Mqui4U22 

-25 -30 

Experimenteel 

Model M . h" , .• 
480? 49.1-50.4 

002·2 ll.iiO·lO.lS 1401 
002-J ........... 1 120 480 
001..4 l7.JS.1&.4S 140 4011? 
001·1 11.41HI.1§ ..,., 
OOH l1 .. CD-ll.J5 

'''" """ 
CIO'· l 11.15-19.05 140 S60 
OCM·2 5U0•5l..M 1CI S10 
004·3 U65-4oii.IS 1CI W01 
OG4..o4 Z.US.2S.J5 

71 1 
n.s 

" .... 
"' , ... 
lJ.I 

'" 
" 2A 
u 

11.4 

1A.l , ... 
10.3 



-90 --80 

-70 

-60 

-SO 

~-40 lVDT Onder 

Mttutal;'abovenl 

-30 M~Wto¥obovenl 

-20 
..... 

-10 

0 
~At.qus6Ull 
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Model no. 

A02-1 

A02-2 
A02-3 

A02-4 

A02-5 

A02-6 

A02-7 

A02-8 
A02-9 

A03-1 

A03-2 

A03-3 
A03-4 
A03-5 

A03-7 

A03-8 

A04-1 
A04-2 

A04-3 
A04-4 

A04-5 

A04-6 

A04-7 
A04-8 

Experimentele waarde 
10% offset Foffset het 

[mm] [kN] [mm] 

0.5 20.00 51 

0.5 16.00 51 
0.5 25.00 51 
0.5 23.00 51 
0.5 15.00 51 

0.5 21.00 51 

0.5 21.00 51 
0.5 27.00 51 
0.5 19.00 51 

0.5 17.50 51 
0.5 25.00 51 
0.5 17.50 51 
0.5 19.00 51 
0.5 15.00 51 

0.5 14.50 51 

0.5 15.00 51 
0.5 21.50 51 

0.5 18.00 51 

0.5 16.00 51 
0.5 20.00 51 

0.5 18.00 51 
0.5 17.00 51 

0.5 18.00 51 
0.5 17.00 51 

Van der Put-de Leijer Methode 
let h/1 kc90 Fmodel Foffset/Fmodel let 

[mm] [kN] [mm] 

245 0.25 1.57 18.16 110% 160 

245 0.25 1.57 18.16 88% 160 
245 0.25 1.57 18.16 138% 160 
245 0.25 1.57 18.16 127% 160 

245 0.25 1.57 18.16 83% 160 

245 0.25 1.57 18.16 116% 160 

245 0.25 1.57 18.16 116% 160 

245 0.25 1.57 18.16 149% 160 
245 0.25 1.57 18.16 105% 160 
245 0.16 1.57 18.16 96% 160 
245 0.16 1.57 18.16 138% 160 

245 0.16 1.57 18.16 96% 160 

245 0.16 1.57 18.16 105% 160 
245 0.16 1.57 18.16 83% 160 
245 0.16 1.57 18.16 80% 160 
245 0.16 1.57 18.16 83% 160 
245 0.12 1.57 18.16 118% 160 
245 0.12 1.57 18.16 99% 160 

245 0.12 1.57 18.16 88% 160 
245 0.12 1.57 18.16 110% 160 

245 0.12 1.57 18.16 99% 160 

245 0.12 1.57 18.16 94% 160 

245 0.12 1.57 18.16 99% 160 
245 0.12 1.57 18.16 94% 160 

Eurocode 5/A1 Onbegrensde Van der Put Methode 
kc9D FEes/ Al Foffset/Fecs let kc90 Fvdput Foffset/Fvdput 

[kN] [mm] [kN] 

1.5 27.84 72% 535 2.31 26.83 75% 

1.5 27.84 57% 535 2.31 26.83 60% 

1.5 27.84 90% 535 2.31 26.83 93% 
1.5 27.84 83% 535 2.31 26.83 86% 

1.5 27.84 54% 535 2.31 26.83 56% 

1.5 27.84 75% 535 2.31 26.83 78% 

1.5 27.84 75% 535 2.31 26.83 78% 
1.5 27.84 97% 535 2.31 26.83 101% 
1.5 27.84 68% 535 2.31 26.83 71% 

1.5 27.84 63% 535 2.31 26.83 65% 

1.5 27.84 90% 535 2.31 26.83 93% 

1.5 27.84 63% 535 2.31 26.83 65% 
1.5 27.84 68% 535 2.31 26.83 71% 
1.5 27.84 54% 535 2.31 26.83 56% 
1.5 27.84 52% 535 2.31 26.83 54% 

1.5 27.84 54% 535 2.31 26.83 56% 
1.5 27.84 77% 535 2.31 26.83 80% 

1.5 27.84 65% 535 2.31 26.83 67% 

1.5 27.84 57% 535 2.31 26.83 60% 

1.5 27.84 72% 535 2.31 26.83 75% 

1.5 27.84 65% 535 2.31 26.83 67% 
1.5 27.84 61% 535 2.31 26.83 63% 

1.5 27.84 65% 535 2.31 26.83 67% 

1.5 27.84 61% 535 2.31 26.83 63% 
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Model no. 

602-1 
602-2 

602-3 
602-4 
602-5 
602-6 
602-7 
602-8 

602-TEST 
603-1 
603-2 

603-3 
603-5 
603-6 

603-7 
603-8 
603-9 

603-TEST 
604-1 
604-2 

604-4 
604-5 
604-6 
604-7 
604-8 

604-TEST 

Experimentele waarde 

10% offset Foffset 
[mm] [kN] 

0.8 17.50 
0.8 17.50 
0.8 17.00 
0.8 19.00 
0.8 19.50 
0.8 23.00 

0.8 23.00 
0.8 22.00 
0.8 17.50 

0.8 19.00 

0.8 19.00 
0.8 20.00 
0.8 18.50 
0.8 20.50 
0.8 18.50 
0.8 20.00 
0.8 25.00 
0.8 22.00 
0.8 22.00 
0.8 19.00 

0.8 22.00 

0.8 23.00 
0.8 18.00 
0.8 19.50 

0.8 18.00 
0.8 20.50 

Vander Put-de Leijer Methode 

hef lef h/1 kc90 Fmodel Foffset/Fmodel lef 
[mm] [mm] [kN] [mm] 

n 320 0.37 1.79 20.75 84% 160 
n 320 0.37 1. 79 20.75 84% 160 
n 320 0.37 1. 79 20.75 82% 160 
n 320 0.37 1. 79 20.75 92% 160 
n 320 0. 37 1. 79 20.75 94% 160 
77 320 0.37 1.79 20.75 111% 160 
n 320 0.37 1. 79 20.75 111% 160 
n 320 0.37 1. 79 20.75 106% 160 
77 320 0. 37 1. 79 20.75 84% 160 
n 320 0.25 1.79 20.75 92% 160 
n 320 0.25 1.79 20.75 92% 160 
n 320 0.25 1. 79 20.75 96% 160 
n 320 o. 25 1. 79 20.75 89% 160 
n 320 0.25 1.79 20.75 99% 160 
n 320 0.25 1.79 20.75 89% 160 
n 320 0.25 1. 79 20.75 96% 160 
n 320 0. 25 1. 79 20.75 120% 160 
77 320 0. 25 1. 79 20.75 106% 160 
n 320 0.18 1. 79 20.75 106% 160 
n 320 0.18 1. 79 20.75 92% 160 
77 320 0.18 1. 79 20.75 106% 160 
n 320 0.18 1. 79 20.75 111% 160 
n 320 0.18 1. 79 20.75 87% 160 
n 320 0.18 1. 79 20.75 94% 160 
n 320 0.18 1. 79 20.75 87% 160 
77 320 0.18 1. 79 20.75 99"/o 160 

Eurocode 5/Al Onbegrensde Vander Put Methode 

kc90 Fees/ A1 Foffset/FecS lef kc90 fvdput foffset/Fvdput 
[kN] [mm] [kN] 

1.5 27.84 63% 835 2.89 33.52 52% 
1.5 27.84 63% 835 2.89 33.52 52% 

1.5 27.84 61% 835 2.89 33.52 51% 

1.5 27.84 68% 835 2.89 33.52 57% 
1.5 27.84 70% 835 2.89 33.52 58% 

1.5 27.84 83% 835 2.89 33.52 69% 

1.5 27.84 83% 835 2.89 33.52 69% 
1.5 27.84 79% 835 2.89 33.52 66% 
1.5 27.84 63% 835 2.89 33.52 52% 
1.5 27.84 68% 760 2.76 31.98 59% 

1.5 27.84 68% 760 2.76 31.98 59% 
1.5 27.84 72% 760 2.76 31.98 63% 
1.5 27.84 66% 760 2.76 31.98 58% 
1.5 27.84 74% 760 2.76 31.98 64% 

1.5 27.84 66% 760 2.76 31.98 58% 

1.5 27.84 72% 760 2.76 31.98 63% 
1.5 27.84 90% 760 2.76 31.98 78% 
1.5 27.84 7golo 760 2.76 31.98 69% 
1.5 27.84 79% 760 2.76 31.98 69% 
1.5 27.84 68% 760 2.76 31.98 59% 

1.5 27.84 79% 760 2.76 31.98 69% 
1.5 27.84 83% 760 2.76 31.98 72% 
1.5 27.84 65% 760 2.76 31.98 56% 
1.5 27.84 70% 760 2.76 31.98 61% 

1.5 27.84 65% 760 2.76 31.98 56% 
1.5 27.84 74% 760 2.76 31.98 64% 
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Model no. 

C02-1 

C02-2 
C02-3 
C02-4 

C02-5 
C02-6 

C02-7 

C02-8 
C03-1 

C03-2 

C03-3 
C03-4 

C03-5 
C03-6 
C03-7 

C03-8 

CD4-1 
C04-2 

C04-3 
C04-4 

C04-5 

C04-6 
C04-7 

C04-8 

Experimentele waarde 
10"~ offset Foffset 

[mm) [kN) 

1.4 48.00 

1.4 42.00 

1.4 53.00 
1.4 54.00 

1.4 64.00 

1.4 47.00 
1.4 60.00 

1.4 54.00 
1.4 46.00 

1.4 46.00 

1.4 42.00 
1.4 48.00 

1.4 48.00 
1.4 52.00 
1.4 58.00 
1.4 52.00 

1.4 56.00 
1.4 56.00 
1.4 53.00 
1.4 48.00 

1.4 51.00 
1.4 57.00 
1.4 46.00 

1.4 54.00 

Vander Put-de leijer Methode 
hef lef h/1 kc90 Fmodel Foffset/Fmodel 

[mm] [mm] [kN) 

140 500 0.68 2.24 51.88 93% 

140 500 0.68 2.24 51.88 81% 
140 500 0.68 2.24 51.88 102% 

140 500 0.68 2.24 51.88 104% 

140 500 0.68 2.24 51.88 123% 

140 500 0.68 2.24 51.88 91% 
140 500 0.68 2.24 51.88 116% 

140 500 0.68 2.24 51.88 104% 
140 500 0.45 2.24 51.88 89% 

140 500 0.45 2.24 51.88 89",.(, 

140 500 0.45 2.24 51.88 81% 
140 500 0.45 2.24 51.88 93% 
140 500 0.45 2.24 51.88 93% 
140 500 0.45 2.24 51.88 100",.(, 

140 500 0.45 2.24 51.88 112% 
140 500 0.45 2.24 51.88 100% 

140 500 0.34 2.24 51.88 108% 
140 500 0.34 2.24 51.88 108% 
140 500 0.34 2.24 51.88 102% 
140 500 0.34 2.24 51.88 93% 

140 500 0.34 2.24 51.88 98% 

140 500 0.34 2.24 51.88 110% 
140 500 0.34 2.24 51.88 89% 

140 500 0.34 2.24 51.88 104% 

Eurocode 5/A1 Onbegrensde Van der Put Methode 
lef kc90 Fees/ Al Foffset/Fecs lef kc90 Fvdput Foffset/Fvdput 

[mm] [kN) [mm) [kN) 

160 1.75 64.96 74% 590 2.43 56.35 85% 
160 1.75 64.96 65% 590 2.43 56.35 75% 

160 1.75 64.96 82% 590 2.43 56.35 94% 
160 1.75 64.96 83% 590 2.43 56.35 96% 

160 1.75 64.96 99% 590 2.43 56.35 114% 

160 1.75 64.96 72% 590 2.43 56.35 83% 
160 1.75 64.96 92% 590 2.43 56.35 106% 
160 1.75 64.96 83% 590 2.43 56.35 96% 
160 1.75 64.96 71% 880 2.97 68.82 67% 

160 1.75 64.96 71% 880 2.97 68.82 67% 

160 1.75 64.96 65% 880 2.97 68.82 61% 
160 1.75 64.96 74% 880 2.97 68.82 70",.(, 

160 1.75 64.96 74% 880 2.97 68.82 70",.(, 

160 1.75 64.96 80",.(, 880 2.97 68.82 76% 
160 1.75 64.96 89% 880 2.97 68.82 84% 
160 1.75 64.96 80"~ 880 2.97 68.82 76% 

160 1.75 64.96 86% 900 3.00 69.60 8()",{, 

160 1.75 64.96 86% 900 3.00 69.60 8()",.(, 

160 1.75 64.96 82% 900 3.00 69.60 76% 
160 1.75 64.96 74% 900 3.00 69.60 69",.(, 

160 1.75 64.96 79% 900 3.00 69.60 73% 

160 1.75 64.96 88% 900 3.00 69.60 82% 
160 1.75 64.96 71% 900 3.00 69.60 66% 

160 1.75 64.96 83% 900 3.00 69.60 78% 
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Model no. 

002-1 
002-2 
002-3 
002-4 
003-1 

003-2 
003-3 
003-4 

004-1 
004-2 
004-3 
004-4 

Experimentele waarde 
10%offset Foffset 

[mm) [kN) 

1.4 59.00 
1.4 58.00 
1.4 48.00 
1.4 48.00 
1.4 55.00 

1.4 44.00 

1.4 46.00 

1.4 44.00 

1.4 56.00 
1.4 54.00 

1.4 62.00 

1.4 52.00 

Van der Put-de Leijer Methode 
hef lef h/1 kc9o Fmodel Foffset/Fmodel 

[mm) [mm) [kN) 

140 520 1.02 2.28 52.90 112% 
140 520 1.02 2.28 52.90 110% 

140 520 1.02 2.28 52.90 91% 

140 520 1.02 2.28 52.90 91% 

140 520 0.68 2.28 52.90 104% 

140 520 0.68 2.28 52.90 83% 

140 520 0.68 2.28 52.90 87% 

140 520 0.68 2.28 52.90 83% 

140 520 0.50 2.28 52.90 106% 

140 520 0.50 2.28 52.90 102% 

140 520 0.50 2.28 52.90 117% 
140 520 0.50 2.28 52.90 98% 

Eurocode 5/ A1 
lef kc9o FEes/ Al Foffset/Fec5 

[mm) [kN) 

160 1.75 64.96 91% 
160 1.75 64.96 89% 

160 1.75 64.96 74% 
160 1.75 64.96 74% 

160 1.75 64.96 85% 

160 1.75 64.96 68% 
160 1.75 64.96 71% 

160 1.75 64.96 68% 

160 1.75 64.96 86% 
160 1.75 64.96 83% 

160 1.75 64.96 95% 

160 1. 75 .. 64.96 ___l!Q%-
'--

Onbegrensde Van der Put Methode 
lef kc90 Fvdput Foffset/Fvdput 

[mm) [kN) 

590 2.43 56.35 105% 
590 2.43 56.35 103% 
590 2.43 56.35 85% 

590 2.43 56.35 85% 
880 2.97 68.82 80% 

880 2.97 68.82 64% 
880 2.97 68.82 67% 

880 2.97 68.82 64% 
1190 3.45 80.03 70% 

1190 3.45 80.03 67% 

1190 3.45 80.03 77% 

1190 3.~- 80.03 --- 65% -
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